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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ فبروری ١٤برلين، 
  
 
  

     ِ تدوينبه ضرورت مبرم 

  فرهنِگ لغات دری
 

  يت از اهل صالحتقاضای صميمانه
  

  :يادداشت
حاال که اندک . ماند" خامکوک" يادداشت شده و نسبت معاذيری همانطور در ٢٠١٠ جنوری ٢٣اين مقاله به تاريخ 

از خواهر ارجمندم، راضيه جان، پوزش ميخواهم که اين معروضه . فراغت ميسر گشته است، به تکميلش ميپردازم
  .را زودتر عرضه کرده نتوانستم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

" د افغانستانافغانستان آزاد ــ آزا"زمانی که پورتال . از مدتهاست که در زمينۀ صيانت زبان دری افغانستان مينويسم
به همت چند افغان وطنپرست مبارز و سختکوش تأسيس گشته و نگهداری ارزش های واالی فرهنگی و زبانی ما را 

از آن زمان تاکنون، لحظه ای نيست، که . در سرلوحۀ کار خود قرار داد، عزم اين مسکين هم در زمينه جزم تر شد
مثال بارز اين هم و غم و تالش، اخيرًا در . ريی و گوشزدی نکنمدرين عرصه  قلم نزنم و به هموطنان دلسوزم يادآو

که " دری و پشتو برادران سکۀ همند"يکی . مقاالتی ترسب ميکند، که در ُموازات هم در دو سلسله پيش برده ميشوند
د بساز به کهنۀ خو"و ديگر سلسله ای که زير عنوان . بر اهميت هردو زبان بزرگ ، رسمی و ملی ما تأکيد ميورزد

، که تا بخش بيست و دوم آن عرضه "که نو ديگران گران است ــ وجوه تمايز و تفارق دری افغانستان و فارسی ايران
  . گرديده است

انعکاس اين جد و جهد خوشبختانه مثبت بوده است، چنانکه ايميل ها و تلفونهای بر در بر از سراسر گيتی، مؤيد آن 
يکی از هموطنان دلسوز ما که بر اين سلسله مهر صحه گزارده اند، خواهر . است و نيز مشوق بنده درين عرصه

از بلجيم است، که دستنويس خود را سکن کرده عنوانی بنده به آدرس پورتال فرستادند و من " راضيه جان"عزيز ما 
نشر  پورتال به ٢٠١٠ جنوری ٢٠در صفحۀ مؤرخ " درد دل يک هموطن عاليقدر و دلسوز"آنرا زير عنوان 

ايشان چارۀ عملی موضوع را سنجيده و پيشنهاد کرده اند، که افغانان صاحب صالحيت و استادان فن هرچه . رساندم
من در حالی که پيشنهاد اين خواهر دلسوز و واقعبين افغان خود را . زود تر دست به تدوين قاموس لغات دری بزنند

 يک فرهنگ، بلکه فرهنگهای متعدد دری به دری را بحيث يک قابل قدر و تأئيد عام و تام مينگرم، نه تنها تدوين
  :پيش از تقاضاء و التماس از هموطنان ذيصالح، مراتب ذيل را پيش ميکشم. ضرورت مبرم زمان ما ميدانم

تا جائی که بر بنده معلوم گشته است، در مدت پنجاه شست سال گذشته فرهنگ های ذيل از قلم افغانان بادرد در داخل 
  :ج وطن، تدوين و نشر گرديده اندو خار
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 بشکل ١٣٦٩ کابل، چاپ دوم ١٣٣٥، اثر استاد عبد اهللا افغانی نويس، چاپ اول "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"ــ 
را در دری و " افغان قاموس"استاد افغانی نويس، فرهنگ ديگری بنام . آفست، مؤسسۀ تحقيقات و انتشارات بلخ

البته فرهنگ اولی که . نيز نشر کرد، که مع االسف هنوز بدستم نرسيده است) ١٣٣٦ا ت١٣٣٥(پشتو، در سه جلد 
. لغات و اصطالحات عاميانۀ دری افغانستان را  دربر ميگيرد، در ذات خود کاريست بس ارزنده و منحصر به فرد

جموعۀ اجمالی لغات و  مانند استاد افغانی نويس را نشان ميدهد، يک مر که زحمتکشی فردی کوشا و سختکوشاين اث
با مد نظر گرفتن اين نکتۀ مبرهن که هر منطقه و . يست که در سراسر افغانستان عزيز تداول داشتند دراصطالحات

هر شهر و بلده ای، اصطالحات خاص گفتاری خود را دارند، ميتوان حکم کرد که اين مجموعه فقط يک مجموعۀ 
و بعدًا افغان " پشتون"چون استاد افغانی نويس، که اصًال . ايدمجمل اين لغات و اصطالحات را احتواء می نم

ــ کابل سکنا گزيده و در واقع " عاشقان و عارفان"است، در گذر اچکزائی های کابل ــ در نزديکی گذر " دوزبانه"
د نظر از باشندگان اصيل مغز کابل عزيز بوده است، بالطبع لغات و اصطالحات گفتاری کابلی را بيشتر از همه م

ــ اصطالحات عاميانۀ " فرهنگ لغات عاميانۀ فارسی"و از همين سبب بيشترين قسمت فرهنگ وی ــ . داشته است
  .دری مردم کابل را در بر ميگيرد

از خوبی های اين فرهنگ يکی اينست، که مؤلف برای اصطالحات مورد شرح، مثال هم ميزند و بيشترين مثال ها 
در واقع فرهنگ افغانی نويس، حکم مجموعۀ مختصری از . انتخاب کرده است" کابلیمثل های "را در زمينه، از 

  :بايد به صراحت بگويم. ضرب المثل های کابلی را نيز دارد
را دارند؛ برخالف تمام " ضرب المثل" امثالی را که استاد افغانی نويس درين مجموعه گرد آورده است، واقعًا حکم 

اند؛ به شمول مجموعه های " غير مثل"و " مثل" افغانستان، که مجموعه ای از مجموعه های ضرب االمثال دری
ر و داکتر جعفری و مجموعه های خرد و ريزۀ ديگری که در زمينه شهرانی و داکتر برزين مهداکتر عنايت اهللا 

ود که بنام تا جائی که بر من واضح گرديده است، هيچ کدام از مجموعه های موج. نوشته و بيرون داده شده اند
  .در افغانستان منتشر گرديده اند، شايستگی اين نام را ندارد" مجموعۀ ضرب المثل های دری"

.  البته استاد افغانی نويس مجموعه ای از امثال دری افغانستان را نيز تدوين کرده است که تاکنون بدستم نرسيده است
وعۀ امثال او نيز بايد ثقه و بدون غل و غش باشد، اگر از روی فرهنگ لغات عاميانۀ او بتوان قضاوت کرد، مجم

  .  برخالف مجموعه های ديگران
  

محمد حسين يمين، ) ــ شرح از معروفی" پوهاند"اکنون (، اثر پوهندوی "  بيان معانی آنفرهنگ تلفظ لغات با"ــ 
  ، مطبعۀ دولتی ، کابل١٣٦٢چاپ اول ، حوت 

  
  ١٣٧٦اثر محمد آصف فکرت، انتشارات دانشگاِه فردوسی مشهد، بهار ، "  زبان گفتاری هراتفارسی هروی ــ"ــ 

  
، اثر داکتر نجيب يوسفی، که چندين مرتبه تجديد چاپ گرديده است و  "فارسی/ قاموس لغات مروجۀ المانی دری "ــ 

   در شهر  بن ــ المان فدرال ميباشد١٩٩٠تا جائی که من ميدانم، چاپ چهارمش از خزان 
  

 مارچ ٧ مطابق به ١٣٧١ حوت ١٦، اثر محمد عارف وردگ، چاپ "رف، المانی ــ دری ــ پشتوفرهنگ عا"ــ 
   ، ووپرتال ، المان١٩٩٣

  
. شايد بزرگترين اثری بوده که درين عرصه سر دست گرفته شد" دايرة المعارف آريانا"يا " آريانا دائرة المعارف"

انجمن دايرة المعارف "بود، که به همين مناسبت  زير نام امور تدوين اين دايرة المعارف به انجمنی سپرده شده 
 شروع ١٣٢٨تدوين اين دائرة المعارف که در سطح وسيع طرح ريخته شده بود، در سال . تشکيل شده بود" افغانستان

  . در شش جلد و در قطع بزرگ، ختم گرديد١٣٤٨شده و بيست سال بعد، يعنی  در سال 
  

امروز از هر وقت ديگر به تدوين و عرضۀ . ياجات مردم ما به هيچ صورت رفع نگرديدبا تدوين اين آثار البته احت
  . رفع کرده بتواندو در سطح وسيع و بسنده، فرهنگ هائی ضرورت است، که احتياجات امروزيان را به وجه احسن 

  
جناب مهديزاده کابلی، همان .  لغتنامه را باز کرده انداز مدتيست که افغانهای بااحساس در انترنت هم مسألۀ تدوين

ن طرح دائرة المعارف دری را در ايشا. فرهيخته افغان شناخته، سرپرستی اين کار عظيم را به عهده گرفته است
  . ميکنماز خداوند توفيق کار ايشان را آرزو. نامگذاری کرده اند" دانشنامۀ آريانا"ترنت گذاشته و اين اثر را زير نام ان
  

  :نکتۀ قابل تأمل 
صد در صد يکيست و بين شان هيچ تفاوتی وجود " فارسی"و " دری" که بعض افغانها با اين حدس دور از واقع،

البته .  ميگردندبندارد، يکسره به فرهنگ هائی تکيه کردند، که در ايران و بدست ايرانيان تدوين گرديده اند و ترتي
تا دری افغانستان به ، نامشروعرای مرزهای افغانستان نشأت کرده است و آن هم با نيتی اين فکر خام احتماًال از ماو

نرسد و پيوسته دستنگر مطبوعات ايرانی و متکی به چيزی باشند، که ايرانيان در دسترس شان قرار " استقالل ادبی"
  .بر افغانستانِ  ايران "دکتاتوری فرهنگی و زبانی"ميدهند؛ و اين اولين گامی بوده در اعمال 
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  : کهبايد ملتفت بود
 بسا کلمات در زبان دری خالف معنای اصلی خود استعمال ميگردند و اين نکته تنها منوط به زبان دری هم نيست، 

ازينرو بسا لغات در دو معنی و يا بيشتر از آن استعمال ميشوند، يکی معنای . بلکه در مورد تمام زبانها صدق ميکند
است، اما در تداول آن را برای " آگاه"و " با شعور"اصًال در معنای " شاعر"مثًال کلمۀ .  متداولاصلی و دگر معنای

است و در رواج " آگاه و با شعور"در اصل در معنای " شاعر"پس کلمۀ . ميگويد" شعر"کسی بکار ميبريم، که 
  .اطالق ميگردد" گويندۀ شعر"و " شعر گوی"معمول اهل زبان به 

در دری ما " شمال"مثًال کلمۀ . در مناطق و بالد و ممالک مختلف عين قلمرو زبان، از هم فرق ميکندمعنای متداول 
مؤلفان و دانشمندان . هم وسيعًا استعمال ميگردد" باد"است، در معنای " جنوب"عالوه از معنای مکانی آن که مقابل 

در حالی که قدمای نظم و نثر دری آن را . ارندايرانی ، به شمول لغت نويسان آن سامان، ازين تداول هرگز خبر ند
همين مفهوم متداول دری ما را ميگيرد، " شمال" حافظ شيرازی نيز از . ل هم بسيار استعمال کرده انددر همين مدلو
  :وقتی ميگويد

  

  ششمالعبير آميز می آيد    اد و مصلی    ميان جعفر آب
  

  :جبلی غرجستانی فرمايد
  

   و به تن چون شهامشمال      به تگ چون ريق  ــــــــــــان عنهم رحــــل بر ُبختي
  

را نيز همو " جبلی"داکتر ذببح اهللا صفا  از دانشمندان برجستۀ ايران و صاحب و مؤلف چندين کتاب مهم است و ديوان 
معنای غير از را در " شمال " کلمۀوی در آخر ديوان لغتنامۀ آن کتاب را آورده است، ولی. تصحيح و چاپ کرده است

بيت باال را اصًال " شمال"گوئی ايشان کلمۀ .  بوده، معنی کرده است"جبلی"آنچه در بيت باال  و ابيات ديگر مد نظر 
لغات و ِ  گی و ديرپائیرََ سََ"الۀ مطول و مبسوط بنده زير عنوان ازين گونه مثال در مق. درست درک نکرده اند

به کهنۀ " و بعدًا به حيث بخش بيست و دوم سلسلۀ ٢٠٠٨ سپتمبر ١٧به تاريخ که " در زباِن عاميانۀ دری اصطالحات
نشر گرديد، به کثرت آورده شده " تانافغانستان آزاد ــ آزاد افغانس"در پورتال ،  "خود بساز که نوِ  ديگران گران است

اين . مطالعۀ آن مقاله دعوت ميکنم خوانندگان خواهنده را به .را نيز از همين مقاله اخذ کرده ام" لشما" و مثال است 
  .نيز نشر گرديده بود" افغان جرمن آنالين"مقاله قبًال در پورتال 

  
، بر گوشه هائی از تفاوت و تمايز معنائی "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"البته ضمن هر مقالۀ سلسلۀ 

  .کلمات در فارسی ايران و دری افغانستان انگشت ميگذارم
هيچ کس از مؤلفان کتب لغت و لغت نويسان ايرانی . هنگ دری مد نظر اين باريکی بايد حتمًا مد نظر گرفته شوددر فر

. توقع ندارد و نميتواند هم توقع داشته باشد، که تداول معنائی لغات را در دری افغانستان هم مد نظر داشته باشند
خود را معيار قرار " فارسی معياری" و باصطالح نامناسب ايرانيان در تدوين لغتنامه و کتب لغت،  فارسی متداول

چون . ات در دری افغانستان در معانی متفاوت و حتی متضاد استعمال ميگردندد و در قصۀ اين نيستند، که بسا لغميدهن
يکتاتوری د"ما مردم مجبورًا از کتب لغت مدونۀ ايران استفاده ميکنيم، در واقع خواهی نخواهی خود را خود، زير بار 

تهاجم "ميبريم و رژيم شووينست جمهوری اسالمی ايران ازين پديدۀ خداداد بسود خود و " فرهنگی و زبانی ايران
  . استفادۀ سوء ميکند" افغانستانفرهنگی خود بر

يک زبان زنده و پويا گنجينۀ لغات خود را انکشاف و گسترش ميدهد و ما ميدانيم، که متحول ترين و سيال ترين 
بنا بر همين واقعيت بايد پيوسته فرهنگ های جديد و . آن است" گنجينۀ لغات"و " دستگاه لغوی"گاه هر زبان همانا دست

  .برابر به ضرورت هر وقت، تدوين گردند، تا احتياجات روز و روز افزون اهل زبان را جواب گفته بتوانند
  

 گفرهن" دری پوهنتون کابل، کار تدوين ستاد ادبيات پوهاند نکهت سعيدی، اشنيده بودم کهبا مسرت خاطر يک زمانی 
  .سفانه که ايشان رخ در نقاب خاک کشيدند و از فرهنگ شان اثری ديده نشدمتأ. را سر دست گرفته اند" زبان دری

  
تا جائی که من معلومات دارم، شخصيتی در حد پوهاند محمد حسين يمين، صالحيت تدوين چنين قاموسی را دارند و 

  . اجازت چنين کار سترگ را به ايشان بدهدو توان جسمی ت، که عمر و صحت اس اميد
يان نموده و و مثلهای کابلعاميانه من کمينه مدت بيست و پنج سال عمر خود را صرف يادداشت برداری اصطالحات 

مد کابلیِ  ی از خدايم راضی خواهم بود، اگر توفيقی بدهد، تا کار تدوين فرهنگ اصطالحات عوام و ضرب المثل ها
  . نظر را به پايۀ اکمال برسانم

  

  :ه شوندبايد در نظر گرفت" دری به دری" فرهنگ موضوعاتی که در يک
  مروج زبان دری امروز را دربر بگيرد" اصطالحات"ــ اين فرهنگ بايد تمام لغات و حتی االمکان وااليجاب، 
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  ــ تا حد ممکن و الزم ، لغات دری قدماء را احتواء نمايد
  ــ تشريحات بايد همه به دری باشند و از استعمال کلمات خاص فارسی ايران، احتراز گردد

باقتفاء از فرهنگ افغانی ميتوان در تشريحات .  باشدا از نظم و نثر قديم و جديد دریــ تشريحات بايد آگنده با امتثال ه
  .نيز مثال دادنويس، از جنس ضرب المثل 

لغت شناسی و قاموس نويسی، بايد يک دانش الوه بر احاطه بر زبان دری افغانستان و قاموس، بايد عيک مدون چنين 
  .منظر درست و کلی از فارسی ايران و لغات خاص فارسی آن سامان داشته باشد

 بدر شده نميتواند، چون" لغتنامۀ دری"از عهدۀ تدوين هرگز  نويس ايرانی تبصورت قطع گفته ميتوانم، که يک لغ
  .را دارد" هيچ" آگاهی ايرانيان از دری افغانستان در حديست، که حکم قًا ميدانيم،چنانکه دقي

  

نه مساعی را در اين عرصه و در قدرشناس افغانستان، هرگوارجمند و بدون شک مردم 
د ديد و زحمات هيچ فردی  ضايع نخواهد نگر خدمتگزاری، بديدۀ قدر خواهدعرصۀ هر 

  !!!!!!!گرديد
  !!!!!!!!ای از چشم تيز بين تاريخ پوشيده نمی ماندهيچ خدمت صادقانه 

 ، آگاهپرستنگی و زبانی، وظيفۀ هر افغان وطنحفظ و پرورش ارزش های واالی فره
   !!!!!!!به مردم و فرهنگ مردم است و دلسوز

  


