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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  فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٣٠
  

  ھم معنی است؟" سوم"با صفت نسبی عدد ترتيبی " ثالثه"آيا لغت 
  

از آرايه ھای لفظی و معنوی و جستار ھای وابسته بدان ھا و  و   که شاعر است و اديب" وھابهصالح"از نظر خانم 

 و به ھمين دليل کم و بيش يک سال پيش از طرف مردی فھميده تر از خود  فنون معانی و بيان و بديع ھم بايد آگاه باشد

  ! فارسی ارتقاء داده شده است، آری/شان به مقام استادی در ادبيات دری

ھای خود در حدود ده روز قبل که يک يا دو روز بعد از نشر آن مقاله عنوان آن را تغيير ايشان درعنوان يکی از مقاله 

  .  نوشته بود" سوم"قيد ترتيبی ـ  يا صفت شمارشی ترتيبی " سومی"داد، لغت ثالثه را معادل صفت نسبی 

انشاء که اينک در مقام مسؤول اين اديب و شاعر، زبان دان و آگاه از قواعد پيدا و پنھان دستور زبان و اصول امالء و 

تکيه زده است، از قضاء و با اين مقام فخيم تر از مقام " قاموس کبيرافغانستان"تدوين فرھنگ زبان دری به اصطالح 

استاد محترم شان، اين اولين باری نيست که در شناخت بيجا از حقيقت و باطن کالم مرتکب چنين اشتباه ناصوابی شده 

 ھم بارھا اتفاق افتاده است که تلفظ کلمات را ناقص و معيوب و شکسته نوشته کند، يا مفھوم و است، بلکه در گذشته

کلمات " دستور زبان"ًمعنی آن ھا را مانند آنچه در باال آمده است، منقلب و متحول و متغير بيان کرده و يا اصال خالف 

 آن که بار ھا گفته ای گم کن، به تو چه، گوشی برای را چنان نابجا و نادرست به کار برده است که بخواھی نخواھی، با

شنيدن وعقلی برای سنجيدن و احساسی برای منفعل شدن نيست، بگذار، خود دانند و نام و اعتبار و حيثيت شاعری و 

 استادی و قدر و شھرت و منزلت استادان شان، قادر به خود داری از نوشتن نمی شوی، چرا که باالخره زبان، به عنوان

يک ارزش عالی و به عنوان امانت و ھويت ملی ما، زبان ما ھم است و بر ما ھم حق دارد و سزاوار نيست ما را که در 

برابر به پستی گرائيدن، مسخ شدن و از ميان رفتن آن و تمسخر ديگران سکوت کنيم و ديده و دانسته بگذاريم که چھار 

ھنجار ھای زبانی و الزامات لفظ و معنی و قدر و منزلت زبان و رمز رانی و  و سخنتا انسان بی خبر از آئين سخندانی

به عنوان و راز کالم ھرچه دل شان بخواھد، بکنند و ھر چه ذوق نامطبوع و نازيبای شان بپسندد بگويند و بنويسند؛ نه 

جزئی از وظيفۀ ، بلکه به عنوان پاسدار آنچه بخشی عمده ای از ھويت ما را تشکيل می دھد و حفاظت از آن قاضی

  !اصلی و ايمانی و وجدانی ماست

 نوشتۀ" فارسیفرھنگ " و " دھخدالغتامۀ"ثالثه، لغتی است عربی که مطابق به تعريفی که در لغتنامه ھا، من جمله در 

شده است، عددی را گويند که نسبت اولش به دومش مانند نسبت دومش به سومش يکی ياد  از آن "معينمحمد  داکتر"

  . باشد
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، يعنی چند چيزی که نظير يا لنگۀ ھم باشند، است، مانند دو يا "سه تائی"يا " سه گانه"فارسی اين کلمه /معادل لغت دری

ـ تصميم ١: يک متن" سه گانۀ"سه طفلی که در يک زمان از بطن يک زن به دنيا آمده باشد؛ بخش ھا، اجزاء يا مراحل 

 ـ مؤخره يک ٣ ـ متن و ٢ـ مقدمه ١ يا اصالح و آماده سازی نھائی، يا ـ مرور و بازبينی٣. ـ پيش نويس٢. برای نوشتن

وزارت : امنيتی کشور" سه گانۀ"الکترون ـ پروتون ـ نوترون؛ ايجاد توازن بين قوای : موات" سه گانۀ "اجزاینوشته؛ 

حکومت، پارلمان و : دفاع، وزارت داخله و رياست امنيت ملی؛ تفکيک و استقالل قوای ثالثه، يا قوای سه گانۀ دولت

داکتر الحاج چه بگوئيم، به چه ترتيب بگوئيم و چه گونه بگوئيم؛ يا آن گونه که جناب : قضاء؛ مراحل سه گانۀ گفتار

نوشته می " ايمان"در ارتباط " تحکيم ارتباط سه گانه در رمضان" طی مقاله ای از "امين الدين سعيدی، سعيد افغانی"

صفت شمارشی ترتيب يا قيد عدد ترتيب است، مانند چھارم و پنجم و ششم و سائر اعداد " سوم"، درحالی که ...کنند و

  . نسبت داده شده است" سوم"صفتی که به عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی " سومی"ترتيبی ديگر؛ و 

" ی"افزودن به کار برده بود، با " ثالثه" آن را در عنوان مقاله ای برابر با لغت "صالحه وھاب"که خانم " سومی"

را به خود گرفته و معنی آن اينست که آنچه از لحاظ ترتب " سوم"نسبت، حالت صفت نسبی عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی 

بعد ازعدد دو و قبل ازعدد چھار آمده است، منتسب است به عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی عددی ميان اين دو عدد که دارای 

 واحد ديگر نيز نسبت داشته باشند، ۀمن داشتن نسبت با يک ديگر با يک پديدئی که ھمه ض فرق فاحشی ست با سه شی

مانند داشتن ارتباط انسان با خودش، داشتن ارتباط انسان با خدايش و داشتن ارتباط انسان با اجتماعش در اتصال و پيوند 

  . ش"ايمان"به 

فارسی در يک ترکيب واحد و پيوسته با ھم / دریکه تا حال دستور دانان زبان" صفت نسبی عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی"

به شکل بالقوه در زبان وجود دارد که ) تا جائی که من اطالع دارم(در دستور زبان آن را مدون و نام گذاری نکرده اند 

، "چھارم"و " دوم"و " اول"، از نظر وصفی ھمانند صفت نسبی عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی"سوم"منسوب به عدد ترتيبی 

فارسی، /در زبان دری" گانه"با  پساوند " سه"می باشد، درحالی که لغت ثالثه، عدد ... يعنی اولی و دومی و سومی و

قرارمی گيرد و ) سوم(از نظر ترتيب درمرتبۀ سه " سوم"لغت .  با ھم خبر می دھدءاز ارتباط و نسبت متقابل سه شی

يان چگونگی عدد سه که از لحاظ  پايه و درجه يا مقام ، صفت نسبی است که برای ب"سومی"ت أاز نظر صفت درھي

  . کار برده می شوده درمقام و يا مرحله و مرتبۀ سوم قرار گرفته است، ب

ھم معنی پنداشته شده بود، به عنوان " سومی" که در آن لغت ثالثه با "صالحه وھاب"تغييرعنوان اوليۀ مقالۀ خانم 

در آن، خود مؤيد اين " ثالثه"، بدون موجوديت کلمۀ "مژدۀ سومين کار پروژۀ قاموس کبيرافغانستان: "دومی، يعنی به

و معادل صفت نسبی " سوم"بی يا قيد ترتيبی حقيقت است که کاربرد لغت ثالثه درعنوان اول مقاله، مترادف عدد ترتي

 ھيچ وقت "صالحه وھاب"، از نظر دستور زبان درست نبوده است؛ در غير آن خانم "سومی"عدد ترتيبی يا قيد ترتيبی 

 برای مقالۀ خويش انتخاب نموده بود و مقلۀ شان ھم با ھمان عنوان نشر شد، ازباالی ءآن عنوان اوليه را، که در ابتدا

 و بدون اين که به روی مبارک  ۀ خويش بدون توضيح و اعتذار، که يک امرحتمی و اخالقی برای ھر نويسنده استمقال

خود بياورد، بر نمی داشت؛ يا دوستانش ھرگز اين توصيه را به او نمی کردند که عنوان اولی را چون غلط است 

  !اصالح و تعويض کند

  : آتی الذکر استدر جملۀ " ِاظالم"موضوع دوم استعمال لغت 

تا باشد که افکار و اذھان ھموطنان ستمديدۀ ما که عمريست با اسارت ھا و اظالم نابخشودنی بيگانگان به کمک "

قسمت دوم ..." (اشخاص سست عنصر خود فروخته به بيگانگان و خارجيان از جمع خود ما، دست و پنجه نرم می کنند

  ).نوشتۀ حسن شرق... مقالۀ کودتای پنجم
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که  ) ظلم ھا(در اين جمله به معنی جمع ظلم " ِاظالم" سياق جمله و فحوای کالم باال چنين بر می آيد که لغت از

  . به ضم اول است، به کار رفته است" ظالم"فارسی شده ای لغت /دری

فارسی /ریکه معنی مفرد آن در زبان د" جمع ظلم"اظالم معانی مختلفی دارد، ولی ھيچ کدام ازمعانی آن پيوندی با 

مساوی با جور و بيداد و ستمگری و تجاوز از حد و بی انصافی است و جمع آن در زبان عربی چنان که گفته شد ظالم 

"zolam " می باشد که از نظر صوتی يا آوا شناختی با جمع ظالم، يعنی ظالمان و ستمکاران و از نظر معنی با

معنی می داند و تداعی می کند،   آن را ھم"صالحه وھاب"نم ، به فتح اول و دوم يکی است آن گونه که خا"ظلمه"

  . ندارند

فراموش نبايد کرد که يک تعداد زيادی از کلمات، از جمله اسم ھای معنی و اصطالحات علمی ـ فلسفی ـ دينی ـ اخالقی 

 معين آن ھا در ًدارای روح و روان، يا باريکی ھائی تقريبا نامحسوسی ھستند که درک دقيق و تبيين معنی مقرر و

برخی مواردی بسيار لطيف و ظريف و در بعضی از مناسبت ھائی از مو باريک تر با کلمات و اندوخته ھای زبانی 

  .  خالی از مشکل نيستند،محدودی که انسان ھا دارند

ت ذھنی و يا ًمعنی دقيق و ظريف اين چنين کلمات که غالبا در فلسفه و دين و اخالق وعلم، و توضيح مجردات يا مقوال

به تيزی چشم باطن و تخيل خالق : "موضوعاتی که جنبۀ نظری دارند به کار می روند، به قول دکترعبدالکريم سروش

ھزار تنگنا دارد و ھزاران قيد " نياز دارد، زيرا زبان، بازھم به قول سروش، " و تجربۀ کشاف و توانائی عقلی بی نظير

  ". بر معنی می گذارد

نا ھا آن است که در بحث ھای فلسفی ـ کالمی، يا تشريح مقوله ھای مجرد و پيچيدۀ ذھنی و مدرکات يکی از اين تنگ

ًعقلی، معنی کلمات غالبا نه بر اساس معانی حرفی يا لغوی، بلکه بر حسب مقتضيات ذھنی ـ عقلی ـ تاريخی درک و 

   .توضيح و تشريح می گردد

استخراج و " اظالم"از کالم " فعل الزم"را با ) ظلم ھا( معنی جمع ظلم خالصۀ سخن اين که ما به ھيچ وجه نمی توانيم

  !  حمل کنيم

با اين حساب، اگر اشتباھی از يک انسان معمولی در تعريف يک مقوله يا معنی يک کلمه و لغت و يا توضيح يک 

رد به مورد و بيان صحيح در کارب" استاد"اصطالح سر می زند، خردمندان نبايد بر او سخت بگيرند، ولی کوتاھی يک 

عکس چيزی نيست که قابل ه و دقيق يک لغت يا يک مقوله با تمام جزئيات و باريکی ھای ژرف معنائی و لغوی آن ب

  ! اغماض و سھل انگاری باشد، به خصوص استادی که مسؤوليت مھم تدوين يک اثر قابل توجه را به دوش داشته باشد

برای ن ادب و ادبيات، که با تأسف اسمش فراموشم شده است، به اين عقيده است که يکی از استادان زبان و بزرگان جھا

! ًاين سخن کامال درست است.  نويسی بايد واژه ھا را به درستی شناخت و جمله سازی را به خوبی انجام دادءانشا

می کند؛ گاھی حتی آن را ًھمه می دانيم، خاصتا استادان ما، که کلمه ای بيجا و لغت نادرست ھمۀ جمله را مخدوش 

  .بدريخت و بی معنی می سازد

ًصرف نظر از اين، قاعدتا آنچه قابل بخشش يا غيرقابل بخشش می باشد ظلم، يعنی جور و جفا و بيداد و ستم روا داشتن 

و  نيز "صالحه وھاب"که معنی اصلی اظالم می باشد، يا صفائی و آبداری دندان که خانم " تاريک شدن شب"است، نه 

و يا تحمل ظلم و ستم و بيداد را به شکل بالشبھه از کاربرد آن لغت در آن عنوان اين معنی منظور شان نبوده است، 

، که نمی توان آن را، اگر چنين باشد، جور يا بيداد و يا ظلم داوطلبانه و به طيب خاطر و نفس با توانائی امتناع از آن

ز ظلم يا جور و ستمی باز ھم به قبول ظلم و کشيدن جور و ستم راضی می خواند، زيرا کسی که با توانائی امتناع ا

  . شود، در واقع، و به ھيچ وجه نمی توانيم او را مظلوم و قابل ترحم و دلسوزی بناميم
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است، مانند گرايش و فرسايش و ھمايش، و در معنی " اسم مصدر"از نظر دستوری ] دندان[اظالم به معنی درخشش 

، پس استفاده از ...، مانند دوست داشتن و خواب ديدن و رنج بردن و"مصدرمرکب" در شروع شب، تاريک شدن ھوا

" نابخشودنی"ِبه دليل سفيدی آن گرفته شده است، با صفت لياقت " برف"ھم که از معنی " درخشش دندان"آن به معنی 

  . ھمراه با اين صفت" تاريک شدن ھا"غلط فاحش است و ھم به معنی 

، حتی اگر اين عبارت نمادين و رمزی يا "تاريکی ھای نابخشودنی" از "صالحه وھاب"ھمم که مقصود خانم من نمی ف

  !ی را در نوشته اش تلقين کند، چه خواھد بود؟ائ که خود می داند خواسته باشد چنين معنی و او به دليل سمبوليک باشد

  : لغت اظالم چه نظر دارندببينيم که استادان راستين زبان و ادب و فرھنگ در باب معنی

  :الف ـ دکتر محمد معين

  . ـ تاريک کردن٣.  ـ در تاريکی درآمدن٢). شب( ـ تاريک شدن ١

  ":معجم اللغة العربية المعاصره"به نام " ِملتون کوان. ج"ب ـ  فرھنگ عربی ـ انگليسی 

يعنی تاريکی و ظلمت و  darkness , ...نيمه تاريک، ابری، گرفته ، کم نور و: ، به معنیezlam.  gloomyاظالم 

  ...تيرگی و

  : دھخدالغتنامۀپ ـ 

  .تاريک گشتن شب. اظالم شب؛ گسترده شدن تاريکی آن. تاريک گرديدن شب. تاريک شدن: الف

  .اظالم قوم؛ در تاريکی در آمدن آنان، فرا گرفتن تاريکی شب آنان را. در تاريکی در آمدن:   ب

به معنی ) به فتحه اول(ن به دندان ھا و ديدن ظلم ستينگر. تأللؤ دندان ھمچو آب صاف و رقيق. درخشيدن دندان:   ج

  ... آبداری و صفائی و درخشندگی دندان است

 دارد، نه روا داشتن تحمل کردن ظلم رايا " انظالم"ی عربی استم کشيدن يا عذاب را تحمل کردن؛ که در واقع معن:   د

 در جمله ای که نوشته است، به اظالم نابخشودنی بيگانگان "صالحه وھاب"اشارۀ خانم !  رابر کسی ظلم کردنيا ظلم 

است، يعنی، به زعم ايشان، به ظلم ھائی که بيگانگان به کمک يک تعداد اشخاص سست عنصر داخلی بر ھموطنان ما 

  !ز جملۀ ايشان ھمين استنباط را کرده اممن ا! روا داشته اند، نه ستمی که ھموطنان ما تحمل کرده اند

رچند تمام مصدر ھا، چون نه زمان دارند و نه شخص، اسم ھستند و ھدر اينجا يک باريکی ديگر نيز وجود دارد که، 

به دنبال اظالم و قبل " نابخشودنی"می توان جمع بست، اما با افزودن صفت لياقت " ستم کشيدن"اظالم را نيز در شکل 

ًو قاعدتا آنچه غيرقابل بخشش است، . ًن، جمله از نظر معنی کامال روشن است؛ يعنی به کسی ظلم شده استاز بيگانگا

 در نظر دارد و می نويسد، ظلم کردن است، نه کشيدن ظلم يا تحمل کردن اذيت و "صالحه وھاب"ھمان گونه که خانم 

  . خاطر و نفس و با داشتن توانائی امتناع از ظلمآزار و شکنجه و تعذيب، يا مظلوم واقع شدن، علی الخصوص با طيب 

از ديد رجال بزرگ و راديکال مذھبی و سياسی، مانند حضرت علی کسانی که ظلم را تحمل می کنند ھم در جملۀ 

ًظالمان به حساب می روند و اين سخن از يک نظر کامال درست است، اما از نظر شجاعت و مردانگی و دليری و 

نی را که در برابر ستم بيدادگران و دژخيمان بد کردار و رذل مقاومت می کنند و لب به شکوه نمی صالبت و تھور کسا

شھامت  کشايند، نه تنھا نکوھش نمی کنند وغيرقابل بخشش نمی خوانند، که حتی آن ھا را در زمره قھرمانان و مردان با

  . نيز به حساب می آورند" تھمتنان"و به اصطالح 

اگر . را نشر کرد..." جنايات حزبی "به نام " فرھود" جلد سوم کتاب آقای "آنالين- افغان جرمن " چندی پيش پورتال

 در ايام زندان در دورۀ حاکميت خونخواران خلق و پرچم نابخشودنی باشد، اين پورتال چه "فرھود"مقاومت ھای آقای 

  گفته آن کتاب را نشر کرد؟؟
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  :چند موضوع ديگر

 کنيم، نوشته می شد که اصطالحات ايرانی را به دری تنظيماصطالحات ايرانی را به دری "جای  هـ آيا بھتر نيست که ب

آنچه برای مبتدی ھا يا .  توجه نموده باشد، تنظيم چيزی و معنی چيز ديگری است"صالحه وھاب" کنيم؟ اگر خانم معنی

ت می باشد و اين که منظور و مراد کسانی که به اصطالحات ايرانی آشنائی ندارند مھم است، معنی آن اصطالحا

  ! ايرانيان از آن اصطالحات چه است

توضيحات الزم در . ـ نوشتن معنی يا توضيح و بيان مفاھيم درفرھنگ چيزی نيست که با آن سرسری برخورد شود

نی که به چنين مواردی بايد با زبان عام فھم، ساده و به تمام معنی جامع و مانع و مشرح و مفصل باشد، زيرا کسا

تدوين کنندگان فرھنگ ھا بايد مشکل آن ھا را در نظر . فرھنگ زبان مراجعه می کنند بی آن ھم مشکل زبان دارند

گرفته بکوشند به آن ھا کمک کنند، نه اين که خود با آوردن لغات نامتجانس و نامأنوس و  دور از معنی يا متروک و 

  . ندمطرود و غامض مشکل ديگری برای آن ھا خلق کن

، حتی اگر "دل آزار"جای صفت فاعلی ه ـ  ب..." مژدۀ "، صفحۀ اول مقالۀ ٢٠ـ سطر " دل آزارنده"ـ  استعمال کلمۀ 

ذکر و نشر اين صفت در . درست ھم باشد، چون نه زيباست، نه مروج، نه خوش آھنگ و سليس، شائسته نيست

ًکار آيد، گناھی نباشد، اما در نوشته ھا، چون تقريبا ه ب صفات است، و داشته ۀفرھنگ، شايد برای اين که صفتی از جمل

کار نمی رود، چنانچه تا امروز اين صفت درھيچ نوشته ای ديده نشده است، کاری نيست که بتوان آن را ه ھيچ گاه ب

نند که استادان ما بايد متوجه چنين سھل انگاری ھای شان باشند، زيرا چون استاد ھستند، مردم فکر می ک. توصيه کرد

کار می برد، بايد چيزی بکر و تازه و يا لغت نو و زيبا و جالبی باشد و ما ھم مجاز ھستيم آن را ه وقتی استادی آن را ب

  ! کار ببريمه کار ببريم؛ يا بھتر خواھد بود برای پختگی و زيبائی نوشتۀ خود آن را به ب

ط فاحش و کفر مطلق است، به خصوص از يک استاد و غل" ريشه ای"يا " ريشه ئی"به جای " ريشوی"ـ  کاربرد کلمۀ 

 گفته شود که "صالحه وھاب"در اين جا الزم است برای آگاھی خانم ! کسی که مسؤول سرپرستی و تھيۀ فرھنگی است

باشد، وقتی به صفت نسبی تبديل می کنيم، " الف"مطابق قاعدۀ زبان عربی تنھا کلمات عربيی را که حرف آخر آن 

عيسا به . موسا به موسوی. دنيا به دنيوی: اضافه می کنيم؛ مانند" ياء"بدل ساخته بعد از و " و"ا به ر" الف"حرف 

ريشه، گذشته از ... به غزنوی و" غزنی"پايان می يابند، مانند " ی"يا اسمای مکان را که به ... سقا به سقوی و. عيسوی

  !  است و نه اسم مکان می باشد" الف"ر آن اين که لغت عربی نيست، تا حدی که من می دانم، نه حرف آخ

، صفحۀ اول، ٢بند ". تھيه شده توسط تيم توأميت افغانی و آلمانی: "دراين عبارت" توأميت" کلمۀ دو باالخره کاربر

 مشترکتيم " از "صالحه وھاب"، قسمت چھارم، چه مفھومی را افاده می نمايد؟ اگر منظور و مراد خانم ..."مژدۀ"

 از استعمال کلمۀ "صالحه وھاب"صرف نظر از اين خانم . باشد که توأميت معنی مشترک را ندارد" لمانیافغانی و آ

کار برده اند؟ من اين کلمه ه چندان خوش آيند توأميت را بجای آن کلمۀ نه مشترک درعبارت باال چه بدی ديده است که ب

در . ر دو يا سه فرھنگی که در اختيار دارم پيدا نکردم نوشته اند د" وھابهصالح"را با آن واحد ھای الفبا که خانم 

زير کلمۀ توأم اما، دھخدا . نوشته شده است و معنی آن مرواريد و لؤلؤ است" توامية" بزرگ دھخدا اين کلمه لغتامۀ

  :معانی زير را آورده است

  .ھمزاد. بچۀ دوگانه. ـ  بچۀ ھم شکم

  .ـ  به شعر ذوقافيتين نيز اطالق کنند

  .ی از تير ھای قمارـ  تير

  ...ـ  و
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تيم مذکور ـ افغان ھا و آلمان ھا ـ ھمزاد ھم نيستند، زيرا ھر . را افاده نمی کند" مشترک"ھيچ يک از معانی باال معنی 

  . جدا ھستند) و پدر(کدام آن ھا به گمان اغلب از مادر 

 موضوع را به تمسخر و دشمنی و  حداقل درھمين يک مورد، بدون اين که"صالحه وھاب"من می خواھم که خانم 

ضديت و نمی دانم چه و چه با خود يا با پروژۀ تدوين فرھنگ ارتباط بدھند و از بحث اصولی و مستدل و روشنگرانه 

تھيه شده توسط تيم توأميت افغانی و "درعبارت " توأميت"گريز نمايند، کمی روشنی بيندازند و به ما بگويند که معنی 

فارسی بی غل و غش و مروج را مانده لغت /ند باشد و چرا و چگونه و چه الزم که لغت ھای دریچه می توا" آلمانی

  !لوف و از مد افتادۀ عربی را می خواھند زنده بسازند؟أھای نام

گفتن اين سخن ضروری است، به تکرار، که من مخالف ھيچ حرکت يا اقدام نيک فرھنگی يا ھنری و سائر کار ھای 

ر در کشور نيستم، از چنين اقداماتی ھميشه استقبال نموده و استقبال می کنم، اما وقتی می بينم که سودمند و ماندگا

شخصی مسؤوليت کاری را به دوش دارد که از نظر نيرو و قابليت فکری يا دانش مسلکی توان، استعداد يا استطاعت 

ًرا اگر چه قبال نيز بار بار گفته باشم، بازھم وصالحيت انجام آن کار را ندارد، خود را مکلف می دانم که اين نکته 

 بسيارحساس است و پای نام و هً جدی شود، خصوصا وقتی يک پروژهخاطر نشان کنم که به توانائی ھای اشخاص توج

. ھيچ کس حق ندارد حيثيت يک کشور و آبروی يک ملت را به بازی بگيرد. حيثيت يک کشور و يک ملت در ميان باشد

اين امر در حالی که انسان ھای قابل، با استعداد، با استطاعت و با دانش مسلکی در کشور ما کم نيست، خيره سری در 

  !  کاری نيست که بتوان بر آن صحه گذاشت

کلمات يا لغات، !  نيز از روی تجربه ثابت شده است که کار ساده ای نيست"صالحه وھاب"تھيۀ فرھنگ زبان، به خانم 

 معنی اصطالحی آن ھا دارای اصل و ريشه و اشتقاق و ترکيب و تاريخ و رنگ و روح نيز گذشته از معنی لغوی و

اشاره  کرده می نويسد که اين " شوگر"يکی از نويسندگان صاحب نام غربی در يکی از کتاب ھايش به کلمۀ . ھستند

افته و آنھم از زبان ھای ديگر ـ فرانسوی گرفته شده است که از زبان عربی به آن راه ي" سوکر"کلمۀ انگليسی از کلمۀ 

  . تا می رسد به لغتی در زبان سانسکريت ـ منشأ می گيرد

کسانی که اين اسم را در آن فرھنگ ـ شايد بيشتر از دو صفحه ـ  ديده يا . را در واژه ياب پيدا کردم" بلخ"ـ من اسم 

تنھا کوتاھيی . بطه زحمت کشيده مواد جمع کرده اند دھخدا چقدر در اين رالغتنامۀخوانده اند می دانند که تدوين کنندگان 

که در اين زمينه صورت گرفته است اين است که بلخ افغانستان امروزی را يک شھر قلمداد کرده اند، در حالی که بلخ 

امروز نام يک واليت است که مرکز آن شھر مزار شريف و آنچه به بلخ قديم مربوط می شد امروز ولسواليی است از 

  . يت بلخوال

فارسی عالوه بر اين که به آشنائی کامل به زبان عربی /ـ نوشتن يا تدوين فرھنگی بدون نقص و معتبر به زبان دری

ًاحتياج دارد ـ چون با تخمينی که من نموده ام تقريبا نصفی از زبان ما را کلمات عربی و مشتقات آن ھا تشکيل می دھد ـ 

  . می از لغات و آشنائی کامل به معنی دقيق و تلفظ درست آن ھا نيازمند استبه مطالعه زياد و ذخيرۀ وسيع و عظي

 نمی گذرد که با گذاشتن کسره ای به زير حرفی در يک لغت، "صالحه وھاب"ـ زمان زيادی از سرودن شعری از خانم 

بدان اعتراض نموديم، آن لغت را، بعد از اين که چند نفر از جمله خود من . شکل صحيح تلفظ آن را مخدوش ساخته بود

اشتباه رفع و لغت تصحيح شد، اما آن اشتباه که صورت گرفته بود، ھنوز ھم از خاطره ھا محو نشده . تصحيح کردند

يک لغت را می شود به آسانی و بدون ضياع وقت و سرمايه تصحيح و اصالح کرد، اما اصالح فرھنگ زبان با ! است

  !"  نبايد کلخ ماند و از آب گذشت"بنابراين .  کار ساده ای نيستبيست ـ سی ھزار لغت، يا بيشتر از آن،
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ميسوری به "از " درشکه"وقتی جوان بود می خواست با گاری يا به اصطالح روس ھا با " مارک توين"ـ می گويند 

قدر حداقل نياز چون سفر طوالنی و جا کم بود، مسافران تنھا اجازه داشتند که غذا و آب آشاميدنی به . سفر کند" نووادا"

خود را با خود بگيرند، نه اشيای اضافی و غيرضروری، ولی مارک توين چون تصميم داشت در ياد گرفتن لغت استاد 

شود، بر خود سخت گرفت و يک جلد فرھنگ بسيار قطور زبان را به جای مقداری غذا و آب آشاميدنی با خود گرفت تا 

.  از روی آن فرھنگ لغت ياد بگيرد و به ذخيرۀ لغات خود بيفزايداز فرصتی که برايش ضمن سفرعايد شده بود،

نگارنده فکر می کند که برای کسانی که قصد تدوين فرھنگ زبان را دارند، الزم است، قبل از دادن مژده ھای پی در 

خصوصيت پی، يکی ـ دو فرھنگ قطور را انتخاب کنند و روزانه يک تعداد از لغت ھای جديد را با معانی مختلف، 

بدون اين کار، و به اصطالح بی گدار به آب زدن، نتيجه . آن ھا از بر کنند... ھای دستوری، ريشه، مشتقات، خاستگاه و

اش اين خواھد شد که ما را آب ببرد و ھم از زاغ بمانيم و ھم از رزاق، صرف نظر از اين که برخی انسان ھا به ريش 

  !ما ھم خواھند خنديد

نوس در فرھنگ أخری اين که وجود کلمات ثقيل عربی، کلمات مرده و از رواج افتاده يا کھنه و نامـ نکتۀ ضروری و آ

زبان، آنھم به خاطر اين که ما را در خواندن کتاب ھای کھنه ای که دارای کلمات پر تکلف و غليظ عربی ھستند کمک 

فارسی /ی ساده و عام فھم و بيشتر با کلمات دریمی کنند، شايد الزمی باشند، ولی در نوشته ھائی که امروز به شيوه ھا

و شيوۀ نگارش جديد تحرير می شود و ذوقی برای عربی ساختن نوشته ھا باقی نمانده است، بھتر است از استفادۀ آن ھا 

ًاين کار به جوانان و آنانی کمک شايانی است که تعليمات مسلکی زبان و ادبيات نديده اند، مخصوصا به . اجتناب شود

  .فارسی دسترسی ندارند/جوانانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و به فرھنگ زبان دری
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