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 4تر 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 

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

  

 

 ۰۷/۰۹/۲۰۱۵         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «دری"پیرامون ضرورت تدوین " قاموس »سخنی چند 
 

، تا همین امروز، که عنوان مطلب در "دریچۀ نظر سنجی"، "پورتال افغان جرمن آنالین" ۰۶/۰۶/۲۰۱۵از تاریخ 
گذاشته شده است، قریب سه ماه کامل گذشته و لیست تبصره ها و نظریات، تا همین لحظۀ تحریر این مطلب عدد 

ها را فقط سطحی مرور نموده ام. ادعای تخصص . با عرض معذرت که اکثریت نوشته ه استرا نشان می داد ۱۴۵
در لسان و ادبیات دری و قواعد همه جانبۀ آن ندارم. چنین مکلفیت هم احساس نمی کنم، که برای زبان شناسی تولد 
شده باشم. انسان های عادی تمام علوم امروز را، نمی تواند، بطور کامل بیاموزد. اگر در صف نویسندگان دریچۀ 

مانند تعداد بی شماری از هموطنان خود، از  نا باید قبول کرد. این نویسنده،ی باشد، آنرا بطور استثنظر سنجی کس
هم  آوان طفولیت، به دو زبان، پشتو و دری همزمان بزرگ شده است. تعلیم منظم مکتب و پوهنتونی را در داخل و

های مختلف و معروف آلمان، پشت سر در رشته های متعدد و در پوهنتون آنهم در آلمان، کشور، از خارج  در
گذاشته است. در طی سالیان طوالنی از کتب به زبان های مختلف، منجمله به زبان و "فارسی")"دری"( و 

 "فارسی")"ایرانی"(، استفاده نموده است.
 

اشد، نخوانده است. هیچ کتابی را که نویسندۀ آن "تاجیکی" نامیده شده ب ، این نویسنده،شاید تعجب نمائید، که تا اکنون 
"الفباء"  سندی را دیده است، که متن آنرا "ترکمنی" می دانسته اند، اما بادر کابل م، برای اولین بار، ۱۹۹۲در سال 

در همان سال، که با آغاز فروپاشی نظام "اتحاد شوروی..." مطابقت داشته است،  روسی تحریر یافته بود.
مقامات دولتی وقت افغانستان، تقاضا نموده بود، تا تعداد زیادی از "جمهوری تاجیکستان"، قرار شایعات، از 

، به آنکشور اعزام دارند، تا به اتباع آنکشور، سواد خواندن و ""معلمین زبان فارسی یا دری" را برای "تدریس
ت افغانستان، ند. گفته می شد، که دولانبیاموز« فارسی)دری(»نوشتن را، به زبان "فارسی )دری("، با الفباء معمول 

به آن تعداد ضرورت تاجیکستان، معلم در افغانستان در اختیار نداشته است. شایع شد که گویا بعداً چنین درخواست 
 را ممکن، به دولت ایران فرستاده باشند.

 

تذکر این موضوع را بخاطری الزم دانستم، که بعضی ها ممکن این شاخه های زبان را از همدیگر، خیلی متفاوت 
 ،رسیده استدر طول عمر، از زمانی که بسن خودآموزی  نویسندۀ این مطلب ، بدانند.مطلق سرحد کامالً بیگانگی تا

حین مطالعه و استفاده از کتب، همواره هدف تفهیم و درک کلمه را تعقیب می نموده  در پوهنتون، هم در مکتب و
احساس نمی کند که دساتیر دیگران را طوری است، هیچگاهی نیازمندی هم احساس نمی نموده است، و حال هم 

بپذیرد، که فقط مانند زبان شناسان، اول ریشۀ کلمه را تشخیص و بعد اجازۀ استعمال کلمه را در یک جمله داشته 
باشد. نمی خواسته و حال هم نمی خواهد، همیشه توجه کند که اول در فکر لیست بندی کلمات باشد، که آیا کلمه 

 "فارسی" و یا عربی و غیره."دری" است و یا 
 

وقتی از حق آزادی در صحبت و تحریر برخوردار باشیم، باید حق را هم داشته باشیم، تا خود تعیین نمائیم، که کدام  
زیرا استعمال کلمه، باید دقیقاً مفهومی را افاده نماید، که انسان مسئولیت  کلمه، برای ارائۀ چه مطلب مساعد است.

احساس نیازمندی هم ندارد که برای دوستان خوانندۀ این مطلب،  ، نویسندۀ،همین لحظه فته بتواند.آنرا هم بعهده گر
قبل از ارائۀ این چند سطر معلوماتی، بنویسد که، خودش در زندگی، چه آموخته است. در جامعۀ آلمان تکیه کالمی 

." البته ، اما دائماً چیز نو هم می آموزدانسان مانند گاو شیری پیر می شودورد زبان همگان است، که می گویند: "
هر لحظۀ زندگی  ،در زبان آلمانی در شباهت با یک نثر مسجع شنیده می شود. نزد این نویسنده مهم آنست، که انسان

 را برای آموزش آنچه صرف کند، که به زندگی او راحت و کیفیت بخشیده بتواند. خود
 

اتی و سایر بخش های علم و تخنیک، برای بشریت در دنیای دیگر، هر در شرایط و احوالی که "تکنالوژی" اطالع
روز پیشرفت های غیر قابل تصور جدید را، به ارمغان می آورد، کشور ما در "بحران" تباه کن و غم انگیز غرق 
است، از مدت ها به اینطرف، با "بحران" هویت نیز دست و پا می زند. "مغشوشیت" های تأریخی در بخش های 
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 4تر 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 

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

 

آگاهانه و یا نا آگاهانه دامن زده می شود. خود خواهی ها و  از جانب بعضی افراد، ختلف حیات اجتماعی فرهنگی،م
شهرت طلبی ها، در بازار "مارکیتینگ" کنونی، مغز هر انسان را تخریب می نماید. گاهی هم، چنان انتباه می توان 

 نابودی خودی درین کشور در کار باشد.ر جهت د، ی همحاصل نمود، که ممکن توطئه ها و دسیسه های کثیف
 

ولی تالش رسیدن به مدارج "منفعت"  ، عدم تسلط الزم بر زبان های مهم خارجی،فضل فروشی ها، "نیمه سوادی"
و شهرت، درین عصر و زمان، بازار گرم و سود آور خود را یافته اند. شرایط "تکنالوژی" جدید و تأسیس "احزاب 

و امکانات "یوتوبه" و سایر وسیله ها، نوعی از "اعمال جنائی" و جرمی را هم ممکن ساخته  فیسبوک" و "تویتر"
، به اتباع خود، بخاطر نجات آنها، از صدمات "جنایات" سیاسی اجتماعی بیدارسیست های است. جوامع پیشرفته و 

ستیم؟ در حقیقت به اتخنیکی، انتقال می دهند. ما با چه موضوعات مصروف  –انترنتی "آگاهی های" الزم علمی 
دام های فتنگری، خود را خود درگیر می سازیم، نمی توانیم دقیق درک کنیم که ما در نهایت کی استیم و در برابر 

و با کدام ظرفیت ها و مهارت ها علمی و شایستگی های الزم، قادر به حل  و وطن خود، چه مکلفیت داریم؟خاک 
"راسیزم"، "افراطیت"، "عقبمانی"، "فساد اداری و اجتماعی"، "جنگ" و خونریزی  مسائل جامعۀ ما خواهیم بود؟

ما، منجمله در خارج از کشور چه می وطن را برای هموطنان ما به جهنم مبدل ساخته است. اما "روشنفکران" 
 کنند؟

  

آنچه گاه گاه در ذهن انسان، سؤالی هم ایجاد کرده می تواند، اینست که در پرنسیپ، بخصوص در جهان متمدن 
می دانیم که هر فرد "آزاد" است، تا در هر موضوعی که بخواهد و آخر وآنهم در عصر "تکنالوژی" اطالعاتی، 

اقدام نماید. در شرایط قبل ازین مرحلۀ  می تواند ار علمی و هنری و غیره را داشته باشد،توان نوشتن و تدوین آث
"تکنالوژی جدید"، ممکن هر نویسنده، اگر خواهان تألیف و یا تحریر کدام اثر می بوده است، بطور مستقل با کدام 

داده است. هر کس که توان و  یری"مطبعه" صحبت می نموده است. حال فقط "میدیای" جدید تمام مناسبات را تغ
 ؟مهارت الزم را دارد، انجام دهد، پس این همه بحث ها، برای چیست

 

نویسنده هایی هم در رشته های مختلف وجود داشته و حال هم وجود دارند، که مطبعه و یا مطابع به چاپ آثار آنها، 
عالقمند بوده و می باشند. قانون "عرضه" و "تقاضا" در بخش "طبع کتب"، هم چنان مانند سایر بخش های تولیدی، 

ترونیکی" هم، باید چنان عاید پولی داشته باشد، تا بتواند، تعیین کننده است. بعبارت دیگر، طبع این چنین کتب "الک
 به هر کس در برابر کارش "مزد" بپردازد. 

 

حال بر می گردیم، به موضوع یکی از "زبان" های "ملی" ما، یعنی "زبان دری". از قریب یک ونیم الی دو دهه به 
که یک شاخۀ از یک فامیل زبان ها شمرده می شود اینطرف، بیشتر از گذشته، تمایالتی دیده می شود، تا این زبان، 

از وابستگی ها و پیوند های دیگر، و مستقل و ریشۀ اصلی آن هم، معلوم است، بحیث، "زبان مستقل" و مجزا 
معرفی گردد. ممکن بعضاً فکر شود که گویا "هویت ملی" هم، آهنین خواهد شد. ارزیابی اینکه، این شاخۀ زبان، با 

یت از ریشۀ آن تفاوت خواهد داشت، در صالحیت خود، نمی بینم. هر چه است، است. اما تا به این چه کمیت و کیف
سن، بکمک این زبان، آموخته ام و صحبت نموده ام. اینکه این زبان، در چه "کتگوری" از زبان های ملی و "بین 

ن بخش علم، هنر و تأریخ فرهنگ ما. المللی"، شامل بوده می تواند، می گذارم، به محققان و دانشمندان مسلکی ای
و  نگرددآنچه حائز اهمیت است، اینست که با "برتری نژادی" و انواع تمایالت "برتری" و "هیژمونی"، سازش 

 .رددر هر ساحه، مردود می شمباید "راسیزم" و "شوونیزم" را 
 

مورد اینکه، زبان ها می توانند، با  خوانندگان محترم بیاد دارند، که زمانی در مورد "هویت ملی افغان" و هم در
داشتن ریشۀ واحد، در سیستم های اجتماعی سیاسی جداگانه، و در قلمرو های مختلف، دستخوش تحوالت و تغییرات 

هم گردند. چنین تحوالت در مجموع، در حوزه های مربوطۀ کلتوری و  ،مختص به اجتماع و فرهنگ خود آنها
بحیث غنی و همه و همه، ، قبلی ۀ جدید و تغییر پدیده های کلتوری و فرهنگیفرهنگی، صورت می گیرد، هر پدید

بشری گنجینه برای بشریت، شمرده می شود، تمایالت ایجاد تصنعی "سرحد و مرز" ممنوعه، بسود هیچ اجتماع 
قلمرو های ، فرهنگی در بین اجتماعات دارای حاکمیت های سیاسی متفاوت با کنخواهد بود. پیوند ها و وجوه مشتر

 مستقل، بسود همه تمام می گردد، که نیازمند به بحث بیشتر، نمی باشد.
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 4تر 3 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

 

نوعی از تبصره  بوده است، و در رابطه با  ، یکدرین موضوع هم چنان، این نویسنده، مطلبی را که محتوای آن
دایر شده بود، ...« ر کاروان شع»... در یک محفل منعقده، در کشور "کانادا"،  تحت عنوان  کهمطالب ارائه شده، 

هویت ملی افغان و زبان در همین "پورتال افغان جرمن آنالین، به این عنوان: "  ۲۶/۰۸/۲۰۱۱بتأریخ بقسم جواب، 
"، برای نشر سپرده است، که نشر شده است. "لینک" آن، جهت دری! درخت با یک ریشه ولی میوۀ متفاوت!

، آرشیف نویسنده، در پورتال موجود ۵۵د )این متن تحت شماره تسهیالت خدمت خوانندگان محترم تقدیم، می گرد
 است( :

 

dari.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_hoyat_mili_zaban_-http://www.afghan 
 

باً به ارتباط، یکی از مقاالت یک هموطن، که تحت عنوان "دری یا فارسی" نوشته بود، مقالۀ بعدی را تحت متعاق
در همین پورتال، منتشر گردیده  ۲۴/۰۵/۲۰۱۲"، بتأریخ هر یک بجایش!« فارسی»هم « دری»هم عنوان: " 

 در آرشیف( ۱۰۵است، که "لینک" این مطلب نیز خدمت تقدیم، می گردد. )شماره 
 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_a_yusofi_ham_dari_ham_farsi_haryak_bajayash.pdf-http://www.afghan 
 

انندگان محترم را به مراحل مختلف حال مختصراً، بحیث نمونۀ مثال،  توجه خو
جلب می نمائیم. این زبان، "زبان  ،انکشاف یک زبان معتبر و مهم بین المللی خارجی

جرمن ها" است، که نام رسمی آن، "دویچ" تعیین گردیده است، گاهی هم با کلمات 
"آلمانی" و یا "جرمنی" نیز یاد می کنند. زبان "دویچ" را شامل گروپ غربی "جرمن 

ا" یا "گیرمان ها" از شاخۀ  زبان های "ایندوگرمان" )"هیندوگرمان؟"( می دانند. یکی ه
از زبان های اروپایی است، که درین قاره، بوفرت به این زبان صحبت می شود. زبان 

 های "پشتو"، "دری" و "فارسی" را هم ازین فامیل می دانند.
 

اما زبان "جرمن" در غرب و زبان های ما در شرق طوری انکشاف نموده اند، که  
برای تفاهم ما، با متکلمین آلمانی، به ترجمان نیازمند استیم. برخالف برای سه زبان 
منطقۀ ما، مانند: "دری"، "تاجیکی" و "فارسی" )ایرانی( که بعضاً، این زبان ها را 

نها، در ارتباطات آنها، تا اکنون، نیاز مبرم به ترجمه ممکن متفاوت بدانند، متکلمین آ
 ندارند، چرا؟.

 

هم می شناسند، که در صف  ،برای زبان آلمانی، متکلمین آن، یک محیط رشد بیشتر 
همۀ کشورها و مناطق، از "دویچلند" )آلمان، جرمنی(، "اتریش"، "دویچ سویس" 

رگ"، "شرق بلجیم"، " جنوب )بخش"دویچ" زبان سویس(، "لیشتن شتاین"، "لوگزمبو
تیرول"، "ایلزاس" و "لوترینگن"، نام برده شده است. همین زبان آلمانی، در بعضی از 

 ، شمرده می شود.نیز کشور ها، زبان "اقلیت" اتباع آن دولت ها
 

در خارج از اروپا، زبان "آلمانی" بحیث "زبان ملی" در کشور "نامیبیا"، در افریقا، یاد  
شده است. زبان شناسان خود می دانند، که بنابر سابقۀ سیاسی در اروپا، این زبان در 

طی قرون، بیک زبان "تحریری" رشد نموده است و حال در جملۀ مهمترین زبان های 
" ۱۰۰۰ضاً رشد و تکامل این زبان را، تا این مرحله، حدود "بع دنیا شناخته شده است.

 سال یاد کرده اند.
 

بدون شک، اشکال مختلف، "دیالیکت" و یا "لهجه ها" هم درین کتگوری مربوط زبان "دویچ" موجود بوده، از نسل 
هنگی آنها، ، در جهت حفظ هر یک از دستآورد های کلتوری و فر ،به نسل درین جامعه، گروپ های احتماعی آن

تالش دوامدار از خود نشان می دهند. لیکن در جملۀ تمام نمونه های مختلف این زبان، نوع "ستندرد"  هم وجود 
دارد، که آنرا "زبان عالی" )"هوخ دویچ"(، یاد می کنند. این "هوخ دویچ" را هم چنان بعنوان زبان "ادبی" یا زبان 

 "تحریری" آلمانی نیز یاد می کنند.
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 4تر 4 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

 

ن زبان یک فرهنگ یا "دکشنری" کلمات وجود دارد، که بر اساس سوابق آن، بصورت تحریری بطور دری
"ستندرد"، به چاپ می رسد. چاپ هر نوع کتاب، بشمول "دکشنری" یا "قاموس" درین کشور آزاد است. انوع 

اصطالحات و کلمات "التینی"  می دانیم که زبان آلمانی، متعدد، چنین آثار چاپی، درین کشور دیده می شود. اینرا هم
و "یونانی" و غیره زبان ها را در فهرست، ذخایر مفاهیم علمی، شامل ساخته  است. در برابر هر کلمۀ بیگانه، 

 معلومات در مورد منشاء کلمه تذکار یافته است. ، «قاموس آلمانی به آلمانی»شامل 
 

" هم، د، ازین کلمات "بیگانهدر گفتار روزمره، هر کس مطابق عالقمندی و استعداد خو
ند. برای تسهیالت، عالوه از کتب بزرگ، شامل همه کلمات، "قاموس" استفاده می توا

های اختصاصی، حتی برای مضامین مختلف مکاتب و پوهنتون ها،  منجمله "قاموس" 
 خاص، برای کلمات "بیگانه" نیز به چاپ می رسانند.

 

م، در زبان آلمانی، یک مؤلف، ۱۸۸۰جوالی  ۷بر طبق منابع معلوماتی، برای اولین بار بتأریخ  
( بر آن حفظ Duden(، اثری را که تا الحال، نام "دودن" )Konrad Dudenبنام "کونراد دودن" )

ست، به چاپ رسانیده است. با همان نام اولی، در وقفه های معینه، به چاپ می رسد. گردیده ا
وجود دارد که افراد  هم  صرفنظر از اینکه انواع مختلف "قاموس ها" و "فرهنگ های" بی شمار

به « دودن» ؤسسۀمستقل و یا مؤسسات تعلیمی، علمی و فرهنگی به چاپ می رسانند، این م
 ع آوری مفاهیم علمی مهم  در همه ساحات، مبادرت می ورزد. ابتکارات جدید و جم

 

درین ساحه هم چنان اصول و طرزالعمل "بازار آزاد" صدق می نماید. در حوزۀ لسان آلمانی، مؤسسات مختلف 
علمی، پس از مباحث علمی و مسلکی، همه ساله، طبق لزوم، برای هر رشته کلمات معین جدید را، جهت شمول 

ا در سایر "قاموس ها"، پیشنهاد می کنند. در عین زمان، مطبعۀ مربوط، افراد دانشمند مسلکی کافی در درین اثر وی
 اختیار دارد، که بر غنی علمی و فرهنگی، بیفزاید.

 

بالترتیب می خوانیم: "دودن" ، "قاموس درست نویسی ۀ قبل، در صفح )در پشتی های دو تصویر بهم متصل اولی، 
)آلمانی( ... در سطر پائین: "قاموس  کامل درست نویسی کلمات زبان "دویچ" )آلمانی( چاپ  کلمات زبان "دویچ"

 م( ۱۸۸۷دودن"، کتاب درست نویویسی کلمات، چاپ سوم، سال »"م( در پایان کتاب دومی می خوانیم: ۱۸۸۰اول 
 
مطبعۀ دیگری هم در تحت در تصاویر بعدی پشتی کتب می بینید، که همین "دودن" کتاب فزیک برای مکاتب و )

م، در سال 1880و باز در اخیر می بینید، که سلسلۀ "دودن" از سال  ، کتب چاپ نمودهجمعی از "فورمول ها"
 است.( ساختهشر تنم رام، جلد بیست و پنجم آن2009

 

دگان و ، برای انکشاف علم و فرهنگ باید در همه ساحات اساسات علمی، اصطالحات و مفاهیم، برای خواننبناءً 
 بخصوص شاگردان مکاتب، پوهنتون ها و برای همه عالقمندان علم و فرهنگ و محققین تهیه گردد.

 

آنچه گاه گاه می تواند، باعث ایجاد حیرت هم شود، که تآلیف یک کتاب، چه علمی باشد و چه "قاموس زبان"، به 
متمدن، معمول است، تا انسان به خرید کدام آرای مردم و یا به همبستگی، احتیاج داشته می تواند؟ آیا در جوامع 

این ؟ د( متوسل گردaction« )اکشن»به کدام « کمپاین سیاسی»کتاب، قبل از چاپ آن، تعهد بسپارد؟ و یا همانند 
؟.  آیا انجام چنین ندگذاشتمی به نظر سنجی،  ، بایدچه ربطی داشته می تواند، که طرح آنرا ٫نوع اقدام فرد و یا افراد

چه کسی مانع این کار می شود؟  مندان و افراد مسلکی در آن بخش.ضروت دارد و یا به دانش« آراء»کار، به یک 
در خاتمه یک سؤال دیگر هم می تواند کدام فرد غیر مسلکی به سرعت پیشبرد این کار، نقش مثبت داشته می تواند؟ 

یا زبان کامالً خالص داشته  "زبان تصفیه شده طرح شود؛ که آیا "هویت" می تواند، فقط طوری حفظ شود، که کشور
 "؟باشد

 
 پایان
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