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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  

 ۰۸/۰۶/۲۰۲۱ قاموس کبیر افغانستان 

 و یا بطری« در قاموس کبیر افغانستان  ریت شکل نوشتاری »بتری، با
 

ایشان می  رهنمای نگارش نزِد جناب معروفی صاحب قیاس است.

فرمایند که چون این لفظ فرانسوی است بنابراین باید آنرا با )ت( نوشت  

کلمه های  م.یدر دستوِر زبان به قیاس بسیار اهمیت نمیده ماولی 

یونانی  بُقراط؛ سقراط؛ افالطون؛ ارسطو وغیره را نیز عرب ها از

است که آنان کلمهٔ گرفته  قاعدهٔ معمول در زبان عربی گرفته اند ولی 

این   .شده از زبان های دیگر را به حرف های خاص عربی می نویسند

افالطون؛ ارسطو وغیره را   قاعده در زباِن دری نیز پیروی شده است و

ما همه میدانیم که کاغذ با )ک( نوشته میشود ولی   به )ط( نوشته اند.

با آنکه )ق( یک حرف دری نیست؛ دری زبانان برای سهولت در تلفظ 

بگوید که مردم اشتباه  حاال اگر یکی بیاید و قاغذ هم تلفظ می کنند.

اگر به قیاس قاغذ دیگر  میکنند که قاغذ میگویند هم درست نمیگوید و

  لهذا تصمیم بر آن شد،هم اشتباه می کند.  ،را به قاف بدل کند )ک( ها

  را باهٔ مورِد نظر کلم  خودافغانی ماننِد سایر فرهنگ ها در قاموِس 

جناب معروفی صاحب دستور زبان را   .نوشته شود)ط( هردو  و )ت(

به شیوهٔ  مامی نویسند یعنی به مردم نسخه میدهند که چنین بنویسید وچنان منویسید ولی  prescriptiveبه شیوهٔ 

شیوهٔ معروفی صاحب قرن ها   نه این که چه گونه باید بنویسند. گونه می نویسند و م که مردم چهیتشریحی باور دار

ما از دو دید متفاوت به سوی زبان می بینیم که   معمول بوده است وامروز هم شیوهٔ معمول مکاتب وآموزشگاه هاست.

بلکه علم تجزیه  زبانشناسی تحلیلی دستور زبان قواعد درست گفتن ودرست نوشتن نیست  در هردو دید درست است.

   صحیح یا غلط مطلق در زبان وجود ندارد.  وتحلیِل زبان به اجزای متشکلهٔ آن است.

 ! ینویسندگان گرام

 . دینما ی " تشکر میبتر/یکلمهء "بطر یسیشما در مورد  طرز درستنو یریقاموس از سهم گ همکاران

  یعنی  یشد که هر دو نوع نوشتار نیبر ا میواحد نبود، تصم نظر کیبحث ها و نظرات  جهیکه نت ییآنجا از

 .گرددی" در قاموس درج می بتر/ی"بطر

   .میینما یختم بحت را اعالم م لهیوس نیبد

 بطری / یتر ب
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  یترب  /بطری 

 

 شکل ایرانی  /باتری
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