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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
    ۱۱/۰۹/۲۰۱۸                                                           نصیبه  اکرم حیدری و قیس کبیر

 
 قاموس کبیر افغانستان در مصادر دریگیری احصایه 

 
در رابطه به را  هیاحصادیدیم، معلومات و الزم  گرچه ما متخصصین علم زبانشناسی نیستیم، اما در چوکات قاموس کبیر افغانستان

 واقع گردد. مـُمد ارائه نمائیم. امید  به خوانندگان فارسی /دریمصادر زبان 

 

که خدمت  قبل اقدام به تدوین یک قاموس آنالین در انترنت کرد طوریکه همه میدانید تیم کاری قاموس سه سال
بعضی از مزایای بزرگ فرهنگی برای کشور و ملت افغانستان بشمار میرود. بدین وسیله میخواهیم امروز روی 

داخلی و خارجی این قاموس، معلومات چندی را که بطور مختصر تهیه دیده ایم به دسترس شما عالقه مندان علم و 
 ادب و فرهنگ قرار دهیم. 

 
  ،مربوطه ن مداوم لغات در دیتابیس هایمانند اضافه کرد تخنیکیمزایای  کناردر "قاموس کبیر افغانستان" 

از نظر دستور و قواعد  زبانی مشکالت ، رفعاشتباهی وجود داشته باشدفرض مثال یکه در آن لماتصحیح لغات و کت
و امکان گرفتن  میسر ساختن امکانات همکاری همکاران از سراسر جهان توسط یک دنیای مجازی انترنتی، زبان

احصایه های  بیرون دادنتوان ، تماس و پیشنهادات و نظرات هموطنان از طریق ایمیل و دریچۀ تماس در قاموس
 را در قالب یک گرافیک احصائیوی دارا میباشد. ارزشمند

 
جامعه افغانی را مرفوع  مندیهاینیازکه   مپیوتریکتا به حال در افغانستان متأسفانه همچو یک سیستم لغوی  زیرا

تثبیت اطالعات   بر پایۀخود را اظهارات ند، بوده امجبور همیشه شناسان افغان ما زبان. نداشتوجود  ساخته بتواند،
 .ال قرار میگرفتبودن آنها زیر سؤ تطبعاً واقعی که نمایند.  ارائه فردیو قیاس حدس  بر مبنایبیشتر  بلکه شده نه

  
 به ، زیرارا در بر دارد یتر اظهارات واقعی و درست، گرفته میشودیر افغانستان" قاموس کب" دراحصایه های که 

و دست  و قیاسبدون حدس  لغات و معلومات الزم، آن فعالیت میکند درکه دیتابیس های موجوده موجودیت اساس 
 پژوهشگران و محققین قرار میگیرد. در خورالنه ومسؤ  شدهبازی جمع بندی 

 
که در دیتابیس های قاموس کبیر افغانستان از  ئی همات فشرده ای در ارتباط با احصایدرین مختصر میخواهیم معلو

ارائه کرده  به طور نامرئی و غیر مستقیم شما را از طریق کار مسؤوالنۀ قاموس مصادر زبان دری تهیه دیده ایم 
 قبل از آن تعریف بسیار مختصری داریم از مصدر و انواع آن: و قدرت کار تخنیکی آن آگاه سازیم.

 
 : انواع به دتقسیم می شو مصدردر زبان دری/ فارسی 

 مشتقات دیگر ساخته شده می  و از آن ست، که در ذات خود مصدر ا«طبسی ه وساداصلی و یا »در مص
 . «فریفتگی» و «فریبا»، «فریفته»، «فریب»که از آن لغات دیگر مانند  «فریفتن»توانند. به طور مثال مصدر 

 مشتق شده اند. «نموددار»، و «نمود» ،«نمایش»که از آن لغات دیگر مانند  «نمودن»مصدر         
اشتقاق را  قابلیت یا «یئزایا»اس در پوهنتون تهران نداکتر رضا باطنی زبانشتحقیق به بنا  اند که  ی ادراینها مص

 داشته باشند.

 لغات دری، عربی و ترکی با « صفت»و یا « اسم»و از  که در ذات خود مصدر نیست« جعلی»در مص
و از صفت دری « جنگیدن»مصدر جعلی  ،«جنگ»د. به طور مثال از اسم دری ساخته می شو« یدن» پسوند

 ۀ.  از کلم«طلبیدن»مصدر جعلی  «طلب»عربی  ۀساخته می شود. و از کلم« لنگیدن»، مصدر جعلی «لنگ»
 ساخته می شود...« قاپیدن»مصدر جعلی « قاپ»ترکی 

و  «یائیاز»پوهنتون تهران اس در نداکتر رضا باطنی زبانش ۀکه به گفت دنتوامشتق ساخته شده نمی « جعلی»از مصادر 
 .قابلیت اشتقاق یا مشتق گیری را ندارددیگر  ه عبارهب
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متعدی و مصدر مصدر به   و از نظر وجهی جعلیمصدر اصلی و  از نظر کلی به مصدر  حاال میبینیم که مصادر  

 سته بندی شده اند.د  الزمی

 زدن»، «کردن»ند اطالق می شوند که به مفعول ضرورت دارند، مان یبه مصادر ،«متعدی»مصدر» ،
 امثالهمو « جنگیدن»

 درخشیدن»که به مفعول ضرورت ندارند، مانند  اطالق می شوند یبه مصادر ،«الزمی»در مص» ،
 امثالهمو « دویدن»، «لنگیدن»
 

اولین بار کوشیدیم، از "مصادر زبان دری" ثبت شده  در "قاموس کبیر  برای نصیبه حیدری  همراه با میرمن
 ۵۰۸به تا به حال   "قاموس کبیر افغانستان"زبان دری در ۀتعداد مصادر ثبت شدکه  تهیه نمائیم احصائیۀ افغانستان"

  مشترک دارند ۀین مصادر ریشازتعداد زیادی  . زیرامی رسدعدد 
 و یا« درخشیدن»و « درخشانیدن» ، «درخشاندن»مانند 
 و یا« گنجیدن»و « گنجانیدن» ، «گنجاندن»مانند 
 امثالهمو  «خراشیدن» و « دنیخراشان» ، «خراشاندن»مانند 

، «گنجاندن»، «درخشانیدن» ، «دندرخشان»مانند  مشترک دارند،که ریشه ای مصادر ساختن بعد از دور
در ساده"، مانند و یا "مص« اصلی»بندی آن به مصدر  تهدسو  و... «دنیخراشان»، «خراشاندن»، «گنجانیدن»

نظر  دری در زبان یعنیاست  هتقرب کردعدد  ۱۵۵تعداد "مصادر ساده" به  ،امثالهم دیدن، فریفتن وُخفتن، روفتن، 
سادهً فعال وجود دارد که  فعل ۱۷۰تا حدود فیصد گفته می توانیم که  ۹۵ه ای که ما تهیه کرده ایم ایاحصاساس به 

 از آنها می توان مشتق به دست آورد! 
 

 
 

سیدن، چُ  ،گوزیدن ،السیدن ،لشتن ،خیسیدن :س فارسی ایران مانندأنواحصایة مصادر نامالبته قابل یادآوری است درین 
 دخیل نیستند... امثال آن وچروکیدن 

 
رشد آموزش ادب  ۱۳۶۷محمد رضا عادل در مقاله ای با عنوان "فعل در زبان فارسی" در شمارهً بهار و تابستان 

و  و استعمال افعال استبه کاهش  رو، چنین می نویسند: "همان گونه که گفته شد، افعال ساده روز به روز فارسی
می یابد. این امر تا بدان پایه است که گاه در چند جملهً متوالی نشانی  افزایشارند ند قابلیت اشتقاقکه مرکب  مصادر

فریب »و  «فریب دادن»از مصادر مرکب  «فریفتن»به طور مثال به عوض مصدر از فعل ساده نیست..." 
 .استفاده می شود «خوردن

 
فریفته، فریفتگی، فریب، : مثل آورد که مصدر ساده یا بسیط است می توان مشتق هائی به دست "فریفتن"از  

 ".از "فریب دادن" که مصدر مرکب است مشتقی به دست نمی آیدولی . فریبا، فریبائی، فریینده، فریبندگی
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و  ) چار هزار یکصد ۴۱۶۵"مصادر ساده" را در زبان فرانسوی به تعداد  اس در پوهنتون تهراننداکتر رضا باطنی زبانش
که با زبان دری قابل مقایسه نیست و  تخمین نموده است )بیست وسه هزار(  ۲۳۰۰۰یسی به انگلو در زبان شصت و پنج ( 

 گیری می کند:و چنین نتیجه  می خواند...شده عقیم را زبان « دری / فارسی»زبان 
 

 .در فارسی فقط فعل های ساده یا بسیط هستند که زایایی دارند، یعنی می توان از آنها مشتق به دست آورد.۱"

 در فارسی امروز دیگر فعل ساده ساخته نمی شود، یعنی نمی توان به طور عادی از اسم یا صفت فعل ساخت..۲
 شمار فعل های ساده ای که زایایی دارند و از گذشته به ما رسیده اند بسیار اندک است..۳
ل  مرکب می افعاد را به از این شمار اندک نیز بسیاری در حال از بین رفتن و متروک شدن هستند، و جای خو.۴

 به دست آورد.  مرکب عقیم هستند و نمی توان از آنها مشتق  افعال دهند. ولی 
عربی  لغاتکه از  یاز "مصدرهای جعلی" فارسی، چه آنها که از اسم های فارسی ساخته شده اند و چه آنها.۵

 ساخته شده اند، مشتق به دست نمی آید. به بیان دیگر، مصدرهای جعلی زایایی ندارند. 
روزمرهً مردم با مشکلی مواجه نیست، ولی عادی زبان فارسی، در وضع فعلی برای برآوردن نیازهای  نتیجه:.۶

اشد، مگر اینکه برای کاستی سازی علمی از زایایی الزم برخوردار نیست و نمی تواند یک زبان علمی بلغت برای 
 "های آن چاره ای اندیشیده شود. 

 
در منطقه که در اصل چگونه بوده است و زبان دری پارتی از حالت بومی بیکاره یم به وضعیت زبانی دبر میگر

   :واضح می شود که مسعود فارانی  آقایبه تحقیقات زبانی  بناچگونه به زبان ادبی سازنده عرض اندام میکند. 
 
خاطر اجرای ه بزبانی سه زبان در منطقه بدون دعوای تفوق طلبی منطقه بنابه ضرورت زمانی  با آمدن اسالم در"

 ج شد. ئها راکار 
 کار می گرفتند. ، دفاع و امنیتقشون، شاه دربارزبان ، منحیث ترکیزبان از که 

 *رتی که به غلط مشهور دری پارسیبه زبان دری پاو ادب  (Administration)داری ملکی ایت ریمددیوان زبان 
 شده مشخص می شد

 با تجارت از روی نیاز به عربی  مشخص می شد. همراه زبان بین المللی  دین، کالم، فلسفه و علوم 
 .خالقیت زبانها از آنها کار گرفته می شدپس بنابه  
 

 امامی کردند  اجراپهلوی در منطقه  علمی و تجارت را با زبان لئمساالبته فراموش  نشود که قبل از آمدن اسالم 
از بین رفتن  بود.  همینکه زبان عربی و  بود واین زبان در حال مردنای بیش نافتاده  وزبان پهلوی زبان نارسا 

درین حالت زبان زبان پهلوی ناقص گلیم اش جمع شد.  ،احیاء کرددر منطقه زبان بومی پارتی دری را دوباره 
زبان پارتی دری  وعهده دار شد   ،میتوانست برآمدهرا که از عهده اش با توانایی  تجارت و عربی مسایل علمی

و ادیبان  ءعالقه شعرا گردید که موردادبیات  و مدیریت اداریتقویه و جایگزین در منطقه  بوسیلۀ اعراببازهم 
دری پارتی که غلط زیرا قبل ازین هیچ اثری به زبان  ،قرار گرفت. وسبب شگوفایی ادبیات در منطقه شدنیز

  " .وجود نداشت باشدمشهور آن دری فارسی 

 
و دیگر عالمان درک ، نصیرالدین طوسی  ، فارابیدالئل علمی بودن لسان عربی را میتوان از آثار علمی البیرونی، ابن سینا

 ....به لسان عربی تحریر یافته اندچرا کرد که 
 را می دهیم:  )در دری الجبر گفته میشود( جبراز ال درینجا یک مثال، موضوع برای واضح شدن

 

 های فورمول یکی ازماتیک می باشد.   مت معادالت دو مجهوله در  ۀعربی است که بیان کنند ۀخود کلم الجبر 
 محمد بن موسی رومشه

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 
  ۀدو مجهول ۀمعادل a, b, c های  «coefficient» که توسط این فورمول از کوویفیسنت

ax^2+bx+c=0، جاهل م حل شده وx1  وx2 ...به دست میآیند 
 

  ،...مانند زاویة متساوی الساقین، متساوی  صفاتدر زبان دری اسمی مانند جذر، مثلث، ضلع، زاویه، و
ایران  نااستفاده شده نمی تواند و اگر قاموس نگارست هندسهوجود ندارند که بدون آنها از   ،...و االضالع

و حاال می خواهند  مسخره ساخته اندا بسازد، اول اینکه خود را کوشش کرده است، معادل فارسی آنها ر
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به افغانستان و تاجکستان تحفه  قابل قبوللغت  ۵۰۰۰۰خویش را، به حیث  کلمات نامأنوسکه این 
است که نیاز علمی  بسیار ناقص یچوکات زبان علم پلوماسی پذیرفته شده مگر دریحاظ دکه از لبدهند... 

 آورده کرده نمی تواند.اصال ً بررا 
 

ند بلکه نمی ک عوض  خود ساختهس وأننامبا مأنوس عربی را اینکه لغات  نه تنهااین لغات  ۀترجمفلهذا 
موضوع  زاقبل  جدید، یعنی آموختن این لغات دمی آور اضافی را به وجود مشکالتبرای محصلین 

 نمی کنند. کوچکترین کمک درس محتوایبه  زند و در اصل بغرنج تر می سارا که محتوای درس درس، 
 

  اساس ریاضی را اعداد تشکیل می دهد که بدون داشتن اعداد منطقی، ریاضی بی معنی می شود... سیستم
 جهان به نام که در ، تشکیل می دهند «عربیدسیمال  اعداد»را در تمام جهان عددی 

«Decimal System»  ( ۱۰این اعداد از ده ) ساختمان. یاد می شوند (Digits) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 تشکیل شده است. (۱۰عدد ده )( baseبا بِز ) 

 
 است از:  عبارت  4375مثال  با این سیستم به وجود بیاوریم، به طور مدریهر عدد را که ما بخواهیم، قا

 
و   1 = 0^95و یا  1 = 0^10، یک حساب میشود در دنیای ریاضی هر عدد به توان صفر مساوی به

 عدد دیگر به توان و یا طاقت صفر مساوی به یک است. هر
 

                                                                 7 * 10^1 + 5 * 10^0  +10^3 + 3 * 10^2  4 
 

 

 
 است از  عبارت  19238به طور مثال     

8 * 10^0  2 * 10^2 + 3 * 10^1 +   +* 10^4 + 9 * 10^3  1 
 

 

 
 

ساخته و یا به وجود می آیند و بشر در زندگی روزمره  ، بیلیونلیونیاعداد از صفر گرفته تا م ۀبه همین طور هم
 خود در هر بخشی با آن حساب می کنند.

 خود را بازی می کند. ی، فلسفه، دین لسان عربی رول بسزادر علوم دیگر مانند نجوم، طبابت تیبرت به همین
 

ان" چک نمایند. در صورت "قاموس کبیر افغانستر از هموطنان عزیز تقاضا داریم که مصادر ثبت شده دنوت: 
 شا هللا بزودی داخل سیستم خواهند شد... و من هللا توفیق ان، نبود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 فارسی زبانی عقیملینک  :*
article.shtml-bateni-http://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/06/080602_an 

 لینک ذیل مراجعه کنید. اینزبان پارتی دری چرا زبان پارسی دری شد به :  *
german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_sankhiat_waje_tasmia_parsi_ba_dari.pdf-http://www.afghan  

       = 4000 +         300 +             70 +             5  =   4375 

= 10.000 +         9000 +             200 +       30    +  8  =  19238   
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