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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

افغانستان کبیر قاموس  ۲۰۱۶ اگست .۱۹  

 کشور، چرا؟ روز استرداد استقالل بهمصادف « قاموس کبیر افغانستان»قدیم ت

ینه این قاموس ئ، تا در آبیگانگان از تهاجم فرهنگیبه دلیل اینکه آغاز کار نیکی باشد برای استقالل فرهنگی افغانستان عزیز و جلوگیری    
به قسمتی از  ،رجوع به آنبا  ستان غنای فرهنگی خودش را دارد وو وطندوست و هر محقق دیگر یقین حاصل کند که افغان هر افغان ملی

میراث فرهنگی شان میتواند زمینه ساز غرور و افتخار ملی و نیز موجب وحدت ملی  و معرفت مردم از این فرهنگ کهن پی بََرد. آشنائی
ست خود بگذارند و از فرهنگ اصیل خود با افتخار حرا ۀرتو آن قدم های اندیشمندانه و باثبات را در حیات اجتماعی آیندتا در پ شان گردد،

 .و نگهداری کنند
 

 فرهنگ چیست؟
ی(است و اساساً جوسیع علم "بشرشناسی" )انتروپولو در انگلیسی "کلچر" و در آلمانی "کلتور"( از نظر علمی یکی از شاخه هایفرهنگ )

تحقیقاتی مشخص  آنکه ساحات یک با اجتماعی که هر ۀساح زبانی وۀ ی(، ساحجلووشناسی )آرکی باستانۀ شود: ساح به سه ساحه تقسیم می
یک کشور، یک  جغرافیائی اعم از ۀمحدود هر هم جدا دانست. مسلم است که در ساحات زندگی بشری در دارد، اما نمیتوان آنها را از

غیره نهفته  و یافته ها، کردارها باورها، ،ایلخص حال، خصوصیاتی از قبیل عادات، یا یک محل مشخص، چه در گذشته و چه در منطقه و
 .تا بدانوسیله هویت فرهنگی آن جامعه تبارز کند ،ه باید تدقیق، توضیح و مشخص شونداست ک

  

 !"فرهنگ" ـ "لغتنامه" یا "قاموس"
 تحت عنوان برای اولین بار پارتی دری لغتنامه سازی زبان پاسخ اینست که لغتنامه ها را فرهنگ می نامند؟ پرسیده شود که چرا اگر

 پارتی دری از جانب کشور های دیگر شد. این رسم، نوع خصوصیت جامعۀ قاموس سازان هندی بود کهرایج  هندوستان در" فرهنگ"
  د.زبان نیز پذیرفته ش

زبانی فرهنگ جامعه را در یک مجموعه ای از  ۀساح خصوصیات فرهنگی بارز است که از جانب دیگرساختن لغتنامه خودش یکی از
و  ت و حتی ضرب المثل های مروج در محیط زبانی همان محدودۀ جغرافیائی بیان، تشریحو معانی کلمات، اصطالحات، تشبیها مفاهیم

 .تسجیل میکند
ه عام "فرهنگ" ب ۀرساند، در هند در قالب مفهوم عام "فرهنگ" گنجانیده اند و به همین روحیه کلم لغتنامه" را که مفهوم خاص را می"

از سالها قبل معمول گردیده است، لذا "لغتنامه" را میتوان مرجعی دانست  ان آن کشورجای کلمه خاص "لغتنامه" بین حلقات پارتی دری زب
پارتی  بعدی ه ایلغتنامه های تدوین شد و بررسی کرد. قاموس ها و معرفی جامعه را گ"فرهن" زبانی بخشی از مسایل که به کمک آن

 ، چنین رواجیندفرهنگ ا ها خود جزء اما در غرب چون لغتنامه"فرهنگ لغات" نامیده شده است،  سی از قاموس سازان هندیأت به دری
 .یا "فرهنگ" یاد کرده باشند، متداول نیست که لغتنامه را "فرهنگنامه"

  

 ؟پارتی دری جایه بفارسی دری  چرا
ال اساسی سر بلند ؤس با زبان پارتی دری ندارد. اینجا و حتی زبانی یه ئقرابت مکانی، منطقوی، ریش سنخیت و نام پارس یا فارس هیچ

زده اند؟ حتی این جعل چنان به شهرت رسیده  ریخی پینه و وصلهأزبان ت نام یکه پس چرا و چگونه کلمه فارس یا پارس را ب میکند که
"بلخ بامی"  و مرکز آن ام البالد زبان باستانی پارتی است هند می نامند، در حالیکه زبان دری که زادۀ پارسیان هند را نیز پارتیان است که

سال به اینطرف  یکصدوانداز  جای آنرا حال حذف شدن است و اگر پرسیده شود که پس اصل زبان پارتی چه شد و چرا از متن ها در بود.
"حافظ  که جدا از پارتی دری است، چنانکه نام زبان "شیرازی"ه پارسی اشغال میکند؟ در جواب باید گفت که: پارس از خود زبانی دارد ب

 بعد ها که آشنا شدند، حافظ خودش به صراحت اذعان و آشنا نبودند و پارتی دریجوانی به زبان شاعری این منطقه که تا نو سعدی" دو و
  :اعتراف میکند که

 بیا حافظ که تا خود را به ُملکی دیگر اندازیم  ***  سخندانّی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز
دری برای شیرازی ها زبان بیگانه و نامفهوم بود. حافظ  سراید و می خاطریکه او به زبان دری شعره چرا حافظ چنین خطاب میکند؟ ب

  : خود میفرمائید

 داند دری که لطف طبع سخن گفتن *** شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه ز
 برای روشن در آن زمان جعل نشده بود. دری فارسی نامه ب پارتی دریخاطری که زبانی ه کار نمی گیرد؟ ب فارسی حافظ چرا از کلمۀ

  :شدن موضوع سند مؤثقی دیگری در ذیل تقدیم می شود تا از مرض جعل سازی در امان باشیم
سخنان ارزنده و قابل مالحظۀ  لقب گرفت، «غواص استوره ها» خاطر اسطوره شناسیه ب " که از جانب خبرگان ایرانمهرداد بهاراستاد "
)مجلۀ  دلیل آن چیست؟ میان آمده است وه ب چگونه پارسو  پارتدر مورد کلمات  ریخیأسازد که جعل ت وصوف واضح میدارد، م
ۀ صفح نشر شده است.( در  ۵۴ شمسی شمارۀ۱۳۷۳صفحه )شهریور] ماه ایرانی [  ۳۴۴که در  کلک نامه هنری ب فرهنگی و ۀماهنام
 :این مجله چنین می خوانیم ۲۲۵

بود، در حالی  پارس آن اینکه در شاهنامه آمده که پایتخت کاوس در یک نکته بسیار جالب برایتان بگویم و:».... داد بهار میگوید مهر 
جیحون  اصالً  دخیل نبوده است. این نبرد ها به گرد رود درین حماسه ها] پارس [  فارس که در حماسه های کهنه که نگاه می کنیم
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 امالء میشود و  P`lS دو به صورت ، در امالِء پهلوی هرپارس و پارت که واژۀ کرده است؟ جالب اینست پارسز است. پس چرا یاد ا
یعنی از هرات تا برسد به بامیان و برسد به  ،است پارس در ضمن مطالب جغرافیای بندهش آمده که از هرات به شرق افغانستان امروزی

حساب میشود و بلخ پایتخت کاوس بوده. ضمناً من در  پارتهای پامیر در شرق، یعنی منطقه ای که بلخ هم جزء آن است،  کوه
دریافت غلط شکل  اشتهای شما ) داکتر مزداپور( بود که می خواندم که بلخ پایتخت کاوس بوده، توی متن آمده، اشتباه در قرائت ودیاد

ه ب پارتخوانده می شد( و جزؤ  پارتس که در بلخ بوده )که ظاهرا ً از عصر اشکانی بخشی از اسطوره را عوض کرده پایتخت کاو
 ؟؟؟ ....«در فارس شمرده اند پایتخت کاوس را سرزمین و خوانده شده و پارسجزوی از  می آمده، شمار

سازد.  فاش می و روشن دری پارتی زبان اصل آن، را بادری  یپارسزبان  داد بهار )تکیه از ماست(. با این وضاحت جعلسخنان مهر 
 :ذیل مراجعه کنید به لینک لطفا ً برای معلومات بیشتر
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 قاموس چیست؟ لغتنامه یا
و مورد شده به اهمیت شان، منحیث یک مرجعی با ارزش در خانه ها نگهداری  بناب ۀ انترنت، بسیاری از کتقبل از به میان آمدن شبک

ها  انترنت هنوز هم چنین کتاب ۀیا قاموس لغات بود. اکنون با وجود داشتن شبکو فرهنگ ، آن جمله کتابها ، یکی ازمیگیرفتاستفاده قرار 
 .آشنایی کامل ندارند اکثریت نسل بزرگ سال با انترنت برای اینکه ها مورد اعتبار اند. خانه در
.  
همگام می باشند،  رسند، با انترنت نیز که دم به دم از راه می نسل های جوان اند وآنجایکه کتابخانه ها امروز در انترنت آنالین شده  از
قاموس های آنالین شده نسبت به قاموس کتابی بیشتر شده میرود، زیرا لغات داده شده در قاموس آنالین  و بو مزیت کت اهمیت اَءبن

ردیف شدۀ حروف، آنهم در چند جلد ضخیم، مراحل را طی می کرد تا معنی لغت را پیدا می  برخالف کتاب که از طریق سلسلۀ مراتب  
بی درد سر از راه کوتاه دریافت کند، بدون اینکه کتابی را  یک کلیک کردن میتواند به بسیار سهولت معنی مورد نظر را کرد، اما امروز با

 .ورق زده باشد
طبیعی و دانش بشری تنظیم شده  صطالحات و لغاتی است که در ابعادحاوی نام ها، مقوالت، ا یک قاموس چه کتابی یا چه آنالین باشد،

 .ارزش آن بیشتر است ،شده را مشرح تر و گسترده تر ارائه کند که نکات یاد قاموسی است. بدون شک هر
  

 تأثیرات لغتنامه چیست؟ خصوصیات و
مروجه فرهنگی جامعه خود را دارا باشد. اگر چنین نباشد، فرهنگیان جامعه  خصوصیات یک لغتنامۀ خوب درین است که محتویات لغات

از خود انتخاب صحیح نخواهند داشت. در نبود یک قاموس با  همچون دوره گرد ها محتاج به دروازه های دیگران خواهد بود و
دست میدهد.  ی اصلی خود را خواه مخواه ازخصوصیات ملی، جامعه تحت تهاجم فرهنگی بیگانگان به آسانی قرار می گیرد و داشته ها

که زبان محیطی مشتمل از لغاتی است که فرهنگ جامعه  چرا .در چنین حالت خطر فراموشی هویت اصلی فرهنگی جامعه متصور است
زبان پویا و  جامعه در محدوده جغرافیایی خودش ،سجل نشده باشد و سجل نشودهرگاه این لغات در حاضر و گذشته  به آن متکی است.

 .استحتمی  مبرم و یک نیاز ملی خودی ۀبه لغتنام از لحاظ فرهنگی نیاز پویایی محیطی زبان برای بالندگی و بالنده نخواهد داشت.
میان آمده دارا ه و نوشتاری خاص خودش را که در همان محدودۀ جغرافیایی ب مشخص از لغات مروجۀ گفتاری ۀرگاه جامعۀ معین، لغتنامه

  .جامعه کمتر دچار تهاجم فرهنگی بیگانگان می شودباشد، 
جای نفع، برعکس زیان ه امروز در جهان که تفوق طلبی ها و خود خواهی ها به اوجش رسیده است، بدون شک تأثیر فرهنگ بیگانه ب

استقالل فرهنگی خود را از دست  آوراست. زیرا فرهنگ بیگانه )از لحاظ فکری( جامعه را متشتت و پراگنده ساخته، مردم جامعه ثبات و
مور خودکفاء نبوده أو حرکت مثبت باز مانده در تمام  است که جامعه از بالندگیه ای فاجع ،در جامعه میدهد. پس نبود استقالل فرهنگی

ساخته تمام جامعۀ محتاج را دگرگون  ،محتاج تولیدات دیگران می باشد. ازینروست که هر باد تهاجم فرهنگی که از خارج وارد شود
 .پیشرفت ها را از جامعه سلب کرده مسیر حرکت مستقلۀ جامعه را دچار سر گردانی می نماید

ما چه از لحاظ  ۀور تخریب شده است. بدبختانه جامعدر همه ام دست بیگانهوسیلۀ گماشتگان ه از دورۀ امانی به اینطرف بافغانستان 
پوشاک و هم اکنون  ملی ندارد. به همین دلیل است که از سوزن و میخ گرفته تا لباس وثبات  و تولیدی چه از لحاظ اقتصادی ، وفرهنگی

که هم اکنون میدانهای جنگ شده خوراک وغیره را باید از خارج وارد کند. خوراک را به این خاطر ذکر کردیم زیرا زمین های زراعتی 
 .رو جامعه در اکثر جهات محتاج دیگران استاعت در خدمت جنگ استخدام شده اند. ازینرزجای ه و زارعین ب ندا
زور پول بیگانگان سربه نیست شده و از بین رفته اند. ه در گذشته زمانیکه نهاد های تولیدی مثبت در کشور سر بلند کردند، بدبختانه ب 

ست. در حالیکه عامل این چیزی دیگری نصیب ملت ما نشده ا مخالفینو شرمساری در برابر  توریدنازین خاطر در بین ملل جهان جز 
 .تواند عامل دیگری باشدیوابسته به خارجی ها، نمو توریدن جز اشخاص ناخلف 

هموطن تأکید شود، الزم است تا این ضرورت با ذکر چند مثال واضح گردد:  برای اینکه به اهمیت داشتن یک قاموس و یا لغتنامه به هر 
در مکتب یا فاکولته مثال ً به اسم "رابعه بلخی" بر میخورد و در جستجو می شود تا این  ) چه دختر باشد یا پسر( طور مثال یک جوانه ب

 موجود زبان فارسیود به فرهنگ یا ویکی پدیای شخص را بشناسد، چون لغتنمامه یا ویکی پدیای افغانی خود را ندارد مجبور می ش
ِسند ]هندوستان[ شاعری ظهور کرد مشهور به رابعه بنت کعب که  در اوایل سده چهارم هجری، درمراجعه کند. در آنجا درمیابد که: 

زبان فارسی در ِسند رواج داشته  رسانَد که در زمان او،  ها نقل شده است و می  ترین تذکره  اشعار فصیح دلکشی از او در قدیمی

در بلخ به شهادت در بلخ به دنیا آمد، حالیکه رابعه بلخی  در («ادب فارسی در هند زبان و»)نقل شده از ویکی پیدیا  است.

سبب تخریب ی که چنین جعلیاتنشود. ای لینک ذیل مراجعه لطفا ً به ،فرهنگ افغانستان خاطر جعلکاری در به است. در بلخ مدفونرسید و 
 .فرهنگ میگردد
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 رساند

 

زبان فارسی در دورهٔ غزنویان به هند »  کنند که: هند ظریفانه کتمان می پارتی" را دریا رواج زبان "دری  و زبان و ادب فارسی در هند
در آن دوره پارسی، زبان ادبیات، شعر، فرهنگ و دانش بود. با تأسیس امپراتوری مغول هندوستان به اوج پیشرفت خود در هند  .راه یافت

 (جعه شود)بازهم در لینک باال مرا «رسید و زبان رسمی هندوستان شد.
این زبان در دورۀ غزنویان غوریان و خلجی ها به هند راه یافت اما رایج شدن رسمی زبان "پارتی دری" منحیث دیوان  ؛در واقعیت بلی

کنند چون  خاطری یادی نمیه ساالری و فرامین دولتی به فرمان سلطان سکندر لودی قبل از مغل ها انجام شده بود، از سکندر لودی ب
 .کبیر افغانستان" مراجعه شود افغانستان است )لطفا ًبه نام سکندر لودی به "قاموسمتعلق به 

نام شهری است در »غلط چنین سجل کرده اند: ه ایرانی آنرا ب کجاست؟ لغتنامه های معتبر یا جوانان میخواهند بدانند که "سمنگان" در
لطفا ًبه لینک ذیل  .]اهواز در غرب ایران هم سرحد عراق است« ود آمد.رستم خواست، سهراب از او بوج ،آنجا را اهواز که دختر پادشاه  

 ]ی پارسی ویکی واژه نامه: [مراجعه کنید

  

آنرا غلط سجل کرده اند، تا نسل های بعدی افغانها  ملی افغانها بر میخورد، عمداً ور خروار است و حتی به غر ه ایاین مثالها که مشت نمون
وسیلۀ ه کرده با هویتی که ب نادرست، جویندگان افغانی را از فرهنگ گذشتۀ شان جدا پشت نخود سیاه رفته باشند. این چنین معلومات غلط و

 حقارت را به آنها القاء میکند که گویا جامعه شان فاقد تمام افتخارات ملی بوده وبزرگان گذشته بدست آمده بود، بیگانه ساخته، نوع عقده 
میخواهند غرور ملی سزاوار اند. با این حیله  است، ازینرو غیر مستقیم به جوانان القاء می شود که دست گدایی به فرهنگ بیگانگان را

نام خود سجل کرده اند، دلیل آن بی توجهی کلی از جانب ه نستان را بیگانگان بافغانها را از جامعه برچینند. اینکه تمام افتخارات ملی افغا
خود آگاه یا ناخود آگاه( زمینه سازی کرده و و برای نفوذ فرهنگی بیگانگان )دانشمندان و مقامات کشوراست که در اینکار بی تفاوت بوده 

  .دور نگهداشته انده مردم را از غنای زبانی شان ب
  

 "وین "قاموس کبیر افغانستانانگیزۀ تد
مصمم، با وجود مخالفت و سنگ  تهاجم فرهنگی در افغانستان موضوع آشکار است. به همین مقصد و انگیزه تعدادی از دوستان خبیر و

کنفوسیوس قول ه بدر تدوین یک قاموس اقدام جدی نمایند. ) ت از تهاجم فرهنگی بیگانگان،جای شکایه اندازی بعضی ها، برآن شدند تا ب
فرموده یک ه آسان نبود، با آنهم ب لیت، کارورمسئو( گرچه این وظیفه ای پ  حکیم که گفت: به جای دشنام بر تاریکی، شمعی را روشن کن

  .ریخی مبادرت ورزیدندأبا وقوف از مشکالت به این اقدام ملی و ت« تصمیم شرط اول موفقیت است»که  بزرگمرد دیگر
کردند تا این  ءفکری تقاضا دانش در زمینه استمداد معنوی و گردانندگان این قاموس خاضعانه به تکرار از بزرگان قلم ودر ساحۀ معنوی، 

 ر شانه خالی کرده و طفره رفتند.ور گردد که متأسفانه بسیاری آنها از قبول این بارنهال بیشتر و زودتر با
غربی ها اقدام شود. یعنی اول به شناخت معنی دیکشنری غربی پرداختیم که لغت در بخش تدوین چنین قاموس ضرورت افتاد تا به شیوۀ  

المعارف" عربی و یا  ة، البته با کلمۀ ترکیبی "دایراستـ مصدر التین گرفته شده  dictare و dicere دیکشنری در اصل از کلمات ــ
 .غربی هم ریشه نمی باشد( Encyclopedia)دیا" یکلوپی"انس

  .مرور زمان به پختگی رسیده و در جامعه رواج داشته سبب بالندگی زبان شده باشده لغاتی باشد که در بین مردم ب تۀکباید دیپس لغتنامه 
جایش لغات ه ب ساده نیست. اگر بخواهیم به آسانی بعضی لغات را بر داریم و گرچه پیدا کردن معادل لغات مروجه در هر زبان، کار

جامعه در محدودۀ جغرافیای  نیاز را سلیقوی بنشانیم، در آن صورت به فرهنگ زبانی زیان رسانده ایم. زیرا هرنامروج بیگانه و خارج از 
خود جامعه می سازد، نه مراکز علمی، چونکه خصوصیت اصیل یک زبان درین است  ،های خود را نیاز در حال تحول است و خود دائماً 
کند. به عبارت دیگر زبان در مجموع محصول پذیرش و  ازه داده اند تا آن کلمات رواج پیداپذیرفتن کلمه های بدرد بخور، اج که مردم با

باشد و این سیستم از حالت بدوی بومی مردم به مراکز علمی رسیده است، نه آنکه از مراکزعلمی به  خواست مردم بدوی بومی جامعه می
که از طریق جامعه به مراکز علمی میرسد بدون شک یک « لی زبانخصوصیت اص»قابل یادآوریست که  .جوامع بدوی بومی آمده باشد

شود، به می اصل درست و اساسی است اما تصامیم اینکه کدام لغت به وامگرفته شده از زبان های بیگانه شامل قاموس فرهنگی یک کشور 
 و مراکز علمی کشور ذیربط است.  ءدست علما

وسیلۀ لغتنامه ها ظرفیت هایش کشف شده، قابل استفاده می شود. از آنجا که هیچ ه دارد که بزبان پارتی دری، منابع فوق العاده وسیعی  
ساخته اند( وجود ندارد که به وسیلۀ اشخاص مسلکی بنابر مقتضیات  لغتنامۀ در زبان پارتی دری )که آنرا "فارسی دری" به غلط مشهور

 .باشد می اعتباروارد و به همکاری اشخاص مسلکی انجام شود، بیشتر قابل  د، پس باید این وظیفه اگر توسط افرادشده باشتدوین  عصر
کار کرد ه متبحرین به مشاورت مسلکیان( شروع بکابل )ادبی " که تحت ارادۀ بزرگان انجمنالمعارف آریانا دایرة" گرچه درین زمینه قبالً  

" بدبختانه المعارف معارف جهانی خواهد شد، اما این "دایرةال معتبرترین دایرةفق نیز شد و در آغاز کار نشان داد که از جمله وو تا جایی م
به روز کمرنگ شده رفت تا آنکه  کار آن روز ۀدر ادام ،توسط گماشتگان بیگانه دستخوش کار شکنی شده و نیز حمایت دولتی بنابر دالیلی

  .شکل امروزه عرض اندام کرده ب
نیز دچار مصیبت و سنگ  ، مامتهاجمین فرهنگیوابسته به  و اشخاصافغانستان" از جانب تنگ نظران گرچه در راه تدوین "قاموس کبیر  

قوتش پیش رفت. حتی ه ب اءً دست اراکین دولتی بود، بن و به دور از ،مستقل هدیم، مگر خوشبختانه چون این پروژاندازی های بی شمار ش
  .گردیدآن جدیت بیشتر کار همکاران مصمم  ع وخوشبختانه برعکس این گونه سنگ اندازی ها سبب تسری

کشیده خود پیش کش  توانستند این برگ سبز را خدمت جامعه درد "قاموس کبیر افغانستان"با این آرزومندی ملی و وجدانی تیم همکاران 
  .مرور زمان به پختگی الزم خواهد رسیده نمایند که البته اینکار به همت خبرگان وطندوست دیگر ب

ً  و ،گام اول را نخست به کافۀ هموطنان خود این  به ذواتی گرامی که درین راه زحمات قابل قدر کشیده اند، از صمیم قلب تبریک و ثانیا
که می دقت توجه کنید ه ب جمال الدین افغان در پایان سخن به نقل قول ذیل از فیلسوف بزرگ افغان حضرت سید. کنیم تهنیت عرض می

 :دفرمای

ریخ خود را گم کرد، عظمت خود را از دست داد، برای همیشه در قید بندگی و اسارت باقی أزبان خود را فراموش کرد، ت هر ملتی که"
 سید جمال الدین االفغانی "   خواهد ماند.
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