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 !  تذکری اندر گفته ها

از همییه میاییواهی ازییی  یر ییت نیییک اسییتفاد  نمییود  پییی  
در میدت    میمانه تری  درود ها و تمنیاتی را به همۀ همدیارا  عزیز که با تأسف

زمیا  زیییاد ممیروی از دیییدار و  یمبت هییای  یمیمانه و ممبییت بیار شییا  بییود  ای 
 تقدیی نمایی .

 
سییمای شیغنا  شیاهد آیرید  های یرهنگی با  زبا  و ادبیات شغنی نشر یایته در 

عشق وعالقۀ یرهنگیا  شغنی زبا  است که با نیت پاک وآرزوی مقدس در تال  
اند تا سیهی ایود را در را  امییا و شیگویابی زبیا  میادری  شیغنیم ادا نماینید وایی  

 امساس پاک همۀ ای  یرهیاته گا  در اور امترای و ستای  بزرگ است .
 

قیانو  اساسیی ایغانسیتا   21ند که با انفیاذ میاد  مسلماً اوانند  گا  عزیزدرجریا  ا
و زبانهیای ایغانسیتا  ییراهی گردیید  زمینۀ ایجاد بنیادملی ممایت وانکشاف یرهنی 

که به پشتوانۀ مادی ومعنوی مُوسسات ماتلف یرهنگی ملل متمید زمینیه آ  ییراهی 
 زبانهیای ماتلیف با ی الی  ییر رسیمی ایغانسیتا  نییز از میق شد تا میردی دارای

 اواند  و نوشت  بزبانهای اود بهر  مند شوند .
 

اوشییباتانه بییا اسییتفاد  ازییی  یر ییت گروهییی از ابییر  گییا  دانیی  اییی  عر ییه 
مشیتمل   بسرپرستی دانشمند ممتری داکتر او  نظر پامیرزاد با معتیتی تیی کیاری

ممقیق   بر دانشمندا  گرامی هریک معیاو  سیرممقق ممتیری ایرمممید مییدری و
قربا  علی شا   بار، پژوهشگرا  و نویسند  گا  پرکار هریک :  ممتریگرانقدر 

ممتری اری بیک سلیمی ممتری او  نظیر بیکیزاد ممتیری مفییظ ه میهندوسیت و 
دیگریرهنگیا  قابل ایتاار ما در راستای انجای ای  پروژۀ بزرگ دسیت بکیار شید  



جلب وجذب تعدادی از روشنفکرا  اهل کار وشغنی زبیا  دریی  عر یها وامید با 
اداری ومسلکی را درچوکات وزارت معیارف ایغانسیتا  ایجیاد و تیوهی بیه آ  کتیب 

زبا  شغنی ایجاد نمودنید کیه مم یول   ومواد ارزشمند ادبی را برای آموزند  گا 
و نیا  .دک زما  اسیت کار بزرگ و استگی نا پذیر یرهنگی ای  بزرگوارا  در ان

 .زیاد درمق ای  عزیزا  اواهد بود دید  گریت  ای  همه کار وزممات بی ان ایی
 

عالوتاً باید شکر گذار بودکه کیاروا  ایی  آرمیا  بیزرگ در مسییر تکامیل ایود در 
مرکییییت ایتییییاد  و بییییه همییییه اهییییل یرهنیییی  اییییی  یر ییییت را میسرسییییااته تییییا بییییا 

ارزشمند اود چنانچه در مقدمات و پیای های پیشنهادات و نظریات علمی و   ارابیه
وزیر معارف ایغانستا  مندرج در  فمات اولی  ای  کتاب ها از اهیل نظیر دریی  
سییامه دعییوت بعمییل آمیید  تییا در را  بهبییود هییر چییه بهتییر اییی  کییار بییزرگ یرهنگییی 

 یاری رسانند .
 

ی  زبانهیا ا همۀ ما مییدانیی کیه در  یول تیأریا زبانهیای پیامیری هیر نویسیندۀ ی بیا
آیرید  های اود را اوا  نیا ایوا  بیه ذوق و یهیی ایود، نویسیه هیای ما یو  را 
ایجاد واستفاد  نمود  است .و ای  یک امیر  بیعیی اسیت .عالوتیاً بایید توجیه داشیت 
کییه همییۀ نویسییه هییای زبانهییای ماتلییف جهییا  مییادر زاد بییدنیا نیامیید  انیید . زبانهییای 

ماتلیف زبیانی شیاهد تغییرات بیود  معیارهیا  بزرگ عالی بارها بار در عر ه های
وسییرانجای بقواعیید ، ا ییول ومییوازینی تیی  در   وبییاز تغیییر داد   وقواعییدی را تعییی 

داد  آنرا بمیث قوانی  علمی پذیریتند که اکنو  ما نیز به آ  پیا یبنیدیی و گیا  نیا گیا  
ا  ا  المات آنرا برخ هی میکشیی . بهیر میال ایی  همیه کیار و تمیرۀ تیال  دیگیر

برای ما که تاز  شرای  انجای آ  بما میسیر گردیید  و زهیی سیعادت اسیت ا تجربیۀ 
 گرانبهابیست که برایگا  میسر شد  وباید ازا  استفاد  نمود .

 
چیزی نهایت مهمتر از همه که تیذکر آنیرا قابیل اهمییت مییدانی پرهییز از شا ییت 

نمیود کیه در زمیا   شکنی اسیت کیه بارهیا زهیر آنیرا چشیید  اییی . بایید توجیه جیدی
ماضییر در میییا  مییا هییر کییدای از شا یییت هییای یرهنگییی وملییی کییه موجودانیید 
شا ییییت هیییای منم یییر بفیییرد وبیییدو  جیییاگزی  انییید وکمبیییودی هیییر کیییدای جبیییرا  

بییدو  شییک همییۀ مییا قییادر اییواهیی بییود تییا باپیشیینهادات سییازند  وعملییی  .ناپذیراسییت
برسیییی . ا اییی  مییرف میی   مسییتقیی وارزشییمند بهییر را  ملییی کییه نیییاز داشییته باشیییی

   {.درمورد شا یت شکنی متوجه کسی نمیشود



 
 آموزگار  هیچ ز  ناموزد  هیچ    گذشت روزگارهرکه نامات از 

 

            یردوسی 
 

 
ضمناً وقتی سا  از تفاهی کلی بمیا  است نباید سراسیمه شد ومنتظر نظریات کلی 

نظیر وچنید مقالیه نمیشیود یکیروز  بیه تفیاهی رسیید. بابیسیت بدسیت تر نبود. با چنید 
اندر کارا  ای  پروژۀ بزرگ یرهنگی یر یت داد تیا زمینیه ییک گفتمیا  یرهنگیی 
را که به یقی  یکی از اهداف و برنامه های کاری شا  به مق د بهبود هرچه بهتر 

 امور است ا یراهی سازند .
 

در مقالیه تمقیقیی ممتیری داکتیر ن یرالدی  پیکیار  اتر تمقیقی پیشنهادی ذیل که قبالً 
به آ  اشار  شد   بود بنا بعواملی دیرتر از موعد اقبال نشر یاییت امیید وارییی سیهی 

 زبا  شغنی بجا آورد .  کوچکی را در بهبود کار زبا  وادبیات
 

بعقیدۀ ما منظیور همیۀ عزییزا  اهیل یرهنگیی کیه تیا کنیو  پیرامیو  زبیا  وادبییات 
مقییاالت و پیشیینهادات علمییی قابییل قییدری ارابیییه نمودنیید اایجییاد زمینییه بییرای شییغنی 

نوشیتار وآمییوز  زبییا  وادبیییات شیغنی در یییک تفییاهی کلییی من بیق بییه معیییار هییای 
که م مبنی با اتماد و بیرادری اعتمیاد و امتیرای    علمی زبا  شناسی معا ر است

میردی شیغنا  اسیت  متقابل ، ممبت ،همدلی ، همزبانی و  داقت کیه سرشیت ذاتیی
 .در آیند  نزدیک براورد  شود
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