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 ۰۲/11/ ۲۰۲1                                                                                                قیس کبیر

 هر ریز سندهی درج اسم نو در رابطه بهصاحب  یفاران جناب به یتوضح 
 در قاموس کبیر افغانستان لغت

 
 :فرستاده بودم یفاران جناب با این متن برایرا ایمیلی  ۲۰۲1جنوری  ۲۴بتاریخ  اینجانب

  
 ! فارانی صاحب محترم»
 
اندازه ای از  ”  تا  دارید، من خود را  آنالین« سبکدوش ساخته  قسمی که خبر  جنجال های وبسایت »افغان جرمن 
 بیشتر خود را صرف قاموس می کنم.  وقت و

باشید، اگرملتفت أبدات   دربخش های متعدد هرروز یک مطلب جدید شده  تأریخ، نخبگان، زراعت و  قاموس مانند 
و گردد  می  اضافه  هموطنان  تأریخی  مزید  معلومات  طر برای  از  شده  وارد  تازه  جرمن   یقمطلب  »افغان 

  .کاربصورت دوامدار جریان دارد اللغات نیز نیزانتشار میابد. همچنان در مجمع آنالین«
در همچو   با شما موافقم که کامالً  فارانی صاحب محترم، چون میدانم که شما با خود و فامیل به شدت مصروف استید،

در قسمت  داوطلبانه ما ازدوستان میشود که تعدادیوقت اضافی برای قاموس در اختیار ندارید. مدتی زیادی   شرایط
»به اهتمام  بنویسند. بطور مثال جای معنی لغات نام خود را معنی و تشریح لغات همکاری می کنند، بدون اینکه در

که فالن اضافات شخص«  و همچو  نیست  ستندرد  قاموس  همکاران  در یک  از  مسئله   عدهٔ  این  بودن  بنابرنامأنوس 
شما  و هاشمیان این مامول به نظر نمیرسد؟ من مصروف    که چرا در زیر لغت های ارائه کرده اند یبئصانظریات 

دور ساختن اسم مرحوم هاشمیان از زیر لغات شان استم، چون هر لغت درج شده در قاموس اسم درج کننده را با 
 “«د ولی حاال کدام لزوِم ندارد.خود دارد و همین کافی است. من میدانم که چرا شما اینکار را آنوقت کردی

 
نوشتند و براین نکته اصرار دارند که باید در زیرهرلغت نام گردآورنده    بجواب ایمیلم جواب مفصلی   آقای فارانی

 لغت درج گردد.
به پسانتر   ، ولیدن آن دیده نمیشدآنالین کربه     و ضرورتایمیل خود تلقی نمودم    به جواب  نوشته ایشان را  ،در آغاز

بلکه به همهٔ هموطنان  ،است  مهمکبیر  تنها برای اعضای تیم کاری قاموس این موضوع نه دانستن کهاین فکرافتادم 
 حائز اهمیت است. نیز ما که عالقه به این قاموس دارند و شاید بخواهند با ما همکاری نمایند، 

  
 

افغانستان  »قاموس کبیر افغانستان« کوشش بر آن داریم، تا برای اولین بارتحت نام   شما خود میدانید که !جناب فارانی
شخصاً به دالیل ذیل مخالف     و آنالین در خدمت هموطنان قرار گیرد.  شود   “Knowledge Database„ صاحب یک

 میباشم : هر لغت  درج اسم نویسنده در زیر
   
   . باال میرودحجم دیتابس بطورغیر ضروری     ،نوشته شود  «نام نویسنده  لغت »هر اگر مطابق نظرشما در زیر   -1

نامش نیز نوشته  آیا الزم است تا ده هزار بار ده هزار لغت جمع آوری کرده باشد،   اگر یک نفر  ،فرض کنید
لغت   بیشتر از شخص اولی مثال پانزده هزارسومی   هزار لغت و  دیگری پنج به همین ترتیب اگر همکار  شود؟

برحجم قاموس می    این کارعالوه براینکه  ؟ باشد باید نامش پانزده هزار بار یا کمتر ذکر شودجمع آوری کرده  
 نیست. چنین روشی معمول هم قاموس دیگری  درهیچهم ندارد. و فایده ای افزاید هیچ 

  .و خواندن آن باعث ضیاع وقت شان نیز میگردد قاموس نام نویسنده کمتر جالب است راجعین بهبرای م -۲
د »به اهتمام...«، یقیناً در  لغت نوشته باش  هر  قاموس دنیا یکی را پیدا کنید که در پهلوی معنی  صد ها شما در    -3

  ( معیار قاموس مکمل که با ستندرد )ال یک  مراحل نخستین ساخت و ساز قاموس ما تجربهٔ کافی و همه جانبه در قب
نداشتیم و این تکمیالت با انکشاف تجارب ما تکمیل میگردد و همهٔ همکاران ما   ،های قبول شده جهانی همسان باشد
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پندارند تا پیوسته برای انکشاف و تکمیل قاموس کوشا باشند و این هرگز به مفهوم اهانت به   خود می  علمي  وظیفهٔ 
 ؛کار ساختن و غنامندی قاموس سهم گرفته اند و یا هم اکنون سهیم هستند  که مخلصانه در  تانیو یا دوس  کدام شخص

  نمی باشد.
 

   قرار ذیل است: اینجانب نظر به دالئل باال پیشنهادات
ً اسم هر همکار قاموس مستحق است، تا  همکاران حق دارند تا در زیر لغات  ش درمقدمه قاموس گرفته شود. عالوتا
 ات مورد نظریا اصطالحات  که لغ  بشرطی  درج گردد.  ریسرچ دارد نام شان  اصطالحاتی که الزم به توضیح و  و

  دارای خصوصیات ذیل باشد:
  اصطالح متذکره توسط خود وی معنی و تشرح شده باشد... -
  بوده باشد... در معنی آن شک و تردید وجود داشته -
  منبع تذکر داده شده باشد... با علمی، اکادمیک و تخصصی و -

 دارد....  ا رنوشته خود یت نویسنده مسؤول
 برای درج اسم نویسنده در قاموس در نظر گرفته شده است.  ن یجای معیسه  -

 : در قسمت تشریح )برای تشریحات کوتاه( 1
 )برای تشریحات نسبتاً دراز(  «More Info: در قسمت »۲
صفحه ئی  چند PDFکه میتواند یک )برای تشریحات طویل،  «: در قسمت »معلومات مکملتر 3

 . (را در بر گیرد
  

  
 درج گردیده است:تشریح  اسمای قابل و در زیر لغات نمثال های ذیل کسانیکه اسمای شا

 
را   )رض( شخصیت حضرت عایشه « را در لغتنامه درج کرده و پهلوی آن عایشه اسم » شما : فارانی محترم

ساله در   ۹ساله بود و نه  1۹و اینکه چرا آن حضرت در وقت ازدوج با پیامبر  تشریح کرده ایدبا مؤخذ عالمانه 
 »« اطالعات مکمل ارائه کرده اید که ایجاب درج اسم تانرا در قاموس میکند و همینطور ده لغت دیگر تان. 

 
ن  ز رسول هللا )ص(، که و همسر حضرت ابوبکر صدیق دختر حضرت )رض(  اسم ام المؤمنین حضرت عایشه

مراجعه کنید. (  آلمانی «کورت فریشلر» بنام »عایشه بعد از پیغمبر« نوشتۀ بود. ) به کتاب ضخیم آگاه دانشمند و
شتر« نیز  یب  را در بخش »معلومات حضرت عایشه ) رض ( بد نیست جزئیات صحیح زندگی در اختصار همچنان

ثابت   نکردند. برای بدنام کردن این دین از هر نوع تالش دریغکه چگونه دشمنان اسالم در هر ساحه  مرور کنید
ساله نبودند بلکه نزده   (9)کردن سن حضرت عایشه ام المؤمنین در وقت ازدواج با حضرت پیامبر اسالم که نه 

انسانیت و اسالم را که نمونۀ از  پیامبر گرامی با چنین حیله می خواستند حضرت امین دشمنان ساله بودند. (19)
  .ترور شخصیت کرده باشند بودند، با چنین حیلۀ و تزویر ، شرافت

  
 هاشمیان:   استاد 

به همین بار ذکرگردد،    ۲۷۰۰الزم نیست تا نام شان  لغت میرسد.   ۲۷۰۰ تعداد لغات درج شده توسط ایشان تقریباً به
،  بحث رانده انداصول و قواعد زبان و ادب دری،  از  در آنجا که  ولی    ،ه استف شدذلغات ح  زیر  شان از ملحوظ اسم  

است. به طور مثال:  شده  با ذکر اسم شان داخل قاموس    ،شارات زبان را تحقیق کرده اندا  و  خصوصیات وعالیم  و
  تشریحات در بارهٔ کلمات مانند »ما، شما، آنها و...«

 اکبر زمین )حقوقدان(:  آقای 
نمود، اینکار را اقای زمین بدون   را درج قاموس نموده اند که فهم علم حقوق را ایجاب می یلغاتاکبر زمین  آقای

در قسمت توضیحات علمی بعضی لغت که  قابل یادآوري میدانم  لغات درج نمایند، انجام دادند. اینکه اسم خود را با
توضیحات   پائیند که اسم خود را در توضیح و ریشه یابي میکند، حق دار یشخصی که لغت را به شکل علم هرها 

  ؟دری » یسم« ها را »یزم« می نویسندزبان چرا در  د. مثالً درج نمای

 برای مثال یک توضیح مکمل از آقای زمین: 
التین، چرا   خانوادۀ  های  زبان  در  اصطالح  این  زیرا  ؟،  خوانیم  می  "کمونیزم"  آنرا  ما  و  نویسند  می  "کمونیسم" 

نوشته می شود، در زبان فرانسوی در اکثر حاالت کلمات دارای یک   communismeبه    ،مخصوصاً فرانسوی
 "sدر زبان فارسی    زبان را نادرستو ایرانی ها همین خصلت نوشتاری آن      "، "س" نه، بلکه "ز" تلفظ می شود
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ایران هم حمل نموده اند، در حالی که در دری افغانستان هرچه تلفظ می گردد، همانطور نوشته هم می شود، پس 
 کمونیسم را در تمام زبان ها "کمونیزم" تلفظ میکنند، لذا ما در زبان دری کمونیسم نه بلکه کمونیزم می نویسیم و

  زمین کنیم. /اکبرکمونیزم تلفظ هم می 
 

 روستائی:   عبدالحنان داکتر
  .« استالجورد، کلمهٔ »یگانه لغت که در آن اسم شان ذکر رفته است    دری  لغاتداخل کردن تعدادی زیاد از   با وجود

 صفحه شرح داده اند.  5ر قید و آنهم بخاطر اینکه او الجورد را د
 

   :کاسی  زمریانجینر  
 ، که در آن اسم شان ذکر رفته استات یگانه لغاصطالحی لغات داخل کردن تعدادی زیاد از  با وجود
 می باشند.خیاطی، و...  ماشین ،تلگراف ،تلفون کلمات

 
 معروفی:  خلیل هللا دیپلوم انجینر استثناء

ره  انجنیراز   )صد  قبیل  از  لغات  زیادی  تعدادی  رحم ،معروفی  الیه  ،صله  گردیده  و... طهور ،مضاف  درج   )
چرا "جستجـو" غلط  در یک مقالهٔ جداگانه به نامجست و جو« را » اسم مصدر مرکب خصوصاً شکل نوشتاری اند.

اینجانب چون این لغات توسط    است.د، که قاموس آنرا به حیث »معلومات مکملتر« درج کرده  نموده ان تحریر است؟؟؟
ات شان، برای ما نفرستاده اند، ما مجبوریم به حساب امانت داری، اسم ایشان را  ظنظر به مالحاو  اقتباس گردیده و

  شان بنویسیم.شرح زبانی تحت هر 
 

از همکاران از    ،بسیاری  ایخارج  اید  حلقه  برده  نام  آنها  از  را    ،که شما  نهایت  لغات  با شیوهٔ   فداکارانهبا روحیهٔ 
شامل قاموس ساخته اند و تمام شیوه های علمی را در تدوین قاموس   ،و ریشه یابی کلمات  تخصصی و مسلکی با معانی

  شاغلی   ولی هللا ملکزی،  شاغلی   ب،ه، بدون توقع ذکر نام ایشان. ازین جمله اسامی میرمن صالحه وادر نظر گرفته اند
  تعدادی دیگر. و ، شاغلی زمری کاسیآریا صاحبشاغلی قیوم میزاده، 

  ۀ ادار  و  استندپذیر    تمسؤولی نهایت تکمیل و غنامندی قاموس سهم دارند  که در  ما قبلی و فعلی همکاران عزیز همه
 دارد. قاموس کبیر از آنها نهایت امتنان 

مزید  که مدت    یدوستاناز    « صورت گیرد،بنیانگذاران قاموس کبیر افغانستانقبل از اینکه تجدید نظر در »

همکاری تان انتظار برده میشود تا از    نیز توقع و     ،به حالت تعلیق آورده اند همکاری خود را با قاموس    هک  میشود
معیاری   دهید و در راه بهبود وفرهنگ افغانستان به همکاری تان ادامه    خدمت به زبان و  ۀروحیبا    دست نگیرید و

 همراه شوید  گام وهم افغانستان« قاموس کبیر»ساختن 

 رند و اسم شما در تاریخ کشور جاودانه گردد. که از خدمات شما نسل حاضر و آیندگان فیض بب و بگذارید
 

     فراوان  و احترام با سپاس
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