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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۰۳/۱۰/۲۰۲۰ محمد شریف منصور

 
 افغانستان ر یدر قاموس کب یمرحومه مال گوهر غور یمعرف

 

مربوط  مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر    در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
که مناسب ار افغانستان را تحت کتگوری  ز، خدمتگ فرهنگیمی پردازد، شخصیتهای  افغانستان  

آنالین  باشد تسجیل و  « ملی  هنرمندان و خدمتگزاران   سندگان،یشعراء، نو»خدمات آنها باشد مانند
مسؤولیت خود می داند هردو    قاموس کبیر افغانستانو      آنالینافغان جرمن  پورتال  می سازد.  

از جهات    مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های    یتبعیضبدون ارتباطات شخصی،  که  
  معرفی کند.مردم ، برای مثبت و منفی

 

اطالعات زیادی نداریم ، همینقدر    عاقله و فاضلهاین بانوی  در مورد زندگی  
میدانیم که ولسوالی چهارسده محل زندگی او بوده است و بخاطر تبحر در علوم دینی او را مال  

 گوهر مینامیده اند . 
متاسفانه فقط یک شعر از بانو گوهر به جا مانده است که آن را در پاسخ به شاعری بنام خادم که  

 ست : احتماال معاصر او بوده ، سروده ا
 

 خادم:
 

 اول زبان گشایم بر نام حی داور
 

 رزاق هر دو عالم ، خالق ماه و اختر 
 

 بین، کونین یافت زیور  ی از نور مصطف
 

 از یمن او به پا شد موجود، هفت کشور 
 

 بعد از ثنای بیچون برگو به من سراسر 
 

 مال گوهر: 
 

 ر ضهفت چرخ اخ روزی که حق بنا کرد این  
 
 بود، بشنو ز لفظ گوهر ون خواسِت او همین  چ
 

 منور از نور شاه سرمد، عالم شده 
 موجود گشته عالم همره به چار عنصر  
 

 کردم جواب اکنون با صد هزار زیور 
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 2تر 2 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
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