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 1تر 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 

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

 

      
۱۴/۰۷/۲۰۲۱ 

 جان محمد 

 افغانستان  چند پیشنهاد در مورد قاموس کبیر

اولتر از همه، من از تالش و زحمات تمام دانشمندانى که در پیشبرد امور قاموس کبیر دخیل اند، قدردانى کرده، در  
 و میکنم. در مورد میخواهم چند نکته یى را به عرض برسانم. امور محوله پیروزى و موفقیت براى شان آرز

چاپ شده نخست، هر نوع اصالح و تصحیحى که در قاموس الزم دیده میشود، نباید به دستبرد قلمى در قاموسهاى  
منجر گردد. به عبارۀ دیگر، کارهاى قاموس نویسان گذشته باید به همان شکلش حفظ شود. این یک اصل امانتدارى  
دراستفاده از کار قدماست. روش قبول شدۀ علمى هم ایجاب میکند که اصالحات و تصحیحات به شکل جداگانه در  

 گان صورت گیرد و هم تغیرات الزم شامل قاموس شود.قاموس درج و اضافه شود تا هم امانتدارى از کار گذشته 

دوم، اگر اشتباه نکنم یکى از اهداف عمدۀ قاموس کبیر این است که کلمات مروج در درى که در قاموسهاى ایرانى 
 شامل نیستند، درج و به دسترس نسل نو که اکثراً یا در جنگ بزرگ شده اند یا دور از وطن زاده شده اند، قرار گیرند.

تا جایى که من به صورت امتحانى از قاموس کبیر استفاده کرده ام، هنوز هم اکثر کلمات مروج در افغانستان در 
قاموس کبیر درج نشده اند. تالش اولى قاموس باید این باشد که چطور میتواند این کلمات را هرچه زود تر شامل 

ات درى در قاموسهاى ایرانى با آن مواجه میشوند، رفع  محتوایش کند و مشکلى را که افغانها هنگام جست و جوى کلم
 کند. 

سوم، براى نوشتن کلمات و معانى آنها و تشریحات و توضیحات دیگر باید از یک روش امالیى و انشایى استفاده  
ک  شود. فعالً در مواد شامل شده در قاموس چند دسته گى امالیى دیده میشود. براى رفع این کاستى بهتر است از ی

شیوۀ امالیى استفاده شود. من به کلى واقف استم که هرکس نظر و دالیل مقنع کنندۀ خود را در مورد امالى کلمات  
دارد. اما چند دسته گى راه حل نیست. باید یک شیوۀ امالیى انتخاب شود. پیشنهاد من استفاده از روش امالى زبان  

د انتقاد گرفته شده، اما کاش انتقادها در مورد شیوۀ نگارشى درى است. اگر چه در همین پورتال این رهنمود به با
مشخص میبود تا فهمیده میشد رهنمود چى کاستیهایى دارد. چون در حال حاضر ما همین یک رهنمود را در اختیار  

طفاً، در  داریم، بهتر است تیم کارى قاموس از همین رهنمود استفاده کند. اگر دوستان ما کدام پیشنهاد دیگرى دارند، ل
میان بگذارند تا بعد از توافق همه از همان شیوه استفاده کنند. اما ناگفته پیداست که اغالط و چند دسته گى امالیى به  

 ارزش علمى و فرهنگى این قاموس و توانایى تیم کارى اش شدیداً لطمه میزند. 

رى که میبینیم یک سلسله معلومات  چهارم، محتواى قاموس کبیر در حال حاضر بسیار وسیع به نظر میرسد. طو
اضافى که ارتباطى به قاموس نمیگیرد، نیز شامل محتواى قاموس کبیر میشود، مانند بیوگرافیها یا معلومات در مورد  
مسایل طبى و غیره. چون هدف اصلى درج و به دسترس قرار دادن لغات مروج در افغانستان است، مسایل دیگر باید  

رس خواننده گان قرار گیرد. شاید عده یى بگویند که اگر درج بیوگرافیها و مسایل دیگر در  از طریق دیگرى به دست
قاموس کبیر امکان پذیر باشد، چرا همین حاال نشود. این سخنى به جاست، اما تمام معلوماتى که شامل قاموس میشود 

م در حال حاضر چنین طرزالعملى وجود باید مطابق معیارهاى از قبل تعین شده مورد بازنگرى قرار بگیرد. فکر میکن
ندارد. مثالً، یک بیوگرافى کوتاه است، دیگرش طوالنى. یک بیوگرافى بر واقعیت استوار است و دیگرش حاوى  
موارد زیادى از غلو و مبالغه در مورد شخص مورد نظر. گذشته از این، اغالط معلوماتى، گرامرى، امالیى و انشایى 

چرا یک بار سال عیسوى .  ۱۳۴۰داده شده است و سال ازدواجش    ۱۹۵۴. مثالً سال تولد نغمه  هم به وفور دیده میشود
و بار دیگر سال هجرى شمسى؟ و هر دو تاریخ داده شده هم نادرست به نظر میآید. مطمئن استم که هدف قاموس  

تصحیح، یک دست سازى و    ارائۀ معلومات دقیق و مستند است. پس تا وقتى که تیم قاموس توانایى باز نگرى دقیق،
معیارى ساختن معلومات را نداشته باشد، بهتر است این مسؤولیت را به زمان بعدى موکول کند و یا از بخش قاموس  
  حذف و در یک بخش جداگانه شامل کرده، مسؤولیت محتوا و شیوۀ امالیى آن را هم به دوش نویسندۀ مضمون قرار 

 دهد.  
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