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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

 

      
۱۰/۰۷/۲۰۲۱ 

 علومی ناهید

  "پيرامون معرفی " قاموس کبير افغانستان
 

فرهنگ نویسی وضبط لغات از قدیم بدینسو یکی از ضرورت های 
مبرم در امرتوسعه فرهنگ وپیشرفت تمدن بشری محسوب شده 

 .است
هرچند فرهنگ نویسی در زبان دری پیشیته طوالنی دارد وفرهنگ 

نویسان هندی از قرن پنجم بدینطرف کارهای ماندگار مانند ایجاد  
غیاث الغات نموده اند. چنانچه قاموس جهانگیری، قاموس آنندراج، 

لغات نویسی در نیم قاره بعد تر گسترش یافت وایرانی ها هم گامهای مهم در این عرصه برداشتند. سخن درباره 
 .لغتنامه ها وفرهنگ ها فراوان است که هریک نتیجه سالها رنج وکاردانشمندان میباشد

 
ی از سرشار ترین سرچشمه ها برای شناخت سیر  درکنار تدوین قاموس ها وفرهنگ ها ، عامیانه نویسی یک 

 .تاریخی ومدارج تکاملی ادبی شناخته شده است
 

تا جایی که به خاطر داریم در افغانستان عزیز یک لغتنامه معروف مورد استفاده بود که به نام "غیاث الغات " 
 .وپیش از آن " قاموس آنندراج" بود که هردو از هندوستان آمده بود

 
ن کاری که درمورد جمع آوری لغات عامیانه زبان دری افغانستان انجام یافته تدوین کتاب } لغات  اما مهمتری

، تاجای معلوم این  عامیانه دری افغانستان تالیف مرحوم عبدهللا "افغانی نویس" است که بدسترس قرار دارد
 .ذیرفته شده استلغتنامه برای قاموس کبیر نیز مهم بوده ویکی ازمنابع درعامیانه نویسی آن پ

، کدام لغات نامه وکدام قاموس مدون در اما بدون این لغات نامه ) عبدهللا افغانی نویس( تا کنون کدام فرهنگستان
 .افغانستان به نظر نخورده است

 :اما قاموس کبیر
ز دانشمندان عرصه ادبیات وعلوم اکنون شماری اقاموس کبیر افغانستان که از چند سال بدینسو توسط مبتکر آن 

 .از نظر متن، محتوی و شکل به یک قاموس مهم زبان دری با ابعاد متنوع علوم تبدیل گردیده است
 

فرهنگی بوده وبدون هرنوع تعلقات   -طوری که انجنیر قیس کبیر گفته است: " این قاموس یک ارگان علمی 
 ".علق داردسیاسی و سازمانی به همهٔ مردم افغانستان ت

 
بناً ضرورت است تا بیشتر از پیش صاحب نظران، زبان شناسان، اهل خبره و تمام وطنداران عزیز ما نظریات،  
پیشنهادات، اضافات، تصحیحات و تبصره های شان را به بحث و ارزیابی بگیرند و در همکاری با ادارۀ قاموس  

ملی را به   گبا کار مشترک این داعیه بزر الزم اتخاذ وکبیر افغانستان در قبال مسایل مربوط به قاموس تصامیم 
 .سرانجام برسانند

که یک صفحه فرهنگی وخدمتگار عرصه ادبیات و فرهنگ میباشد، رسالت خود   صفحه زنان نخبه افغانستان
 .همسو باشد میداند تا در این روند همکار و

برای   نامه ) قاموس ( را مطالعه فرموده وازکاربران ودانشمندان عرصه زبان وادبیات خواهشمندیم که این لغت
 .بهبود آن نگاههای شانرا با مسئوالن این قاموس شریک وهمسو نمایند

 .با حرمت
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