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 ست؟یشما چ  شنهادیپ

 پیشنهاد شما چیست؟
 منزوی  نقیعلی دکتر 

 50  – 49مارۀ مجلۀ کاوه، مونیخ، ش

 مجلۀ کاوه  سخن سردبیر

 توضیحاتی پیرامون نشریۀ پیشنهاد شما چیست؟ 
شمارۀ یک نشریۀ »پیشنهاد شما چیست؟« از طرف فرهنگستان زبان ایران پخش شد و به ضمیمۀ نشریۀ    1351در سال  

دیگر به عنوان »فرهنگستان زبان ایران هدف، سازمان، وظیفه، روش، فعالیت« برای آگاهی از نظر دانشمندان و ادیبان، طی  

ای از اهل فن در داخل و خارج کشور فرستاده شد،  ن مزبور، برای عده ای از جناب آقای دکترصادق کیا رئیس فرهنگستانامه

 و در آن از ایشان خواسته شده بود، نظر خویش را در موضوع ابراز و ارسال دارند. 

از آن جا که هیأت تحریریۀ کاوه، هدف این مؤسسه را یکی از آرزوهای دیرینۀ خود تشخیص داد که تمام مدت حیات علمی  

به    ، پس ها کوشیده است، الزم دانست که برخی نظریات خود را در این مورد، در مجله مطرح سازدبرای رسیدن بدان خویش، 

ای در این زمینه فراهم آورد که هیأت تحریریه آن را به صورت زیر به  منزوی خواست تا مقاله  نقیعلیهمین جهت از آقای دکتر  

 رساند:  نظرها می 

که بر اساس تربیت پدر بزرگوارش که تمامی عمر را در خدمت به تاریخ ادبیات ایران صرف کرد،    منزوی  نقی علیآقای دکتر 

خ تا روز مرگ عالمه دهخدا همه روزه با او کار کرد و پس از مرگ  1327با عالقه شخصی به زبان فارسی بار آمده است، از سال  
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 ست؟یشما چ  شنهادیپ

ود و از آن سال تاکنون در بیروت به کار تحقیق نسخ به  در لغتنامه عضو هیأت چهار نفری اول ب   1346تا    1334دهخدا در  

 فارسی اشتغال دارد.  

آبان   در  که  فرهنگستان  این  فعالیت«  روش،  وظیفه،  سازمان،  هدف،  ایران  زبان  »فرهنگستان  نشریۀ  مندرجات  بنابر 

 خ بنیاد نهاده شده است، هدف خویش را دو چیز قرار داده:  1349

 های فرهنگی کشور؛ماده داشتن آن برای برآوردن نیازمندی نگاهداری زبان فارسی، و آ  -1

 های ایرانی، برای پیشبرد زبان فارسی. پژوهش در همۀ زبان   -2

 سازمان فرهنگستان ایران، از شورای فرهنگستان، چهار پژوهشگاه، کتابخانه، آزمایشگاه، دبیرخانه تشکیل شده است.  

 های چهارگانه پژوهشگاه
 اند از:چهار پژوهشگاه عبارت 

های گوناگون علم صد تن استاد و کارشناس، برای شعبه که در آن سیزده گروه، از پیرامون یک گزینی:  پژوهشگاه واژه   -1

مندی از همکاری  اند و برای بهره و هنر، تشکیل شده است و تا کنون پیرامون هفت هزار واژه طبق شرایط معینی پیشنهاد نموده 

دانان غیرایرانی  هایی به عنوان »پیشنهاد شما چیست؟« برای دانشمندان ایرانی و فارسی دسته در جزوه دسته ها را  همگان، آن 

 اند، تا پس از شور همگان در جلسۀ شورای فرهنگستان مطرح و تصویب گردد. فرستاده 

های  وران و نام پیشه های  های فارسی و اصطالح که وظیفۀ آن، گردآوری واژه   های موجود فارسی:پژوهشگاه واژه   -2

 خاص از منابع زیر: 

 های فارسی؛  نامهالف( واژه 

 های بیگانه؛  نامهب( واژه 
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 ست؟یشما چ  شنهادیپ

های بسامدی برای هر یک و سپس  نامههای انتقادی از متون اساسی فارسی و تهیۀ واژه های بیگانه و تهیۀ متنج( نوشته 

 اند.  هرست بیست کار تاکنون این پژوهشگاه انجام داده است، آوردهنامۀ جامع فارسی، قرار داده شده است و در پایان ف تهیۀ واژه 

زبان   -3 گویشپژوهشگاه  و  میانه  و  باستانی  ایرانی:  های  زبان های  بررسی  آن  وظیفۀ  و  که  میانه  و  باستانی  های 

های ایرانی است و  گویش  ها وها، و تهیۀ نقشۀ جامع زبان نامه و دستور برای هر یک از آن های کنونی و فراهم کردن واژهگویش 

ها و سه کار که دربارۀ زبان پهلوی، از طرف این پژوهشگاه انجام گرفته، به دست  در پایان فهرستی از پنج کار که دربارۀ گویش 

 اند. داده

آن، و دستور    پژوهشگاه دستور زبان فارسی:  -4 ادبی کنونی و امالی  فارسی  زبان  برای  تهیۀ دستور  آن،  که وظیفۀ 

عامیانه و دستور تاریخی و دستور تطبیقی گویش¬های ایرانی، وتاثیر متقابل این دستورها در یکدیگر. و در پایان فهرست  فارسی  

 سه کار در بارۀ دستور و پنج کار دربارۀ امالی تاریخی که از طرف این پژوهشگاه انجام شده، آورده¬اند. 

ه یاد شده است، اما از آزمایشگاه و دبیرخانه سختی به میان نیامده  در پایان نشریه، از کتابخانۀ کوچک و نوبنیاد این مؤسس

 است. 

 کاپیتوالسیون فرهنگی
های خارجی است؛ زیرا که کلمه به تنهایی  های بیگانه بسیار شدیدتر از ورود واژه برای یک زبان خطر ورود دستور زبان 

افزاید، اما هنگامی که قانون زبان صاحب کلمه همراه آن  ی کند؛ بلکه برتوسعۀ آن مای به اساس زبان وارد نمی هیچ گاه صدمه 

کلمه وارد زبان میزبان شود، در این وقت این کلمه مانند اتباع دول بیگانه که حق کاپیتوالسیون در کشور داشته باشند و قانون  

 شوند.  کشور خود را همراه بیاورند، خطرناک می 
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ج مطلق کلمات بیگانه از زبان فارسی، باید در تقویت و تعمیم دستور زبان  رو، به نظر من به جای کوشش برای اخراازاین  ست؟یشما چ  شنهادیپ

ها و آثار پیشینۀ خود را کنار نهد، به  آید، لخت شود، یعنی همۀ پدیده فارسی کوشید، تا هر کلمۀ بیگانه که به فارسی در می 

 لهجۀ فارسی تلفظ شود، با امالی فارسی و با حروف فارسی نوشته شود.  

ها اشارت  های دیگر زبان فارسی ایجاد کرده بسیار است و در زیر تنها به برخی از آن ه واردکردن دستور زبان مشکالتی ک

 رود: می

ها به کار برده شود،  کنند که در مورد یاء نسبت، اگر در عربی متصل شود دستور عربی آن فروشان اصرار میبرخی از فضل 

اندازند، ما نیز بیاندازیم و تجارتی و صناعی ها حرف زیاده بر ریشه را می ون عرب پس در نسبت به تجارت و صناعت و طبقات، چ 

و طبقی بگوییم. در صورتی که بنابر دستور زبان فارسی یاء نسبت نباید تغییری در کلمه بدهد و اگر تغییری وارد کند، معنی  

 « است که معنی بسیار دوری دارد.گردد، مثال نسبت به »طبقات« طبقاتی است و »طبقی« نسبت به »طبقعوض می 

کلمات    کنند که حرف اضافۀ )ب( وقتی بر کلمات فارسی درآید )به( جدا نوشته شود و هرگاه بر برخی دیگر پیشنهاد می 

 باشد. عربی درآید متصل شود؛ زیرا که حرف َجّر می 

مات عربی از دستور آن زبان استفاده ها فاصله نامۀ اعتراض به رادیو نوشته که چرا در استعمال کلو دیگری از فرسنگ 

خوانید؟ و چرا َعناُصر را مثل ها )به ضّم( میها )به فتح شین( نخوانده و مثل فارسکنید، مثال: چرا ُشجاع را مثل عرب نمی 

 خوانید.  ها )به َضّم صاد( می عربی )به کسر صاد( نگفته مانند فارس

نماید، پس یکی از  در همه جا دستور زبان فارسی را فدای عربی می   و  غلط ننویسیم کند که  و دیگری کتاب تآلیف می 

 باشد.  کردن استعمال آن می وظایف این پژوهشگاه طردکردن این گونه دستورها و محکوم

 نظر ما
باشد؛ زیرا که بدون ام، نظر ما راجع به اصل موسسۀ فرهنگستان زبان مثبت می همان گونه که در آغاز این مقال یاد کرده 

های  ها و گویشچون زبان فارسی دری، که در نتیجۀ چند هزار سال تکامل، از دوازده قرن پیش، در میان زبان شک زبانی، هم 

گاه و منبع فرهنگی برادران دیگر خود، کردی، بلوچی، پشتو،  ناخته شده و به صورت تکیه ایرانی بسیار، به عنوان برادر بزرگ ش
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 اردو در آمده است و قرن  ست؟یشما چ  شنهادیپ
ً
ها زبان رسمی و علمی و فرهنگی شبه قارۀ هند و ایران و آسیای صغیر بوده است، اگر به خواهد  و اخیرا

ک مؤسسۀ آکادمیک است تا شرایط الزم را برای او فراهم سازد  با تمدن عصر ماشین به پیشرفت خود ادامه دهد، ناچار نیازمند ی

از گزند هرج و مرج برکنار دارد و با ریشه شدن  پذیری که از خیرههای حقارت و شکست های یأس و نومیدی و عقده و آن را 

 درخشش عظیم فرهنگ غرب، در دل برخی از ادبا و نویسندگان ما حاصل شده است، مبارزه نماید.  

خواهیم برخی از نظریات یعنی تذکرات خیرخواهانه خود را به بنیادگذاران  نیت است که ما میهمین زمینۀ حسن  و روی

 محترم این موسسه گوشزد سازیم. 

با این که نظر ما در لزوم اصل این پژوهشگاه مثبت است، و آن را برای تأمین سالمت    گزینی:الف: در بارۀ پژوهشگاه واژه 

 دانیم، باید تذکرات زیر را خاطر نشان بسازیم:  ش فارسی الزم میزبان در حال گستر

گزینی طوری پیشرفت نماید که میان زبان فارسی در ایران و فارسی در افغانستان و دیگر کشورها که باید برنامۀ واژه   - 1

از ملت به زبان فارسی سخن می  نیاورد، یعنی هم بخشی  با کوشش در گویند، جدایی به وجود  گزینی کوشش  راه واژه   زمان 

پیگیر برای ایجاد روابط همکاری با مؤسسات، همانند آن در آن کشورها به عمل آید و گرنه پس از مدتی کوتاه رادیوها مجبور  

ای نمودار است.  اکنون آثار چنین آینده خواهند بود، برنامه فارسی ایران را از برنامۀ فارسی افغانستان، )مثاًل( جدا نمایند. هم 

باید در صورت امتناع طرف از همکاری، با ایجاد نوعی هماهنگی طبیعی و یک طرفه و  ین مسأله تا آن جا اهمیت دارد که می ا

های مفید، ایشان را به فواید متقابل این هماهنگی و همکاری عملی آشنا سازیم و برای وصول بدین منظور  با روش نرم و گذشت 

های رادیوهای فارسی خارجی باشد  های منتشر و ضبط برخی سخنرانیسی کلیۀ نوشته باید کمیسونی خاص مأمور تلقی و برر 

های انتخاب شده را به کمک لهجۀ  هایی از برنامۀ رادیو برای شنوندگان فارسی زبان غیر ایرانی اختصاص یابد، تا واژهو ساعت 

ها کمک شایانی  توانند برای نزدیک کردن لهجه های ملمع مرکب از دو؛ یا چند لهجه، می ها آشنا سازد. تصنیفمحلی به گوش 

 به شمار آیند. 

2 -   
ً
هایش بستگی دارد، چنان ت واژه ابندی هر زبان به روابط و افعال آن بیش از مفرداستخوان   باید متذکر بود که اصوال

باکنترل الزم، به درون خود جذب  ترین زبان دنیای امروز، انگلیسی در هر سال هزاران واژۀ خارجی را البته  بینیم وسیعکه می

 افزاید. روز برتوسعۀ آن می کند؛ بلکه روزبهای بر آن وارد نمی ترین خدشه کند و این نه فقط کوچک و هضم می 
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های علمی و فنی و فرهنگی، که در سراسر دنیای صنعتی شده و متمدن رواج دارد، نه تنها کمکی به  طردکردن واژه   -3 ست؟یشما چ  شنهادیپ

ها که  افزاید و به عکس، پذیرفتن آن المللی را میبلکه حصار اطراف را بلندتر کرده و موانع ارتباط بین کند؛  فرهنگ فارسی نمی 

 کاهد.به هیچ ملتی اختصاص ندارد، در کادر زبان فارسی، با تطبیق کامل دستور زبان ما بر آن، از بسیاری مشکالت می 

کنیم که کشف معانی  ظایف مندرج در نشریه، یادآوری می در تایید و  های موجود فارسی:ب: در بارۀ پژوهشگاه واژه 

های مورد نیاز دوران کنونی فارسی به  تواند کمک شایانی به تهیۀ واژه های خاص فارسی موجود در کتب باستانی ما می نام 

 نماید. مثال:  

روستاها[ نگاشته، و تصحیح ها ]های شهرها و دیه کردن کار شادروان کسروی در مورد تفسیرهایی که برای نام دنبال   -1

 های او، بسیار مفید خواهد افتاد. نادرستی

های  روی بسیاری از منابع تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی ما تحقیق نموده و کتاب   20و    19ها در سدۀ  چون آلمان   -2

ابن  یاقوت،  تعلیمات گران طبری،  با  را  ایشان  مانند  و  بیرونی، زمخشری  پیشگفتار ندیم،  و  فهرست مایه  و  ارزش  پر  های  های 

اند باید از این  های خاص را استخراج نموده و روشن ساختهها و نام ها ریشۀ بسیاری از واژه اند و در آن سودمند چاپ نموده 

 تحقیقات استفادۀ الزم به عمل آید.  

های ایرانی،  اشتن از زبان ها دانستن کامل سه زبان آلمانی، فارسی و عربی و اطالع دبرای استفاده ار تحقیقات آلمان 

آنان که عربی می پهلوی، طبری، گیلکی، و هم  ایران  آلمانی  چنین زبان سامی سریانی الزم است. متأسفانه امروز در  دانند 

های احتیاطی که یادکردم، فهم آن  اند؛ بنابراین، گذشته از زبان آموزند از عربی محرومدانند و آنان که آلمانی را درست می نمی 

اتفاق می   سه آیندۀ این تحقیق را تاریک زبان اصلی نیز برای یک نفر کم   هر  تر می افتد. خطری که 
ً
سازد آن است که سابقا

را خوب می  و عربی  فارسی  زبان  مانند همۀ مستشرقان، هر دو  آلمانی،  از جداشدن  خاورشناس  امروزه پس  لیکن  آموخت؛ 

شناسان نیز چندان تعمقی در  آن تسلط را بر عربی ندارند و به عکس عرب   شناسان،شناسی، دیگر ایران شناسی از عرب ایران 

 کنند. های ایرانی نمیشناسایی زبان 

م  1897تا    1879است که آن را از سال تاریخ بزرگ طبری  ها در منابع تاریخی ما، احیای مثاًل یک نمونه از کارهای آلمان 

ها و جلد  هم فهرست  14طبری و ذیل المذیل از خود طبری است، جلد    جلد آن متن تاریخ  13در شانزده جلد منتشر کردند.  
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هم ذیل دیگری است بر تاریخ طبری تألیف عریب قرطبی. این شانزده جلد    16هم تحقیقات ادبی و تاریخی است، جلد    15 ست؟یشما چ  شنهادیپ

فارس آلمانی آن به  و تحقیقات  یافت، و سزاوار است مقدمات  انتشار  نو  از  تهران افست شده   در 
ً
تا مورد  اخیرا ی ترجمه شود 

 استفادۀ عموم قرار گیرد. 

 این تذکر در این جا بی 
ً
باید از نو به فارسی درآید؛ زیرا ترجمۀ موجود و منسوب    تاریخ طبریمناسبت نیست که همۀ  اصوال

؛ لیکن آن را  سازد و گر چه بلعمی خود سند بسیار سودمندی استنیاز نمی به بلعمی به هیچ وجه ما را از این گنجینۀ بزرگ بی 

به حساب طبری نهادن درست نیست، طبری مردی آزادمنش و مستقل و صاحب مذهب و مکتب بوده است و اگر تشیع را به  

کار و  م ( شمرد، در صورتی که نویسندۀ بلعمی ُسنی محافظه10/  ه4توان او را در دایرۀ شیعیان قرن ) معنی عام آن بگیریم می

دهد و حتی  اها تحت تأثیر عقیدۀ خود قرار گرفته، نظریاتی خالف نظریات آزادمنشانۀ طبری می مقلد است. او در بسیاری از ج 

 های وحشیانۀ عرب خودداری نکرده است.  پوشی برروی حقایق خاصه در مورد جنایت در برخی موارد از پرده 

  کمی  اما ترجمۀ آقای نشأت، صرف نظر از این که بسیاری از ما شیعیان قرن بیستم دست 
ً
از ُسنیان قرن دهم نداریم، اصوال

 متعلق به ایران تشخیص داده ترجمه نموده است، در صورتی  
ً
ترجمۀ ایشان ناقص است، او به خیال خود بخشی را که صریحا

 های این کتاب، برای تاریخ ایران سودمند است. همۀ بخش 

  التدوینعبدالجلیل رازی و کتاب    النقض کتاب    بابویه و ابن   فهرست منتخب های  های خاص فارسی کتاب دیگر منابع نام   - 3

م در آخر بحار األنوار به شکل مغلوطی چاپ شده و  1908/  ق1326در  فهرست منتخبرافعی در تاریخ قزوین را باید نام برد. 

ل  های آن کوشیده است. آقای دکترجالشیخ محمد رشتی از روحانیان ایرانی عراق طبق گفتۀ خودشان مدتی در تصحیح نام 

را نیز خود ایشان چاپ نموده    النقضمحدث ارموی نیز رسالۀ دکتری خویش را در تصحیح این کتاب به دست آورده و کتاب  

های طبری،  نیز استفادۀ شایانی برده است و لیکن به علت عدم اطالع ایشان از لهجه   التدویناست و از نسخۀ عکسی کتاب  

 کار جز با همکاری    گیلکی، آذری، تاتی و رازی، اکثریت مطلق آن 
ً
کلمات بدون تصحیح و تحقیق چاپ شده است، و ظاهرا

 ها را بدانند از کسی ساخته نباشد. چندتن که تمام لهجه 

   های ایرانی:های باستانی و میانه و گویشج: در مورد پژوهشگاه زبان 
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: ست؟یشما چ  شنهادیپ
ً
زبان   اوال باید به  بیشتر داده شود، مثالً ها و گویش در این جا  بارۀ گویش های زنده اهمیت  زبان  در  یا  های کردی،  ها؛ 

هایی که در بارۀ این  شده است، باید توجه مخصوص داده شود. باید مؤسسه بلوچی، پشتو، که متأسفانه تاکنون کمتر توجه می 

 ها در خارج ایران کمک نماید.  کنند، چنان مجهز گردند که بتواند به مؤسسات مشابه آن ها کار می زبان 

:
ً
باید میان این مؤسسات تحقیقاتی گویش با ت  ثانیآ با مشابه خارجی آن مام وسایل،  ایران  ها ارتباط نزدیک برقرار  ها در 

شود، مثاًل با دانشکدۀ ادبیات بلوچ در کویته و پیشاور و کردی در سلیمانیه و بغداد و پشتو در کابل روابط صمیمی و همکاری  

 ها به درجۀ دانشکده ارتقا یابند.  نزدیک استوار شود و مؤسسات ایرانی مشابه آن 

توانند، احیا شوند، رشد یابند و مورد استفادۀ متقابل قرار گیرند و باالخره فرهنگی  ها می در کجا بهتر از ایران این زبان 

 مشترک متناسب عصر حاضر به وجود آورند؟  

   ها باشد. تواند رابط میان آن تر از زبان فارسی دری می و کدام زبان شایسته 

 یابیم؟  های آنان میو کدام منبع برای گسترش زبان فارسی بهتر از واژه 
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 نامه کتاب  ست؟یشما چ  شنهادیپ

 نمایۀ کتاب و مقاله 

 م. 1897تا  1879، تألیف عریب قرطبی، الیپزیک، آلمان،  16، جتاریخ طبری

، ابوجعفر محمد فرزند جریر فرزند یزید طبری، جریر  تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریُخ االَُمِم و الُملوك ،  تاریخ طبری 

جلد،    15جلد؛ برگردان ابوالقاسم پاینده    16م،  1897تا    1879م(، الیپزیک، آلمان،  923  -  ۸39ق /  310  -  224طبری ) 

 خ. 13۶5تا    13۶2جلد؛ انتشارات اساطیر،  1۶، 1353؛ بنیاد فرهنگ ،سال 1352انتشارات بنیاد فرهنگ، 

التأویل)ا  تفسیر کشاف  األقاویل في وجوه  و عیون  التنزیل  فرزند عمر  لکّشاف عن حقائق غوامض  ابوالقاسم محمود   ،)

ری ) 
َ

 .  13۸9(. ترجمٔه مسعود انصاری، انتشارات ققنوس، تهران، ه   53۸ -  4۶۷زمخشری خوارزمی، جارالله َزَمخش

للبیروني الرازي  زکریا  بن  فهرست کتب محمد  البیروني في  تصحیح  رسالة  پاریس،  ،  چاپ  کراوس،  رساله  1936ُپل  م، 

 های رازی. بیرونی درباره فهرست کتاب 

ق(، نسخۀ خطی مجلس  585-الدین عل فرزند عبیدالله بن بابویه رازی ) ، منتخبفهرست أسماء علماء الشیعه و مصنفیهم 

 10.2459610.خانه مجلس  ق، شماره مدرک کتاب1011، رونویسی محمد خراسانی،  1282/ 1شورای ملی، شمارۀ بازیابی،  

م در آخر بحار  1908/    ه 1326ق( در 585بابویه رازی )د:  [ علی فرزند عبیدالله  الدینفهرست منتجب ]  فهرست منتخب 

 األنوار چاپ شد. 

بابویه رازی، تصحیح جالل ، منتجب الفهرست  فرزند  الالدین علی  آیةالله  ارموی، کتابخانه عمومی  عظمی  الدین محدث 

 خ. 1366مرعشی نجفی، قم، چاپخانه مهر، 

م(،  995ق /  385ندیم، ابوالفرج محمد فرزند ابویعقوب اسحاق فرزند محمد وراق بغدادی )د:  ، ابن فوز العلوم؛ یا  الفهرست

تجدد،  ق؛ برگردان محمدرضا 1348م، الیپزیک؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ 1872  –  1871تصحیح گوستاو فلوگل،  

 خ. 1346تهران، بانک بازرگانی ایران، 



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

10 

، عبدالکریم فرزند محمد رافعی قزوینی، تحقیق عزیزالله عطاردی، دار الکتب العلمیة،  التدوین في أخبار القزوینکتاب   ست؟یشما چ  شنهادیپ

 . 1987ق / 1408بیروت،  

به  النقضکتاب   معروف  الروافض،  فضائح  بعض  نقض  فی  النواصب  مثالب  ابوالبعض  فرزند  عبدالجلیل  فرزند  ،  حسین 

الدین حسینی محدث ارموی، تهران، چاپخانۀ  نگاری سید جالل ق(، تصحیح، تعلیق، مقدمه560الفضل قزوینی رازی )ز:  ابو 

 خ. 1358خ؛ چاپ دیگر، تصحیح محدث ارموی، انجمن آثار ملی ایران،  1331ق /  1371سپهر، 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،  ف(  ابوعبدالله  ) الدین  الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  - 1873رزند 

منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی    نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383ا پایان حرف "ز" در سال ت

چیست  شما  پیشنهاد  زبان،  نشریۀ  فرهنگستان  یک،  شمارۀ  هدف،  1351،  ایران  زبان  فرهنگستان  نشریۀ  ضمیمه  خ، 

 سازمان، وظیفه، روش، فعالیت. 

 خ. 1351، فرهنگستان زبان،  ، فعالیتنشریۀ فرهنگستان زبان ایران هدف، سازمان، وظیفه، روش 

 الدین عبدالحمید، مطبعه االستقامه، قاهره، مصر. ، شرح محمد عبده، تحقیق محمد محیی نهج البالغة
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