
 

  
  
  
  
  
  

فرهنگ فارسي اعالم؛ اثري تازه با ويژگيهاي نو*���  
  

● حميد حسني  
  

فرهنگي که، در اين مختصر، معرّفي و نقد ميشود، از نوع «فرهنگهـاي دايـرةالمعـارفي»1 (يـا

دربـاره اعـالم دانشنامهاي) است؛ يعني گونهاي از فرهنگ مشتمل بر اطالعات دايرةالمعـارفي مـوجز

(اسمهاي خاص).  
در کشورهاي توسعه يافته، نگارش فرهنگهاي دايرةالمعارفي از چنـد قـرن پـيش آغـاز شـده و

اکنون نيز، کامالً روشمند، ادامه دارد. در کشور ما، اين امر نه تنها چندان مورد توجه نبوده، بلکـه بايـد
گفت که، پيش از انتشار فرهنگ مورد بحث، فقط يـک فرهنـگ دايـرةالمعـارفي منتشـر شـده و آنْ

«بخش اعالم» (ج 5 و 6) فرهنگ فارسي معين است.  
سي و چند سال از انتشار دو جلد پنجم و ششم فرهنگ فارسي، تأليف زندهياد استاد دکتر محمـد

ـ 1350)، فرهنگنويس پيشکسوت و محقق توانمند کمنظير ايرانزمين، ميگذرد. اين  معين (1297
2350 صـفحه و حـاوي بخش از فرهنگ، که جلدهاي پاياني اثر را تشکيل ميدهد، شـامل بـيش از
و رسـاالت هزاران اسم خاص، اعم از نام شخصيتهاي معروف، اسامي جغرافيـايي و عنـاوين کتـب
مشهور است که، هنوز هم، به عنوان اثري دقيق و محقّقانه، مرجع بسياري از فضال و دانـشپژوهـان
است. بخش «اعالم» فرهنگ فارسي معين، که از لحاظ شيوه تدوين به فرهنـگهـاي يـک جلـدي
الروس2 شباهت بسيار دارد، زماني انتشار يافت که مؤلف فرزانهاش روي در نقاب خاک کشـيده بـود.

                                                 
اعـالم؛  فارسـي فرهنـگ فرهنگنويسي، دوره اول، شماره 1، دي 1386(تأخير چاپ). نوشتار حاضر نقدي است بـر کتـاب .*

نوشته غالمحسين صدري افشار و نسرين حکمي؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1383. 
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اما، پس از اين اثر درخشان، تا چندي پيش، جامعه نشر ايران اثري هم سـنگ آن بـه خـود نديـد تـا
نـامي، آقـاي غالمحسـين اينکه فرهنگ فارسي اعالم، تأليف محققّ سختکوش و فرهنـگنـويس
صدري افشار و يارانشان، دو خواهر کوشا، خانمها نسرين و نسترن حَکَمي، توسط انتشـارات فرهنـگ

معاصر به بازار آمد.  
اين کتاب، همانگونه که از نامش پيداست، حاوي اعالم است. اثري بسيار قـويمايـه و روشـمند

است و برگ برگ آن حکايت از همت و سعي شبانهروزي مؤلفان دارد.  
در ابتداي پيشگفتار مختصر و ممتعّ مؤلفان، آمده است: «کتابي که در دست داريـد، مجموعـهاي 
گُزيده از اعالم به زبان فارسي است، شامل معرفي اشخاص، مکانهـا، اثـرهـاي فکـري و فرهنگـي،

  «. نهادهاي اجتماعي و رويدادهاي مهم جهاني يا مليّ
اين فرهنگ داراي حدود 14000 مدخل است و معيار انتخاب مدخلها، در آن، با توجـه بـه ايـن

ويژگيها بوده است:  
1. تعلقّ به زمان معاصر يا گذشتة نزديک؛  

2. تعلقّ به ايران، به مفهوم تاريخي آن؛  
3. تعلقّ به سرزمينهاي همجوار؛  

4. تعلقّ به خالقيت فکري و فرهنگي؛  
5. معروفيت در ايران (به ويژه در آثار مکتوب).  

همـه کشـورها و «بر اين اساس، همه شهرهاي کنوني و بسـياري از شـهرهاي قـديمي ايـران،
پايتختهاي جهان [و قارّهها]، بسياري از معروفترين شخصيتهاي سياسي، ادبي، هنري، علمـي [و
بعضاً ورزشي]، جهانگردان، کاشفان، و مخترعان، کتابها، نقاشيها، بناها، فـيلمهـا و نمايشـنامههـا،
اسـاطير، جنگها، انقالبها، پيماننامهها، سازمانها و نهادهاي جهاني، جشـنهـا، روزهـاي يـادبود،
دينها، فرقهها، زبانها و قومها معرفي شده است.» اين مقولهها طبيعتاً صورتهاي فلکي، کـاخهـا و

کتابخانههاي معروف را هم در بردارد.3  
...» و  نامهاي امامان، کاخها، کتابخانهها و کوهها، به ترتيب در «امـام... »، «کـاخ... »، «کتابخانـة
» مرتب شده است. در برخي از اين گونه مدخلها، جزءِ دوم هم در رديف الفبايي خود ثبـت و «کوه...ِ

به مدخل مشروح ارجاع شده است.  
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 1380 در مورد اسامي اشخاص، اين فرهنـگ شـامل معرفـي کسـاني اسـت کـه پـيش از سـال
درگذشتهاند4، و از افراد زنده تقريباً نامي به ميان نيامده است. در مورد شاهان، تنها سالهـاي آغـاز و

انجام فرمانرواييشان ذکر شده است.  
اطالعاتي که در ذيل هر مدخل ارايه شده، به ترتيب، عبارت است از:   

آوانگاري (تلفظ مدخل با حروف التين)؛  
نام کوچک (در مورد اشخاصي که نام خانوادگيشان مدخل شده)؛  

نوشته داخل دو قالب (کروشه)، در برخي مدخلها، شامل اطالعات اضافي، از قبيل نام يا امـالي
ديگر مدخل؛  

عدد داخل دو هالل (پرانتز) مربوط به تاريخ دقيق يا تقريبي رويداد (مانند سال تولـد و وفـات يـا
قرن زندگاني، سالهاي پادشاهي، سال تأليف، سال آمارگيري و نظاير اينها)؛  

«آشـيل»،  مطلب داخل دو هالل مربوط به تعلقّ مدخل به مقولهاي خاص است؛ مثالً در مـدخل
در پرانتز آمده است: (اسطورة يوناني).  

توضيحات مدخل، بسيار خالصه، يعني به صورت قاموسي و نه دايرةالمعارفي است.  

در اين فرهنگ، بسيار سخاوتمندانه، از ارجاع بهره گرفته شده است؛ به طوري که تنهـا در حـرف
«آ»، که جمعاً شامل 822 مدخل است، شـمار ارجاعـات و شـبه ارجاعـات 149 مـورد اسـت. برخـي

«آرش کمـانگير» و  مدخلهاي دو يا چند شمارهاي، يکـي از شـمارههايشـان ارجـاعي اسـت؛ ماننـد
«آالنْد» که، به ترتيب، شماره اول و دومشان ارجاعي است. معدودي مدخلها نيز هر دو شـمارهشـان
«آرارات: 1)»  1)» و شـماره دومـش بـه «آگـري: »، که شماره اولشّ بـه ارجاعي است؛ مانند «آغريْ
ارجاع داده شده است. مدخلهايي هم، که «شبه ارجاعي» ناميده شـدهانـد، بسـيار در فرهنـگ ديـده
ميشود؛ مثالً در داخل «آبْشِرون» آمده است: «نام محليّ [،] شبه جزيره آبشوران.» (کلمهاي کـه بـا
حروف سياه نوشته شده، در واقع، مدخل مشروح است که مدخل حاضر به طور ضـمني بـه آن ارجـاع

 =] داده شده است.) گفتني است که در «آبشوران»، پس از تلفظ مدخل، داخل دو قلّـاب آمـده اسـت :
»، به  » و «آرار» و در سه مدخل «آريال»، «آريامهر» و «آمدهِ dآبشِرون]. يا در دو مدخل پياپي «آرادس
ترتيب، آوردهاند: «نام پيشين جزيـرة اَرواد در سـوريه.»، «نـام پيشـين رود سdـون در فرانسـه»، «نـام
باستاني شهر اَربيل در عراق»، «لقب محمدرضا پهلوي، آخرين شاه ايران»، و «نام پيشين شـهر ديـار 
» (شـماره  » و «ديـار بکـرَ بکرَ در ترکيه». در پايان توضيحات چهار مدخل «ارواد»، «سdون»، «اربيـلَ
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»، «؛ نـام پيشـين: آرار»، «نـام5 پيشـين: dس دوم) هم، به ترتيب، چنين آمده است: «؛ نام پيشين: ارادَ
آمد». آما در مدخل «پهلوي [،] محمدرضا» هيچ اشارهاي به «آريامهر» نشده است.  

اطالعات مندرج در برخي مدخلها ناقص يا داراي عالمت سؤال است؛ مثالً در پايان توضـيحات
مدخلهاي «آبْدان»، «آبپخش»، «آبسرد»، «آبِشِ احمد»، «آبِ گرم»، «آبـي بيگلـو» و «آيِسْـک» 
آمــده اســت: «جمعيّــت(؟)». در توضــيحات شــماره يــک مــدخل «آبيــک» آوردهانــد: «مســاحت(؟)، 

(؟)».   جمعيتّ
در فرهنگ حاضر، کامالً هوشمندانه و مناسب، از تصاوير مختلف استفاده شده است. اين تصـاوير
شامل موضوعات گوناگونند، از قبيل تصاوير اشخاص (عکس، تک چهره يا نيمتنـه)، شخصـيتهـاي
کشـورهاي )، نقشه کشورها و نيز استانهـاي ايـران (در نقشـة کشـورها، اسطورهاي (تصوير مجسمهّ
همسايه نيز مشخص شده است، و، در نقشة استانهاي ايران، تقسيمات سياسي شهرستانهـا بـا نـام
» پـاريس، هريک از شهرها درج شده است)، مکانها و ساختمانها تاريخي (مانند آکروپليس،d «اِتـوالِ
زندانِ «باستيل»، ساعتِ «بيگبِن»، غارِ «آلتاميرا»، تاجمحل، تختجمشيد، حافظيّه و سعديّه)، بعضي 
پيکرهها (مانند ابوالهول)، برخي مقبرههاي معروف، صورتهاي فلکي، کاخهاي معروف (مانندِ اِليـزه).
ـ 799)، کـه 3 بيش از هشتاد درصد صفحات کتاب داراي تصوير است. در کـلّ مـتن فرهنـگ (ص

«آ» (44  مشتمل بر 797 صفحه است، تنها 133 صفحه بيتصوير (16/7%) ديده ميشـود. در حـرف
ـ 46)، جمعاً نود تصوير درج شده است. اين تصاوير ويژة مـدخلهـاي حـاوي معرفـي صفحه: ص 3
ها (71 مورد)، نقشة کشـورها و سـرزمينهـا ( 10 مـورد)، نقشـة قـارّههـا ( 3 مـورد)، نقشـة شخصيتّ
   )1 2(   مـورد)، غـار استانهاي ايران (2 مورد)، عکس يا تصوير نقاشي شدة اماکن و بناهـاي تـاريخي

مورد)، و خداي يوناني (1 مورد) است.  
5 تصـوير هاست، 66 تصوير از آنِ مـردان و از 71 تصويري که در حرفِ «آ» مربوط به شخصيتّ

متعلقّ به زنان است.  
در برخي صفحات، تصاويري درج شده که توضيحشان در صفحه قبل يا بعد آمده است؛ مـثالً دو
صـفحه  مدخل «الحَمرا» و «اوندست»، به ترتيب، در صفحه 105، 124، و تصوير آنها، به ترتيـب، در
106 و 125 قرار دارد. چهار مدخل «ليبِريا»، «ليخـتن اشـتاين»، «مالـت»، و «مdزامبيـک» هـم، بـه
 ،653 ،638 ،636 در صـفحات ترتيب، در صفحات 635، 637، 652، 673، و نقشههايشان به ترتيـب

674 است.  
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باباطـاهر، عکسـي : آرامگـاه در ضمن، بر روي روکش جلد کتاب، چهار تصوير به چشم ميخـوردَ
نيمتنه از روانشاد استاد غالمحسين مصاحب، قسمتي از ميدان باستيلِ پـاريس، و تصـويري از آلبـرت

اينشتين و رابيندرانات تاگور، که با هم نشستهاند.  
از لحـاظ کيفـي، همـاهنگي کيفيتّ تصاوير متن کتاب غالباً در حدّ مطلوب است. نقشة کشـورها،
ندارد؛ مثالً، در حرف «آ»، نقشة کشورهاي جمهوري آذربايجان آفريقـاي مرکـزي، آلبـاني، آنتيگـوا و
باربودا، آندورا، آنگوال، و آفريقاي جنوبي سياسي است و شهرهاي مهمشان مشخص شـده اسـت، امـا
نقشه دو کشور آرژانتين و آلمان از نوع طبيعي است و، به ترتيب، تنها دو و سه شهر در نقشه نمايانده 

شده است.  
نثر متن توضيحات مدخلها نسبتاً ساده، بيتکلّف و موجز است؛ ضمن اينکه بـه نظـر مـيرسـد
«اثرهـا» را بـه مؤلّفان در پرهيز از به کار بردن جمعهاي مکسّر عربي تعمّد داشتهاند؛ مثالً، اسـتعمال
«آثار» ترجيح دادهاند. از نشانههاي اختصاري نيز تقريباً استفاده نکردهاند؛ يعنـي، بـه جـاي کلمـات و
«شمسـي»، «قمـري»، «مـيالدي»، «پـيش از مـيالد»،  کليـدي و پرکـاربردي نظيـر گروه کلمـات
»، «مساحت»، «کيلومتر»، «کيلومتر مربع»، «متر»، «شمال»، «جنوب»، «باختر»، «خاور»،  «جمعيتّ
» و امثال اينها، کـه «شمال باختري»، «شمال خاوري»، «جنوب باختري»، «جنوب خاوري»، «حدودِ
صـفحه  هزاران بار تکرار شدهاند، نشانههاي اختصاري اختيار نکردهاند. براسـاس آمـاري کـه در پـنج
«جمعيـت»،  ـ 7) گرفته شده، اين نتيجه به دست آمد که کلمات و گروه کلمـات آغازين متن (ص 3
»، «قمـري»،  مـيالد»، «مسـاحت»، «کيلـومتر مربـع»، «کيلـومتر»، «حـدودِ «ميالدي»، «پـيش از
«شمسي»، و «متر»، به ترتيب، 28، 22، 10، 10، 9، 7، 5، 5، و 1 بار (جمعاً 97 بار) به کار رفتـهانـد.
797 صـفحه اسـت ( 159/4  با فرض تناسب تقريبي اين پنج صفحه نسبت به کلّ متن فرهنگ، کـه
برابر پنج صفحه)، در سراسر متن، نزديک به 15,500 بار از اين گونه واحدها (کلمات و گروه کلمـات)
استفاده شده است. طول اين 97 کلمـه و گـروه کلمـه جمعـاً حـدود 95/5 سـانتيمتـر اسـت؛ پـس:
152 متـر اسـت. بـا 15,222/7 = 159/4 × 95/5. بنابراين، طول کل ايـن واحـدها انـدکي بـيش از
محاسبههاي ديگري که انجام شد، اين نتيجه حاصل گرديد که، چنانچه مؤلّفان اراده مـيکردنـد، بـه
 22 جاي واحدهاي ياد شده، از نشانههاي اختصاري استفاده کنند، در کلّ متن کتاب، در حدود 20 تـا
صفحه (يعني 2/51 تا 2/76 درصد) صرفهجويي ميشد. ظاهراً کساني که معتقد به استفاده مطلـق از 
نشانههاي اختصاري در آثاري از اين دست هستند، مهمترين دليلشان، صرفهجويي در کاغذ و هزينـة
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تمام شدة محصول است. در مجموع، نگارنده، دسـتکـم در اثـر حاضـر، در پرهيـز از بـه کـارگيري
نشانههاي اختصاري با مؤلّفان موافق است.  

نشانههاي آوايي به کار رفته در تلفّظ مدخلها، در جدولي در صفحه [نُهِ] کتاب، درج شـده اسـت. 
اين نشانهها 36 تاست: 23 صامت، سه مصوِّت کوتاه e ،o ،a ويژة حرکات سـهگانـه فارسـي (فتحـه،
«ي») و «ــو» و «ــي» معمـولي (بـراي "L" (يـا کسره و ضمّه)، سه مصوِّت بلند ā و u و I ويـژة
دو  ، رفـع (ــٌ) و نصـب (ــ)ً دو تنـوين on و an مخصـوص کلمات فارسي و عربي)، دو نشانه مرکّـب
مصوِّت â و û (کوتاه) ويژة کلمات فرنگي و تُرکي6 و در مورد دومي بعضاً اسمهـاي فارسـي7، نشـانه 
ow (بلند) ويژة مصوِّت مرکب8، و باالخره نشانه Î (کوتاه) مخصـوص مصـوِّت کوتـاهي کـه پـيش از

صامت «ي» /y/ واقع ميشود.9  
نشانه: o (بلند)، که در جدول آمده، ظاهراً در کتاب حـاض کـاربردي نداشـته و سـهواً درج شـده
است.10 و اما،ّ درباره اينکه از همه اين نشانهها به درستي و بجا استفاده شده، نگارنده نميتواند ابـراز

عقيده کند، زيرا در دانشهاي آواشناسي و واجشناسي، آنگونه که شايسته است، مهارت ندارد.  
هنگام بررسي اجمالي و تورّق متن اين کتاب، به اشتباهاتي ـ که شمار زيادي از آنهـا غلـطهـاي 
برخوردم. نوع اشـتباهات نشـان از نيازمنـدي چاپي است و در ادامه چند مورد از آنها يادآور ميشود ـ

کتاب به ويرايش فنيّ و نمونهخواني بسيار دقيق دارد.  
«چنـد پيشـنهاد»، نگارنـده چنـد مـورد پس از ذکـر مـواردي از اشـتباهات چـاپي، ذيـل عنـوان
پيشنهادهاي خود را درباره برخي مدخلها ارائه ميکند. در آخر هم، به مدخلهايي اشاره ميشود کـه

احتماالً از قلم افتادهاند و پيشنهاد ميشود در ويرايش بعدي به کتاب افزوده شوند.  
در ضمن، جاي يک بخش مهم و اساسي در اين فرهنگ خالي است و آن «فهرست منابع» است 

که اميد است در ويرايش بعدي، مؤلفان محترم دست کم نام اهم منابع تأليف فرهنگ را ـ فارسي و 
غيرفارسي ـ ذکر کنند.  

مواردي از اشتباهات چاپي:  
 /âleksândre/ /ândrêleksa :«ـ در «آلکساندره

ـ در مدخل «احزاب»: سورة  23 سورة 33  
ـ در سطر پنجم مدخل «بهمنيار»: دستاننامه  داستاننامه (در ضمن، نام کامـل ايـن کتـاب،

داستاننامه بهمنياري است.)  
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علمـي زندگينامـه ـ در سطر چهارم و پنجم مدخل «بيرَشک»: زندگينامـه علمـي دانشـمندان
دانشوران. (تاکنون دو مجلّد از اين اثر منتشر شده است (از «آ /الف» تا اواخر حرف «ب»)، و توضـيح
زندگينامـة اين نکته الزم است که عنوان خالصة اين اثر، که در يک مجلّد منتشر شده، چنين اسـت:

علمي دانشمندان.)  
ـ «تخارستان»: /toxārestān/ /taxārestān/ (طبخ منابع مختلف کهن و امروزي، ضبط اين اسم 
/takhārestān/ آوانگـاري شـده «تُخارستان» است.) در ضمن، مدخل «طخارستان» هـم بـه شـکل

است و الزم است به /toxārestān/ اصالح شود.   
 /jeferson-siti/  /jeferson-sity/ :«ـ «جفر سن سيتي

ـ «حنّانه»: (1301 ـ 1368 قمري)  (1304 ـ 1368 شمسي)  
ـ «درياچة بختگان»: daryāčeye-…/ /dryāčeye/ (در ضمن، در فرهنگ، ترتيـب الفبـايي ايـن

مدخل و مدخل «درياچة بزرگ» نياز به اصالح دارد.)  
 /safā-šahr/ /safā-shah/ :«ـ «صفا شهر

ـ «طه حسين»: در زيرنويس تصوير، به جاي «طه حسين»، «حسين طه» آمده و نادرست است. 
در ضمن، به اشتباه، کلّ مدخل در همان صفحه (474) مکرّر شده است.  

 /los-ânjeles/ /los- ângeles :«ـ «لسآنجلس
در ضمن، اينکه در سطر دوم نوشتهاند «مرکزِ ايالتِ کاليفرنيا» نادرسـت اسـت؛ مرکـزِ کاليفرنيـا

ْتو»، شماره 2، در خودِ فرهنگ).   ْتو»ست (بنگريد به مدخل «ساکرامنِ «ساکرامنِ
ـ «مستضئي»: امالي اين اسم به اين صورت درست نيست و بايد به شکل «مستضيء» نوشـته

شود؛ يعني همزه پس از «ي» و خارج آن (اصطالحاً بدون کرسي» قرار گيرد.  
ـ «نَمْل»: داراي 95 آيه  داراي 93 آيه.  

ـ «هويدا»: در مهرماه 1356 ... در مهرماه 1358...  
  

چند پيشنهاد  
ـ «آر.پي.جي.»: به نظر نگارنده، آوردن اين مدخل در اين فرهنگ لزومي ندارد، زيرا ثبت آن جزو 
وظايف فرهنگ حاضر نيست. (از جمله اصطالحات نظامي، لغات فراوان ديگري هست که در فرهنگ 

ثبت نشده است.)  
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ـ «بِيکن»: تصوير «فرانسيس بِيکن» نقّاش در کتاب درج شده، اما از تصوير «فرانسيس بِـيکن» 
در ويـرايش بعـدي، مـيشـود، فيلسوف و دولتمرد، که بس معروفتر است، خبري نيست. پيشـنهاد

فيلسوف را بيفزايند يا جانشين آن يکي «بِيکن» کنند.   تصوير چهرة «بِيکن» ِ
«طالـباُف» هـم ـ «طالبف»: امالي اين نام، به صورت «طالبوف» جا افتادهتر است. (به شـکل

آمده است.)  
» در رديف الفبايي «فروغ» ثبت شده اسـت. انتظـار مـيرفـت ـ توضيحات مدخل «فروغ فرخزادّ
» را به «فرخزاد،ّ فروغ» ارجاع ميدادنـد. توضيحات را در «فرخزاد،ّ فروغ» ميآوردند و «فروِغ فرخزادّ

در ضمن، تاريخ تولدش 1313 است و به اشتباه 1312 ثبت شده است.  
ـ «لئوناردو داوينچي» در رديف الفبايي «ل» ثبت شده است. انتظار مـي رفـت توضـيحات را در

«وينچي، لئونادردو دا» ميآوردند و «داوينچي» و «لئونادردو داوينچي» را به «وينچـي، لئونـاردو دا» 
ارجاع ميدادند.  

مدخلهاي افزودني  
بـه کتـاب بيفزاينـد: در ويـرايش بعـدي، در ذيـل را، پيشنهاد ميشود مدخلهاي فهرسـتشـده
آرامسترانگ، لوئيس (لوئي)؛ بوگارت، هامفري؛ حج، سورة قرآن؛ رفيعالدين لنبـاني؛ سوسـور؛ فردينـان

؛)   صـافات، سـورة قـرآن؛ صـديق اعلـم،  دو؛ سهيلي، مهدي؛ سياسي، علياکبر؛ سـيبليوس، يـان (ژان
عيسي؛ صديقي، غالمحسين؛ فروم، اريک (اريش)؛ فصلت،ُ سورة قرآن؛ کارايان، هربرت فُن؛ گريـگ،
گيبـل، هربـرت فُـن؛ گريـگ، ادوارد؛ کارايـان، ادوارد؛ گيبل، کالرک؛ لي، بروس؛ مسد، سورة قـرآن؛

کالرک؛ لي، بروس؛ مسد، سورة قرآن؛ مونرو، مريلين؛ يوسفي، غالمحسين.  
  

پينوشتها  
1. encyclopedic dictionaries, dictionnaires encyclopédiques 
2.  Encyclopédie alphabétique Larousse يا Dictionnaire encyclopédique de 

l'enseignment 
3. نامهاي سورههاي قرآن و سرزمينهاي خيالي و مردم آن (مانند «ليليپوت») را هم بايد به اينها افزود.  

4.  قاعده کليّ چنين بوده است اما، مثالً نام «بيرشک، احمد»، «فرهاد3» (فرهاد مهرداد)، «ويگن»، «صابري [فـومني]،
کيومرث»، «منزوي، حسين»، و «کازان، ايليا» که به ترتيب در 1381، 1381، 1382، 1383، 1383 شمسي، و 2003 ميالدي 

(حدود 1382 شمسي) درگذشتهاند، نيز در کتاب ثبت شده است.  
5. در اينجا، پيش از کلمة «نام»، نشانه نقطه ويرگول (؛) از قلم افتاده است.  



فرهنگ فارسي اعالم؛ اثري تازه با ويژگيهاي نو / حميد حسني  □   221  
 
) و 6. مانند «آئوستا» /â'ostâ/ (شهري در ايتاليا)، «آباسي يانيـک» /âbâsi-yânik/ (نـام مسـتعار شخصـيت تـرکُ
«بروکسل» /b(û)ruksel/ (ظاهراً نشانه û را همه جا داخل دو کمان آوردهاند، به ايـن معنـي کـه، در فارسـي، گـاه تلفـظ

ميشود و گاه به تلفظ در نميآيد).  
 /bis(û)tun/ :«7. مانند «بيستون

  /sown/ «8. مانند «سون
 /sÎyāmak/ «9. مانند «سيامک

10  در جدول «نشانههاي آوايي» فرهنگ معاصر فارسي امروز (ويراست جديد)، تأليف همين، مؤلفان، دو نشانه /ow/ و 
/:o/ (بلند)، براي نشاندادن تلفظ مصوّت مرکبّ «ـُو» به کار رفتهاند. به نظر ميآيد که، هنگام کپيبرداري آن جدول، سـهواً

اين نشانه را حذف نکردهاند.  



 
  


