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سایهاختالفبر سر لغتنامه 77سالهدهخدا!
بهایاستعفای چنداستاد برجسته این موسسه
حوزه زبان وادبیاتفارسی،دربارهجایگاهموسسهدهخدا ،بحثلغتنامهنویسی وآسی 

محمد بهبودی نیا

calture@khorasannews.com

بــی شـــک ،لــغــت نــامــه دهــخــدا را م ـیتــوان
شکوهمندترینلغتنامهزبانفارسیدانست.به
عبارتدیگراینلغتنامهبزرگترینکتابنوشته
شده به زبان فارسی است که هم فرهنگ لغت
استوهمدایرةالمعارف.لغتنامهایکهتنظیم
آن از سال 1324با مصوبه مجلس ،شروع شد و
علیاکبر دهخدا در مسیر تدوین آن تالشهای
فراوانی داشــت .پس از مرگ دهخدا ،تکمیل
این لغت نامه زیر نظر دکتر معین ،استاد محمد
دبیر سیاقی و استاد محمد جعفر شهیدی به
فعالیتخودادامهدادوسپساستاداندیگریدر
موسسهدهخدابهفعالیتمشغولشدند؛اماچند
روز گذشته ،انتشار خبر استعفای دست ه جمعی
استادان زبان فارسی از موسسه دهخدا ،بعد از
برکناریسرپرستتألیفلغتنامه،شوکبزرگی
رابهفعاالنعرصهزبانوادبیاتفارسیواردکرد
و گمانهزنیهایی مبنی بر خطر توقف یا ضعف
در ادامه روند تدوین لغت نامه به گوش میرسد.
نقراربودکهبعدازبرکناریسرپرست
ماجراازای 
تألیف لغت نامه دهخدا ،طی چند روز گذشته،
تعدادی از مؤلفان لغتنامه از جمله ،حسن
انوری ،سعید نجفی اسداللهی و رسول شایسته
اعالمکردند ،دیگربهموسسهدهخدانمیروند.
در همین زمینه اکرم سلطانی ،سرپرست سابق
تألیف موسسه لغت نامه دهخدا با تأیید خبر
برکناریاش ،در روزهای اخیر به رسانهها اعالم
کــرد« :به حکم رئیس جدید موسسه دهخدا،
حضور من در آن جا ضــروری دانسته نشد و به
کتابخانهمرکزیدانشگاهتهرانمنتقلشدهام».

جــدای از مباحث و دالیــل اداری این برکناری که
موضوع این گزارش نیست اما این استعفای دست ه
جمعیدرحالیانجامشدکهکارشناسانحوزهلغت
نامه نویسی و ادبیات ،ضمن اظهار نگرانی درزمینه
آسیبهای ناشی از این استعفا ،هشدارهایی را
داده و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر این
موضوع شدهاند .هر چند اظهارات متناقضی نیز
درباره اصل استعفای این 3استاد وجود دارد  .برای
بررسیمیزاناهمیتلغتنامهدهخداوآسیبهای
ناشی از استعفای دستهجمعی تعدادی از نامآوران
موسسه دهخدا بر رونــد ادامــه لغتنامه نویسی با
استادبهاءالدینخرمشاهی،استادمیرجاللالدین
کزازیودکترمحمدحسنمقیسه،سهتنازاستادان
برجسته حــوزه ادبیات و زبــان فارسی ،گفتوگو
کردهایمکهدرادامهمیخوانید.
▪جایخالیمسئوالنقویدرموسسهدهخدا

محمدحسنمقیسه،استاددانشگاهامامصادق(ع)
در گفتوگو با خراسان ضمن تشریح جایگاه لغت
نامه دهخدا در میان دیگر لغت نامهها میگوید:
پرداخت به لغت ،تأثیر زیــادی در گسترش زبــان و
تقویت پایههای آن دارد .در میان لغت نامههایی
که تا امروز نوشتهشده ،لغت نامه دهخدا از جایگاه
شایستهایبرخورداراست.بایدبهایننکتهنیزتوجه
داشت که اهمیت پرداختن به موضوعات ادبی در
کشور ما درجایگاهی قرار دارد که امروز دهخدا را
به لغت ،زبان و شاعری میشناسند تا کار سیاست.
دکترمقیسهمیافزاید:قطع ًاکسانیکهدرلغتنامه
نویسی استخوان ،ترکاندهاند باید به این موضوع،
ورود کنند .بنده با توجه به شناختی که از دکتر
سعید نجفی اسداللهی دارم ،شاید بتوانم بگویم در
صرف و نحو عربی ایشان یکی از استادان تراز اول
کشورمان هستند .همچنین ،زیــان بزرگی است
که دکتر حسن انوری از لغت نامه و موسسه دهخدا

دور باشند .البته دکتر زمردی که ب ه تازگی ب ه عنوان
رئیس جدید موسسه دهخدا انتخابشدهاند هم در
رشتهخودشانفردشایستهایهستندوآثارایشانرا
دورادوردیدهومطالعهکردهام.حیفاستازاستادان
قویاستفادهنکنیمیاوضعیتاداریبهگونهایپیش
رودکهایناستادانازادامههمکاریبااینموسسه،
صرفنظر کنند.وی خاطرنشان میکند :ابتدا
علیاکبر دهخدا در این مسیر فعالیت میکرد ،در
ادامهدکترمحمدمعینوسپسسیدجعفرشهیدی
وارد این موسسه شد که هر سه از استادان برجسته و
صاحبنظردرزمینه زبانوادبیاتفارسیبودندولی
بهنظرمیرسدبعدازدکترشهیدی،موسسهدهخدا
آنچنانکه باید و شاید مسئولی قوی به خود ندید.
بعدازمرحومدکترسیدجعفرشهیدیبایددانشگاه
تهران،تدابیربهتریمیاندیشیدتااستادانقویتری
دراینموسسهبهکارگرفتهشوند.طبیعت ًااگرکسی
درردیفسیدجعفرشهیدیب هعنوانسرپرستلغت
نامهدهخداانتخابمیشدبسیاربهتربود.امیدوارم
بعد از این شاهد اتفاقات خوبی باشیم .البته این
مطالبدلیلیبرنادیدهگرفتنشایستگیهایدکتر
زمردینیستامابهنظرمیرسدبایدکسیبرایلغت
نامهدهخداانتخابشودکهتجربهطوالنیدرموضوع
لغتداشتهباشد.
▪بیکاریبنیادبهترازکمکارگییاکژروی

میر جاللالدین کــزازی استاد دانشگاه،
شاعر ،نویسنده ،مترجم ،شاهنامهپژوه
و ادیــب ایرانی نیز دربــاره میزان اهمیت
لغت نامه و موسسه دهخدا
در کشور میگوید :یکی
از ارزشــمــنــدتــریــن و
پرمایهترین نهادهای
فرهنگی ایــــران در
ایــن دهـههــا بیهیچ

گمان ،بنیاد لغت نامه دهخداست .همه میدانیم
ک تنه به این کار ستوهآور
که آن بزرگمرد ،نخست ی 
وشگفتانگیزکهناشدنیمینموددستیازیدواین
بنیادفرهنگیگرانسنگرابنانهاد.دانشورانیهم
کار روان شاد دهخدا را پی گرفتند و آن چه سرانجام
فرادست آمد ،فرهنگی است که من بر آنم هنوز در
فراگیری،گستردگیومایهوریهمتایینیافتهاست؛
نگونهاست
پسنهادیکهدستاوردآنفرهنگیازای 
ب هناچاربایدنهادیپرتوانوپایورباشد.ویمیافزاید:
اگــر زمینه ،فراهم نشود که ایــن بنیاد فرهنگی و
پژوهشیبدانگونهکهمیشایدباشدوبماند،ازدید
من،بهترآناستکهیکسرهبهکنارینهادهشود.من
میانگارمبیکاریبرایاینبنیاد،بهترازکمکارگی
یاکژرویدرآماجهایاینبنیادخواهدبود.برپایهآن
چهگفتهشدبرآنمکههمونداناینسازمانیابنیاد،
میبایدازگزیدگانودانشورانباشند،کسانیکهدر
کاریکهمیکنندچهرههاییناموروبرجستهشمرده
بشوند و گرنه ،دوباره میگویم همان بهتر است که
این نهاد به فرجام کار خویش برسد .میانگارم که
اگرکار،بدینگونهباشدحتیروانآندانشوربزرگ
(دهخدا)راخوشترخواهدافتادزیراگزندیبهنامو

کاراونخواهدرسید؛امااگراینبنیاد،بهنهادیناتوان
وبیفروفروغفروبکاهد،سهبارهمیگویمهرآینهبهتر
آناستکهبهپایانکارخویشبرسد.میرجاللالدین
کزازی میگوید :از درگاه دوست میخواهم که این
بنیاد کم مانند فرهنگی و پژوهشی بتواند به مایه
وری و شکفتگی و پرباری پیشین خود بازگردد و ما
ن که درخور نام این نهاد
با بروندادهای دمب ه دم از آ 
فرهنگیوپژوهشیباشدروبهروباشیم.
▪ لغتنامهدهخدایکشاهکارواژهنگاریاست

بهاءالدینخرمشاهیمترجم،نویسندهوفرهنگپژوه
زبان و ادبیات فارسی نیز دربــاره جایگاه لغت نامه
دهخدا میگوید :لغت نامه دهخدا یک شاهکار
واژهنــگــاری اســت .علیاکبر دهخدا بهتنهایی 2
میلیونفیشنوشتوازخودباقیگذاشتوجزواتی
منتشرکرد.تنظیملغتنامهازسال 1324بامصوبه
مجلس شــروع و قــرار بر ایــن شد که با بودجهای،
سازمان لغت نامه دهخدا این کار را شروع کند و پس
ازمرگدهخدا،تکمیلاینلغتنامهتاسال1360
طولکشیدبهاینمعنیکهبرایتدویناینلغتنامه
 36سال تحقیقات مداوم انجام شد.وی در تشریح

استادعلیاکبردهخدا

گفت وگو با استاد بهاءالدینخرمشاهی،استادمیرجاللالدینکزازی و دکترمحمدحسنمقیسه 3،تنازنامداران

اهمیت ادامــه تدوین لغت نامه دهخدا ،میگوید:
استاد علی رواقی ،عضو پیوسته فرهنگستان زبان
و ادب فارسی ،معتقد است ،لغت نامه دهخدا200
هزارواژهکمدارد؛امادرپاسخایناستادبرجستهباید
گفت اگر بخواهیم از لهجهها لغاتی را ثبت کنیم این
موضوع درست است اما اگر بخواهیم لغات را از بدنه
زبان فارسی انتخاب کنیم و نه لهجهها و وامواژهها
تعداد کلمات کمتر است؛ اما بیگمان تعداد زیادی
از لغات ،باید به لغت نامه دهخدا اضافه شود که این
موضوع ،نشان از اهمیت روند کار موسسه دهخدا
زیر نظر استادان برجسته دارد.خرمشاهی تصریح
میکند :فرهنگ لغت دهخدا امــروز به فرهنگ
لغتی کالسیک تبدیلشده است به این معنی که
ایــن فرهنگ لغت بهقــدر و غایت باالیی رسیده و
سالهاستاینجایگاهواالوارزشمندراحفظکرده
ت نامهها
است.وی درباره میزان اهمیت جهانی لغ 
و نگرش کشورهای مختلف به این مهم ،گفت :اگر
کتاب های فرهنگ لغت نباشد درگذر زمان واژهها
یا فراموش میشوند یا سیر تحول معناشناسی را
نشاننمیدهند.دراینمیانهکمکشایانتوجهلغت
نامههابهتلفظدرستلغاتنبایدنادیدهگرفتهشود؛
اما راستش را بخواهید ما ایرانیها عادت مراجعه به
ی که عربها ،فرانسویها،
لغت نامه نداریم درحال 
انگلیسیها و دیگر ملتها به این موضوع بسیار
اهمیت میدهند و مردم این کشورها برای دیدن
تلفظدرستهرکلمهبهلغتنامههایرومیزیکه
دردسترسدارند،مراجعهمیکنند.ایندرحالی
کجلدیرومیزی
استکهماهنوزفرهنگلغتت 
مدونینداریمواینیکیازضعفهایدیگرحوزه
لغتشناسی و فرهنگ لغت است
که باید با ادامه روند کار
اســتــادان لغت نامه
نویسی پیگیری
شود.

