
 

 

  فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان- چهارمشماره -سال ششم

بررسي ميزان نزديكي كلمات فارسي روزنامه افغاني انصاف با كلمات فارسي مورد استفاده در 

 ايران

  )345-360(ص 

  4مريم افراسيابي
  3/1/92تاريخ دريافت مقاله:

  4/8/92پذيرش قطعي: تاريخ

  :چكيده 
بررسي ميزان قرابت كلمات فارسي معيار نوشتاري روزنامه افغاني انصاف با كلمات فارسي هدف اصلي پژوهش حاضر 

  باشد. ميمورد استفاده در ايران 
به عنوان نمونه  "انصاف"ي موجود در افغانستان ، تعداد پنج شماره از روزنامه هادر اين پژوهش، ازميان روزنامه

(الزم به ذكر است كه انتخاب گرديد.. سپس كلمات روزنامه در پنج هدف مشخص شده مورد بررسي قرارگرفت. 
دسته بندي كلمات بر اين اساس برگرفته از كاري است كه دكتر انوشه و خدابنده لو دركتاب فارسي ناشنيده انجام 

  داده اند.)
موش در ايران فرا كلماتاند. اين كه در روزگاران كهن كاربرد داشتهگانه)(بيگانه و غيربيكلمات فارسي  -1

 .اند و كاربرد روزانه دارنداند، اما در افغانستان همچنان زندهشده

 .در هر يك از دو كشور فرق ميكند (حدودا يا كامال )كاربرد دارند، اما معني آنهادوكشوركه در  كلماتي -2

 .اند، اما هيچ حضوري در فارسي ايران ندارندفارسي افغانستان راه يافته هاي ديگر بهكه از زبان كلماتي -3

كلماتي كه در ايران و افغانستان(با معناي روشن) حضور دارند ولي به لحاظ شكل ظاهري( تا حدي يا  -4
 كامال ) متفاوتند.

 دارند.ران حضور نكلماتي كه جزء دايره كلماتي فارسي مورد استفاده در افغانستان ميباشد و در فارسي اي -5

ً قريباتبررسيها از مقايسه گونه نوشتاري فارسي ايران و افغانستان چنين نشان ميدهد كه صرفنظر از پاره اي تفاوتها 
و  مو دامنه تفاوتها به حدي نيست كه در امر تفهي ستفارسي افغانستان و ايران يكسان انوشتاري تمام كلمات 

  به وجود آورد. ايتفاهم در نوشتار اختالل عمده
  كلمات زبان فارسي، روزنامه انصاف، فارسي افغانستان، فارسي ايران، گونه نوشتاري كلمات كليدي: 

  

  

                                                 
  Maryam.u700@gmail.comكارشناس ارشد آموزش زبان فارسي و آموزگار پايه پنجم ابتدايي  -1
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  :مقدمه

  ضرورت تحقيق:

جنوب غربي است كه در كشورهاي  ايرانيزبانهاي در شاخه  زبانهاي هند و اروپاييفارسي يكي از 
به آن سخن ميگويند. فارسي زبان رسمي كشورهاي  ازبكستانو  تاجيكستان، افغانستان، ايران

ارسي ) است. فارسي را پپشتوايران و تاجيكستان و يكي از دو زبان رسمي افغانستان (در كنار زبان 
د، به تدريج استقالل يافتنافغانستان و تاجيكستان از نظر سياسي،  نيز ميگويند. از وقتي كه ايران،

اما سنت نيرومند اين زبانها مانع از آن شد كه  در زبانهاي رسمي اين كشورها تغييراتي پيدا شد،
]. 127-109رزم آرا : ، [فارسي و تاجيكي: دو گونه متفاوت از زبان فارسي. هم كامال دور باشنداز 

درواقع، به خاطر ميراث فرهنگي و ادبي، اهل زبان اين سه كشور در برقراري ارتباط زباني در اين 
 Persian Language and" جامعه زباني وسيع وكالن، زبان همديگر را ميفهمند.[

Litrature: Lewis,"[ 

فارسي افغانستان از جهت اشتمال بر بعضي كلمات كهن اين زبان و نيز نظام آوايي اصيل آن،  			
ويژه رفع مشكالت متون كهن ـ زبانان دنيا نيز جذاب و در مواردي ـ بهميتواند براي ديگر فارسي

ي فكري و فرهنگي اهالست كه محكمترين پل پيوند ا راهگشا باشد. اما ارزش مهمتر اين زبان، اين
  دو كشور است و مهمترين وجه مشترك از مشتركات مردم ايران و افغانستان.

  
  روش تحقيق:

پس از دسته بندي لغات در پنج هدف مشخص شده، تعداد كلمات روزنامه به صورت تقريبي 

به دست آمد كه اين عدد تعداد تقريبي كل كلمات پنج شماره را نشان  46825مشخص كه عدد 

ميداد. پس از بررسي لغات مشخص شده در چهار سطح و تعداد كل كلمات موجود در پنج شماره 

 ست.فارسي افغانستان و ايران يكسان انوشتاري ً تمام كلمات تقريبانتيجه نشان داد كه  روزنامه،

فاده ستمحقق در اين راستا از واژه نامه ها و منابع مختلفي براي به دست آوردن معني دقيق لغات ا

كرده است از جمله: لغت نامه دهخدا، كتاب فارسي ناشنيده، فرهنگ لغت معين، واژه نامه ويكي 
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پديا و ....در اين مقاله هرجا كه الزم بوده كه اصالت واژه بيگانه مشخص گردد از اختصار استفاده 

  شده و به صورتهاي زير نوشته شده است:

  هندي) / پشتو(پشـ) / عربي(عربـ)فر)  / انگليسي(انگلـ) / هندي((فرانسوي

  پيشينه تحقيق:

اين  اند.كاربرد داشته  كه در روزگاران كهن(بيگانه و غيربيگانه)كلمات فارسي  -الف

اند و كاربرد روزانه اند، اما در افغانستان همچنان زندهدر ايران فراموش شده كلمات

  .دارند

  [انصاف پور] و [انوشه و خدابنده لو]  ) به معناي استاندار  1ص  528(شوالي -1

سومين برج از برجهاي دوازده گانه پس از ثور و پيش از سرطان ( جوزا -2والي ميدان وردك 

بخشهايي از يك كشور كه يك نفر والي بر آنها ( واليت -3 ]معين[)  مطابق خرداد ماه كنوني
جوزاي   9خانواده هاي شهداي رويداد براي  ]دهخدا [ )واليات.3شهرستان  -2.فرمانروايي كند

به معناي ده و  قريه -4واليت  ميدان وردك از سوي رئيس جمهور كرزي كمك نقدي شد.
در قريه سنوگرد ولسوالي گذره واليت هرات يك زن مورد حمله مسلحانه ]دهخدا[دهكده، شهر 

ه، از آن ) به معناي ازجمل2، ص 528(شماره به شمول-5فردي موتور سوار قرار گرفت.
به جاي از جمله : امپرياليسم رسانه اي غرب به شمول بي بي سي  شمار[انوشه و خدابنده لو]

به معناي  ]انصاف پور [) به معناي لشگر 3، ص 528(ش قشون  -6 فارسي از گذشته تاكنون ...
  كردند.ارتش :  مردم افغانستان با شجاعت و دالوري قشون سرخ شوروي را از خاك خود بيرون 

 ماليه: )1، ص 526(ش  تمبر تشخصيه ، امريت عوايد مستوفيت ، اداره مستوفيت -7
  فرمان  امر: كار، -2امريه: ابالغيه، فرمان  -1/  عوايد: درآمد / امريت: ماليات [انوشه و خدابنده لو] 

از  يصيه:/ تشخ[انوشه و خدابنده لو] حسابداري و دفترداري خزانه مستوفيت: اداره دارايي، 
اين يك سيستم كمپيوتري و معياري اداره  ]انصاف پور[ تشخيص به معناي شناسايي، بازشناسي

ماليات است كه اولين بخش آن كه چاپ تمبر تشخيصيه  ماليه دهنده ميباشد، با موفقيت در 
 امريت عوايد مستوفيت هرات عملي گرديد. در اين مراسم ضياء الحق سخاء رئيس اداره مستوفيت

  واليت هرات گفت: ...
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به معناي  ]انصاف پور[ سرور مالك، ) جمع رب به معناي صاحب،2ص 526(شمارهارباب  -8
هاي فهرست واژه[: پوليس بايد خادم ملت باشد ، نه ارباب ملت.  )كدخدا: ملك (هراتي: ارباب

 سخن و كالمبه جاي مضمون،  )1، ص 455(ش منطوق -9 ]متفاوت در فارسي افغانستان و ايران

 ) به جاي كشور2، ص 455(ش  ملك-10 اي است بدين منطوقدرقرآن مجيد آيه ]دهخدا[

 أتنشدر معناي  )2، ص 455(ش  منبعث-11است  "ملكي متمدن"نمايشگاه متعلق به  ]دهخدا[

هاي متفاوت فهرست واژه[به جاي استان  )2، ص 455(ش واليت-12]دهخدا[ شدن ناشي.  يافتن
  در بخش واليتها غرفه كردستان و خوزستان و سمنان برگزيده شدند.]فغانستان و ايراندر فارسي ا

دولت   ]معين[ .غوزة خشخاش كه از آن ترياك گيرند ) در معناي  2، ص 455(ش  كوكنار-13
(ش صعوبت-14افغانسـتان سـياسـتهايي را درقبال محو و ريشه كن ساختن مزارع كوكنار دارد    

از آنجا كه ابتال وآزمايش همواره با سختي و صعوبت همراه   ]معين[) به جاي سختي 2، ص 455
برخي از كشــورها و دولتهاي ]دهخدا[  فرود) مقابل صــعود، 2، ص 455(ش هبوط-15ميباشــد

به معناي  )3، ص 455(ش تحزب -16از طرف ديگر بام به پايين هبوط كرده اند اســالمي ديگر،
ــ ــت كه تحزب در آمريكا قدمتي بيش از  ]معين[ دنگروه گروه ش ميالدي  1830اين در حاليس

ــفير تركيه تقرر پوهنمل  ]دهخدا[) قرار گرفتن 3، ص 455(ش  تقرر-17دارد. در اين ديدار سـ
(ش منسوبين-18لوي پاسوال غالم مجتبي را به سمت وزير امور داخله افغانستان تبريك گفته. 

ــتگاندر معنـاي متعلقـا   )3، ص 455 ــوبين  ]دهخدا[ن و وابسـ و به ويژه در بخش آموزش منسـ
ــور   ــيواز كــه يكي از بزرگترين مراكز تربيوي پوليس در آن كشـ ــي سـ پوليس در مركز آموزشـ

تن از منسوبين پوليس  1000تاكنون  ]معين[درمعناي منبع   )3، ص 455(ش مصدر-19است.
ــلكي قرار گرفته اند كه تن از آنان پس از فراغت در  500 ملي در مركز متذكره تحت آموزش مس

، ص 455(ش  سرحدي-20پست هاي كليدي وزارت امور داخله مصدر خدمت به مردم هستند.
وزير ]هاي متفاوت در فارســي افغانســتان و ايرانفهرســت واژه[) به معناي مرزي، ســرحد: مرز، 3

 هاي لسانسسويه مينه آموزش افسران پوليس بهامور داخله خواهان كمكهاي بيشـتر تركيه در ز 
ايتالف -21و ماسـتري در بخشهاي مبارزه با جرايم جنايي، مبارزه با تروريزم  و سرحدي گرديد. 

ــدن  ) به جاي ائتالف، با4، ص 455(ش  ــته ش ه بريتانيا ب ]دهخدا[ همديگر الفت گرفتن و پيوس
فوف نيروهاي كار مشــترك با قواي ايتالف و نيروهاي افغان ادامه داده تا از حمالت از داخل صــ 

ــود.  )(از نظر نگارنده 4، ص 455(ش  محراق-22*افغـان بر همكاران خارجي آنها جلوگيري شـ
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ــواهدي از آن در جمالت ديگر ميتواند  محراق با توجه به كاربرد آن در جمله و نيز با توجه به شـ
انيان حكايت از ان داشت كه افغانستان عزيز همچنان در محراق توجه جه به معناي مركز باشد.)

و مركز توجه  محراق ،حضرت حافظ دعا ميكنه كه جمال محبوببه ويژه مسـلمانان است.شاهد:  
داراي ، به معناي  ]انصاف پور[) به معناي بسـيار، انبوه  4، ص 455(ش  متكثر-23 5باد نظرهر 

  افتند.ياز نشريات متكثر و رسانه هاي متعدد ديداري و شنيداري...... اطالع بيشتر  ]معين[كثرت 

خود بر ملك خويش سروري  ]انصاف پور[) به معناي كشور و مملكت 4، ص 455(ش  ملك-24

محمد توريالي، قوماندان امنيه  ]انصاف پور[ و ]معين[ژاندارم  )4، ص 455(ش امنيه  -25كنند.

، به ]انصاف پور[به معناي قسمت، بهره، سهم  )1، ص 585(ش حصه  -26ولسوالي گرشك 
دولت افغانستان در حصه استرداد جايدادهايشان  [انوشه و خدابنده لو]، بخشمعناي ناحيه

در تداول فارسي امروز، قانون گزاردن .  )1، ص 585تقنين (ش -27همكاري الزم خواهد كرد.

قانون ويژه اي كه حقوق آنان را تعريف كند و ضمانت  تقنيناز اينرو، ]دهخداوضع قانون كردن[

(ش  مسوده-28هاي اجرايي براي احقاق حقوق و حفظ كرامت انساني آنان پيش بيني كند. 

اين سطور بر آن   ]معين[، پيش نويس ، نوشته اي كه بعداً اصالح و پاكنويس شود ) 1، ص 585
منع خشونت عليه زنان را از منظر حقوقي به است تا فرمان تقنيني سابق يا مسوده كنوني قانون 

اين سطور بر ]انصاف پور[)  به معناي وزنه، سنگ ترازو 1، ص 585(ش  سنجه-29سنجه بگيرد.
آن است تا فرمان تقنيني سابق يا مسوده كنوني قانون منع خشونت عليه زنان را از منظر حقوقي 

اينكه خشونت ]انصاف پور[ه، فراخ ) به معناي گسترد1، ص 585(ش  موسع-30به سنجه بگيرد.

(ش مخنث -31مفهوم موسعي است و آيا اساسا اين عنوان داراي معناي مشخص يا مخنث است
هاي فهرست واژه[ ناگراييجنس گرايي يا جنسهيچ Asexual) به معناي خنثي، 1، ص 585

 اسا اين عنواناينكه خشونت مفهوم موسعي است و آيا اس]متفاوت در فارسي افغانستان و ايران

هر چيز كه به دقت در )  1، ص 585(ش  مطمح نظر-32داراي معناي مشخص يا مخنث است
مرآن پادشاهزاده   :وي بنگرند. (ناظم االطباء). مورد نظر و توجه . آن كه نظر را به سوي خود كشد

قانون اساسي تطابق يا تضاد آن با اصول ]دهخدا[)  را كه مطمح نظر او بود خبر كردند. (گلستان

آن كه مورد جنايت واقع )  2، ص 585(ش  مجني-33و ارزش هاي ديني مطمح نظر است

اين قانون تنها به جرم انگاري و تعيين مجازات مصاديقي توجه كرده كه مجني زنان   ]معين[.شده

                                                 
٥ ganjoor.net/hafez/ghazal/sh104  
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مميزهاي ديگري )  3، ص 585ساختمان دبستان (ش  5مكتب به جاي باب  5باب:   -34است
فعي و مار ا (شته به كار مي رفته اند كه در فارسي امروز ديگر كاربرد ندارند. مثل: تازيانهنيز در گذ

 اختطاف-35]، استاجيبررسي مميزهاي عدد در زبان فارسي)[عمارت، خانه (ابب  / )،...  سمي
انوشه و خدابنده [، به معناي آدم ربايي، گروگانگيري ]دهخدا[) به معناي ربودن، 3، ص 585(ش 

آدم رباي حرفه اي به اتهام اختطاف يك تن از متنفذين  5مقامات امنيتي هرات از بازداشت ]لو

) آدم ربا، (با توجه به 3، ص 585(ش  اختطاف چي-36قومي در ولسوالي شيندند خبر دادند.

، 585(ش آمر -37فرد اختطاف چي را شناسايي و بازداشت كردند. 5]دهخدا[معناي اختطاف)

عبدالحميد حميدي، ]انوشه و خدابنده لو[به معناي رئيس و سرپرست،  ]هخداد[) فرمانده 3ص 

) مصغر سراي، خانه 3، ص 585(ش   سراچه-38آمر امنيت و سرپرست قومانداني امنيه هرات
ميل تفنگچه و يك عراده موتر سراچه كشف وضبط  2از نزد اين افراد ]انوشه و خدابنده لو[كوچك

تعداد كثيري از ]دهخدا[)، جمع باشنده به معناي مقيم،4، ص 585(ش  باشندگان-39گرديد.
  باشندگان اين ولسوالي با تجمع اعتراض آميز خواهان بازداشت و مجازات عاملين اين رويداد شدند.

 رودو از پس بود هندوستانو نجيب الدوله افغان يوسف زي با پانزده هزار سوار افغان كه باشنده  

: اسعار خارجي )،4، ص 585(ش  اسعار-40... يكي دهلي خدمت شاه دراني آمدهنزد به دراني شاه

 كلماتي -ب]نرخ طال و اسعار خارجيمعين، جمع سعر، ارزها []دهخداارزها (اصطالح بانكي ) [

در هر يك از دو كشور فرق  (حدودا يا كامال)كاربرد دارند، اما معني آنهادوكشوركه در 

به جاي   ]انوشه و خدابنده لو[ساختمان ) به معناي طبقه،1، ص528(شماره  منزل-41.ميكند

) 528(ش تصادف-42(در قسمت آدرس روزنامه) 239منزل ):1ص 528پالك(شماره 

  ) (نماينده مجلس)[معين]528(ش  وكيل-43(تقابل)[دهخدا]امروز دين و دنيا در تصادف است. 
، كه منظور همان آشكار ]دهخدا[به معناي برهنه  عريان-44وكيل مردم در مجلس سنا گفت:.... 

و مشخص است. با نگاهي منصفانه به سياستهاي استعماري دول يهودي و مسيحي عليه دولتها و 
-45ملتهاي اسالمي، به جهت عملي و خارجي اين واقعيت آشكار و عريان پي خواهيم برد.

بررسي مميزهاي عدد در زبان [و تانكبراي انواع اسحه سنگين مثل توپ الف)   ) 3،ص585(شعراده
انوشه و [ واحد شمارش وسايل نقليه، مانند خودرو و دوچرخه، دستگاه ب)   ]، استاجيفارسي

ميل تفنگچه و يك عراده موتر  2(دراينجا همين معني منظور است)از نزد اين افراد  ]خدابنده لو
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رك به معناي گم، ناپيدا، الد ):1، ص 455(ش  (عربـ)الدرك -46سراچه كشف وضبط گرديد.
ت كه خواهيم گف به محض اينكه نتايج پاياني تحقيقات را بدست بياوريم،]انوشه و خدابنده لو[

دليل الدرك شدن آنها چيستدو مامور امنيت ملي الدرك شده براي يك دوره آموزشي دو نيم 
اين گروه ]و خدابنده لوانوشه [ ) به معناي قبضه،  2، ص 455(ش  ميل-47ماهه ..... رفته بودند.

ميل سالح و مقداري مهمات انفجاري خود را به دولت تحويل داده  10نفري مخالفان دولت  12
تن از  1000تاكنون  ]انوشه و خدابنده لو[) به معناي فني 3، ص 455(ش مسلكي -48اند.

از آنان تن  500منسوبين پوليس ملي در مركز متذكره تحت آموزش مسلكي قرار گرفته اند كه 
  جايداد -49پس از فراغت در پست هاي كليدي وزارت امور داخله مصدر خدمت به مردم هستند.

انوشه و خدابنده [اموال غير منقول، دارايي، زمين كشاورزي به معناي ) جايداد1، ص 585(ش 
(ش عصري-50دولت افغانستان در حصه استرداد جايداد هايشان همكاري الزم خواهد كرد.  ]لو

امروزه ادارات كشور نياز مبرمي    ]انوشه و خدابنده لو[ به معناي معاصر، شيوه روز  )1، ص526
به داشتن سيستمهاي پيشرفته و عصري دارند كه بتوان از اين طريق از افزايش و باال رفتن گراف 

  فساد اداري ، تخطيها و قانون گريزيها جلوگيري كرد. 
اند، اما هيچ حضوري در فارسي افغانستان راه يافتههاي ديگر به كه از زبان كلماتي -ج

  .فارسي ايران ندارند

فواد "درجمله:  ]dic.amdz[ ترانسپورت(انگلـ) به معناي حمل ونقل.ترانسپورتي /  شركت-51

جمع عساكر-52سخنگوي شركت ترانسپورتي بالل در گفتگو با  خبرنگاران ابراز داشت.  "خان
پس هر چه زودتر، عساكرشان را از افغانستان  ]انوشه و خدابنده لو[عسگر(عربي) به معناي سرباز

) 1،ص528(ش  صحي-53خارج نمايند و اين نبرد بي پايان و بي مفهوم را عمال پايان دهد.
مراقبت صحي به جاي مراقبت بهداشتي، وزير صحي به  (عربي) ، به معناي بهداشت، در كلمات

مقامات بهداشت، امور صحي به جاي امور جاي وزير بهداشت، مقامات صحي به جاي 
اردوي ملي آمريكا با وعده هايي ]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[بهداشتي،

دروغ كه هرگز تحقق نمييابد شهروندان آمريكايي را استخدام ميكند. وعده هايي درباره تعليم 
سفر وزير صحت و برنامه محو فلج اطفال در  وتربيت و مراقبتهاي صحي رايگان و ديگر چيزها.  / 

(ويكي پديا) والي )poliomyelitis لـ  انگ(واكسن فلج اطفال) ( واكسين پوليو-54قندهار
قندهار در اين ديدار گفت كه با كوششهاي مكرر كاركنان صحي واكسين پوليو  در واليت قندهار 

 15ر مناطق دوردست اين واليت ، به هزار طفل د 60، رقم اطفال واكسين نشده در هر دوره از 
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انوشه و [) به معناي آداب و رسوم و سنتها 1،ص528(ش عنعنات -55هزار طفل رسيده است.
  غربي ها براي سنتها و عنعنات اسالمي در افغانستان جديد، پالنهاي مختلفي دارند.]خدابنده لو

برگردان كلمات فارسي دري [) برنامه (اروپاييبه معناي  )،3، ص 528(ش  پروگرام -56
 سيستم-57 ]انوشه و خدابنده لو[به معناي طرح اجراي كار]افغانستان به كلمات فارسي ايران

/ استندرد  ]انوشه و خدابنده لو[برگه، ماليات / تكس(انگلـ) به معناي نرخنامه،   تكس استندرد
ون والي هرات سيستم تكس روز دوشنبه طي محفلي با حضور معا]dic.amdz[ به معناي استاندارد

) 1، ص528(ش هجمه  -58*استندرد(سيگتاس) در رياست مستوفيت اين واليت افتتاح شد.
(هجوم) ( معني اين كلمه در جمله قابل درك ميباشد.)در پنج قرن اخير، بزرگترين حمالت و 

ها عليه انديشه هاي اسالمي صورت گرفته است، ارباب كليسا دين تحريف شده ي  هجمه
گراف -59مسيحيت را با شدت و حدت تمام از راههاي مختلف در دنياي اسالم ترويج مي كردند.

نمودار : امروزه ادارات كشور نياز مبرمي ]dic.abadis[به معناي نمودار.  )1، ص 526(انگلـ)، (ش 
م هاي پيشرفته و عصري دارند كه بتوان از اين طريق از افزايش و باال رفتن گراف به داشتن سيست

)تشناب 2، ص526(عربي) (ش  اعمار-60فساد اداري، تخطيها و قانون گريزي ها جلوگيري كرد. 
ت فهرس[به معناي دستشويي و يا حمام، اعمار به معناي بنا و مصروف به معناي مشغول و سرگرم 

) به معناي 2، ص526(عربي) (ش  مصروف -61]ت در فارسي افغانستان و ايرانهاي متفاوواژه
 12اين مكتب داراي ]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[مشغول و سرگرم 

ميادين ورزشي تشناب،   6سيستم برق ، يك حلقه چاه آب آشاميدني، اتاق اداري، 14صنف درسي،
تن از شاگردان ذكور ميتوانند در آن  593ي ميباشد، كه با اعمار اين مكتب با ساير ملحقات ضرور

به ، فرانسوي "ليسه"(تلفظ نادرست ) 2، ص526(ش   ليسه -62**.مصروف به تحصيل گردند
ديد تعمير ج]برگردان كلمات فارسي دري افغانستان به كلمات فارسي ايران) [معناي دبيرستان

 526(ش   سارنوالي-63واليت هرات افتتاح و به بهره برداري رسيد.ليسه مسافران ولسوالي اويه 
به گفته وي، تاكنون يك كلينيك خصوصي ]فرهنگ لغات پشتو[) (پشـ) به معناي بازرسي 2، ص 

-64مسدود شده و مسئوالن آن به دليل تخطي به سارنوالي مربوطه معرفي شده اند.

(پيچكاري كردن= اميول زدن  ول: پيچكاريآمپ )  الف) به معناي2، ص 526(ش  (فر)پيچكاري
/ ب) به معناي  ]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[) (در هرات: سوزن زدن

چندي پيش يكي از شهروندان هرات نيز مدعي شد كه توسط ]واژه نامه همزبانان، فكرت[تزريق 
 ولسي جرگه-65باخته است.يك پيچكاري در يكي از كلينيكهاي خصوصي، مريض آنها جان 
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محمد اسحاق رهگذر، نماينده ]فرهنگ لغات پشتو[) به معناي پارلمان، 2، ص 526(پشـ)، (ش 
درنگي بر جنجال زبان [( پشـ)، ولسوالي -66....... به خبرنگاران گفت... مردم بلخ در ولسي جرگه،

فهرست [)كشور افغانستانفرمانداري، حكمراني (در تقسيمات /  ]، انگوري"دري "و "فارسي"
مركز واليت،  3و  ولسوالي 16وي افزود كه در  6]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانواژه

  پسته امنيتي مصروف به خدمت هستند. 382تشكيالت پوليس محلي ايجاد شده كه به 
و به معناي بانوان  اناث و ذكورو   ]انوشه و خدابنده لو[به معناي مد فيشن شو-67

وي عالوه كرد كه دو روز قبل، همايشي ]تبديل لغات دري به فارسي و فارسي به دري[مردان
  موسوم به فيشن شو از طرف روشنفكران اعم از طبقه اناث و ذكور به دور از ........... برگزار شد.

 )يكم و دوم سوم،ستاديار (درجه اپوهنمل -68)3، ص 455(پشـ)  (ش پوهنمل لوي پاسوال 

به لوي  -69 ]16، سيد عبدالوهاب : ص وضعيت پژوهش درافغانستانپوهنمل) [ پوهنيار، (پوهيالي،
در زير  "پته خزانه"گنج باد آورده پاسوال به جاي پاسبان[-70]فرهنگ لغات پشتو[معناي بزرگ  

، يزداني]در اين ديدار سفير تركيه تقرر پوهنمل لوي پاسوال غالم مجتبي تحقيق و بررسي ذره بين

)(پشـ) به معناي 3، ص 455(ش انقره-71را به سمت وزير امور داخله افغانستان تبريك گفته. 
سپس وزير امور داخله با ابراز سپاس از كمكها و همكاريهاي دولت  ]فرهنگ لغات پشتو[آنكارا 
  گفت.انقره، 

  هاي لسانس و ماستريسويه

، 455(ش ماستري -73]انوشه و خدابنده لو[به معناي تراز، سطح )3، ص 455(ش سويه-72

ـ ، ماستري  /]انوشه و خدابنده لو[) به معناي فوق ليسانس، كارشناسي ارشد  3ص   )master(انگل

دانشوري، درجه ي دانشگاهي  .دانسته اند "دانشور"را در زبان فارسي ، "ماستر"برابر واژه ي ، 

درست گويي در  روش هاي درست نويسي و[ .پايينتر از دكترا است باالتر از ليسانس و

وزير امور داخله خواهان كمكهاي ]15-13ص برابرهاي فارسي چند واژه خارجي، جاويد:[،زبان
ي مبارزه شهابيشتر تركيه در زمينه آموزش افسران پوليس به سويه هاي لسانس و ماستري در بخ

ي) به (هند) 3، ص 455(ش  چوكي-74با جرايم جنايي، مبارزه با تروريزم و سرحدي گرديد.
از بزرگان ]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[ صندلي، مقام، منصبمعناي 

                                                 
اين واژه ها، جزو "و..... مي گويند  "دگروال"، "پوهاند "،"ولسوالي"، "پوهنزي"، "پوهنتون"كارگيري واژه هاي (پشتو) مثل داران به فطر ٦

  .(انگوري)دليلي براي تغيير آن ها وجود ندارد مصطلحات ملي افغانستان شده و
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ي) به (هند چوكات-75كشور خواست تا بيش از اين، بر سر حفظ چوكي و مقام، رقابت نكنند.
وي اضافه كرد: ]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[ چارچوب، حد، قاب معناي

بوده كه  6133پامير شمال كشور،  303تشكيل پوليس محلي در چوكات فرماندهي پوليس ژون 
نفر استخدام شده و توسط نيروهاي بين المللي در مراكز تعليمي آموزش مسلكي  5076تاكنون 

هاي متفاوت در فهرست واژه[(عربـ) اطالعاتي  )4، ص 455(ش استخباراتي--76ند.را ديده ا
نظارت بر روند استخدام سربازان جديد جديتر شده و تالش هاي ]فارسي افغانستان و ايران

هاي متفاوت در فهرست واژه[شهرباني  قومانداني امنيه-77استخباراتي هم افزايش يافته است.

كلمه ي ()، به معناي فرمانده، 4، ص 455(ش   امنيهقوماندان -78]رانفارسي افغانستان و اي
زبان فرانسوي گرفته اند. در » كوماندان«ريشه ي تركي دارد كه البته ترك ها هم از » قوماندان«

درباره ي كلماتي كه در زبان فارسي  ).[مي گويند» كوماندان«تركي و فرانسوي به اين كلمه 

تبديل لغات دري به فارسي و فارسي [قوماندان : فرمانده  ، شايق]دبه دو نوع نوشته مي شون

هاي فهرست واژه[) به معناي مجلس سنا 1، ص 585(پشـ)(ش مشرانو جرگه-79 ]به دري
  "عضو مشرانو جرگه"داوود اساس  ]انوشه و خدابنده لو[ و ]متفاوت در فارسي افغانستان و ايران

) به جاي ارتباطات و مخابرات  رئيس بزرگترين 1، ص 585(ش  (انگلـ)تيلي كمونيكشن-80
تصدي هند موسوم به بهارتي كه در بخشهاي تيلي كمونيكيشن، بيمه و پروسس مواد غذايي در 

) 2، ص 585(ش  terminology (انگـ)ترمينولوژي-81كشور جهان فعاليت دارد. 21
ز ترمينولوژي اين قانون اهيچ تعريف و توضيحي در لغات ، فنى، كلمات فنى اصطالحات علمى يا

، ص 585(هندي) (ش سرك-82خريد و فروش زن به منظور يا بهانه ازدواج به دست داده نشده

هاي متفاوت در فارسي فهرست واژه[به معناي خيابان،   Saraka(7از واژه هندي سركا () 4

)، پزشكي 4، ص 585(ش  طب عدلي-83كابل، سرك شهيد مزاري]افغانستان و ايران
  جسد آقاي هاشمي براي تحقيقات به طب عدلي فرستاده شد]انوشه و خدابنده لو[ونيقان

ات تبديل لغ[ تخنيچِسكي)"(بر گرفته از روسي به معناي فني  )4، ص 585(ش  تخنيكي-84

هاشمي عالوه بر اينكه در بخشهاي تخنيكي با راديو همكاري ]دري به فارسي و فارسي به دري
  با شموئيل عازار و ايسون گري دو پيلوت حاضر در اين جنگنده قطع شده داشتند...ارتباط راديويي

                                                 
   .com/post/195http://khalili8923.blogfaاست؟ 'بيگانه'كدام زبان براي دولت افغانستان  ٧
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  .اندهاي فارسي كه در افغانستان كاربرد دارند و در ايران ناشناختهواژه  -د

 Carrot and :انگليسيبه ( چماق و هويج)، به معناي هويج,  2، ص 526(ش  زردگ -85

stick براي رفتار بد است. يا به  تنبيهبراي رفتار خوب و ارائه  تشويقارائه  استسيدر اصطالح به

ويج ه آمريكا در راستاي سياست چماق و[ .عبارتي به معني سياست تهديد و تحبيب به كار ميرود

  استفاده همزمان از سياست زردگ و چماق از سوي دولت افغانستان..... ])(تهديد و تحبي

هاي متفاوت در فارسي افغانستان و فهرست واژه[به معناي جوجه  )2ص  528(ش چوچه -86
  ,  ]انوشه و خدابنده لو[يعني بچه ، مثال: (چوچه پشك، چوچه پيشك: به معناي بچه گربه ]ايران

كهنه -87توله : و باز زن ديگري در آمريكا به چوچه سگي از پستان مادرانه اش شير ميدهد. 

به معني كهنه ) به شخصي اطالق ميشود  vetus ( برگرفته از واژه التينبه معني ايثارگرسرباز: 
الت وكه، ساليان دراز تجربه خدمت در نيروهاي مسلح دارد. لذا اين افراد به خاطر تاثيري كه در تح

              ],جهانيان و ايثار و شهادت[.جهاني و كشور خود داشته اند بسيار مورد احترام و افتخار ميباشند
، قدام به خود كشي ميكنندبنابر مطالعات امور كهنه سربازان، بيش از دو سوم كهنه سربازان كه ا

بسيار به جا و شايسته  .به معناي همبستگيهمپذيري -88*سال به باال هستند. 50ساله يا  50

بر سر در سازمان  ، همپذيرياست كه آن آيه بلند و انساني را به عنوان شعار شعورمند صلح و 

  و يا حمام،   ) به معناي دستشويي 2، ص526(ش تشناب -89ملل متحد، نصب و نقش كنند.
  6سيستم برق ، يك حلقه چاه آب آشاميدني، اتاق اداري، 14صنف درسي، 12اين مكتب داراي 

  .ميادين ورزشي با ساير ملحقات ضروري ميباشد، تشناب

  كلمات قابل فهم كه تقريبا در امالء متفاوتند.-م

انوشه و خدابنده [پزشك، طبيب(واژه اي انگليسي)  به معناي دكتر، )1ص 528(ش داكتر-90

 وعده سپرد  وبه زود ترين فرصت -92به معناي دالر  ) (انگلـ) 1ص 528(ش  دالر-91 ]لو

صدر اعظم پاكستان به مسئوالن اتاق وعده داد   ) به جاي دراولين فرصت و1ص 528(شماره 

مشكالت متوقف شدن كانتينرها حل وفصل خواهد  زودترين فرصتكه به  وعده سپردتجارت 

  ]انوشه و خدابنده لو[(واژه اي انگليسي) ) به معناي پليس 1ص 528(شماره  پوليس-93شد.
تداوي -94هزار مامور دارد. 135هزار نظامي و پوليس اين كشور نيز  35اردوي تونس تنها 

تداوي فلج اطفال، هنوز در اين ]لو انوشه و خدابنده[) به معناي مداوا و درمان 1ص 528(شماره 
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، به معناي خودرو، اتومبيل،  ) (انگلـ)528(ش موتر-95واليت دستاورد خوبي نداشته است.
) (سرايت)  بعد از اين تحول ، سكوالريزم به 528(ش  تسري -96*]انوشه و خدابنده لو[ماشين

وجود آمد،  يعني جدايي دين از سياست كه اين انديشه از مرزهاي اروپا ميگذرد و به جوامع 
انوشه [) به معناي پروفسور، استاد 3، ص  528(ش پروفيسور-97پيدا ميكند. تسرياسالمي 

   2013فبروري  12) فوريه  1، ص 526(ش  فبروري-98پروفيسور عصمت اللهي]و خدابنده لو
) به معناي شبيخون  امپرياليسم رسانه اي غرب به شمول بي 2، ص 528(ش  شبيه خون-99

همزمان با ورود گسترده نيروهاي  2001بي سي فارسي از گذشته تاكنون... به ويژه  پس از سال 
اي خبري و تهاجم عليه خارجي به افغانستان با سود گيري خاصي از نرم خبرها و ديگر شگرده

فرهنگ اصيل مردم افغانستان القاي فرهنگ بيگانه و تثبيت آن ، نوعي شبيه خون فرهنگي را در 
)   به جاي 1، ص  526(ش   كمپيوتري-100راستاي بي هويت كردن مردم ما به پيش برده است.

اداره ماليات )اين يك سيستم كمپيوتري و معياري 1، ص 526(ش  ماليه دهنده-101كامپيوتري
(ش  عالوه كرد-102.است كه اولين بخش آن كه چاپ تمبر تشخيصيه  ماليه دهنده ميباشد 

) به معناي اضافه كرد فرمانده ناتو عالوه كرد كه او جهت تحقيقات بيشتر يكي از 2، ص 528
) به 1، ص  526(ش تيلفون-103فرماندهان نيروهاي خارجي را به واليت كنر فرستاده است.

دوست داشتن افراطي -104]انوشه و خدابنده لو[معناي دستگاه تلفن(واژه اي انگليسي) 

: اما از آنجا كه انسانها به دليل دوست  )به جاي خودپسندي زياد1، ص 526(شماره  خويش
داشتن افراطي خويش، نميتوانند به نقد دقيق و منصفانه خود و اكتسابات نفساني خويش 

) به جاي غيرضروري  وقتي پاكستان از همكاري 2، ص 526(ش  غير الزام آور-105ازند...بپرد
، 526(ش روي همين دليل-106در زمينه برگزاري يك كنفرانس غيرالزام آور اجتناب ميورزد،....

نده انوشه و خداب[به معناي گير كردن و  بسته شدن  بند شدن/   به معناي به همين دليل )3ص 
صحت -107مين دليل با بند شدن وارداتي، تجار كشور يا دست به احتكار ميزنند روي ه ]لو

روان به معناي  سال جاري، :سال روان  /  به معناي معالجه و درمان )3، ص 526(ش يابي
پس از صحت يابي دوباره به كشور باز  دلو  سال روان ، 29در     ]انوشه و خدابنده لو[جاري

در راستاي تهيه مواد اين قطعنامه .) به معناي مفاد3، ص 526(ش  مواد-108ميگردند.
اكثر استادان دانشگاه  .) به جاي باالترين 3، ص 526(ش باال -109پيشنهاداتي را ارائه داشته ايم...

  )   به جاي تكنولوژي /3، ص 526(ش تكنالوژي-110، سطح سوادشان از ليسانس باال نيست.

     ]انوشه و خدابنده لو [به معناي فيزيك(واژه اي فرانسوي) به معناي فيزيكي، از فزك فزكي
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دنيا در جهت شكوفايي فكر و فرهنگ و   تكنالوژيسال گذشته بايد از  11حكومت حداقل در
، آنهم در حد بسيار پايين،  فزكيپيشرفت و صنعت استفاده اعظمي ميكرد. به جاي باز سازي 

، 526(ش  براي چنين يك مدت درازي-111بازسازي فرهنگي و معنوي را روي دست ميگرفت. 
تاكنون جهان هيچگاه تجمع علت ها را با منابع متعهد -)  به جاي:  براي چنين مدت طوالني3ص 

  )  3، ص 526 (ش به طور فزاينده اي حرفه اي-112براي چنين يك مدت درازي تجربه نكرده.

به جاي : به شكل بسيار حرفه اياو هم چنين عالوه كرد كه در طول دو سال آينده نيروهاي امنيتي 
، 455(ش دونيم ماهه-113افغانستان به طور فزاينده اي حرفه اي، مستقل و مطمئن خواهند شد.

نيم ماهه ..... دو مامور امنيت ملي الدرك شده براي يك دوره آموزشي دو . روز 15دو تا  :)1ص 
  اين افراد وعده سپردند.) به جاي وعده دادند2، ص 455(ش وعده سپردند-114رفته بودند.

)بيشتر از ما انسان ها، از گرفتن نمره قبولي محروم 2، ص 455به جاي بيشترِ (ش  بيشتر از-115

متفاوت هاي فهرست واژه[) به معناي وزير كشور 3، ص 455(ش وزير امور داخله -116ميشويم.

) از تربيه به معناي 3، ص 455به جاي تربيتي(ش تربيوي  -117 ]در فارسي افغانستان و ايران
و به ويژه در بخش آموزش منسوبين پوليس در مركز آموزشي سيواز ]انوشه و خدابنده لو[تربيت 

) 4، ص 455(ش  پر مخاطب-118كه يكي از بزرگترين مراكز تربيوي پوليس در آن كشور است.
جاي پرمخاطب ترين(استفاده از صفت عادي به جاي صفت عالي)غرفه خبرگزاري صداي افغان  به

در -119و روزنامه انصاف، پر مخاطب بخش بين الملل نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها بود.

و  توان امنيتي  2014در خصوص پس از . ) به جاي در اين خصوص 4، ص 455(ش خصوص

) 4، ص 455(ش در براي-120كاران يكي از رسانه ها و... شنيدند. كشور هم از زبان دست اندر

(ش پوسته-121در براي سازماندهي روند انتخابات آرزوي موفقيت نموده است..به جاي دربارة 
زي اين تيراندا]هاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايرانفهرست واژه[) به معناي پست 4، ص 455

، 585(ش استراتيژي-122غيير شيفت كاري رخ داده است.در يك پوسته پوليس در جريان ت
انصاف [) از استراتژي به معناي فن تدابير جنگي، هدف غايي در سياست و جنگ، راهبرد1ص 
اما سوال اينجا است كه اين تغيير استراتيژي تا چه حد ميتواند امنيت افغانستان را تامين  ]پور

تبديل لغات فارسي به دري و دري به [با اينحال به معناي  )1، ص 585(ش با اين هم-123كند.

با اين هم بلقيس روشن يكي ديگر از اعضاي مشرانو جرگه حكومت افغانستان را در امر  ]فارسي

   به جاي در رابطه با )1، ص 585(ش در رابطه به-124معادالت خارجي، ناكارا توصيف كرده.
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افغانستان. در رابطه به مشكالتشان به رئيس در رابطه به فرصت هاي خوب سرمايه گذاري در 

عهده دار كاري شدن، )به جاي مقام، 1، ص 585(ش  تصدي-125جمهور كشور معلومات دادند.

رئيس بزرگترين تصدي هند ]انصاف پور[به معناي سرپرستي.  ]معين[مسؤليت كاري را پذيرفتن
كشور  21سس مواد غذايي در موسوم به بهارتي كه در بخش هاي تيلي كمونيكيشن، بيمه و پرو

  )رئيس اجرائيوي خدمات صحي فورتيس.1، ص 585(ش اجرائيوي -126**جهان فعاليت دارد.

معلومات: اطالعات، آگاهي،  )  به جاي اطالعات دادند 1، ص 585(ش معلومات دادند-127
  .در رابطه به مشكالتشان به رئيس جمهور كشور معلومات دادند]انوشه و خدابنده لو[خبر

تمهيدات حمايوي از قربانيان خشونت است . ) به جاي حمايتي 2، ص 585(ش حمايوي-128

) مصون به معناي 2، ص 585(ش  مصؤن به موافقه -129قانون آمده. 6) ماده 2كه در بند(

به موافقه يعني با موافقت دسترسي به مركز حمايوي يا خانه امن   /يعني امن  ]انصاف پور[درپناه 

  )3، ص 585به جاي مجلسيها (ش  مجلسين-130. الت مصؤن به موافقه وي استيا ساير مح

  ) به جاي اخيرا 3، ص585(ش در اخير-131مجلسين شوراي ملي هم بايد آن را تصويب كنند.
  در اخير مولوي عبدالعزيز، ديگر كارشناس مسائل ديني، به خبرگزاري صداي افغان گفت.

  مسئولين كمپني دوبي الكوزي..) (انگلـ) به جاي شركت يا كمپاني 3، ص 585(ش كمپني-132

) به جاي بازداشت شده يا بازداشتي (كاربرد صفت عادي به جاي 3، ص 585(ش بازداشت-133
  صفت مفعولي) وي تصريح كرد كه افراد بازداشت به نامهاي مير احمد،محمد، .... ميباشند.

برخي از وابسته هاي عددي بين عدد و معدود[ )الف:  )3، ص 585(ش ميل-134

  ]انوشه و خدابنده لو[/  ب) به معناي قبضه    ، حبيب]هاي عام در فارسي دريغلط

از اشتراك  /) 4، ص 585به معناي شركت كنندگان (ش  اشتراك كنندگان-135ميل تفنگچه 2
آنان نيز در جمع اشتراك امسال قرار است ]انوشه و خدابنده لو[كردن به معناي شركت كردن 

انوشه و خدابنده [به معناي مين  )4، ص 585(ش ماين-136كنندگان مسجد اهل بيت (ع) باشند.

، 585(ش بربنياد-137... به حمالت انتحاري و جاسازي ماين هاي كنار جاده دست ميزنند.]لو

به  )4، ص 585(ش جاپان-138بربنياد گفته هاي وزارت امور داخله. .) به جاي براساس 4ص 

  به معناي  درارتباط با  در پيوند به-139هزار ين جاپان]انوشه و خدابنده لو[معناي ژاپن 
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تن را در پيوند به قتلع فروش مواد مخدر، مشروب نوشي و دزدي از مربوطات حوزه هاي اول،  12
  سوم، ششم و نهم امنيتي شهر كابل بازداشت نمودند.

  سم خاص است و براي رفع ابهام آورده ميشود:دربررسيها لغاتي وجود داشت كه ا

نام يك بخش از تقسيمات كشوري است، دوازده  ):2، ص 455(ش  كشك رباط سنگي-140
روز در  در اينتن از طالبان از ولسوالي كشك رباط سنگي هرات به برنامه صلح پيوستند.نمونه: (

نفر افراد ملكي زخمي  13عداد اوبه و ادرسكن ت ولسوالي هاي كشك رباط سنگي، شيندند،گلران،

خبرگزاري ، )4، ص 455(ش ريانووستي -afshagarheriy [141[ د.نفر كشته شده ان 7و 
 Российское агентство: روسي(به »ريا نووستي«المللي روسيه بين

новостей «РИА Новости» международных(  متعلق به دولت  خبرگزارييك
اي منتشر ميكند. عالوه بر و بصورت چندرسانه اينترنتاست كه اخبار خود را از طريق  روسيه
، ايياسپاني، فرانسوي، آلماني، انگليسي، روسيهاي ، اين خبرگزاري اخبار خود را به زبانفارسي
به گزارش ريانووستي در اطالعيه وزارت خارجه روسيه  هم منتشر مينمايد. ژاپنيو  چيني، عربي

  آمده است.
  :ه گيرينتيج

ً تمام تقريبانشان ميدهد كه  شماره روزنامه، 5لغت در  468250از ميان بررسيها در اين پژوهش 
 و بيشترين تفاوتي كه ديده ميشود، در ستفارسي افغانستان و ايران يكسان انوشتاري كلمات 

لغت)  49لغت) و كلمات متفاوت در امالء ( 33لغت)، كلمات بيگانه ( 40استفاده از كلمات مهجور(
لغت)، 8ميباشد. كلمات بيگانه بررسي شده (به ترتيب از بيشترين كاربرد) شامل: كلمات انگليسي(

لغت)  1لغت) و روسي(1لغت)، اروپايي( 3لغت)، فرانسوي(3لغت)، هندي(8لغت)، عربي(8پشتو(
هاي دهه در حضور كشورهاي خارجي در افغانستانكه اين مساله بيشتر ميتواند به دليل  ميباشد،

هاي ساير لهجهمقايسه با  درباشد. و حضور كلمات مهجور به اين دليل ميباشد كه دري افغاني  اخير
 بر خالف فارسيو  ه و كمتر تحول يافته استمقيد به قواعد زبان فارسي دري بودفارسي امروز 

رده ك قديم را بيشتر در خود حفظ، اين لهجه ويژگيهاي زبان تر شدهاكنون ساده رايج در ايران كه
  .ي محلي بعضي از مناطق ايران. درست مانند حفظ اين ويژگيها در گويشهااست

در نهايت از مقايسه گونه نوشتاري فارسي ايران و افغانستان چنين بر ميĤيد كه صرفنظر از تفاوتهاي 
در اين  و دامنه تفاوتها .ستفارسي افغانستان و ايران يكسان انوشتاري ً تمام كلمات تقريبامذكور 

  د آورد.بخش به حدي نيست كه در امر تفهيم و تفاهم در نوشتار اختالل عمده اي به وجو
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  .يافته ها در اين پژوهش با نظرات كاظمي، كلباسي و حكيمي همخواني دارد 
  منابع و مĤخذ:

شناسي و گويشهاي خراسان مجلة تخصصي زبان، استاجي، اعظم، بررسي مميزهاي عدد در زبان فارسي. 1 
  1388پاييز و زمستان،  -1پژوهشي)، شمارة  -دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد (علمي

 ،برگردان كلمات فارسي دري افغانستان به كلمات فارسي ايران .2
http://www.afghanpaper.com/info/kalamat/dari.htm  

    http://www.forum.98ia.com،و فارسي به دري تبديل لغات دري به فارسي . 3
  /http://fa.wikipedia.org/wiki.  تبديل لغات فارسي به دري و دري به فارسي 4

 به نقل از: ،علي،شايق، كلماتي كه در زبان فارسي به دو نوع نوشته ميشوند ةدربار.  5

  http://8am.af/،1387.  
.  فارسي ناشنيده، فرهنگ واژه ها و اصطالحات فارسي و فارسي شده كاربردي در افغانستان، حسن 6

  1391غالمرضا خدابنده لو، نشر قطره، پاييزانوشه،
  1371.  فرهنگ معين، معين، محمد، انتشارات اميركبير،7
  تهران دانشگاه دهخدا، انتشارات نامةلغت مؤسسه، دهخدا، علي اكبر، )فشرده دهخدا (لوح نامةلغت .8
  http://fa.wikipedia.org/wikiهاي متفاوت در فارسي افغانستان و ايران  . فهرست واژه9

شماره سال دهم، مرتضي،  رزم آرا، . فارسي و تاجيكي: دو گونه متفاوت از زبان فارسي، نامه پارسي،10
  .1384) 127-109پاييز ،ص سوم،

  http://fa.glosbe.com/ps/fa. فرهنگ لغات پشتو 11
خوارزم، فارسي زبانان از بنگال تاجيك، افغان، . كامل فرهنگ فارسي يا (فرهنگ دري براي ملل ايراني،12

  1373و آسياي غربي كرد)، انصاف پور، غالمرضا، انتشارات زوار، چاپ گلشن،  و هند و پاكستان تا قفقاز
  .1377محمدآصف، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي،  . واژه نامه همزبانان، فكرت،13
، 24، شماره 1385.  يگانگي فرهنگي، كاظمي، محمد كاظم، ماهنامه سوره، فروردين و ارديبهشت 14

  66صفحه 
15  .http://khalili8923.blogfa.com/post/195   

16 . Lewis, Franklin (2004), "Persian Language and Litrature,"  Encyclopedia 
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