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مريم شهبازي

ب�دون حمايت هيچي�ك از ارگانها و نهادها ،دس�ت به تألي�ف فرهنگنامهاي
دوزبان�ه آن ه�م در حجمي قابل توج�ه زد« .كارا» فرهنگنام�هاي پنج جلدي
اس�ت كه براي تأليف آن حدود بيس�ت سال وقت صرف شد و استادبهاءالدين
خرمش�اهي ،صاحب نامدار این فرهنگ را با فراز و فرودهاي بس�ياري روبهرو
گ دانشنامه
كرد .خرمشاهی در باب این اثر گفته «:اين تأليف مفصلترين فرهن 
در طول تاريخ دويس�ت ساله فرهنگنگاري انگليسي -فارسي است > .استاد
بهاءالدین خرمش�اهی ،عم�ر را به تحقی�ق ،تألیف و ترجمه گذرانده اس�ت و

کارنامه ای پربرگ و پر بار دارد .دو حوزه اصلی پژوهش او قرآن پژوهی و حافظ
پژوهی است اما در کنار این دو حوزه ،انبوهی از آثار تألیف و ترجمه ای هم از
قلم قلندر او تراویده است .او گرچه بیش از این هم آثاری از جنس فرهنگنامه
نویس�ی فراهم آورده بود اما با تألیف فرهنگ  5جلدی < کارا> رس�م ًا و علن ًا و
عم ً
ال در سلس�له سرافراز صاحبان فرهنگنامه نشس�ته است .به بهانه انتشار
«فرهنگ – دانش�نامه كارا» به س�راغ اين نويس�نده ،مترجم ،شاعر و محقق
توگو کردیم كه ماحصل آن را در ادامه ميخوانيد:
تیزچنگ رفتيم و با او گف 

عکس :رضا معطریان /ایران

توگو با استاد بهاءالدين خرمشاهي نويسنده ،مترجم ،شاعر و فرهنگنامه نویس
گف 

همنشینی کامیاب دانش و زبان
در فرهنگنامه ای کارا

در ابت�دا ق�دري از مش�خصات
«فرهنگنام�ه كارا» بگويي�د ك�ه
اي�ن فرهنگنام�ه از چن�د واژه و
چه تعدادي مدخل تش�كيل شده
است؟
اي��ن فرهنگنامه ح��دود  150هزار
مدخ��ل ب��راي لغ��ات اصل��ي دارد كه
نزديك به  40هزار مدخل فرعي نيز در
زيرمجموعه آنه��ا وجود دارد .به عنوان
نمون��ه در ازاي واژهه��اي getياgive
تنه��ا يك لغت ارائه نش��ده و در حدود
پنج صفحه به آنها پرداخته شده است.
بخشي از واژهها به زبان فارسي و بخشي
ديگر نيز به زبان انگليس��ي هستند .با
توجه به اينكه تعداد واژههاي انگليسي
زياد اس��ت آنها را در ش��مارش حساب
نكردم .اگر ق��رار بود تمام اين واژهها را
بشمارم تعدادشان بيشتر از  400هزار
واژه ميش��د .اجازه بدهي��د همين جا
بگوي��م كه تا به ام��روز اين فرهنگنامه
گس��تردهترين فرهنگنامهاي بهش��مار
ميآيد كه به دو زبان انگليسي و فارسي
نوشته شده است .فرهنگنامه قبلي كه
با تالش منوچهر آريانپور تأليف شده 6
جلدي بود اما هر جلد آن از جهت تعداد
صفحات كمتر از اين فرهنگنامه است و
از سويي حروفنگاري آن چندان فني
و دقيق نيست.
مدخلهاي فرهنگنامه مذكور را
به چند دسته تقسيم كرديد؟
اي��ن فرهنگنامه چهار جلد اس��ت
كه جلد پنج��م آن به نوعي در تكميل
جلدهاي قبلي و حتي مفصلتر از آنها
منتش��ر ش��ده كه دربردارنده  26هزار
اصطالح از  60رش��ته است .با توجه به
گس��تردگي كار در هر رش��تهاي از 55
تن از كارشناس��ان مج��رب دعوت به
همكاري كرديم .هريك از اين گروههاي
كارشناسي در رشتههاي خود بين 300
ت��ا  400واژه ارائ��ه كردند كه ميانگين
برخ��ي از آنها از  400لغت نيز بيش��تر
شد .در جلدهاي چهارگانهاي كه به آن
اش��اره كردم ،بيشتر به لغات عمومي و
كمتر به لغات تخصصي پرداخته شده
اس��ت .درس��ت مانند فرهنگنامههاي
ديگ��ري نظير فرهنگنامهه��اي هزاره،
پويا ،آريانپور و ...ك��ه در آنها به لغات
عمومي پرداخته شده اس��ت .اگر قرار
باش��د تم��ام لغات تخصص��ي در قالب

يك فرهنگ مورد توجه قرار بگيرند كه
تعداد جلدهاي آن سر به فلك ميزند.
ما در دنيا حداقل  300رشته تخصصي
داريم و نميتوانيم تمام اين رشتهها را
در يك فرهنگنامه جاي دهيم .از همين
رو هر يك از اين رش��تهها فرهنگنامه
تخصصي خود را دارند .از س��ويي مردم
زمان��ي كه ب��ه خريد ي��ك فرهنگنامه
ميپردازن��د خواهان مطالع��ه واژههاي
تمام اين رشتهها نيستند .در «فرهنگ
– دانش��نامه كارا» براي اينكه حوصله
خواننده س��ر نرود لغات��ي را كه قدري
تخصصيتر بودند در جلد پنجم آورديم.
بنابراين واژههاي رشتههايي كه در اين
فرهنگنامه به واژههاي آنان توجه ش��د
آنهايي هستند كه كاربرد بيشتري براي
مخاطب داشتند.
چند سال قبل كه بحث فرهنگنامه
شما مطرح بود برخي ميگفتند تا
زمان�ي ك�ه فرهنگنامههايي نظير
فرهنگنامه دکترباطني يا فرهنگ
ه�زاره حقش�ناس تأليف ش�ده،
نيازي به دوبارهكاري در اين زمينه
نيست و...
همانگونه كه اش��اره كرديد برخي
اين نقد را به من داش��تند و ميگفتند
با توجه به وجود آثار مشابه ،چرا دوباره
ميخواهي دست به تأليف چنين اثري
بزن��ي؟! در ج��واب اين دوس��تان بايد
گف��ت كه «فرهنگنام��ه كارا» به دليل
گس��تردگي آن در اصل يك دانشنامه
بهش��مار ميرود .در اي��ن اثر اطالعات
مختلف��ي درب��اره اماك��ن ،كش��ورها،
ايسمها ،مكاتبهاي فلسفي -هنري و...
آمده اس��ت .مهمترين ضرورتي كه در
اين اثر به آن توجه داشتم ،اين بود كه
تا به امروز هيچ دانشنامه دو زبانهاي در
كشورمان منتشر نشده بود .البته شايد
برخي بگويند كه دوزبانه هم داشتيم كه
در پاس��خ ميگويم كه هيچكدام از آن
دوزبانهها به شكل دايرئالمعارف تأليف
نشدهاند.
ظاهراً نگارش اين فرهنگنامه بر
اساس واژگان مصوب فرهنگستان
زبان و ادب فارس�ي صورت گرفته
است؟
بل��ه .اين فرهنگنامه ب��ا مطالعه ۱۰
دفتر از واژههاي مصوب فرهنگس��تان
زبان و ادب فارس��ي ،س��نجيده شده و

 ۱۰هزار واژه مصوب فرهنگستان را نيز
دربردارد.
براي بس�ياري از مردم استفاده
از مصوب�ات فرهنگس�تان زبان و
ادب فارسي جانيفتاده است .گمان
نميكنيد ك�ه اين مس�أله ممکن
اس�ت باعث اس�تقبال ان�دک از
فرهنگنامه شما شود؟
برعكس من معتقدم استفاده از لغات
مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
منجر به عمومي ش��دن آنه��ا در ميان
مردم ميشود .شايد بسياري از مردم از
اين واژهها اطالعي نداش��ته باشند و ما
از اين طريق به نهادينه ش��دن آنها در
جامعه كمك ميكنيم.
با اینکه ش�ما اين مس�أله را نقطه
ق�وت كارتان ميداني�د ،اما از آن
س�و بايد اين را هم مدنظر داشته
باشيد كه واژههاي مصوب نه تنها
از س�وي مردم بلكه حتي از سوي
اهالي قلم نيز با اس�تقبال روبهرو
نشده است! بهرهمندي از واژههاي
مصوب فرهنگستان به حضورتان
در آن مجموعه ارتباط ندارد؟
حتي اگر در فرهنگستان هم نبودم،
بازهم به همين ص��ورت كار ميكردم.
متأسفانه برخي از مردم با فرهنگستان
ش��وخيهايي ميكنند كه در واقعيت
حتي وج��ود خارجي هم ن��دارد .مث ً
ال
ميگويند فرهنگس��تان به جاي پيتزا
واژ ه «ك��ش لقم��ه» را تصوي��ب كرده
است كه در واقع حقيقت ندارد .اص ً
ال ما
فرصتي براي اين كارها نداريم .مردم به
پيتزا همان پيتزا بگويند!
كار تألي�ف اي�ن فرهنگنام�ه را
سال  74ش�روع كرديد ،اما بعد از
گذش�ت هفت -هشت س�ال ،كار
متوقف شد .علت آن توقف و ادامه
كار پس از چند سال چه بود؟
در آن چند س��ال ابتدايي از عدهاي
جوان براي نمونهخواني و ويراس��تاري
دعوت كردم ولي ب��ه دليل تالش آنان
ب��راي اعمال س��ليقه در «اث��ر» من به
ناچ��ار به اين همكاري پايان دادم البته
مش��کالت مالی و تنهایی من درانجام
این کاره��م دلیل دیگر برای توقف کار
بود.
چ�ه ش�د ك�ه كار انتش�ار اين
فرهنگنام�ه ب�ا نش�ر «ف�رزان»

بينتيجه ماند و سه ناشر ديگر آن
را به سرانجام رساندند؟
انتخاب ناشر و توافق براي انتشار آن
هم ماجراي مفصلي داشت .نشر فرزان
به دليل طوالني شدن كار امكان انتشار
آن را از نظر مالي پيدا نكرد ،از همين رو
قرارداد فسخ شد .به همين خاطر حدود
هشت س��الي در انبار كتابي كه دنباله
كتابخان��هام بود باقي ماند .اين توقف تا
وقتي كه «عليرضا رئيس دانايي» مدير
انتشارات «نگاه» به سراغ من آمد ادامه
پيدا كرد .از من س��راغ آثارم را گرفت و
خواس��ت اثري براي انتشار به مؤسسه
وي بده��م .گفت��م قرارداد آث��اري كه
هماكنون در دست دارم با ناشران ديگر
بسته شده اس��ت .وي همچنان اصرار
كرد و گفت كه امكان ندارد خرمشاهي
پركار كتابي در دس��ت تأليف نداش��ته
ن زمان ياد فرهنگنامه افتادم
باشد .هما 
كه از س��الها قبل در انب��ار مانده بود.
گفتم كه اين فرهنگنامه در س��ه جلد
و  3ه��زار صفحه نمونه س��فيد دارد و
اگر يك دور ويرايش ش��ود امكان چاپ
آن فراهم ميشود .رئيس دانايي گفت:
«وقتي ميگويي نص��ف كار نزديك به
س��ه جلد شده ،كامل ش��ده آن تقريباً
هفت جلد خواهد ش��د .بنابراين ادامه
آن حداق��ل  10-12س��ال ديگر زمان
برده و از سويي با قيمتي برابر باحداقل
 500هزار تومان منتشر خواهد شد كه
خريد آن از توان بسياري از مردم خارج
است».
وي پيش��نهاد داد ك��ه اي��ن كتاب
را به س��ه  -چهار جلد برس��انم .به اين
ترتيب در تماس بع��دي رئيس دانايي
گفت كه براي كار انتش��ار اين كتاب با
دو ناش��ر ديگر نيز حرف زده است .من
هم موافق بودم چراكه انتش��ار آن كار
س��نگيني بود و توزيعكننده بودن دو
ناشر مذكور ،برگ برندهاي براي توزيع
آن نيز بهشمار ميآمد كه من هم آن را
پذيرفتم .عالوه بر نشر «نگاه» ،نشرهای
«معين» و «شباهنگ» نيز به همكاري
براي انتشار اين اثر پرداختند.
تأليف فرهنگنام�ه را چند وقت
قبل دوباره از سر گرفتيد؟
چهار س��ال قبل .البت��ه قرار بود كه
تألي��ف آن در نهايتدو س��ال به پايان
برس��د كه ممكن نش��د .ت��ازه اين در

ل آغاز
ش��رايطي ب��ود كه از همان س��ا 
كار با چاپخانهاي براي انتشار آن توافق
ك��رد ه بودي��م و خيالم��ان از اين بابت
آس��وده بود .بعد از هش��ت سال وقفه
دوباره به س��راغ همان چاپخانه رفتيم
در غير اين صورت شايد كار انتشار آن
به جاي چهار س��ال حتي ممكن بود تا
دوازده سال نيز طول بكشد.
در دوره دومي كه براي ادامه تأليف
دست بهكار ش��دم از همراهي تعدادي
از دوستان بهره گرفتم .باالخره اين اثر
بعد از گذش��ت بيستس��ال از آغاز آن
به پايان رس��يده و منتش��ر شد .هشت
س��ال در ابتدا براي تأليف آن كار زمان
گذاشتم كه بعد از آن هشت سال كتاب
در انبار باقي ماند و چهار س��ال نيز كار
مج��دد روي آن ط��ول كش��يد كه در
نهايت  20س��ال شد .اما به طور مداوم
تأليف آن دوازده سال زمان برد.
در تألي�ف اي�ن اث�ر از حماي�ت
مراكز دانشگاهي و علمي هم بهره
گرفتيد؟
ن��ه .اي��ن درصورتي بود ك��ه انجام
چني��ن كارهايي در كش��ورهاي ديگر
با حمايت علمي و مادي س��ازمانهاي
ديگر همراه است.
ب�ا توجه به پيش�رفت روزافزون
عل�وم در ش�اخههاي مختلف چه
دوره زماني را براي تأليف مجدد در
فرهنگنامهها بايد در نظر گرفت؟
بايد بعد از گذشت  30سال به سراغ
تأليف دوباره فرهنگنامهها رفت .زمان؛
موجود زندهاي است كه بايد حواسمان
به تحوالت بيش��مار آن باشد .در اين
رابط��ه در خاطرم هس��ت كه با يكي از
همكاران فعال در فرهنگستان مشغول
توگو بوديم .اين دوست در ارتباط
گف 
با زبان انگليس��ي گفت كه در هر سال
يك ميليون واژه تازه متولد ميش��ود.
من ب��ه ايش��ان گفتم كه اين مس��أله
درست نيست چراكه OED (oxford
 )english dictionaryتمام دارايي
زبان انگليسي را از  10قرن قبل در خود
جاي داده در نهايت در بردارنده پانصد
هزار واژه است .از سويي اگر توجه كنيد
معموالً تصحيح هر فرهنگنامه حدود 10
سال پس از انتشارات آن انجام ميشود.
زمان تصحيح ،واژههاي تازه خلق شده
را اضاف��ه ميكنند كه حجم چنداني را

فرهنگنام�ه كارا» به
دليل گستردگي آن در
اصل يك دانش�نامه بهشمار
م�يرود .در اين اثر اطالعات
مختلف�ي درب�اره اماك�ن،
كشورها،ايسمها،مكاتبهاي
فلس�في -هن�ري و ...آم�ده
است .مهمترين ضرورتي كه
در اين اثر به آن توجه داشتم،
اي�ن بود كه تا ب�ه امروز هيچ
دانش�نامه دو زبان�هاي در
كشورمان منتش�ر نشده بود.
البته ش�ايد برخي بگويند كه
دوزبان�ه ه�م داش�تيم كه در
پاسخ ميگويم كه هيچكدام
از آن دوزبانهه�ا ب�ه ش�كل
دايرئالمعارفتأليفنشدهاند

در ب��ر نميگيرد .ش��ايد در حوزه زبان
انگليس��ي ك��ه يك��ي از پرتحولترين
زبانهاي جهان بهش��مار ميآيد تعداد
اين لغات تازه حداكثر به سالي دو هزار
لغت برسد؛ مگر آنكه قرار بر اين شود كه
لغات تخصصي خلق شده در تمام علوم
و فنون را در فرهنگنامهها بياورند .البته
انجام اين كار نيز حرفهاي نيست چراكه
براي هر شاخهاي از علم فرهنگنامههاي
جداگان��هاي تأليف ميش��ود .ش��ما به
گس��تردگي داي��ره واژگان در كش��ور
خودمان و در زبان فارسي توجه كنيد.
مگر هر س��ال چند لغت تازه وارد زبان
فارسي ميشود! ش��ما تصور كنيد اگر
قرار بر اين باشد كه به زبان فارسي هر
سال بيش از هزار واژه جديد اضافه شود
از انقالب تا به امروز چند واژه ميشود؟!
بنابراين در نظر گرفتن همان دوره 30
ساله براي نوسازي فرهنگنامهها كافي
است .شما به مقايسهاي ميان فرهنگ
«معين» و «س��خن» بپردازيد .با اينكه
اين دو فرهن��گ كارآمد هس��تند ،اما
تفاوت چنداني با هم ندارند.
ش�ما معتقد به ض�رورت تأليف
فرهنگنام�ه جيبي ي�ا به اصطالح
رومي�زي ب�راي مخاطب�ان ع�ام
هس�تيد .گمان نميكنيد فرهنگ
فش�رد ه دو جلدي ك�ه از فرهنگ
سخن منتشر شده اين نياز را رفع
كرده باشد؟
باي��د بگويم كه ن��ه .در ابت��دا قرار
بر اين ب��ود كه از فرهنگنامه س��خن،
فرهنگنامهاي يك جلدي هم منتش��ر
ش��ود اما هنوز اقدام��ي در اين زمينه
صورت نگرفته اس��ت .از سويي مرحوم
معين هم قرار بود دست به انتشار چنين
فرهنگنامهاي بزند كه او هم كاري نكرد.
ش��ايد گاهي فرهنگنامههاي موجود را
يك جلدي كنند اما مس��أله اينجاست
كه اين گزينشها بايد با حساب كتاب
و بررسي بسيار انجام شود.
با توجه به اقداماتي كه در زمينه
تألي�ف فرهنگنام�ه و دانش�نامه
انجام دادهاي�د قصد تأليف چنين
فرهنگنامهاي را نداريد؟
اتفاقاً به دنبال تأليف و انتشار چنين
فرهنگنامهاي هستم .از اين فرهنگنامه
پن��ج جلدي ي��ك فرهنگ انگليس��ي
به فارس��ي و يك فرهنگ فارس��ي به
انگليس��ي را كه هر ي��ك كمتر از هزار
صفحه باشند گزينش و منتشر خواهم
كرد .براي اين كار بهطور حتم از كمك
ساير همكاران نيز بهره خواهم گرفت.
حت��ي قرارهايي هم براي انتش��ار اين
مجموعه گذاشته شده است.
چ�را جل�د آخر اي�ن فرهنگ –
دانشنام ه عنوان متفاوتي دارد؟
اس��م فرهنگنامه پنجم هم مش��ابه
چهار فرهنگنامه قبلي است و روي جلد
اين فرهنگنامه نيز عنوان «فرهنگنامه
كارا» جاي گرفته ،منتهي در كنار اين
عن��وان در جلد آخر كلم��ه «تكمله»
به عنوان كاملكننده نيز آورده ش��ده
است.
اغلب پژوهشگراني كه همچون
شما كارهاي مشابهي در ارتباط با
انتش�ار اين قبيل فرهنگنامهها و
كتابه�اي مرجع انجام دادهاند از
کمتوجهي متولي�ان در حمايت از
طرحهاي علمي -تحقيقاتي گاليه
دارند .اغلب اين اقدامات بر اساس
فعاليتهاي فردي انجام ميشوند.
اين بيتوجهي چقدر به نتيجه كار
لطمه ميزنند؟
بهطور قطع لطم��ه خواهد زد .خود
من و دوستاني كه در اين راه همراهيام
كردن��د با تالش بس��يار ،اين بيمهري
را جب��ران كرديم .وگرنه م��ن بارها به
دوس��تان ناش��ري كه در اي��ن راه ما را
همراه��ي كردهاند ،گفت��هام كه دوران
آنكه تنها چندنفر دور هم جمع ش��وند
و واژهنامههايي با اين حجم را بنويسند،
گذش��ته اس��ت .به همين عل��ت بايد
س��ازماني تأسيس و از استادان مجربي
استفاده ش��ود .بنابراين براي اين اقدام
به سازماني مش��خص با ساز و كارهاي
الزم ني��ز احتي��اج داريم .اگ��ر فعاليت
صورت گرفته در دانش��گاههاي مطرح
جه��ان همچون آكس��فورد و كمبريج
به ثمر مينش��يند به دلي��ل انجام آن
بر اس��اس فعاليتهاي گروهي است .از
سويي بايد زمان مناسب صرف شود تا
ك دادهها و پيكره زباني نيز بهره
از بان�� 
گرفته ش��ود .به عن��وان نمونه همين
فرهنگنام��ه كارا بايد با همكاري بيش
از  50متخصص تأليف ميش��د اين در
حالي اس��ت كه تعداد دوستاني كه در
تأليف اين پنج جلد من را ياري كردند
به  10نفر هم نميرسيد.
قدري از اين بيتوجهي متوليان
برای حماي�ت از چنين طرحهايي
از كمكاري خود اهالي كتاب ناشي
نميشود؟
تا زماني كه مس��ئوالن در حمايت
از چني��ن اقداماتي ضرورتي احس��اس
نكنند من و امثال من هم قادر به جلب
حمايت آنان نخواهيم ب��ود .اميدي به
جلب حمايتهاي دولتي نداش��تم اما

ميدانستم كه برخي از دوستان ناشر به
كمكم خواهند آمد كه اينگونه هم شد.
بخشی از هزينههاي اين فرهنگنويسي
با محاسبه دو مبلغ از حقالتأليف پانزده
درص��دي اينجانب تأمين ش��د .يعني
هر آنچه ناش��ران بس��يار جوانمردانه و
سخاوتمندانه پرداخت كردند به حساب
مطالبهاي كه من از چ��اپ اول ،دوم و
حتي سوم خواهم داشت گذاشته شده
اس��ت .البته اين در شرايطي است كه
شمارگان اين دو چاپ باال باشد و كتاب
به چاپهاي بعدي برسد.
به محض شنيدن نام فرهنگنامه
ناخودآگاه دو نام در ذهنمان حك
ميشود؛ «دهخدا» و «معين» علت
اين موضوع را در چه ميدانيد؟
به هرحال نميتوان منكر اين مسأله
ش��د كه دو فرهنگنامه مذكور از جمله
آثار بس��يار خوب بهش��مار ميآيند .از
سوي ديگر گذشت زمان قابل توجه از
انتشار اين آثار منجر به شناخته شدن
آنها در ميان مردم شده است .فرهنگ
دهخدا كه حدود سن من يعني هفتاد
س��ال قدمت دارد و از انتشار نخستين
نسخه فرهنگ معين هم بيش از چهار
دهه ميگذرد .از طرفي فرهنگ دهخدا
در زماني كه قرار تأليف آن گذاشته شد
حتي از سوي مجلس نيز مورد حمايت
قرار گرفت.
پس حماي�ت براي انتش�ار اين
قبيل آثار حتي به ش�ناخته شدن
هرچه بيش�تر آنها در ميان مردم
نيز كمك ميكند؟!
همينط��ور اس��ت .آن زمان حدود
 300نفر به س��ازمان لغتنامه آمدند و
رفتند .اما نه من و نه مرحوم معين كه
به فرهنگنامهاش اشاره شد هيچكدام از
حمايت متوليان برخوردار نشديم.
ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه عض�و
فرهنگس�تان زب�ان هم هس�تيد،
س�رانجام فرهنگنام ه ب�زرگ اين
سازمان به كجا انجاميد؟
كار تأليف اين فرهنگنامه از حدود
 15س��ال قبل در فرهنگستان زبان و
ادب فارس��ي آغاز شده اس��ت .اين در
شرايطي اس��ت كه بعد از گذشت اين
همه سال تنها يك جلد آن يعني حرف
«آ» منتشر شده است .با توجه به زماني
كه تا به امروز براي انتشار تنها يك جلد
از اين فرهنگنامه گذاشته شده ميتوان
حدس زد كه بهطور تقريبي تكميل آن
حدود  50سال نياز دارد .با اين تفاسير
خود من كه هيچ ،سن فرزندانم در آن
زمان به  85-90خواهد رسيد و شايد
آنان نيز تمام جلدهاي اين فرهنگنامه
را نبينند .در صورت��ي كه اگر اين كار
بهج��اي طولي ،عرضي انجام ميش��د،
در زمان كمتري به سرانجام ميرسيد.
منظ��ورم از طول��ي برگزار ش��دن اين
اس��ت كه هماكنون تم��ام واژهنگارها
و معنانگارهاي��ي ك��ه فرهنگس��تان از
تخص��ص آنها به��ره ميبرد ب��ه طور
همزم��ان تنها ب��ه روي يك حرف كار
ميكنند .در حالي كه ميتوانند تعداد
معنانگارها را حتي به  200نفر برسانند
و همه حروف را ميان آنان پخش كنند.
به اين طريق فرهنگنامه مذكور به جاي
نيم قرن در نهايت در پنج سال به پايان
خواهد رسيد .متأس��فانه اين مسأله از
مش��كالت مالي و كمب��ود بودجه الزم
ناشي ميشود وگرنه سرپرستي اين كار
به عهده علياكبر صادقي از بزرگترين
زبانشناسان  60سال اخير كشورمان
قرار دارد كه در كفايت علمي ايش��ان
هيچ ترديدي حتي از س��وي منتقدان
توگو
وجود ندارند .امي��دوارم اين گف 
را اف��رادي كه در مجلس ،دانش��گاهها
و ديگ��ر نهاده��اي علمي مس��ئوليتي
بر عهده دارند بخوانند و به خودش��ان
بيايند كه چرا دس��تاندركاران تأليف
اي��ن فرهنگنام��ه عظي��م فارس��ي را
همراه��ي نكنيم ت��ا كار زودتر به ثمر
بنشيند.
ب�ه عن�وان س�ؤال آخر،ش�ما
ي خود
نزديك به نيم قرن از زندگ 
را ب�ه كت�اب اختص�اص دادهايد.
وضعيت سالهاي اخیر اين عرصه
را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اين ح��دود ني��م قرني ك��ه به آن
اشاره كرديد ،جزو بزرگترين آرزوها و
اش��تياقهايم در زندگيام بود و از اين
بابت خدا را ش��اكرم .مش��كالت حوزه
كتاب بويژه در برگزاري نمايشگاههايي
نظي��ر نمايش��گاه كتاب ته��ران كه به
تازگي به پايان رسيده آنقدر واضح است
كه نيازي به بيان ندارد .اگر مسئوالن به
دنبال حل مشكالت اين حوزه هستند،
ميتوانند پاي سخنهايي بنشينند كه
بارها و بارها به آنها گفته ش��ده اس��ت.
به عقيده من در كش��ور م��ا و با توجه
به پيش��ينه فرهنگيمان در عرصه نشر
سزاوار داشتن ناشراني در سطح جهاني
هس��تيم .از اي��ن رو همه نهاده��ا و از
جمله؛ نمايندگان مجلس نيز ميتوانند
به كمك عرصه كتاب بشتابند .به عنوان
نمونه ميتوانند از س��اخت محلي براي
برگزاري نمايشگاه دائمي كتاب حمايت
كنند.

