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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  سيد ھاشم سديد

 ٢٠١۵ جون ٢٠
  

  سالم و عرض ادب به فرھيخته مرد عرصۀ زبان و ادب،
   جناب معروفی صاحب،

  
مثل ھميشه زيبا، از لحاظ لفظ، و پرمعنی، کوبنده و . ميان نوشته ايد، خواندمبخش اول نوشتۀ تان را که عنوانی آقای ھاش

  !مستدل از نگاه محتوا و منطق؛ عمر تان دراز باد

ھرچند در خصوص تدوين لغتنامه گفتنی زياد است، من در اينجا يک نکته را می خواھم يادآور شوم، آنھم به ارتباط 

شايد مورد استفاده !  آن را منسوب به اعراب می کنند، در حالی که چنين نيستتدوين اولين لغتنامه که آقای ھاشميان

  !قرار گيرد

 سال قبل به وسيلۀ سومری ھا صورت گرفت، که به دو زبان سومری و آکدی، و ۴٣٠٠تدوين اولين لغت نامه در حدود 

ُبعدا يکی از اين دو زبان، زبان بابلی، نوشته شده بود  به اين کار ھمت گماشتند و بعد از آن ھا بعد از آن چينائی ھا. ً

  . ھندی ھا

ًشروع لغتنامه نويسی را که آقای ھاشميان به اعراب منسوب می دانند؛ اوال در حدود ھشت صد سال پيش از امروز، 

دوين ًيعنی در حدود سه ھزار و پنجصد سال بعد از لغتنامۀ سومری ھا آغاز شده بود، و ثانيا، اين اعراب نبودند که به ت

" عرب زدۀ"، يا در قلمرو امراء و حکام )خلفأ(آن پرداخته باشند، بل مردمان غير عربی که زير سيطرۀ شاھان عرب 

درست است که اين لغتنامه سرمشقی برای لغتنامه نويسی امروزی در . اين شاھان، به سر می بردند، خالق آن بودند

آثار . وجود آمده استه دست اعراب به می کنم، که نه اولين لغتنامۀ جھان بود و نه بغرب قرار گرفت، اما، تکرار

وجود آمده است که آن ھا را منسوب به اعراب کردن، تنھا به دليل ه زيادی به زبان عربی توسط نويسندگان غير عرب ب

  .زبانی که اين آثار نوشته شده اند، کار درستی نخواھد بود

، و ده ھا موضوع ديگر، از جمله تعصب بيش از حد در قبال زبان فارسی دری و تعصب در، خود با توجه به اين خبط

" محدودالنظر"ِرا در مرکزيت قرار دادن و متبارز کردن، من بندۀ نوعی بعيد می دانم که آقای ھاشميان و گردانندگان 

ًايشان، اگر واقعا . دنمانبری را به پيش ببرپورتال افغان جرمن آنالين بتوانند چنين کاری پرجنجال و پرمسئوليت و ز

 در اين خصوص "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"خواھان چنين کاری می بودند، در ھمان زمانی که فراخوان پورتال 

نشر شد، نه تنھا خود شان، که ديگران را ھم به اين کار تشويق و ترغيب می کردند؛ که شايد طی اين ھمه سال يک 

  . ار آن ھم پيش می رفتمقدار ک

! طوری که من می بينم، فکر می کنم، در اينجا قصد نام کشيدن است، نه انجام دادن يک خدمت يا وظيفۀ ملی و تاريخی

درغير آن به چه دليل بعد از گذشت کم و بيش سه و نيم سال عين ھمان فراخوان تجديد می شود؟ قيس کبير در ھمان 
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گر اين فراخوان را از طريق ما می دادی، شايد اين مأمول مورد توجه يک تعداد افراد زمان تيلفونی به من گفت که ا

  !اھل زبان و ادبيات قرار می گرفت؛ در حالی که به نظر من تطبيق و اکمال اين مأمول کار من و تو ندارد

  کامگار باشيد

  سديد

 


