
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نشاني شواهد. 3
براي هريك از منابع مكتوب در پيكره يك نام 

اختصاري در نظر گرفته ايم كه معموال شامل نام 
نويسنده است و اگر نام نويسنده ي منبعي مشخص 
نباشد، نام خود كتاب ، نام خود كتاب، نام اختصاري 

آن است، مانند: تفسير طبري 
 متن شواهد.4

گاهي در بعضي از شواهدي كه از متون كهن نقل 
شده اند، ويژگي هاي رسم الخطي كهن را حفظ 

كه شكل امروزي آن "هرچ "كرده ايم مانند 
 مي باشد"هرچه"

ويژگي منبع 
چنانچه از مقدمه كتاب بر مي آيد ويژگي هاي ذيل 

را مي توان براي اين فرهنگ برشمرد : 
را در برمي گيرد تمام ادوار زبان فارسي .اين منبع 1
 و نرم رايانه ايپيچيده  ساختار يك براساس  .2

 ي اين فرهنگ نرم افزار قالب افزاري تدوين شده است
 اثر از 200مشتمل بر واژه ها و تركيبات يك هزار و 

متون فارسي از قرن چهارم تا امروز همراه با شواهد 
و ارجاع آنهاست. عالوه بر متون ادبي، تاريخي، 

جغرافيايي، ديني و كالمي و فلسفي و علمي، از 
روزنامه ها، مجالت و پايگاه هاي اينترنتي هم در 

تدوين و نگارش اين لغت نامه استفاده شده است. 
همچنين در مورد واژه هاي مربوط به حرفه ها و 

پيشه ها بيشتر اين واژه ها بر اساس تحقيقات 
   .ميداني تعريف نگاري شده اند

  

 مي باشدتاريخي .اين فرهنگ از نوع فرهنگ هاي 3
براي نخستين بار در ايران تدوين شده است. در كه 

  اين فرهنگ سرگذشت و سرنوشت هر واژه مشخص
شده است. در اين فرهنگ براي هر تفكيك معنايي 
شواهد بسياري از قرن چهارم هجري تا امروز درج 
شده است. از اين رو كاربر از تاريخ تقريبي ورود و 

 و حتي يك تفكيك معنايي آگاهي  خروج يك واژه
براي واژه «آتش» در فرهنگ بزرگ سخن  مي يابد.

 معني آمده است، ولي در فرهنگ فرهنگستان 11
 معني؛ به همين ترتيب تعداد تركيبات واژه ها نيز 30

 .بسيار بيشتر از فرهنگ هاي ديگر است
براي   لغات در آن لحاظ شده استريشه شناسي.4

 نخستين بار در فرهنگ نويسي فارسي ريشه شناسي
(اتيمولوژي) هر واژه نيز ذكر شده است، به اين 

   ذيل هر واژه فارسي ترتيب هر مراجعه كننده اي
مي تواند پيشينه آن از پهلوي و مانوي و اشكاني 

گرفته تا اوستايي و فارسي باستان و حتي 
سنسكريت و ايران باستان اطالعات الزم را به دست 

 .آورد
 همراه با تعريف جديد علمي .واژه ها و لغات5
   بيان شده است  و دقيق آن هاختصرم
و و  از يك سمصوب فرهنگستان.واژه هاي 6

 اين ديگر ويژگي هايطرف  از كاربرمداري آن
 را تشكيل مي دهدفرهنگ
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 سال پيش با حمايت 15طرحي كه حدود 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي و زير نظر دكتر علي 
اشرف صادقي آغاز شده و ماحصل آن، فرهنگنامه اي 

. اً  صفحه اي خواهد شد1000 جلد 30 تا 25بالغ بر 
 هزار مدخل اصلي و نزديك 100مي توان گفت كه 

 هزار زيرمدخل براي اين فرهنگ 500 تا 400به 
.جلد اول را كتابخانه مركزي پيش بيني مي شود

 اين مجلد در دانشگاه فردوسي تهيه كرده است كه
 برگيرندة حرف «آ» و مقدمه است 

 پژوهشگر در گروه 30در حال حاضر حدود 
فرهنگ نويسي در اين طرح به سرپرستي دكتر علي 

اشرف صادقي از زبان شناسان و محققين نامدار كشور 
  و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي

 تدوين اين  است فعاليت دارند، ر قرار فرهنگستان
  سال به پايان برسد15 تا 10فرهنگ طي 

 
 

سرويراستار  
علي اشرف صادقي داراي مدرك ليسانس ادبيات 

فارسي از دانشگاه تهران و مدرك دكتري زبان 
شناسي عمومي از دانشگاه سوربن فرانسه مي باشد 

 پس از بازنشستگي تمام همت 1378وي از سال 
خود را صرف تدوين فرهنگ جامع زبان فارسي 

نموده است اين طرح قريب ده سال پيش با همايت 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي و زير نظر ايشان آغاز 
شده است. صادقي از اعضاي پيوسته فرهنگستان و  

مدير بخش فرهنگ نويسي و دبير مجله فرهنگ 
نويسي نيز مي باشد كه تدوين جلد نخست اين 
فرهنگ را در برنامه كاري خود داشته است. وي 

همچنين پايه گذار مجله زبان شناسي نيز مي باشد  
 ساختار كتاب

الف) در اين فرهنگ مدخل ها بر اساس ترتيب 
الفباي فارسي مرتب شده اند و در اين ميان تفاوتي 
بين مدخل هاي اصلي و فرعي وجود نداشته است 

مالك در مرتب كردن مدخل ها در وهله ي اول 
فقط صورت نوشتاري مدخل هاست  

ب) صورتهاي زباني (مانند آب) كه در اين فرهنگ 
مدخل نخواهند شد عبارتند از :  

. صورت هاي زباني كه فقط در آثار يك نويسنده 1
به كار رفته است مانند پيش وجود و پيش بقا در 

 اشعار نظامي
 
 

تركيباتي كه با قواعد عام واژه سازي ساخته مي  .2
  مانند: آدم فروششوند و ساختشان قياسي است ،

صورت هاي اشتقاقي يا تركيبي حاصل از  .3
گونه هاي مختلف گفتاري و اماليي يك واحد 

واژگاني مدخل نشده اند مانند آتش زا 
ج) برخي افعال مركب مدخل اصلي قرار گرفته اند 

مانند : جيم شدن 
د) عدم استفاده اسامي خاص به عنوان مدخل 

ه)ارجاعات  
مدخل هاي پذيرفته نشده به مدخل هاي پذيرفته 

 شده ارجاع داده مي شوند 
[و] آشغال   آت آت(تابع)

و) ريشه شناسي  
به لحاظ ريشه شناسي واژه هايي آورده شده است 
كه تخصصان درباره ي آنها هم عقيده مي باشند  

مانند: آكفت از ريشه ايراني آغازين «كوبيدن، خرد 
كردن»، از گستره هندواروپايي. از ريشه هند و 

اروپايي«كوبيدن، زدن؛ شكافتن»  
ز) ارجاع به منابع شواهد  

. تاريخ شواهد  1
تاريخ شواهد را قبل از متن و داخل كمانك 

ش.«شاهد» 1378آورديم.مانند 
. منابع شاهد  2 

منابع مورد استفاده ما متون نظم و نثر مكتوب و نيز 
 نوشته هايي است كه از اينترنت نقل شده اند 

  
 


