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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۵ جون ٢٣برلين ــ      
  
  
  
  

  جواب مقالۀ استاد بزرگوار داکتر ھاشميان

  )ومسقسمت (
قسمت دوم اين سلسله را ًاوال  و سلسلۀ مراتب را مراعات کرده داشتم، که طبق معمول در نظر

، تا پيشينۀ تاريخی موضوع را از نظر  نظر بودِّمددر آن عطفی به گذشته که عرضه بدارم، 
سر را ًمگر شرايط قسمی آمد، که قسمت دوم را به آخر موکول کرده و اوال قسمت سوم . بگذرانم

  .دست بگيرم
  :اما در اين قسمت

ھاشميان داکتر صاحب محترم ، که استاد داشتم  انتظاروبعد از نشر قسمت اول اين گفتار آرزو 
سخن   لب بهبا وجدان عالمانه و از روی انصاف، بندهو مثالگونۀ بعد از تفصيالت ترسيمی 

  .متأسفانه نکردند، که اقرار کنند خود ِ"عدم دقت نظری و عملی"از شوده و ک
ثر دقت را ايجاب ميکند، ولی تجربۀ ھشتساله ام ، لغتنويسی کاری ست، که حد اکمنبرداشت به 

نشان داده وطندارانم انترنتی   و نشرات کالسيک و"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 
  .است، که اين امر در مورد اکثريت مطلق چيزفھمان ما صدق نميکند

بعد از » "قاموس دری"ضرورت تدوين « خود زير عنوان ٢٠١۵ می ٢١ضمن مقالۀ مؤرخ 
نگھت، که به نسيم ، پيشنھاد نموده بودم، که کتاب لغت نقد و تيار مرحوم پوھاند هتشريحات الزم

سريع الثمر  ياد ميگردد، به دری ترجمه گردد؛ و اين کاری ميبود "قاموس دری ــ انگليسی"نام 
پرکردن خالھای فراوانی که  ته ميتوانست، البته با اندک صورت گرفو زودرس، که با مساعی

  .ناشی از فقدان بسا کلمات درين قاموس نشأت کرده اند
 وطنم ِ باصالحيت و تازه نفسه بودم، که اين کار به دست عناصرًدر مقاله صريحا پيشنھاد کرد

را  نفره چندين "تيم کار"يک موضوع را ھيئتی ديگر داده و اما استاد ھاشميان  .به سر رسد
 دو نفر به حيث اعضای رابط پيشنھاد استاددر . جھت برآورده ساختن اين مأمول پيشنھاد کردند

 سيد خليل هللا بداکتر صاحند، که عبارت باشند از خود شده بودو گويا سرپرست، مد نظر گرفته 
  .ھاشميان و اين درويش، خليل هللا معروفی
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 ِ قاموسآن، که نظر به کل ديگری را به خود گرفتهحاال ش مسأله طوری که از ظواھر پيداست،
  پيشنھادی اينِ"قاموس دری ــ انگليسی" يعنی که ترجمۀ ؛ گرددتأليفاز نو  گويا"  دری ــ دری"

  .ًيا که اصال ناديده گرفته شد و عاجز، يا به باد نسيان سپرده شد
 و فکر کردم که ر لبم نقش بستتبسمی برا خواندم،  استاد ھاشميانم افراد تيم پيشنھادی ناوقتی 

سقوط داده اند و تيمی را پيشنھاد کرده اند، که  "ديگچه پزانی"استاد ھاشميان کار را تا سرحد 
 خليل هللا شخص ند، به شمولکی اين کار را ندارلتگی فنی و مساکثريت مطلق افراد آن، شايس

  !!!!!معروفی
 آن نيست گفتن مجالًه دالئل مختلف ــ که فعال ًــ من شخصا خود را خوب ميشناسم و ميدانم، که ب

  !!!از من ساخته نيست یچنين کار
ــ از طرف ديگر قدرت تشخيص اشخاص را در ھمين زمينۀ خاص ھم در خود ميبينم و ميدانم، 

 سزاوار مردم نجيب و آنچه اليق شأن زبان دری و اشخاص پيشنھادشده کاراکثريت مطلق که با 
ّ صرف نظر از بافت مسلکی، شخصيت و .شده نميتواندا باشد، انجام داده متشنه لب و منتظر 

ً من شخصا ھمکاری با چنين و،  است درخور تأملپيشنھادی استاد چند نفر از تيمگذشتۀ سياسی 
   .اشخاص را برای خود منتفی ميدانم

بايد  را به عھده ميگيرند، "دریدری ــ  "جامعاشخاصی که تدوين يک قاموس از نظر من، 
  :واجد اين شرائط باشند

   ــ زبان دری را درست آموخته باشند و با تمام کيف و کان و باريکيھای آن آشنا باشند١
   داشته باشندی و تطبيقی ــ تسلط ــ بر دستور زبان دری ــ به صورت تحليل٢
   ــ بر صرف عربی، و در حدی که لغات عربی دخيل در زبان دری ايجاب ميکند، مسلط باشند٣
   شعر و ادب دری معلومات کافی داشته باشنداز ــ ۴
 و متقدمان، وقوف و برداشت کافی ن ــ از متون قديم نظم و نثر زبان دری و آثار متقن بزرگا۵

  داشته باشند
  اشته باشند آشنائی کافی د،کابلیوام وطن، و بالخاصه زبان عۀ و اصطالحات عاميان ــ با زبان ۶
   ــ با ضرب المثلھای کابلی ــ که در واقع مثلھای مندمج تمام افغانستان است ــ محشور باشند٧
   ــ با علم لغتشناسی آشنائی الزم و کافی داشته باشند٨
   داشته باشند آشنائیقاموسنگاری ــ با رشتۀ خاص ٩
  مسلط باشندــ  زبان انگريزی و بالخاصه بر يکی از زبانھای زندۀ جھان ــ الاقل ــ ١٠
فارسی /دری" و "فارسی/عربی ــ دری" و "عربی"استفاده از قاموسھای و ظرفيت  ــ قدرت ١١

  . را داشته باشند"ــ عربی

ح شر!!! به نظر ميرسد، در واقعيت امر مگر اين طور نيستی افتاده ً ظاھرا پيش پاآخرمادۀ 
  :ذيل موضوع را روشن ميسازد

 لغات و ــ " فارسی/دری" باشد و يا ترجمۀ آن به "عربی/عربی" ــ خواه در قاموسھای عربی
 رديفبندی گرديده اند و اين طور نيست، که به مانند قاموسھای "ريشۀ اصلی"کلمات تحت 

ًمتعارف، تمام لغات مستقيما و مستقال رديف شده باشند  استفاده کردن از چنين از ھمينجاست که. ً
 صرف عربی را ايجاب ميکند؛ چون تا کسی با صرف عربی در حد اقل ِجذری دانش قاموسھا،

اين نکته بر اکثريت مطلق . استفاده کرده نميتواند ائی نداشته باشد، از چنين قواميسو الزم آن آشن
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ده است، ازين رو شرحی را باسوادان و تعليميافتگان ما ــ به شمول بسا نويسندگان زبده ــ پوشي
  :به صورت تطبيقی وارد ميدان ميشومًدر زمينه الزم ميدانم و مستقيما 

مظلوم و فاروق و قاسم و مطبعه و مملکت و اتساع و تکلم و انکشاف و "ًمثال ميخواھيم کلمات 
ما مردم، که .  پيدا کنيم"فارسی/عربی ــ دری" را در يک قاموس "مصطفی و اعالن و تعيين

 بلديت داريم، اين لغات را در چنين قاموسی سرراست يافته "فارسی/دری"ًثال با کتب لغت م
ميباشند، بايد اول ريشۀ آنھا را بشناسيم و شتق برای يافتن اين کلمات، که ھمه کلمات م. نميتوانيم

 برای ما "صرف عربی"دانش ابتدائی .  کلمۀ مطلوب را پيدا کنيم"ريشه"بعد تحت رديف ھمان 
 نموده و بعد آنھا را "ِتشخيص ريشه" و "ريشه يابی"ًين ظرفيت را ميدھد، تا اين لغات را اوال ا

پس برای يافتن لغات باال بايد ريشه ھای ثالثی آنھا را که . تحت ريشۀ مربوط ھرکدام بپاليم
 "ظلم و فرق و قسم و طبع و ملک و صفی و علن و عينوسعت و کالم و کشف و "عبارت از 

  .، تمام اشتقاقات مربوطه را پيدا نمائيم ريشه ھاد، بدانيم و بعد زير ھمين رديفميباشن

  : استاد ھاشميانسؤال از
دو سه  پيشنھاد نموده ايد، به استثنای ، داکتر صاحب ھاشميان،کسانی را که شما استاد بزرگوار

   ميتواند؟، کدام يک از باقيماندگان اين شرائط را برآورده ساخته نفر
ف ديگر بايد کسانی وارد ميدان گردند، که عالوه از مھارتھای فوق از انرژی شاداب از طر

جوانی برخوردار باشند؛ نه اين که يک روز از درد شقيقه بنالند و روز ديگر از درد قلب و 
  ...!!!ستون فقرات و 

، گردد هاستفادبدون تنگنظری، است، که از فرھنگھای بيشمار مدون در ايران بايد تذکر شايان 
تنھا مدار اعتبار قرار دادن !!!! با مزاج و طبيعت زبان دری خود مادادن کامل منتھا با تطابق 

 و "مرجع مادر" ــ قسمی که در مخيلۀ بعض افراد نقش بسته است ــ به حيث "غياث اللغات"
  .، کار را به جائی نميرساند"نمونۀ مثال"

"ابراز نظر"متأسفانه در دريچۀ   يک نظر اصولی به نظرم نرسيد، "فغان جرمن آنالينا" پورتال ِ
   !!!!!!چون از طرف افراد فاقد صالحيت و اھليت مسلکی به ميدان انداخته شده است

  
  
  

  )٢٠١۵ جون ٢٢خليل معروفی ــ برلين، (
  
 


