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 نکته نظرهاى جناب محترم نگارگر صاحبنگاهی به 
 در مورد تدوين قاموس زبان درى

 

ترجمه کنيم و بعد دست به تدوين قاموس بزنيم. آقاى نگارگر ميگويند که ما بايد نخست کتب زيادى را به زبان خود 

 فکر نميکنم چنين نظرى اساس علمى داشته باشد.

، نکته نظرهاى قاموس زبان درىنمایم. در مورد تدوین  گان این صفحه تقدیم ميسالمها و احتراماتم را خدمت خوانند

 در و دو نکته را به عرض برسانم شان یکى هاى جناب محترم نگارگر صاحب را خواندم. خواستم در مورد دیدگاه

 .درى قاموس تدوین خاطر به وطنانهم همکارى جلب مورد در دارم پیشنهادى هم اخیر

کى نیست. نه تنها این که فارسى یا تاج ۀلهجى دشمنى با هرگز به معنقاموس درى به نظر من تدوین  ؛در قدم نخست

عکس در بهبود و تکمیل قاموسهاى فارسى که در آینده تدوین خواهند بلکه بر دشمنى محسوب شده نمیتواند ،این اقدام

را نداشته باشند تا  قاموس نویسان ایرانى شاید امکانات یا هم تجربۀ این شد، بسیار سودمند هم واقع خواهد شد. فعالا 

یا  یدست به مطالعۀ زبان درى در داخل افغانستان زده، لست کلماتى را که تنها در درى استعمال میشوند و یا هم معن

قاموس تلفظ متفاوت از عین کلمات در فارسى دارند، تهیه کرده و در قاموسهاى فارسى شامل سازند. فکر میکنم تدوین 

 ده مشکالت دانشمندان ایرانى را در این عرصه مرفوع کند.میتواند در آیندرى 

دانشمندان ایرانى دست آوردهاى چشمگیرى در عرصۀ قاموس نویسى داشته اند که ما افغانها هم از آنها زیاد  ؛ثانیاا 

ریان یا بهره برده ایم. اما این قاموسها مختص به فارسى زبانان ایران نوشته شده اند و افغانها هرگز به حیث مشت

که  قاموسهاى تدوین شده ایرانى مشکالت درى زبانان را ؛گان این قاموس ها مدنظر گرفته نشده اند. فلٰهذااستفاده کنند

البته اختالفات لغوى ميان درى و د. کن یدر ارتباط به معانى و کاربرد کلمات مروج در کشور شان دارند، حل نم

ناديده گرفته شود، بلکه اين تفاوت هزاران لغت را در بر ميگيرد و  فارسى منحصر به چند صد لغت نميشود که

دسترسى به توضيح، تشريح و معانى اين کلمات، هم به درى زبانان و هم براى کسانى که زبان درى را فرا ميگيرند، 

ایجاب میکند  یابد که این هم افزون بر این، تفاوتهاى لغوى میان درى و فارسى روز به روز افزایش ميالزمى است. 

 .باشد افغانها ما مندینیاز جوابگوى که باشیم داشته قاموسىما 

آقاى نگارگر همچنان میگویند که ما باید نخست کتب زیادى را به زبان خود ترجمه کنیم و بعد دست به تدوین قاموس 

جهان هزاران زبان وجود دارند، که حتٰى زبان نوشتارى  بزنیم. فکر نمیکنم چنین نظرى اساس علمى داشته باشد. در

 کلماتى که در آنها موجود اند، از بین نروند.  هم ندارند، اما قاموسهاى مشرح دارند تا این زبانها و

 

اندکى  گان پروژۀ تدوین قاموس درىتفاهمات شاید مرفوع گردد اگر گرادنند در اخیر میخواهم بگویم که یک عده سوء  

وس درى گانش میخواهد تا در صورت عالقه مندى، در تدوین قامبا شفافیت عمل کنند. به طور مثال، پورتال از خوانند

گان قرار نداده است. مثالا، معلوم نیست با ایشان همکارى کنند، اما در مورد این پروژه هیچ معلوماتى در اختیار خوانند

ژه کار چند ساله است، اعضایش کیها اند، مصارفش از کجا و یا چطور تمویل خواهد شد و غیره پرسشها. وکه این پر

 در تدوین قاموس درى همکارى خود را اعالم کند؟ ایان دارد خواننده بدون انتشار معلومات مفصل، چطور امک
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ر هموطنان شان اند، در آن صورت باید تمام معلومات مربوط به این ئگان قاموس خواهان همکارى از سااگر گردانند

دارند و مطابق پالن گان قرار داده شود. اما اگر آنها تیم کارى خود را سابقه به طور شفاف در اختیار هم یاقدام ب

مطروحۀ خود به پیش میروند، در آن صورت شاید الزم نباشد موضوع براى نظر خواهى در پورتال گذاشته شده، مهر 

 تأیید یا همکارى از هر افغان داراى تجربه در این رشته گرفته شود.
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