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 9تر 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 

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

  

  2015 گستا 11 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 به ارتباط پروژۀ تدوین )فرهنگ زبان دری(
  پیرامون اصطالحات دستوری

 
 نظر در فرهنگ نویسی در اصول ساختمانی زبان دری نظرداشت در با یداصطالحات دستوری و مخفف آنها که با

تقدیم مشورۀ  برای مطالعه و ،میتۀ انسجامچک برای دانشمندان محترم اعضای کین رسالۀ کوا، اینک گرفته شود
 .میشود
مقدمۀ آن به اصول ساختمانی زبان  در و سال قبل تدوین شده 70را که حدود حسن عمید فرهنگ فارسی  عجالتا  

سال  23است) چه تازه تر اگر معین محمدزیرا فرهنگ فارسی  دادیم، تحت مطالعه قرار ،مکث شده استفارسی 

 درزبان فارسی را مطرح نساخته است، مقدمۀ جلد اول فرهنگ خود اصول ساختمانی  قبل تدوین شده(، اما معین در
ندارد،  به دسترس من قرار اللغات( )غیاث مثال  هند ساخته شده،  حالیکه فرهنگهای قدیم تر زبان فارسی که در

میدهیم  ج شده درین رساله تحت بررسی قرارایران رائ کشور ساختمان زبان فارسی که در را از حسن عمیدشناخت 
انجام مطالعۀ این  هموطنان دری زبان ما در نشان می سازیم. خاطر مورد هر را در و قضاوت های ناقص او

، علم فرهنگ خود را تدوین میکردهحسن عمید که مرحوم  سال قبل هنگامی هفتادرساله ملتفت خواهند شد که 
فارسی معرفت  به اصول ساختمانی زبان دری/حسن عمید مرحوم  زبانشناسی در آنوقت در ایران هنوز راه نیافته و

همین توضیحات او ا معهذ فرهنگ خود درج نموده است. ناقص خود را در شخصی و  های نداشته، قضاوتکافی 
 غنیمتی بشمار میرود که اساس این تحقیق را فراهم ساخته است.پیرامون اصطالحات دستور زبان فارسی 

آنچه هاشمیان پیشنهاد یا قضاوت  اقتباس شده با مخفف )ح ع( نشانی شده و حسن عمیددرین رساله آنچه از فرهنگ 
 ( نشانی شده است.اکرده با )ه

 ( استامثالها از )ه است، ()هه )مخفف( پیشنهاد است، ز)ح ع()اصطالح( اذیل مخففات ستون  در
 

                      مثال ها      اصطالح      مخفف               
 ---------     -------           --------------- 

 اسم عام  = ا.ع
 اسم خاص = ا.خ

 ،  و... ( هشت دو، چهار، هشتاد و عدد      ) اسم عدد = ا.
 (خانه، بازار، مندوی، مکتب، پوهنتون )    اسم مکان = ا. مک
 ه  و...(بسنه، امروز، چهارشن )  اسم زمان = ا. ز     
 عشق، تصور، فقر، ذلت و ....()       اسم معنی = ا. مع
 اک/ بپذیرد(/ تصغیر که پسوند : هر اسمیکتابک، قلمک)     اسم تصغیر = ا. ت

 لشکر، قافله، مردم و ...()        جاسم جمع = ا. 
 و ...(کاسه، کوزه، دیگ ، پیاله، خریطه، جوال  )     اسم ظرف = ا. ظ
 / (+ پسوند /انده امر فعل: صیغۀ  هدهنده، خورنده، کنند )    اسم فاعل = ا. ف  
 استمرار(پسوند /ه/ فعل + زده شده : صیغۀ ماضی + معاون  –کشته شده )  اسم مفعول = ا. مف 

 (لزوم )ها بی قدیمی و :(از )ح ع: مثالها کتاب، اسپ، همه حیوانات:  اسم ذات 
 (  الزوم )ه : قدیمی و بیمثالها از)ح ع( :قیچی، کارد، اره، کلید، موتر  :اسم آلت

 

 میگیرند، آیا شما مخففات پیشنهادی مخفف کار تشخیص اصطالحات دستوری از منظوره فرهنگها ب در یادداشت:
 دیگری پیشنهاد میکنید، قابل مشوره است. می پذیرید، یا چیز درین رساله هاشمیان را
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 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 :باشدمی یا مصروفیت دماغی و به دو نوع عمل  / کار معنی وقوع یکه مصدر کلمه ایست ب :مصدر
 -خاتمه یابد تن/  که با / ...خواستن ، رفتن، خوردن، گفتن: مثلا ، دپیشوند نمی پذیر که پسوند و :مصدر مستقل -1

 (ا)ه / دن/ خاتمه یابد. که با... ن یدو سنج خریدن ،دادن، زدن و
، قرض گرفتن، پرورش یافتن خبر دروغ گفتن، یک فعل معاون ساخته میشود: یک کلمه و که از :مصدر مرکب -2

 (خریدن، فکر کردن. )ها دادن، سودا
 مشتقات مصدر:

  :مثال  میشود،  ترکیبات مختلف در زبان دری ساختهسوند، پیشوند و پمشتقات مصدر، با ایزاد  زا
 (ا)ه گوینده و امثالهم... ،گویا بد گو، حق گو،است : گو )ی(/  /که از صیغۀ امر مصدر گفتن  

  (ها)  امثالهم ... گو و گفتار، گفتنی، گفت و: استگفت/  /که  صیغۀ ماضی مصدر گفتن از
 (ا)هوال...رَ  –ند وَ رَ  –ده ونَ رَ  -ور  خود -تیزَرو -َروپس است: / رو/  که رفتن مصدر از صیغۀ امر

 (ا)هرفتنی. ،ورَ  رفت و رفت، رفتار، بدرپیش رفت، : است/ رفت/ که  رفتن از صیغۀ ماضی مصدر
 الیدن وستن، پج   خفتن، خوابیدن، َجستن، َجهیدن،: مثال  داشته باشند،  مصدر می ال دوعزبان دری بعضی اف در

  (ا)هامثالهم .
 )ح ع( غیره جعلی، بسیط، مرخم و ، مجرد،مصدر ثالثی، غیر ثالثی

  (ا.) هباشند زبان عربی و غیر قابل تطبیق در زبان دری می همه تقلید از دستور اصطالحات فوق 

هنگام تدوین این قاموس ها رسد که  می نظره چنین ب فهرست کرده اند. )اسم مصدر(نوع  قاموس های ایرانی پنج

)از  مثال  نبوده و برای هر ترکیب نامی داده اند،  نظرمد   شناسی، یعنی اصول ساختمانی زبان،علم زبانمعیار های 
 :فرهنگ عمید( 6صفحه 

پرسش،  بخشش، پرورش، آسایش، ایش،تس آموزش،: آخر آن شین ساکن ملحق میشود، مثلمصدر شینی که در "
  )ح ع(  ".پژوهش

"شین را اش/ -/ پسوند ایرانیانمعلوم است که  است.اش/  + پسوند / فعل همه صیغۀ امراصطالحات فوق حقیقت  در
 (ا)هسه رول دستوری را انجام میدهد:  دری است که نجملۀ پسوندهای مهم زبا ازاش/ -/پسوند  شناخته اند.ساکن" 

 ، زمینش، موترش، وطنش.قلمش کتابش، =/اش-/+  ، زمین، موتر وطنقلم ،تابک: ( رول ملکیت1

 (ا. )ه= خانه اش، تغاره اش، ستاره اش /اش-/اره، ستاره +غهوز: خانه، ت / هـ کلمات مختوم به / در
/ = روش، بینش، خورش، گویش، اش-گیر + / رو، بین، خور، گو، ده،: با صیغۀ امر افعال( رول اسم معنی: 2

 .(ه)ه ت دارد.البته استثناأ - دهش، گیرش: اسم معنی میسازد

اش/ = رفتنش، خوردنش، -رفتن، خوردن، دیدن؛ گفتن، خوابیدن + /قبیل:  از کلمات مصدری با :رول ساختمانی( 3

 .(ه)ه سازد. اسم مصدر می اش/-، پسوند /دیدنش، گفتنش، خوابیدنش
 

ـشتارهکذا با ترکیباتی از قبیل گفتار، دیدار؛ کردار +  آر/ -/ + پسوندت صیغۀ ماضی مصدرقحقی که در ، رفتار، ک 
لحاظ معنی هم سازد که از  ترکیبی میِکشتارش  ،شتارشک  = گفتارش، دیدارش، کردارش، رفتارش،  است /اش/

حالیکه  عمید این کلمات را )اسم مصدر( خوانده، در گمعنی ملکیت و هم "اسم سلوک" تلقی شده میتواند. فرهن
 (ه)ه باشند. صدر نبوده بلکه مشتقات مصدر میمر وکلمات مذک

 

 )ح ع( .را )اسم مصدر( خوانده خستگی، آسودگی، تشنگی، زندگی فرهنگ عمید کلمات
 شده( تبدیل اسم حالت) گی/ به-/که با پسوندکدام صفت است  زنده هرخسته، آسوده، تشنه،  :کلمات مانند حالیکه در

 (ا)ه اند.
 )ح ع(.خوانده  مرخم( )مصدررانشست، شکست، برداشت، کاشت، خرید  گذشت، فرهنگ عمید کلمات

نمیدانم چرا من  ت.کدام صیغۀ ماضی مصدر گذشتن، نشستن، شکستن، برداشتن، کاشتن، خریدن اس این کلمات هر 
 (ا)ه کجای این کلمات دم بریده اند؟؟؟ )دم بریده(ربی است بمعنی عیک لغت  مرخممیخوانند و  )اسم مرخم( را اینها

میگوید در زبان  وخوانده  خاطری اسم مصدره ب رارم، هراس، خرام، خراش، پسند، قبیل  فرهنگ عمید کلماتی از
 حالیکه هر در ح ع(.)رمیدن، هراسیدن، خرامیدن، خراشیدن، پسندیدن: مانند ساخته میشود فارسی از آنها مصدر

بوده، نه تنها ازین کلمات مصدر ساخته نشده، بلکه این  )فعل( مصدر اصل خود جزءِ  کلمات مذکور در کدام از
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: رم، هراس، مانند خود است)فعل(  کدام این کلمات صیغۀ امر مصدر یعنی هر باشند. مشتقات مصدر می کلمات از
 (ااصول ساختمانی زبان خود هیچ بلدیت نداشته است ! )ه (. آقای عمید بااخرام، خراش، پسند. )ه

  
 کرده اند. به طور مثال:ی را تقلید حتی قواعد زبان عرب های ایرانی اصطالحات و قاموس :مضاف و مضاف الیه

مضاف الیه اسمی است که چیزی را به آن نسبت بدهند، " تعریف میکنند: چنین مضاف الیه را این نها مضاف وآ
جزء دوم را  مضاف و اول اضافه را جزء   و خود نسبت را)اضافه( گویند،که نسبت میدهند )مضاف(  آنچه را

 )ح ع(. دبستان مضاف الیه است." شاگرد مضاف و که شاگرد دبستان :مثلمضاف الیه مینامند، 
 

 دستور فا رسی، در زبان دری/ سته دارد، اما درجبر زبان عربی مثالهای زیاد و مضاف الیه در خصلت مضاف و
زبان دری  زیرا در یف کرده اند،تعر) اسم و اسم صفت( شد، این وضع را پوهنتون کابل تدریس می درهائیکه 

 -توت پغمان –گاو  شیر: مثال  گیرند، اسم دوم اسم اول را توصیف میکند،  قرار پهلوی یکدیگر هرگاه دو اسم در
یک ازین ترکیبات که مرکب از دو اسم  هر در ،درۀ پغمان نیستان، شیر رد دبستان، بچۀ کوچه،شاگ قندهار، انار

زبان دری اسم  دستور لهذا در ی اسم دوم رول صفت را بازی میکند.است، اسم دوم اسم اول را وصف میکند، یعن
 (ا)هاسم صفت میخوانند.  )عام باشد یا خاص( اسم دوم را و خاص( )عام باشد یا اول را اسم

 
به اساس روش ساختمانی زبان  مضاف الیه( تقلید شود و اصطالحات قدیم عربی )مضاف واگر  به نظر من

  (ا.)هسهلتر است از لحاظ تربیتی پذیرفته شود،دری/فارسی اصطالح )اسم صفت( 
   

کوچک، بزرگ، سفید،  :چگونگی کسی یا چیزی را بیان کند، مانند صفت کلمه ای است  که حالت و := ص صفت 
  ح ع( . )سیاه، تلخ، الغر، فربه، زرنگ، تنبل 

 که نمونه های آنرا در صفتنوع  و تعریف هرطبقه بندی  فرهنگ عمید موافقم . اما درموردفوق من با تعریف 
 :مثال  ، ، زیرامیباشمشورۀ همکاران محترم م و پایان می بینید، منتظر نظر

گرم، سرد، بزرگ، کوچک، سفید،  :بیان میکند، مثل حالت را یا عادی یا ساده آنست که اصل صفت و :صفت مطلق
چگونگی  بدل  آن متردد استم، صفت صفت است و و اصل و"صفت مطلق" برای قبول عنوان من  ..)ح ع(سیاه 
 .(ا)ه شما چه نظر دارید؟؟؟ را وصف میکندفعل(  )اسم وحالت 

 هخواهنده، گوینده، بافند :نده( است، مثل-المت آن عبارت از )ع داللت میکند و کنندۀ کار آنست که بر صفت فاعلی:
لحاظ ساختمانی  ازترکیبات مذکور است.  /انده-/نی، بلکه نده( -)تشخیص این پسوند است که  اشتباه کلی در )ح ع(.

 مثال  می بینم، "کنندۀ کار"  تعریف در مشکل را انده/-خواه ، گوی، باف + /: است/ انده-/فعل +  صیغۀ امر
   (.اجور نمی آیند. )ه انده/-/ است، ولی با پسوند کنندۀ کار گلکاری، نجاری هردو

حالیکه  نشانی کرده ، در ان(-) اما آقای عمید آنرا .، مثل خواهان، گویان، پرسان؛ رواناست /نا-/ آن نوع دیگر
  (. ا)ه.( ان-)است، نه  آن/-/این پسوند

 (.ا)ه الف/-/ است، نهآ/ -/ نیز این پسوند )ح ع(.گویا، پویا، جویا مانند:  /الف-/ نوع دیگر آن 
  (.ا)ه ر/ا-/ آر/ است، نه-این پسوند / )ح ع(.. خریدار، خواستار :مانند /ار-/ نوع دیگر آن

  ح ع(..)آموزگار، پرهیزگار آفریدگار، :مانند /گار- / ر آنگنوع دی
 )ح ع(. ستمگر، رامشگر. دادگر، :مانند /گر- /آن  نوع دیگر و
 

فهمیده  ترکیبات زبان فارسی را درست نمی تعریف فوق معلوم میشود که مرحوم حسن عمید زبانشناس نبوده و از
 : غلط شناخته است ها را ، زیرا اکثر پسوند است

 آ/-/غلط، اما الف/ -/پسونداست.  درست آن/- غلط، اما ان/-/پسوند  است.ست رد انده/-/ غلط، اما نده/-/پسوند 
  (.ا. )هاست درست  آر/ - /، اماطغلار/ -/پسوند  است. درست 

 (ا)هگر/ درست است - گار/ و /- پسوند های /  
 :درمورداصول ساختمانی 

  انده/ این صفات را ساخته،- /پسوندبا (   خواه، گوی، پوی)امر فعل  ۀطوریست که صیغ روه اولگ 
  آن/ این صفات را ساخته،-با پسوند / (خواه، گوی، پرس، رو)نیز صیغۀ امر مصدر  گروه دوم
 ، را ساخته (گویا، پویا، جویا)آ/ -با پسوند / (گوی، پوی، جوی) گروه سوم
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نوع  و دوساخته  را (خریدار، خواستار)آ/ -با پسوند / (خرید، خواست)صیغۀ ماضی مصدر، یعنی   ارمهگروه چ
 . ندساخته ا ترکیبات مذکور را  گر/- /و گار/-/دیگر کلمات مختلف با پسوند های 

 

م یک یمعرفی کنصول ساختمانی شان ا نها را باآشناسیم و ب پسوندهای اصیل زبان دری رامیتوانیم  اینکه ما افغانان
، قناعت با تقلید از دستورهای عربی عموما   وکه ایرانیان  کار خوب است، اما آیا با تعریف های صفت، آنطوری

  (.ا)ه نمائیم ؟؟؟ را قبول کنیم یا درآن تجدید نظر یا ما این تعریف هاآکرده اند، 
 

کشته،  هوز( است، مثل/  ت آن )ه( )هـمعال و کسی یا چیزی که فعل برآن واقع شده داللت میکند بر :صفت مفعولی
 . است( فرهنگ عمید از تعریف نای )کشته شده، زده شده، خوانده شده.  یا زده، خوانده و

هوز در زبان  ه/ -/باشند و پسوند می )فعل( اضی مصدرمصیغه های  (خواند، کشت، زد)لحاظ اصول ساختمانی  از
ماضی استمراری است.  (خوانده) اما ماضی مطلق (خواند)یعنی  شده قبول)استمرار( حیث عالمت ه ی بسردری/ فا
 .                                                         (ا)ه ؟اندخو)صفت مفعولی(  نین یک ساختمان را میتوانچآیا این 

 

هندی، : مثال  است،  /ی-/ عالمت آن آنست که کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی نسبت دهد و: صفت نسبی
  پاکستانی، زمینی، هوایی

  -نسیمین، نمکی صفالین، زرین، مثال  ین/ - با /  آن نوع دیگر
    زرینه، سیمینه، پشمینه، دیرینه مثال  ینه/ - با / آننوع دیگر 

 به، هزاره، دههن، یکشروزه ودهوز( مانند /  ـه/ )ه- /با  دیگر آننوع 
 )ح ع(                           گروگان، شایگان، دهگان .گان/ مانند - با / نوع دیگر آن

 را غلط نشانی کرده است، زیرا ها پسوندآقای عمید  من با تعریف باال مخالفت ندارم، اما
زرین، سیمین، دیرین  :کلمات مذکورساختار  غلط است، زیرا ینه/ بکلی-/ پسوند این/ درست باشد،-/ لیو ،/ین/ غلط
ی عمید چند تای آن از آقافوق جملۀ مثالهای  از ؛اما دیرینه شده اند. ،زرینه، پشمینه هوز( ه/ )هـ /-/ با پسوند بوده و

  ؟؟ )ها(.نسبی خواندت صف عمید به تقلید از میتواننرا ( به، دهه، هزارهنروزه، یکش دو)قبیل کلمات 
                                                

همیشگی  وصف ثابت و فرق آن با اسم فاعل آنست که صفت مشبهه بر و فاعلکلمه ایست شبیه اسم  :صفت مشبهه 
  )ح ع(میرساند. تجدد را و ریداللت میکند. اما اسم فاعل معنی تغی

، دانا، توانا، بینا مانند: می آید، در حاضر ا امرریشۀ فعل ی ست که به آخرفارسی الفیدر  هعالمت صفت مشبه
 .(شکیبا)ح ع

است که صیغۀ آ / -/+ پسوند مرفعل اترکیبات مذکور صیغۀ  نمی بینم. )صفت مشبهه(به اصطالح  من ضرورتی
 (افارسی است. )ه بان دری/ز ی اختمانسیک روش  و را به صفت تبدیل میکند  امر

دیگر عبارت ه ب باشد و غیر صفتی با فزونی بره است که بمعنی کنندۀ کار یا متصف ب یاسم :صفت تفضیلی
فارسی وزن یا قاعدۀ  صفتی. اسم تفضیل در بر ریغ در وصفی است که داللت میکند به برتری داشتن موصوفش

 مرتبه و معنی درجه و و اسم یا صفت افزوده میشود ست که به آخره)تر( و)ترین( مخصوصی ندارد، فقط عالمت 
استادترین، یا داناترین، بیناترین،  کوچکترداناتر، بیناتر، استادتر،  :رساند، مثل می رجحان را برتری و

  رفته اند.عربی گ را از صفت تفضیلی()این اصطالح  ایرانیان ع(. کوچکترین.)ح
 

 جا فارسی جملۀ پسوندهای زبان دری/ ترین/ است که در-تر/ و/-افت /ضپسوند ا دواز  من مقصد درینجا نظره ب
 می نظره ب لزوم زبان دری بی دستور فرهنگ و )صفت تفضیلی( دران بردن عنو بکار .باید شناخته شوند و دارند
 )ها(، شما چی پیشنهاد می کنید؟؟؟ است وند اضافت عنوان خوبترپس رسد.
 
)رفتم، رفتی، فعل ماضی یا گذشته آنست که بر واقع شدن کاری در زمان گذشته داللت می کند مثال  : ماضیفعل  

  ، رفتند( ) رفتیم، رفتیدو در حالت جمع رفت( 
 انواع ماضی عبارتند از:

 ماضی مطلق  -1
 ماضی استمراری  -2

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

 ماضی بعید -3
 ماضی التزامی  -4
  که بر دو نوع است(ماضی َنقلی  ) -5

 آنکه داللت میکند بر کاری که کامال  گذشته است، مثل )کتاب را خوانده ام.(  الف:
 آنکه داللت میکند بر کاری که کامال  نگذشته، مثل)حسین خوابیده است ( )ح ع(.  ب:
 

را شناخت )ماضی قریب( است، ولی حسن عمید در جملۀ ماضی ها )ماضی قریب(  به نظر من هر دو مثال فوق
: حسین رفت  ین رفته ، حس)مطلق(نکرده است. ماضی قریب زمانه ایست در بین ماضی مطلق و ماضی بعید، مثال 

در زبان دری بیمورد  )ماضی َنقلی(بنابر آن، استعمال عنوان یا اصطالح  )بعید(.؛ حسین رفته بود )قریب(است 
                                                            است )ها(.           

  
یکی از زمان های سه گانه )گذشته، حال، آینده( داللت کند.  وقوع امری یا کاری در فعل کلمه ای است که بر :فعل

 اشخاص فعل که فعل به آنها اسناد داده میشود، برسه قسم اند: 
  شخص متکلم -1
  شخص مخاطب   -2
  بغائشخص  -3
 .یک از اینها یا مفرد است یا جمعهر که

 

                                                                          : )ح ع(.استقرار  اقسام فعل ازین 
 

                                       )ح ع(.)خواهم رفت(...  مثال  زمان داللت میکند،  که بر :فعل مستقبل
  آن چهار فعل است: ف میشوند، ومعاونت آن صر کمک وه لی است که افعال دیگر بفع :فعال معاون

 (، )است: گفته است 
 : گفته بودم( ، )بودن

  واهم گفت(،)خواستن: خ
                                                                          . ) ح ع(.                                                                            : گفته شد()شدن

در  عموما  )بودن(، )شدن( و)خواستن( ال از افع -است )بودن(صیغۀ حال فعل  نیست، بلکهفعل  "است" تبصره:
تعریف اصلی فعل معاون آنست که همراه با  اما گرفته میشود. کارحال، ماضی، مستقبل( )موارد زمانه های فعل 

)زهر  رفتن(، شدن(، )تیزخوب )زدن(،  خیزکردن(، ) )دروغ گفتن(، )کار: مثال  یک اسم یا صفت استعمال شود، 
                                                                                   (.اامثالهم. )ه خوردن( و

  متعدی: الزم و
  ع( )ح.رفتن، آمدن، خوابیدن :مثلا  فاعل تمام شوده فقط ب آنست که مفعول نداشته باشد و :فعل الزم -1
 (. )ح عزدن، کشتن، خوردن و...: مثلا  عول باشدفاعل مف آنست که علوه بر :فعل متعدی -2

  (.ح ع)هم متعدی. وهم الزم اند ن، آموختن تبریدن، ریختن، شکس :مانند برخی مصادر
 

   :جمع مفرد و
        (.کلمه ایست که بر یک شخص یا چیز داللت کند. )ح ع :مفرد -1
                                                                                             آن( و )ها( است . )ح ع(.)ی سعلمت جمع دری/فار -کند تلآنست که بر دو یا بیشتر دال :جمع -2
 

 ولی درگیرند،  می د قرارقسم پسونه کلمات ب اخیر زبان دری عالمات جمع همیشه در در :تبصره از هاشمیان
ه ب. ج استهمه زبانها  رائ واقع میشود که در )مورفوفونیمیک( سهولت تلفظ تحول صوتی منظوره بعضی موارد ب

 جمع شده میها/ -/قبیل بانو، بازو، گیسو، آهو، اینها با عالمت  و/ از / ت مختوم به صوتکلما درمثال  طور
پسوند جمع واقع  بین اسم و در /و/مطلوب باشد، در آن صورت صوت آن/ -/صورتیکه جمع آنها با  توانند، اما در

                   (.ا، بازوان، گیسووان، بانوان )هنآهووامیشود: 
واقع آن/ -/پسوند بین کلمه و درگ/ -/مختوم باشند، صوت  هوز( ملفوظ یا هـ / )های غیر /ه/که با  کلماتی مورد در

 و.. آن/ = رفتگان، خفتگان، آینده گان -گ/+/-رفته، خفته، آینده، فرزانه + /: مثال  میگردد، 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

های باال  مثال حالیکه در برد، در نام میگان/ -/تمام موارد از پسوند  اشتباه مرحوم حسن عمید درین است که او در
زبان  البته در ،منظور سهولت تلفظه است ب )مورفوفونیمیک( نداشته، بلکه یک تحول صوتی وجودگان/ -/پسوند

 باال ارائه شده اند. دیگر در های آن در موارد استعمال میشود که مثال و دارد وجودگان/ -/ فارسی پسوند ری/د
 (ا)ه

                                                                                                
از مرور صدها سال و  بعد شده وکلمه وامگیری  ها از زبان عربی هزار نتیجۀ پروسۀ وامگیری که خصوصا   در

زبان دری گردیده اند، دری زبانها از عالمات رسم جمع عربی  جزءِ  تعامل وامگیری تابعیت یافته و تکمیل پروسه و
غیره اند.  و)میوه جات(، )سبزیجات(، هزاره جات(، )گمرکات( ت غلط کار می گیرند و مثال های آن کلما به نیز

 و دارد( های جمع غیر منظم نیز رسم جمع منظم زبان عربی است )البته زبان عربی رسم دو از ییکآت/ -/ پسوند
بزی ها(،)میوه ها(،) هزاره )س حالیکه باید کنیم، در استعمال می)سبزیجات(  =)سبزی + آت ( ما این رسم جمع را 

ات جمع عربی را گفتار، کلمزبان  در ، خصوصا  اندیگر دری زبان موارد در نوشته شوند. گفته وگمرک ها( ها(،)
زبان دری آن/ -/هکذا دری زبانها رسم جمع  )مشکالت ها( مثال  کنند،  به غلط استعمال میها/ -/با رسم جمع دری 

بین  استعمال کلمات غیر دستوری در ،+ آن = محصالنمحصل: مثال  کنند،  را با کلمات عربی به غلط استعمال می
  (ازیاد داشته اند نیز مشهود است. )ه مناسبات فرهنگی طوالنی وفرانسه که  زبانهای انگلیسی و

                                                                 
های  تلفظ مصدر قواعد صرف و عربی و را باالی اوزان جمع در صفحه فرهنگ خود مرحوم حسن عمید تقریبا دو

کسانیکه باالی صرف کلمات  ا زمینۀ تطبیق در زبان دری ندارد.اینهصرف کرده است که هیچکدام  ی مجردثالث
ود دستور یکه کلمات وامگیری شده از زبان عربی به زبان دری تحت ق ورزند باید ملتفت باشند می عربی اصرار

نوشتن  منظور درست گفتن وه ر نیستند علم صرف زبان عربی را بومجب دری زبانان گرفته و زبان دری قرار
، اگرچه رعایت میشود نوشتار رس" شده ولی امالء آنها در"مف تلفظ کلمات عربی تقریبا   .بگیرند ات عربی یادکلم

 طوره ب را)دیوث(  و)شطحیات( کلمات  گردد، مثلیکه ل میمرور زمان زائه این رعایت ب ها زبان هدرهم قاعدتا  
                                                                             نویسند. می)دوس( و  چتهیات( -یاتی)چتعموم 

قسم  چند بر حالتی مقید سازد، و زمان و مکان یا چگونگی  وه قید کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت را ب :قید

 :است
  .بامداد، دوش، پار، پیرار، شبناگهان، گاه، پیوسته، همیشه، همواره، دیر، زود،  :قیود زمان
          .جا، همه جا، باال، پائین، پیش، پس، درون، بیرون، چپ، راست  هر آنجا، اینجا، :قیود مکان
 .ر، پ  بسیار، اندک، بیش، کم، بسا، بسی، فراوان  :قیود مقدار

 وجه، هیچ. هیچه هیچ رو، به نه، هرگز، ب :نفی قیود
 درستی، البته، البد.ه چون، ب ناچار، بی گمان، بی چند وبی گفتگو،  :قیود تأکید
 انجام. آغاز، در پیاپی، دمادم، در یک، دسته دسته،یکا :قیود ترتیب
 گویی، پنداری، مگر، شاید. :ظن قیود شک و
 است(. ز فرهنگ عمید)ح ع(. )همه مثالهای باال ا همانا، مانا، چنین، چنان :قیود تشبیه

به دقت و مشورت  یا بعضی را حذف بتوانند. شاید کلمات بیشتری به قیودات فوق اضافه و نادری زبان :تبصره
 (ا)هشما انتظار داریم. 

 

معنی آنها تصرف  و در کلماتی را گویند که در پیش یا پس برخی کلمات در می آیند پساوند ها: پیشاوند ها و

 .)ح ع( میکنند.
 کلمات درمی آیند )ح ع( جلو بر  که در ، هم، فرو،نا، بیاز:  ها عبارتند پیشاوند

 :چند قسم است بر که به آخر کلمات افزوده میشوند و کلماتی هستند پساوند ها حروف و

 (  رنگین، نمکین. )ح عزرین، سیمین،  :مانند ین(-)که عبارت است از : انصاف ( پساوند نسبت و1

 .زرینه، سیمینه، رنگینه، پشمینه :)ینه( مانند
 .همگان، بازرگان، گروگان، خدایگان :)گان( مانند 
 و )ناک( مانند دردناک، غمناک، سوزناک، بویناک  شرمگین، غمگین، سهمگین :ین( مانند)گ 
 هوشمند، دردمند، خردمند، زورمند  :)مند( مانند 
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  هوشیار، بختیار، دادیار. :ر( مانند)یا 
 )همه مثالها  از حسن عمید(. تاجور، هنرور، کینه ور. :)ور( مانند 
 

آن  اخیر است که دراین/ -/ غلط است، این همان پسوندینه( )پسوند  درست است.این/ -/غلط و )ین( پسوند  :تبصره
  (.)ههه/ = رنگینه، زرینه  /رنگین، زرین +: مثال  ، اضافه شده استملفوظ(  )های غیر ه/-/یک پسوند دیگر

 ه حیث تحول صوتی ایجاد شدهبگ/  /صوت این/ -/در بین کلمات رنگ، زر و پسوندغلط است، زیرا گین( )پسوند  
  (.)هااین/ = رنگین -رنگ + گ + /: مثل

 قبول می قابلدری  نحیث پسوند های زباه بپسوند های ذیل  درست است. لهذایار/ -مند/ و /-ناک/ ، /-/پسوندهای 
  (.ایار/ . )ه-مند/، /-، / ناک/-ه/، /-این/، /-/ :مثال   باشند

 

  -پری وار، بنده وار، شاهوار :مانند)وار( که عبارتند از  :شباهت پساوند لیاقت و( 2 

  خردمندانه، دوستانه، مردانه :انند)انه( م
  دیوسان، شیرسان، پیلسان :( مانند)سان

  مهرآسا، مه آسا، پلنگ آسا :)آسا( مانند
 )ح ع(. ماهوش، پریوش، ماه فش، پری فش :د)وش( یا )فش( مانن

 

 (. اقابل قبول اند. )ه درست ووش/ -آسا/، و /-سان/، /-وار/، /-/ پساوند های تبصره:
که آن/ -/غیره پسوند  و خردمندان، دوستانپهلوی کلمات  باشد، زیرا در ساخت دماغ حسن عمید میانه/  /پسوند

ملفوظ( اضافه  )های غیر ه/-/در پهلوی آن پسوند  و آن = دوستاندوست + ده، رسم جمع زبان دری است اضافه ش
 نداشته، بلکه یک ترکیب ساختمانی است. وجود/انه/ عبارت دیگر پسوند ه ب .ه/ = دوستانه-دوستان + /: شده

 

  رزمگاه، کمینگاه، بزمگاه :مانند( )گاهکه عبارت است از  :( پساوند مکان3 

  نخلستان، بوستان، نیستانگلستان، : )ستان( مانند
  سنگالخ؛ دیوالخ  :الخ( مانند)

  شکدهآتدهکده، بتکده، ماتمکده،  :)کده( مانند
  جویبار، رودبار :)بار( مانند

  کوهسار، چشمه سار :سار( مانند)
 یخدان، جامه دان، نمکدان :انند)دان( م

 )ح ع(.گرمسیر؛ سرد سیر.  :)سیر( مانند
 

 آستان/ پسوند های زبان دری می-/و-سیر/-دان/، /-سار/، /-/بار/، -کده/، /-خ/، /ال-، /  گاه/-/پسوند های  :تبصره
  )ها(.باشند

یک پسوند مکان آستان/ -/ است، مالحظاتی وجود داردآستان/ -/ن آکه اصل و درست )ستان( اما درمورد پسوند 
را )طوس(  استعمال شده، چنانچه والیت مشهدفارسی است که در ایران به عین شکل بمعنی )والیت(  زبان دری/

کلمات  در آستان/-/افغانستان ما از پسوند  خوانند. اما در )آستاندار(را هم )والی( خوانند، و  )آستان مشهد(
 .میگیر می کاروضع( محل یا م) پسوندبمعنی و غیره ترکستان، تاجکستان، بوستان، گلستان، فندقستان، نیستان 

)والیت عنی ی)خور+ آستان( تصور برین است که این کلمه متشکل است از )خراسان( پیرامون ترکیب کلمۀ 
 )مورفوفومینیک(نتیجۀ یک تحول صوتی دارد، لهذا در تلفظی در برقلت ث )خورآستان(کیب ولی تلفظ ترآفتابی(، 

 تبدیل شده است.)خراسان( به )خورآستان( 

 
 :است ازکه عبارت  :( پساوند زمان4

  اران، بامدادان، برگریزانبه :مانند)ان( 
 شبانگاه، شامگاه، صبحگاه   :مانند)گاه( 

 شامگاهان، صبحگاهان، سحرگاهان. )ح ع(. :)گاهان( مانند
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 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

داده است را نیز تشکیل  پسوند مکان ه، رزمگاه()کمینگاکلمات  در در باال گاه/-/شویم که پسوند  ملتفت می :تبصره
 )جمع(آنها معنی امثال  و برگریزان()بهاران، بامدادان،  باال همان رسم جمع زبان دری است که در آن/-/پسوند  –

در زبان دری گاهان( )هکذا  دارد نه رول پسوند. ساختمانی رول ترکیبی و ترکیبات باال را افاده میکند، لهذا در
شامگاه + آن = : مثال  ، ساختمانی دارد رول ترکیبی و نیز درین کلمات آن/-/که رسم جمع بل پسوند نیست،

کدام معنی دیگری غیر از جمع به  معنی جمع را دارد، و  آن// جمع عالمۀ  مورد باال دو هر ، یعنی دراهانشامگ
  (.احیث پسوند زمان قابل قبول است. )هه ب گاه/-/پسوند  ن تنهاکند. بنابرا رکیبات فوق اضافه نمیت

 

  :است از که عبارت: لیع( پساوند فا5

 زننده، گوینده، دهنده  :مانند )نده(
 گریان، خندان، شتابانمانند: )ان( 

 مانند ستمکار، درستکار، بزه کار و )کار( پروردگار، آموزگار :)گار( مانند
 دادگر، ستمگر، بیدادگر. )ح ع(  :ند)گر( مان

                                                         
فعل اسم فاعل میسازد،  ردیدیم که این پسوند با صیغۀ ام ما قبال   و درست باشد انده/-/و غلط )نده(  پسوند تبصره:

  و + انده = خورنده، رونده، جونده.خور، رو، ج: مثال  
فعل صفت میسازد،  این همان رسم جمع زبان دری است که با صیغۀ امر درست باشد  و آن/ /غلط و)ان( پسوند 
امثال آنها وظیفۀ  باال ودرمورد کلمات آن/ -/ه رسم جمع حالیک در ن، شتابان.آن/ =  خندا-خند، شتاب +/: مثال  

حیث پسوند های فاعلی ه بگر/  -کار/، / -گار/، /-/ ه حیث پسوند قبول کنم.م که آنرا بساختمانی دارد، من متردد است
  .     (. ازبان دری قابل قبول اند. )ه

  :که عبارتند از :افظتح( پسوند های م6

 سرایدار، پرده دار، راه دار : )دار( مانند
  باغبان، دربان، دشتبان :)بان( مانند

 ساروان، کاروان )وان( مانند: 
   سپهبد، کهبد، هیربدو )ح ع(. :)بد( مانند

 

 و د/ب   - / پسوندج اند، اما رائ در زبان دریکدام  های هر و مثال وان/-بان/، / -دار/، /-/سوند های پ :تبصره
 (. ه. )هنشنیده امزبان دری  در ، من مثالهای فوق خصلت ایرانی داشته

می نویسند: اما مرحوم حسن عمید  / / عالمه بین این دو را در ها زبانشناسی اصوات زبان و وند در یادداشت :
اصطالحات و عالمات  زبانشناسی و( نوشته است که از آن معلوم میشود علم بین قوسین ) همه مثالهای خود را در

 (.ا)ه در ایران نرسیده بود. 1343آن در سال 

 
 چند قسم اند: بر افسوس گفته میشوند و کلماتیست که به هنگام تحسین، تعجب، تنبیه، درد و :اصوات معنی دار

 ،  وه وه،  عجبا،  شگفتاوه  :شگفتی و تعجب در
 ، خنک ، خه،  خوشا،  زهبه به  :تحسین و آفرین در

 ، دردا آه ، آخ، وای، آوخ، دریغ، دریغا :در افسوس و درد
 الف ندا خدایگانا، شهریارا،  یارا،  و ای ، آیا،   :در ندا

 ) ح ع (.هال، هان، زنهار، مبادا، هین   :یردر تنبیه و تحذ
 

جملۀ اصوات باال که  ازفرهنگها تعریف میشوند.  و درداشته مختلف شکل زبان  هر در اصوات معنی دار تبصره :
یا ج نبوده در زبان دری رائ)هین( ستون پنجم  از)زه، خه، خنک(، دوم م حسن عمید فهرست کرده، از ستون مرحو

 (.ا)ه همکاران ما شاید اصوات بیشتری به این فهرست اضافه بتوانند. من ملتفت نشده ام.
 موالنا را  یک بیت و کردهزبان فارسی اشاره در )همزه(  صوت نا گفته نماند که مرحوم حسن عمید به موجودیت

   باشد: مثال آورده که گویا در آن صوت )همزه( شامل می
               

 بفرست نور ییئچنین تاریک دوریم دور ===== در یبا چنین نزدیکیئ
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    )سرگردانی(،)تاریکی( ،)آسانی( :"برخی کلمات که به )ی( ختم میشود، مثل: یدو میگو
        می آید )ی( در دو به آنها افزوده شود، همزۀ بین نیز وحدت وهرگاه )ی( نکره  )روشنی(،

 :میشودو به این شکل نوشته 
 آسانیـئـی )آسانی ئی( ، سرگردانیـئـی )مثال از مولوی در باال(. )ح ع(.

را بکلی نادیده  خود زبان / هوز/هـزبان عربی، صوت  ثیرحت تأت رد رسد که ایرانیان می نظره چنین ب تبصره:
من این خوانده است.  موالنا همزهبیت  فارسی را در دری/ هوز (هـ)صوت مرحوم حسن عمید  زیرا، اند گرفته

 زبان در اصطالحات دستور آشنایی با میتۀ انسجام تهیه کردم زیراچک را برای مطالعۀ اعضای محترم کرسالۀ کو
 –مجموع ماهیت پیشنهادی و مشورتی دارد. ختم  در این رساله محتویات .باشد ضروری میفرهنگ نویسی  کار
  2015جوالی  14 –خلیل هللا هاشمیان  سید
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