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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

   ۰۸/۰۲/۲۰۲1                                                      یمسعود فاران
  

 ر یکب سیجناب ق ی نامه ارسال هیجواب
 

 بزرگوار سالم ! کبیر قیس محترم جناب 
و دوستان    جواب ذیل را خدمت شما    ارجاع داشتیدچون جنابان منتقد رامعرفی نکردید. فقط تحت نام داکترصاحبان انتقاد را بمن  

 تقدیم میکنم. گرامی 
 

موسیقی برداشت های دقیق  از بخش زبان، ادبیات هنر و     و فرهنگی مانند تاریخ،   که مسایل اجتماعی    قبل از همه عرض کنم
داستان گیالس نیمه آب  که بخش از مردم بخش خالی را  ها نسبی اند . فکار و تصورات انسان   دارند  همانطوریکه ا یکسان ن و

در مسایل اجتماعی وفرهنگی    «سازی  »استندرد ، با چنین دید های متفاوت شعار    می بینند و بخشی هم بخش آبدار گالس را 
تمام  ضی نیست که درااین ری  در مسایل اجتماعی و فرهنگی چه منظور دارد؟    استندرد مرا متحیر ساخت ، که منتقد محترم از 

 چهار شود.    4مساوی به   ۲جمع   ۲جهان 
آن مظلوم جواب داد اول شما کارتان  برادر تو با ما همکاری نمی کنی    : د؟ کسی گفتشو  پیشنهاد می   استندرد نمیدانم چگونه کلمه  

سازی   استندرد    آن    معیار  باید واضح توضیح شود تا قاموس را با  استندرداین   را نشان بدهید تا من همکاری خود را اعالم کنم.  
اکتر  سازی  برای قاموس در تمام جهان بشکل مشخص مانند علوم ریاضی  وجود ندارد ازینرو مثل شعار د   استندرد . چون    کنیم

داکتر عبدهللا  بکشاند ، اینک   را به نابودی  و وطن    میخواست ثبات وهمکرایی جامعه   «    ثبات و همگرایی»   عبدهللا که با شعار  
نفاق را در بین قاموس کاران یا    ،نامعلوماستندرد    شعار فریبنده  سربلند کرده است تا تحت  سازی    استندرد با شعار    قاموس

ت داشت و درهیچ فرهنگ آن ضرورت مرفوع نشده بود برای رفع  ضرورآنچه که جامعه  که با اراده توانستند    قاموس گران  
  دشمنان و    د خشنودی ن میخواه   استندرداکنون باشعار    ،  شدنیز    ودرین راه مؤفق     مخلصانه صورت گرفت. این مشکل اقدام  

  ثبات و همگرایی میخواست ویران کند و جامعه را از   عبدهللا با این شعار نظام نیم بند را   ، ببینید     دن فراهم کن دوستان را  دلگیری  
( را   )به میان آمده   غیر مستقیم تخریب این ارزش   خواهی     استندرد خالی سازد اکنون داکتر عبدهللا قاموس میخواهد با شعار  

شکلی  کند  به  شعار    .تخریب  با  و   استندرد   زیرا  ندارند  تشریف  باغ  در  ایشان  جناب  که  شود  می  همچون شخص   معلوم 
و     هتازه بیدار شد هرکسی که باشد (بی تفاوت )غافلشخص  این  . گذارد خود را سیل بین عقل چهل وزیر به نمایش می غافل 

او میخواهد غیر مستقیم القاء  چگونه بوجود آمد؟  و ناتوانی بنیاد آن    ناداری     ، نمیداند که این قاموس سازی در کمال محرومیت  
زمانیکه ما بنابه ضرورت در    واضح است  صاحب  به شما جناب کبیر   ما استندرد سازی را در آن زمان نمی شناختیم ؟  کند که

بنا نهادیم در همان زمان ) اسم نمی گیرم ( کسانی بودند که   زیاد    و زحمت  رهنگ را با اصرار برابر تهاجم فرهنگی ایران این ف 
برای    را    انداکتر صاحب   باید چند  که  بطور نمونه    دند   های غیر ممکن نموحیل پیشنهاد  تحت لطایف    برای تخریب این اراده  

انها برویم و طلب مدد کنیم اما من ) مسعود فارانی ( چون با چندین  به در وازه های  دانش    که برای گدایی  پیدا کنیم  این کار  
ترین بزرگ  و با غیاث اللغات از نوجوانی بزرگ شده بودم و   داشتم    و عمیق  فرهنگ مادر در پیشاور پاکستان آشنایی زیاد

،  گ جدید شدیم . فرهنگ های مادر  که وادار به تدوین فرهن  باشد دقیق برسی نموده بودم  و معیین  لغتنامه ایران را که دهخدا  
زبان دری که برای بار اول در هندوستان به میان آمدند کسانی بودند که متعلق به کدام انجمن رسمی نبودند. انها چون ابن  در

مرزا  به گفته  موالنا  یا    نداشتند،  برای ساختن  فرهنگ  شانه  ، فارابی، البیرونی ودیگر اندیشمندان دکتورای فضل فرو    سینا
  : ( گفت  فاقد دکتورا عبدالقادر بیدل ) 

   هوش اگر باشد کتاب و دفتری در کار نیست
زبانی را ارزیابی کردیم  را و بخش های مهم    های کنونی) ما رفتیم اسالف فرهنگ    .ا آسمان فهمیدن استــردن زمین ت ــ چشم واک

 تا راه وطریقه خود را بر یک  اساس گذاشته باشیم.( 
 دریافت معلومان مؤثق ، لطفا ً به لست ذیل تشریف ببرید ! برای  

 هـ .ق. میباشد  ۶1۷(اولین فرهنگي كه در هند نوشته ونشر شد تألیف "مبارك شاه غزنوي" مشهور به فخر قواس ( متوفي  فخر قواس:
 )به بلخي اواخر قرن هشتم درهند نشر شد( بعد از فخرقواس، توسط "محمد بن قوام" که از بلخ بود ومشهور  الفضائل في منافع االفاضل  )

 هـ .ق در هند نشر شد  ۲۸۸اداه الفضالء ("محمد دهلوي" معروف به "دهاردال" در  
 بهار هند فرهنگش را به نام مرشد خود "شرف الدین احمد منیري" در هند تألیف ونشر کرد  والیت (در اوایل قرن نهم "ابراهیم قوام فاروقي"در  شرف نامه ).

 هـ.. ق. درهند نشر شد  ۲۶۸("محمد بن داود بن محمود" به سال  اح الفضالءمفت )

 هـ . ق در هند نشر کرد   ۶1۷("محمود بن شیخ ضیاء" در زمان اسكندر بن بهلول شاه، كتاب را به سال  تحفةالسعاده  ).

 هـ . ق در هند نشر شد  ۶۶۹(در اخیرقرن نهم توسط "ابوالفضل" وزیر جالل الدین اكبر شاه تألیف شد به سال  مجمع اللغات  ).
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  )هـ .ق در هند نشر شد 1۰۰1(در اوایل قرن یازدهم به قلم "هلال داد فیضي بن اسد العلماء علي شیر سر هندي" به رشته نگارش در آمد وبه سال  مدار االفاضل ).

 هـ .ق درهند نشر شد  1۸۹۸الدین رامپوري" در  الل (تألیف "محمد غیاث الدین بن ج  غیاث اللغات
 هـ .ق در هند نشر شد  1۸۶1( بنام"شاه آصف ششم"، پادشاه دكن به سال  ارمغان آصفي  )

  ).هـ . ق 1۰۰1تألیف و منتشر شده (پایان تألیف (درقرن چهاردهم توسط "محمد پادشاه" متخلص به"شاد" منشي مهاراجه « آنندراج » راجه والیت ویجینگر انندراج  )

 .هـ .ق. در الهور به چاپ رسیده 1۸۹۸(تألیف "وجاهت حسین عندلیب شاداني رامپوري" در سال  نقش بدیع

 به پادشاه هند جهانگیر بن اكبر شاه عرضه داشت  11۸۸("جمال الدین حسین فخر الدین حسن" در سال  فرهنگ جهانگیری )

 ." ملقب به "خانه زاد خان فیروز جنگ" تألیف ودرهند نشر شدهللاتوسط "امان ( 11۸۶-111۹(در زمان سلطنت جهانگیر ( چهار عنصر دانش ).

 .درآباد هندوستان نوشته ونشر شددر حی -متخلص به "برهان" –هـ. به دست "محمدحسین بن خلف تبریزی"  11۷۸(در سال  برهان قاطع )

 .هـ . ق. "عبد الرشید عبد الغفور حسیني مدني" از مردم تته (سند) نوشته ودر هند نشر شد  11۷۹(دو سال پس از تألیف فرهنگ برهان یعني در فرهنگ رشیدي  )

 آبادي" متخلص به "آرزو" در هند تألیف و منتشر شد (در قرن دوازدهم به قلم "سراج الدین علي خان اكبر  سراج اللغات و چراغ هدایت  )

 هـ ق چاپ مطبعهٔ لکهنو هند  1۸1۲(از مولوی "قبول محمد" منشی نهول کشور هفت قلزم ).

 ا تکمیل کندجلد تا حرف جیم منتشر شده و مؤلف را مرګ مجال نداد تا این فرهنګ ر 1۶هـ .ق.) در  1۸۹۸(تألیف"نواب عزیز جنگ بهادر" (متوفي  آصف اللغات )

 هـ .ق.) به طبع رسیده  1۸3۲– 1۸۹۷در پنج جلد و در حیدر آباد دكن ( االسالم یا نظام دکن تألیف "سید محمد علي داعي  فرهنگ نظام ( ).

، و...و... تنها چون مردم   ).ش کتاب را نوشته است اولین چاپ در بمبیی هند صورت گرفت ۹۶1("ابوجعفر احمدبن علی معروف به بوجعفرک" حدود  تاج المصادر بیهقی  )

این لغتنامه ها یادشده هم   . وجود استکم بضاعت کتاب خوان در افغانستان ، توان خرید غیاث اللغات را داشتند شهرت غیاث اللغات بیشتراز دیگر لغتنامه ها دربین ما افغانها م

به فارسی زبانان غیر هندی  بوسیله اشخاص هوشمند  نابع لغتنامه های مروجهٔ ایران امروزه میباشند. یعنی فرهنگ های مادر در بازار قصه خوانی پیشاور  اکنون ماخذ و م
 مشخص برای فرهنگ سازی تا کنون مروج نبوده ونیست   استندرد کدام  .عرضه شد

که به حمایت مادی و معنوی دولت یا مراجع دیگررسمی کمک شده باشیم .     اول منتقدین مغرض باید بدانند که ما انجمن نبودیم
  و هوشمند   تعدادی  از منورین  آگاه    مندیرو  و خود ساز  اساس گذاشته شد که سبب تشویق و  سبب عالق  با چنین وضعیت خود 

تادند و قاموس را  با شرایط موجوده اش  با میل خود برویت کار ما  در کنار ما با حسن نیت و  اندیشه فراخ  ایس  انها    .گردید
انجام  را  اری  کشتافتند . بجای انتقاد ناسالم،  قاموس سازی      ارادهدرک کردند و پذیرفتند و با صمیمیت وصداقت به خدمت این  

ازین  زیرا تعداد کثیر  .  ندیدبخشمی  بیشتر وسعت  و اعتبار  را با همین خصوصیت منحصره اش   داده اند تا این لغتنامه  می  
به  دانشمندان ارجمند میدانند که تمام لغتنامه های مادر در هند با همین منوال در چوکات بسیار کوچک  ودر شرایط نامساعد  

، در  تشکل انجمن های دولتی    استندرد شعار تدوین شده بودند که لغتنامه های معتبر  امروزه بقول تخریب گران  وسیله افراد  
  با نامهای لغتنامه های اولیه شانرا    شده  مندرج    لغاتوحتی    رفتند  استندرد  غت نامه های اولیه  فاقد  قوی باز هم  بدنبال همان ل

   بخشیدند.  اعتبار
 از آنجایکه کدام حقوق دان محترم نیز این انتقاد را برحق شمرده بود  خاطره را بیادم داد : 

را اشتباه و  ، این آقا همیشه در مقاالت اش لغات  وجمالت  شتداحضور  م که همیشه با نام مستعار  خت بنده حقوق دانی را میشنا
ن  آ وغلط توجه جدی کند  در غیر    امالیی غلط می نوشت من منحیث دوست از او خواهش کردم که در جاگزینی لغات نادرست  

   تصحیح   . مقاله را برایم ارسال داشت و تنظیم شدغرض اصالح چند دراوایل . گرچه ش را ازدست می دهداعتبارارزش مقاله 
بغض کودکانه اش ترقید و برایم گفت : من    ،ناگاه دریک صحبت  بد بختانه  .  در نوشته های بعدی او داشتتاثیر به سزای  آنها  

من دربرابر    با تعجب سطح فکری و  وزن حقوقی اورا درک کردم که در کجا قراردارد. حقوق خوانده ام ادبیات نخوانده ام.  
 . سکوت مطلق جواب من بود.  ستکسی قرار گرفتم که با چنین استدالل  فرق خوب وبدش را نمیدان 

شرط اول اش زبان فهمی   دانحقوقیا یک  قاضی وقانون گذار ، یک    چرا که او با داشتن تحصیالت حقوقی  نمیدانست که یک  
مردم خواهد  برای    دردناک  فاجعه    اگر دقیق نباشد  لغات  لغات و معانی    دقیق است  زیرا برای  قضاوت و  یا  دفاع حقوقی نقش

 . بود
   

  و شخص  ایله جاری درج کننده   میانمن حکم میکنم تا برای درج  لغات،  نام درج کننده واضح باشد تا فرق با شناخت اوضاع 
که با چنین ثبات شیوه  و    قاموس کبیر افغانستانیا معیار     استندرد  اینست  .  د گردواضح وآشکار    بهتر است    لیت پذیرمسئو

  ویا ایجاد قاموس دیگر، ذکر اهتمام کننده را حتمی    قاموس برای تکمیل این   نسل آینده   معیار را در قاموس ایجاد نموده است که 
. ازینرو   ادر نیست  مانند فرهنگ های م  ،منحصر بیک فرد.  چون قاموس کبیر افغانستان  خواهند کرد  درج شده رقم  لغاتدر ذیل  

اعتبار لغتنامه  را بیشتر ساخته در صحیح نویسی   چنین وضاحتی    ، گرددواضح    باشد تا مسئولیت درج کننده لغت مشخص    باید 
   تساهل نخواهند کرد.ی مسئولیت پذیرو 

از حسن نیت و مسئولیت پذیری چند نفر  تحسین میکنم  از صمیم قلب می ستایم  ودرین زمینه با اینکه تمام همکاران قاموس را 
 باید نام ببرم و رفع دین نمایم . مشخص 

 اول داکتر صاحب اسدهللا نعیم  
 )جناب قیس کبیر شنیدم که اسم هاشمیان صاحب را  از ذیل لغات بخش ایشان  برداشته اید  برایم درد آور است(  دوم داکتر صاحب سید خلیل هاشمیان

که در درج لغات و معانی لغات بسیار دقیق و مسئوالنه    میباشد  و پُرکار خانم  نصیبه اکرم حیدری   سوم بانو برجسته کم ادعا
 .اند خدمات ملی شانرا نیک انجام داده

و مشوره    چهارم پوهندوی خانم شیما غفوری که در بخش های مختلفه قاموس از هیچگونه تالش ارزشمند دریغ نکرده اند.
 گردیده است.  ی قاموس هایشان سبب ثبات و غنی فرهنگ
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و خواب ما را به واقعیت و عینیت تبدیل نمودید و امکانات    م که آرزوی قای قیس کبیر ( مشکور و ممنون آ در اخیر از جناب شما )  
قابل    مل انجام دادید که بسیارنیک تانرا در عبیشتر را در زمینه فراهم ساختید یعنی در تمام عرصه ها به شکل وسیع خدمات  

   است  و ستایشقدر
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