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  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١۵ جون ٢۴
  

  "دری ـ دری"مشکالت موجود بر سر راه پروژۀ تدوين لغتنامۀ 
  

ای تدوين يک لغتنامه به اصطالح دری به دری، که در می خواھم پيوست با نوشتۀ ديروز خويش پيرامون کوشش بر

عذر "حال حاضر جناب ھاشميان صاحب قصد فراھم نمودن مقدمات مدون سازی آن را دارند، البته بعد از مطالعه مقالۀ 

جناب نوری صاحب، يکی ـ دو حرف بسيار ضروری را خدمت دوستان محترم " بدتر از گناه داکتر صاحب ھاشميان

  :بيان کنم

در " گرم"و " پر"طوری که مشاھده می شود از مدت مديدی بحث آقای نوری و آقای ھاشميان بر سر ترکيب دو صفت 

يد، اگر آقای نوری در اين بحث کوتاه نيايد، پايانی برای آن  آبعضی مواقع با تندی دوام دارد؛ و چنين که از قرائن برمی

را، ھم از نظر دستوری، " پرگرم"نده چنين ترکيبی را؛ يعنی، ترکيب آقای نوری با داليل قانع کن. متصور نخواھد بود

انست و دمسازی اين دو صفت با ؤ و ھم از نگاه م ھم از لحاظ فقدان زيبائی، ھمواری، شيوائی و آھنگ نامطبوع کالم

خوشايند نمی ھم و با ذوق و طبع نازک و ظريف واژه آرائی ادبی و مجموعه ھائی معنائی يک کالم، درست، معمول و 

  . يابند

اگر از روی حق و انصاف، و قضاوت يک قاضی، که ھنوز به خوردن شرينی عادت نکرده باشد، ديده و قضاوت 

ی، ترکيبی که آقای ھاشميان روی آن اصرار اشايد گاھی، و در نوشته ( ًشود، در اين خصوص ايشان کامال حق دارند 

صورت بھتر است آن ترکيب را به عنوان يک استثنأ پذيرفت، که می تواند و ابرام دارند، ديده ھم شده باشد، در اين 

نويسنده يا شاعری، باری ذوقی به کله اش زده باشد ـ ھمانطوری که ذوق ترکيب اين دو صفت عايد حال آقای ھاشميان 

 نظر گرفتن قواعد شده ـ و اين ترکيب ناسازگار از نظر دستور، و عجيب از ديدگاه آھنگ و آرايش کالمی را بدون در

معنی شناسی واژگانی ـ يکی از بخش ھای علم زبانشناسی ـ و وزن و موسيقی الفاظ و واژه ھا، که از زمان ھای بسيار 

دور، به روايتی از زمان افالتون، با باريک بينی و نازک انديشی به ھر کدام عنايت می شده و با دقت به رعايت آنھا در 

کار برده باشد، نه به عنوان ه ھای تاريخ و در ھر سبک ادبی و زبان، اھتمام می ورزيده اند، بنظم و نثر، در تمام دوره 

ه ، و آقای ھاشميان که اين ترکيب را در يکی از نوشته ھای شان ب)يک قاعده يا اصل غيرقابل نقض و انقطاع و انقضأ

ًل مطلقا درست است و ھيچ دليلی در اين مورد فشارند که اين ترکيب به عنوان يک اص کار برده اند، با قاطعيت پا می

  ! نه قابل گفتن است و نه قابل شنيدن و پذيرفتن

وجودی که می داند ـ و بايد بداند ـ   ادامه دارد و آقای ھاشميان باتنھا يک کلمهاين مشاجرۀ قلمی ماه ھا است که پيرامون 

انسان انديشمند و صاحب تحصيل و کسی که حداقل که اين ترکيب ذوالکراھه درست نيست، با لجاجتی که برای يک 

ھفت دھه از عمر عزيز شان را با قلم و کتاب و نوشتن و خواندن صرف نموده اند سازگار نمی باشد، يک ملی متر ھم 
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از موضعی که در اين ھمآويزيی که اختيار کرده اند، عقب نمی نشينند و به اشتباه خويش، با توجه به اين اصل که اشتباه 

سر يک کلمه، تنھا سر  آری،. کردن جزئی از زندگی ھر انسانی است و متضمن ھيچ شرمی نيست، اعتراف نمی کنند

   !!يک کلمه، اينقدر کشمکش و جنجال

راه ه که اين پروژه ب راه اين پروژه قرار دارد، درصورتی با چنين خوی و خلقی که ـ بگذريم از سائر مشکالتی که فرا

ھيم به کاری دست بزنيم که انجام آن به کندن کوھی از جا و بردن آن از يک محل به محل ديگری می بيفتد، ـ ما می خوا

  ! ماند

ًتجربۀ ديگران نشان داده است که انجام چنين کاری، اگر انسان واقعا پشتکار داشته باشد و با نيت خالص و ايثار و از 

ردن قصد انجام آن را داشته باشد، کار ناشدی نيست، اما با خودگذری و خود را نديدن و سر نفس اماره را زير بالش ک

، "مرغ شان فقط يک لنگ دارد"تجربه ھای ملموس و عينيی که ما از برخی از بزرگان خود داريم؛ برخی بزرگانی که 

ی در ا چه، که کار ھيچ پروژه باال بياوريند، هللا اعلم که، کار اين پروژهرا و ھميشه يکی را پائين می کشند تا خودشان 

برای نشان دادن مثال، غرض تأئيد اين گفته، الزم است تنھا به کشور خود و تاريخ ! وطن ما پيش برود و به اتمام برسد

  !!آن نگاه کنيم

در جائی خواندم که آقای ھاشميان خواھان اين ھستند که جناب معروفی صاحب به عنوان دستيار شان برای پيشبرد اين 

اين پيشنھاد نشان دھندۀ آن است که جناب معروفی صاحب، بنابر برداشت ھاشميان . نظور ھمراه شان ھمکاری کنندم

حال سؤال . صاحب، ھم از لحاظ تجربه و ھم از نظر دانش و توانائی و اھليت و صالحيت، انجام اين کار را دارند

 که برحسب چنين برداشتی دارای اين صالحيت و اينست که اگر جناب معروفی صاحب از نظر جناب ھاشميان صاحب،

توانائی می باشند، می توانند از عھدۀ اين کار برآيند، چرا و به چه دليلی در ھمان زمانی که آقای معروفی برای تدوين 

پيشنھاد چنين بود که برای ھر يک از زبان ھای موجود در کشور توسط  شخصيت ھای مسلکی و (ی اچنين لغتنامه 

 و پشتو لغتنامۀ مخصوص اول در پورتال تھيه دریشمول زبان ه الحيت دانشگاھی ـ علمی زبان خود شان، بصاحب ص

 افغانان می شد، حاضر ۀفراخوان دادند که شامل ھم) ًگردد و بعدا به شکل کتاب طبع و به دسترس مردم گذاشته شود

  ! ار داده با ايشان حداقل صحبتی در اين زمينه کنند؟نشدند اين اقدام نيک و به غايت ضروری را مورد تأئيد و حمايت قر

فراخوان آن زمان با فراخوان اين زمان، و شرايط آن روز با شرايط امروز چه تفاوتی با ھم دارند؟ اول بايد به اين 

ا اين سؤال جواب داده شود؛ اگر انتظار ھمکاری در قسمت تھيه و ترتيب چنين کتابی وجود داشته باشد؛ زيرا به نظر م

کار؛ يعنی، احتراز از ھمکاری با جناب معروفی صاحب در آن وقت، نشانه ای است از وجود انديشۀ ناسالم که از 

و بار و کاری که بر بنياد کژی بنا يافته باشد، مشکل است نتيجۀ بی گزند و بی . خودپرستی و کژانديشی منشأ می گيرد

  ! عيب داشته باشد

تأليف و تدوين و طبع کتاب را بايد نمايندگان ھر گروه زبانی، بعد از ۀ ن چنين بود که ھزينپيشنھاد شفاھی من در آن زما

کتاب را بعد طبع به قيمت تمام . ، کار سازی کنند"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" در پورتال  الکترونيکتکميل کتاب

تاب نموده اند، وضع نموده اگر پيزی باقی ما آن را مندان بگذارند و پولی را که خود ھزينۀ طبع که شد در اختيار عالق

ی که ما پيشنھاد نموده بوديم، تصميم چنين بود که به اه ژدر پرو!! يک کار انسانی، ملی و خدائی:  کمک کنندءبه فقرا

  ! قه و خواه در سطح جھان قبول نکنيمطسسۀ خارجی را در منؤسسۀ خارجی اتکأ و پول و کمک ھيچ مؤھيچ م

 و از اساس به اين پيشنھاد وقعی نگذاشتند؛ نه از برای اين که برای شان تھيۀ چنين  ًب ھاشميان صاحب اصالولی جنا

بسيار اند کسانی که به ! که کسان ديگری، غير از ايشان، آن را پيشنھاد کرده بودند کتابی مھم نبود، بلکه از برای اين

  !" جوشد، بگذار کلۀ سک در آن بجوشدديگی که برای من ن"قول معروف گفته و می گويند که 
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که مبرھن است، اصلی ترين مشکالتی ھستند که در ھر زمينۀ ما را به خاک سياه  انانيت، حس جاه طلبی و پول، طوری

ھر زمانی که اين سه عنصر دست از سر ما برداشت، به حکم و به خواست مردم، ما به انجام ھر کاری . نشانده است

رمان، باتأسف، در سينه ھای ما باقی خواھد ماند و ھمين آش ت يک آأير آن ھر آرمانی تا ابد در ھينايل می شويم، در غ

کم زدن طراحان اصلی پروژه ھای ملی و مردمی و ياوه گوئی ۀ خواھد بود و ھمين کاسه و ھمين تالش ھای منفردان

  !جويانه؛ شوربختانهًی، و خود را مطرح کردن ھای بعضا سوداھای نوچه ھای شان، در ھر زمينه 

اين را خيلی . در اخير يادآوری اين نکته را ضروری می دانم که من در برخی موارد با آقای نوری اختالف نظر دارم

خاطر وجود اين ه گاه دليل نمی شود، شريفانه ھم نيست، که من ب ھا می دانند، ولی اين امر به ھيچ صورت و ھيچ

چرا؟ چون قبل از ھمه بايد پای پرسش ندای وجدان بنشينم و به ھر پرسش ! الی کنماختالف نظر، از گفتن حقايق شانه خ

 !!!ًآن جواب بگويم، و اين پرسش ھا بعضا بسيار سنگين، منفعل کننده و تکان دھنده ھستند

٢٣/٠۶/٢٠١۵  


