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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 ۰۵/۰۹/۲۰۱۵        محمدجان 

 ،ر صاحب در مورد قاموس دری به دریگارگننظرات 

 قابل مکث است  

 اند، گرفته ارتباط آن به پورتال در شان منتشرۀ هاى نوشته در صاحب نگارگر محترم جناب که موضوعاتى از یکى

 در سطرى چند خواستم نبودم، موافق داشتند، زمینه این در که اظهاراتى با چون. است درى به درى قاموس تدوين

 تا است همدیگر با نظریات تبادل صرف من هدف. ندارم دیگرى کس یا و ایشان با مناقشه سر هرگز من. بنویسم مورد

 مختلف جوانب گرفته، قرار بحث و جر مورد اند، گذار تأثیر درى به درى قاموس تدوین در که مختلفى عوامل باشد

  .ندارم نظریات تبادل این از دیگرى هدف من. شود روشنتر موضوع

 درى به درى قاموس تدوین براى ضرورتى که اند گفته صراحت به شان هاى نوشته در صاحب نگارگر محترم جناب

 عده با من دادم، تذکر هم ام قبلى تبصرۀ در که طورى. اند کرده ارائه خود موقف از دفاع جهت هم دالیلى و نمیبینند

 .کنم اشاره ذیل نکات به میخواهم ارتباط، این در. ندارم موافقت ایشان، دالیل از یى

 میکنیم؟ تدوین کى براى را قاموس ¬۱

 کسانى چى براى قاموس که اند کرده مطرح را سوال این صاحب نگارگر محترم جناب شان، هاى تبصره از یکى در

 دیده درى به درى قاموس تدوین براى ضرورتى که بدهند نشان تا اینست سوال طرح از ایشان هدف. میشود نوشته

 که افغانها از دیگرى عدۀ. ندارند قاموس به نیازى و اند بیسواد افغانها فیصد هفتاد که میکنند استدالل ایشان. نمیشود

 قاموس از میتوانند باشند، هم داشته اگر. ندارند ضرورت درى به درى قاموس به هم اند، آمده دنیا به کشور از خارج

 گى بسته هیچ قاموس تدوین که این نخست. دارد کاستى نگاه چند از فکرى طرز چنین. کنند استفاده درى به انگلیسى

 سال هفتصد از بیش هند در درى قاموس اولین نوشتن از. ندارد زبان یک باسوادان فیصدى با میستقیم غیر یا مستقیم

 باسوادن تعداد مطمئناً،. است شده تدوین پیش سال پنجاه و صد یک از بیشتر انگلیسى به پشتو قاموس اولین میگذرد؛

 در باسوادن تعداد با نباید را قاموس تدوین پس،. است بوده حال از کمتر مراتب به زمان آن در پشتو و درى زبانهاى

 در شده تدوین قاموسهاى از افغانها اکنون همین افغانستان، در باسوادن کم فیصدى وجود با ثانیاً،. داد ربط زبان یک

 و درى در که کلماتى تعداد. نیستند شان لسانى نیازمندیهاى جوابگوى قاموسها این متأسفانه، که میکنند، استفاده ایران

  .شود تدوین درى به درى قاموس یک تا اینست حل راههاى از یکى و میرسد هزارها به اند، متفاوت هم از فارسى

 قاموس تدوین و علمى کتب ترجمۀ میان ارتباط ¬۲

 نخست: "مینویسند چنین است، رسیده نشر به پورتال همین در که شان هاى نوشته از یکى در صاحب گرنگار محترم

 قاموس وقت آن. کند پیدا را الزم ادبى غناى تان زبان تا بفرمایید ترجمه خود زبان به را علمى کتاب بیست بروید

 علمى کتابهاى نیست الزم قاموس، تدوین براى که بودم نوشته نکته، همین بر ام قبلى تبصرۀ در." تان پیشکش نویسى

 نویسى قاموس شرط منحیث نویس قاموس یا زبان دانشنمد هیچ جانب از نظرى چنین و کنیم ترجمه درى زبان به را

 داراى کار هر که بود این شان منظور که اند نوشته صاحب نگارگر محترم جناب جواب، در. است نشده پیشنهاد

 یک بعد ایجادشد، فرهنگستان نخست ایران در که مینویسند داده مثال را فارسى قاموسهاى تدوین ایشان. است مراحلى

 توضیح این سقم یا صحت با من. گردیدند منتشر معین و دهخدا قاموسهاى آخر، در و شد وضع علمى اصطالحات تعداد
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 معنى   بدان این اما. اند گذشته مراحل همین از متذکره قاموسهاى که میکنم قبول. ندارم کار صاحب نگارگر محترم

 آن بدون قاموس، هزاران جهان در که دادم مثال هم قبلى تبصرۀ در من. قاموسهاست تدوین راه یگانه همین که نیست

 نگارگر محترم بیشتر، معلومات جهت. اند شده تدوین باشند، داشته نوشتارى شکل حتى   آنها مربوطۀ زبانهاى که

 از من جا، این در. کنند جو و جست جا آن در را موضوع کرده، مراجعه گوگل به میتوانند گان خواننده سایر و صاحب

 خاطر به که میکنم یاد Talking Dictionaries "گویا قاموسهاى" پروژۀ و یونسکو سازمان از صرف مرجع دهها

 را صاحب نگارگر محترم سخن من البته،. مینمایند فعالیت ندارند، نوشتارى صورت که زبانهایى نابودى از جلوگیرى

 تا میشوند حفظ و ثبت فونتیک المللى بین الفباى از استفاده با ندارند، نوشتارى صورت که زبانهایى اکثر که میکنم تأیید

 هم آنها کلمات بلکه زبانها، این عبارات و جمالت تنها نه که است مبرهن هم این اما. شود جلوگیرى شان نابودى از

 با فعالً  که قاموسها این اکثر. اند شده تدوین قاموس شکل به زبانها، دیگر یا انگلیسى به ترجمه از بعد شده، گردآورى

 .دارند قرار دسترس در گوگل طریق از اند، همراه کلمه هر تلفظ

  ستیزى فارسى و درى به درى قاموس تدوین ¬٣

 و درى زبان آیا که میشود اشاره هم موضوع این به بعضاً  درى، به درى قاموس تدوین به ارتباط در دهى نظر هنگام

 ملک از شعرى شان هاى تبصره از یکى در صاحب نگارگر محترم جناب. هم از متفاوت یا اند یکى باهم فارسى

 میان فرق که است حقیقت یک این. کنند ترجمه درى به را آن تا میخواهند شان مخاطب از آورده، را بهار الشعراء

 فارسى و درى گان گوینده زمان، درعین اما،. باشد کار در یى ترجمه مورد هر در که نیست قدر آن فارسى و درى

 و درى دیگر، عبارۀ به. اند متفاوت هم از ساختارشان از بخشى هر در فارسى و درى که میدانند خوبى به هم را این

 که است لغوى فارسى و درى میان فرق بیشترین. دارند فرق هم از نوشتار و نحوى لغوى، صوتى، لحاظ از فارسى

 .گیرد صورت حمایت شود، درى به درى قاموس تدوین به منجر که کوششى نوع هر از تا میکند ایجاب خود همین
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