
  

  

  

  

  

  ي ساختاري و معنايي واژگان فارسي و دري معاصرها توصيف كلّي تفاوت
  

  ورژ پارسادانيان 

 ايروان» هراچيا آچاريان«دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه 

  
  

طور رسمي دري ناميده شده، در طول  هفارسي رايج در افغانستان كه از نيمة دوم سدة گذشته ب
سياحان، بازرگانان، دانشمندان و مترجماني كه در اصل تسلط بر  اكثر ةتاريخ مورد توجه و عالق

هاي خويش دربارة مشتركات و  آنان، اغلب در سفرنامه. اند، قرار گرفته است زبان فارسي داشته
   دربارةاز آنجا كه متأسفانه. اند اند، اشاراتي نموده يي كه در آن زبان و فارسي مشاهده كردهها تفاوت
اي  نامه خصوص دربارة اختالفات اين دو گونه زبان اثري جامع يا واژه  به،لذكرا هاي فوق پديده

گرديد  تطبيقي تدوين نگرديده بود و چون لزوم پرداختن به اين امر مهم روز به روز آشكارتر مي
ليف نماييم كه عالوه بر ذكر مطابقت معاني لغات فارسي أاي را ت نامه لهذا به اين فكر افتاديم تا واژه

  . نيز باشديسازي و نحو شناسي، اماليي، جمله ل آواشناسي، واژهئ مساةو دري دربرگيرند
فرهنگ «در راه تحقق اين امر اخيراً در ارمنستان موفق شديم تا دو جلد كتاب را با عناوين   
 - روسي و دري- دري-فرهنگ فارسي«و »  ارمني- فارسي- ارمني و دري- دري-فارسي
ايروان به چاپ » هراچيا آچاريان«ت علمي دانشگاه ئ تصويب در جلسة هيبعد از»  روسي-فارسي
  .برسانيم
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 صفحه و دربرگيرندة بيش از سه هزار ٢٤٠ي نامبرده در ها يك از فرهنگ ناگفته نماند كه هر  
ي ارمني و روسي نيز درج گرديده ها ي تطبيقي معادل معنايي زبانها در اين فرهنگ. استمدخل 
  . است
اكنون عرضه خواهيم داشت از نظر نوع كار علمي  پژوهش و تحقيقي كه همبخشي از   
در . باب زبان دري معاصر انجام گرفته است، دارد ي زيادي با تحقيقاتي كه تاكنون درها تفاوت

 ،اين تحقيق سعي گرديده است تا با مطابقت، تجزيه و تحليل ساختار لغوي و معاني واژگان
ي معاني، بتوان در چگونگي ها  ايجاد اختالفات و تفاوتةها و نحو همطالعات تاريخي تطبيقي واژ

  .پژوهان كرد  نظرية نويني را تقديم دانش،شناسي ايجاد اين پديدة زبان
وجود  ه بين واژگان اين دوگونه زبان بها ي معنايي كه در اثر گذشت قرنها قسمتي از تفاوت  

  .گردد ه ميئشود در اين مقاله ارا تر مي يقآمده و تاكنون نيز ادامه دارد و روز به روز عم
گردد كه زبان دري معاصر نيز   مسلم مي،با مقايسه و مقابلة واژگان اين دو زبان خويشاوند  

هاي  هرگاه به آن دسته از واژه. استي هند و ايراني ها ي مستقل زيرمجموعة زبانها يكي از زبان
يي با يكديگر دارند، ها  ساختاري نيز اختالفمعنا كه ريشه و اصل متفاوت دارند و از نظر هم

اي پيموده و  توان به روشني تمام ديد كه زبان دري معاصر راه تكامل ويژه نظري بياندازيم مي
در خانوادة هند و (وجود آمدن زباني مستقل در شاخة ايراني گروه هند و ايراني  حاصل آن به

  ١.است) اروپايي
 هدف رسيدن بهجهت . ا از ذكر لغات مترادف خودداري كنيمايم ت در اين مقاله سعي نموده  

بندي كرده و به  الذكر را در سه گروه آوايي، اماليي و معنايي دسته ي فوقها اين پژوهش، تفاوت
  :نماييم  ميارائهقرار زير 

  

  هاي آوايي تفاوت

 طول تاريخ زبان در ي گوناگون كه در واژگان اين دوها  از تفاوت، شماريدر اين قسمت مقاله
  :نماييم  و توجه شما را به نكات زير جلب ميشود  ارائه مي،وجود آمده است به
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علت عدم ارتباط نزديك اين دو  ي آوايي كه در اثر مرور زمان بهها بررسي بخشي از تفاوت -١
  ؛وجود آمده است هگونه زبان ب

  ؛بررسي ايجاد قواعد خاص دستوري در هر يك از آنها -٢
  .ي بيگانه بر دستگاه آوايي زبان دريها ثيرات دستگاه آوايي زبانبررسي تأ -٣

هاي مشترك اين دو زبان از نظر آوايي  الذكر در طول زمان واژه در نتيجة تحوالت زباني فوق  
ي هر دو زبان ها  و صامتها طور كلّي اين تغييرات در مصوت هب. ستدچار تغييراتي گرديده ا

زبان   كنيم كه حذف يا اضافه شدن بعضي از آواها در يكي از اين دوبايد اشاره. انجام گرفته است
  .هستندها نيز  واژه اين چنين تغييرات شامل وام. شود طور مستقيم مشاهده مي هو يا ديگري نيز ب

مشاهده هستند، معنا كه از نظر نوشتاري نيز يكسان  هاي مشترك هم با مقابله و مقايسة واژه  
از نظر  . انجام گرفته استپاياني، مياني و آغازيي ها وايي در سيالب آهاي كه تغييرشود مي

ايم كه دستگاه آوايي زبان دري  ي مركب پس از تحقيق و مطالعه به اين نتيجه رسيدهها مصوت
مجموعة آوايي زبان دري اصول كلي دستگاه آوايي چه اگر.  متأثر شده استها معاصر از ساير زبان

توان اذعان كرد كه به دستگاه آوايي زبان خويشاوند  ده است، امروز ميحفظ كردر خود فارسي را 
معنا به تفكيك   لغات هم،نظر گرفتن مراتب فوق با در .تر است تا به زبان فارسي تاجيكي نزديك

  :شود ه ميئشرح زير ارا   بهها  و صامتها مصوت
  هاي ساده مصوت

  :دري در اول، وسط و آخر كلمهي سادة زبان فارسي و زبان ها غييرات آوايي مصوتت
. گردد  تلفظ مي[ā] فارسي در زبان دري با صداي آ [a] در اول و وسط كلمه مصوت اََ -الف

  : طور مثال هب
  

 در دري در فارسي

 [xārčang]  ٢خارچنگ  ،[xarčang]   خرچنگ

  ārdāstā[haz[n  هزارداستان  ،hez]ārdastā[  هزاردستان
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 [ā] فارسي در زبان دري با صداي آ [o]م در آخر كلمه مصوت اُُ  در ابتداي كلمه و گاهي ه-ب
  :  مثالبراي. شود تلفظ مي

  
 در دري در فارسي

 [blāk]  ٣بالك  ،[belok]   بلوك

  [prāblem]  پرابلم [peroblem]،  پروبلم

  [dālar]  دالر [dolār]،  دالر

  
  :مانند. گردد تلفظ مي [a] فارسي در زبان دري با صداي اَ [ā] در ابتداي كلمه مصوت آ -ج
  

 در دري در فارسي

 [taksi]  ٤تكسي [tāksi]،  تاكسي

 [betri]  بطري [bātri]،  باطري

 [tayp]  تيپ [tāyp]،  تايپ

  
  :براي نمونه. شود  تلفظ مي[a] فارسي در زبان دري با صداي اَ [e] مصوت ِا - د
  

 در دري در فارسي

 [padar]  پدر [pedar]،  پدر

 [čarāq]  ٥چراغ [čerāq]،  چراغ

 [šakar]  شكر [šekār]،  شكر

  
در نوشتار مشترك در هر دو زبان كه » به«   كه اين نوع تغيير آوايي نيز در حرف اضافةنماندناگفته 

  :طور مثال هب. گردد است مشاهده مي
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 در دري در فارسي

 [baxodā]  بخدا [bexodā]،  به خدا

 [bamawqa]  به موقع [bemoqe]،  به موقع

 [badeqqat]  بدقت [bedeqqat]،  به دقت

  
  :مانند. شود  تلفظ مي[a] غير ملفوظ با صداي اَ )هاي(» ه «،در زبان دري برخالف فارسي

  
 در دري در فارسي

 [halqa]  حلقه [halqe]،  حلقه

 [ĵalesa]  جلسه [ĵalase]،  جلسه

 [šāna]  شانه [šāne]،  شانه

 [qessa]  ٦قصه [qesse]،  قصه

  
 [o]شوند مصوت اُ  ي مختلف شروع ميها هايي كه با صامت اول در يك سري واژه هجاي -ه

  :براي مثال. گردد  تلفظ مي[a]فارسي در زبان دري با مصوت اَ 
 در دري در فارسي

 [ĵanub]  جنوب [ĵonub]،  جنوب

 [naxod]  ٧نخود [noxod]،  نخود

  
  :نمونهطور  هب. شود  تلفظ مي[o] هاي همانند دري با صداي اُ  فارسي در واژه[a] مصوت اَ -و

 در دري در فارسي

٨پنبه [pambe]،  پنبه
 [pomba] 

 [hoĵm]  حجم [haĵm]،  حجم

 [kobad]  كبد [kabed]،  كبد
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  :طور مثال هب. گردد  تلفظ مي[o] فارسي در دري با آواي اُ [e] مصوت ِا -ز
 

 در دري در فارسي

 [āpārtomān]  ٩آپارتمان [āpārtemān]،  آپارتمان

 [nomāyanda]  نماينده [nemāyande]،  نماينده

 [doraxšidan]  درخشيدن [deraxšidan]،  درخشيدن

  
   :مانند. شود  تلفظ مي[a] فارسي در دري با آواي اَ [e] در وسط كلمه مصوت ِا -ح
  

 در دري در فارسي

 [madrasa]  مدرسه [madrese]،  مدرسه
  

  :طور مثال هب. گردد  تلفظ مي[e]دري با صداي ِا    فارسي در ابتداي كلمة[ā] مصوت آ -ط
  

 در دري در فارسي

 [esfālt]  اسفالت [āsfālt]،  آسفالت

 [emrikā]  امريكا [āmrikā]،  آمريكا

. شود  تلفظ مي[e]هاي مشترك دري با صداي ِا   فارسي در كلمه[a] در ابتداي كلمه مصوت اَ -ي
  :مانند

 در دري در فارسي

١٠الك [alak]،  الك
 [elak] 

 [elāwa]  عالوه [alāve]،  عالوه

 فارسي در دري با صداي ِا [a] اول برخي كلمات مشترك اين دو زبان نيز مصوت اَ هجاهايدر 
[e]طور مثال هب. گردد  تلفظ مي:  
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 در دري در فارسي

 [benafša] بنفشه [banafše]،  بنفشه

 [dehān] دهان [dahān]،  دهان

 [dest] دست [dast]،  دست

  

  : مثالرايب. شود  تلفظ مي[e] فارسي در دري با صداي ِا [a]در وسط كلمه مصوت اَ 
  

 در دري در فارسي

 [binenda]  بيننده [binande]،  بيننده

 [xazenda]  خزنده [xazande]،  خزنده

 [nawāzenda]  نوازنده [navāzande]،  نوازنده

  
 تلفظ [e] فارسي در زبان دري با صداي ِا [o]هاي مشترك اين دو زبان مصوت اُ   در كلمه-ك
  :مثال. گردد مي
  

 در دري در فارسي

 [beland]  بلند [boland]،  بلند

 [šemãl]  شمال [šomāl]،  شمال

 [meža]  مژه [može]،  مژه

١١قمار
 ،[qomār] ١٢قمار  [qemār] 

 ايـمثالً مصوت . ودش هاي مشترك فارسي و دري نيز تغييرات آوايي مشاهده مي  در برخي واژه-ل
[i] ِا در دري با صداي ، فارسي در وسط كلمة [e]شود  تلفظ مي:  
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 در دري در فارسي

١٣بيل [bil]،  بيل  [bel] 

 [bewa] بيوه [bive]،  بيوه

 [dewāna] ديوانه [divāne]،  ديوانه

  
و همچنين » نه«و » مي«هاي وند كه در زبان دري برخالف فارسي پيشنماندناگفته   

 ”me” ،“na” ،“em“ترتيب به ساختار آوايي  ه ب،هاي اول شخص جمع و دوم شخص جمع اسهشن
  :طور مثال هب.  كاربرد دارند”ed“و 

 در دري در فارسي

 [merawam]  ميروم [miravam]،  روم مي

 [merawi]  ميروي [miravi]،  روي مي

 [merawim]  ميرويم [miravim]،  رويم مي

 [namidehi]  دهينمي [nemidahi]،  دهي نمي

 [namekonam]  نميكنم [nemikonam]،  كنم نمي

 [hastem]  هستيم [hastim]،  هستيم

 [hasted]  هستيد [hastid]،  هستيد

  
از فعل مورد نظر جدا نوشته » مي «شوندبايد اشاره كرد كه اگر امروز در زبان فارسي پي  
 در ،فارسي» بي«پيشوند نفي  .شود ميهم نوشته شود، در زبان دري هنوز با فعل مورد نظر سِر مي

 : مثالبراي.  كاربرد دارد[be]شكل به   زبان دري معاصر به
 در دري در فارسي

 [beasar]  اثر بي [biasar]،  اثر بي

 [beerāda]  اراده بي [bierāde]،  اراده بي
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 [beqam]  غم بي [biqam]،  غم بي

 [ye] كه حرف ي شود مي مشاهده ، فارسي برخالف، زبان دريراه يافته بههاي  واژه در وام  
 : مثالبراي. شود د ولي تلفظ ميگرد نوشته نمي

  
 در دري در فارسي

 [deplom]  دپلوم [diplom]،  ديپلم

 [zep]  ١٤زپ [zip]،  زيپ

 [felm]  ١٥فلم [film]،  فيلم

 [gelās]  ١٧گالس [gilās]،  ١٦گيالس

  
 را [ye] حرف ي ، برعكس فارسي، همهاي مشترك در وسط گروهي از واژهدر زبان دري   
 :مانند. كنند تلفظ مي [e]صورت ِا  بهنويسند ولي  نمي

  

 در دري در فارسي

 [turest] تورست [turist]،  توريست

 [pārkeng] پاركنگ [pārking]،  پاركينگ

 [kešek] كشك [kešik]،  كشيك
  

 [o]رسي در دري با صداي اُ  فا[u]هاي مشترك فارسي و دري مصوت او   در آغاز برخي واژه-م
  : مثالبراي .شود تلفظ مي

  

 در دري در فارسي

 [bor]  بور [bur]،  بور

 [bostãn]  بوستان [bustãn]،  بوستان
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 [bosa]  بوسه [buse]،  بوسه
  

هاي مشترك اين دو زبان نيز تغييرات آوايي   اول برخي از كلمههجاهايناگفته نماند كه در   
 در دري معاصر با صداي ، فارسي[o]  توان گفت مصوت اُ عبارت ديگر مي   به.انجام گرفته است

  : مثالبراي.  كاربرد دارد[u]او 
  

 در دري در فارسي

 [ĵoqd]  جغد [ĵoqd]،  جغد

 [dučār]  ١٨دوچار [dočār]،  دچار

 [murq]  مرغ [morq]،  مرغ

  

ايي بود كه در آنچه تا اينجا به اختصار مطرح كرديم در مجموع، يادآور تغييرات آو  
قسمتي از نتايج مطالعات و تحقيقات آوايي فوق  .طور مفصل آمده است هالذكر ب ي فوقها فرهنگ

  :داريم ه ميئبندي شدة زير ارا صورت جمع هطور خالصه و ب هرا ب
  .ي لغات مشترك هر دو زبان به مشاهده رسيده استها ي آوايي كه در مصوتها  اختالف-الف
  . ها صورت گرفته است ي ابتدايي كلمهها ه اكثراً در مصوت تغييرات آوايي ك-ب

  ي مركبها مصوت

 كافي وجود داشته ةي مركب در هر دو زبان به اندازها ي قديم مصوتها طور كلي در زمان هب
در هر دو اكنون  هم كه [ey] و [ou]ي مركب ها در اين قسمت به مطالعه و تطبيق مصوت. است

  .يميگو ي مركب اين دو زبان سخن نميها  پرداخته، از ساير مصوتزبان كاربرد زيادي دارند،
ي مركب اين دو زبان نيز تابع قانون تغيير زباني ها ضمناً بايد اضافه كرد كه ساير مصوت  

 يا به مصوت ساده تبديل گرديده يا با تغيير مختصري در ساختار ،بوده و در اثر گذشت زمان
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توان تشخيص داد كه آنها آيا  اي كه گاهي نمي گونه به. اند هخود گرفته آوايي خود شكل ديگري ب
  :گردد جهت روشن ساختن مطلب فوق موارد زير ارائه مي .اند يا مصوت ساده مصوت مركب

 ابتدايي برخي كلمات مشترك اين دو زبان يعني كلماتي كه داراي امالء و هجاهاي در -الف  
شود كه نظير   تلفظ مي[aw] فارسي در زبان دري با صداي [ou]معناي واحدند مصوت مركب 

 در آثار ،اين مصوت مركب زبان دري معاصر افغانستان.  زبان انگليسي است[w]آواي دولبي 
همه بايد  با اين.  آمده است[āu]ب گونة مصوت مرك شناسان محلي يا خارجي به بعضي از دري

 اين ثبتشناختي زبان دري گوياي آن است كه هاي آوا اذعان نماييم كه در عصر جديد بررسي
در زبان دري افغانستان مصوت مركب امروزه زيرا . تر است  درست[aw]مصوت مركب با 

  : مثالبراي. شود الذكر دقيقاً به همين شكل و ساختار آوايي ادا مي فوق
  

 در دري در فارسي

 [awĵ] اوج [ouĵ]،  اوج

 [tawlid]  توليد [toulid]،  توليد

 [ĵawhar]  جوهر [ĵovhar]،  وهرج

 [naw]  ١٩نو [nou]،  نو

 [náwa]  ۲۰نوع [no]،  نوع

  
 تلفظ [ay] در زبان دري تغيير شكل پذيرفته و با صداي ، فارسي[ey] مصوت مركب -ب
  :طور مثال هب. شود مي
  

 در دري در فارسي

 [aywān]  ايوان [eyvān]،  ايوان

 [paymān]  پيمان [peymān]،  پيمان

 [maydān]  ٢٢ميدان [meydān]،  ٢١نميدا
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 در قديم در زبان فارسي نيز كاربرد داشته و به [ey]ايم كه مصوت مركب  آن عقيده ما بر  
خوب است در اينجا يادآور شويم كه زبان دري معاصر بهتر . مرور زمان تغيير شكل پذيرفته است

  .ا در خود حفظ كند مركب مذكور زبان فارسي عمومي يا فارسي مادر رتتوانسته مصو
هاي ژرمني و اسالوي وام  هايي كه زبان دري از السنه ناديده نبايد گرفت كه در برخي از واژه  

. گيرد  مورد استفاده قرار مي[ey] به شكل مصوت مركب [ye] مصوت سادة ي ،گرفته است
 و [pleyt]» پليت «،[portreyt]» پورتريت«، [esteyšan]» استيشن«هاي  كلمهبه توان  طور مثال مي هب

را » قرص«و » لوحه«، »پرتره«، »ايستگاه«ترتيب معناي   كه در فارسي به، دري[tābleyt]تابليت 
  .اشاره كردرسانند،  مي

  :گردد هاي مشترك اين دو زبان موارد زير پيشنهاد مي با مطالعه و تطبيق دقيق واژه  
 تأثير كلي بر دستگاه آوايي ،ن افغانستاني دستگاه آوايي زبان مادري تاجيكاها  بعضي از نرم-الف

زبان دري معاصر داشته است و امروزه حاصل چنين تأثيرات در زبان كنوني تاجيكان افغانستان 
  .استزبانان مشهود  يعني دري

ي آوايي و واژگاني بسياري ها  زبان فارسي در طي قرون متمادي متحمل تحوالت و دگرگوني-ب
ندتري كه در زبان دري اين امر روند كُ در صورتي. ا دربرگرفته است رجديد بسياريشده، كلمات 
  .شناختي چشمگيري پديد نيامده است يعني در واژگان زبان ادبي دري تغييرات زبان. داشته است

هايي با تلفظ يا دستگاه آوايي دري  هاي فارسي امروزه واژه طور مثال در بعضي از لهجه هب  
 ،ي پيش از بين رفته استها  زبان فارسي سالدركارگيري آنها  به كه وجود دارند و برعكس، لغاتي

  .هستنددر زبان دري معاصر هنوز هم فعال 
ي ها  در دستگاه آوايي زبان دري معاصر عالوه بر تأثيرات آوايي تاجيكي تأثيرات آوايي زبان-ج

  .شود هندي و پشتو نيز به وضوح ديده مي
  اضافه شدن مصوت در كلمات مشترك 
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هاي عربي رايج در زبان دري معاصر برخالف وام  واژه  در ميان دو صامت آخر وام-الف  
 [o] و گاهي هم مصوت اُ [e]هاي عربي متداول در زبان فارسي امروزة ايران، گاهي مصوت ِا  واژه
  :طور مثال هب. رسد نظر مي به

 در دري در فارسي

 [hamel]  حمل [haml]،  حمل

 [zaĵer]  زجر [zaĵr, zaĵar]،  ٢٣زجر

 [feker]  فكر [fekr]،  فكر

  
طور  هب. شود  مشاهده مي[i]هاي مشترك حرف ي   در زبان دري در آخر بعضي از واژه-ب  
  :مثال
  

 در دري در فارسي

 [parči]  پرچي [parč]،  ٢٤پرچ

 [čatri]  ٢٥چتري [čatr]،  چتر

 [dārčini]  دارچيني [dārčin]،  ٢٦دارچين

 [qali]  قلعي [qal]،  ٢٧قلع

 [kāfi]  كافي [kāfe]،  ٢٨كافه

  
ي فارسي و دري از نظر گفتاري ها هاي مشترك عربي متداول در زبان واژه  بعضي از وام-ج  

ها در زبان  واژه توان گفت كه اين وام بدين ترتيب مي. و نوشتاري تفاوت زيادي با يكديگر دارند
شناختي پذيرفته ولي در زبان دري هيچ  ناز نظر تلفظ و نوشتار تغييرات زبادر طول تاريخ فارسي 

ها بدون تغيير شكل حفظ  واژه  اين وامةدهند تغييري نپذيرفته و خصوصيات نوشتاري زبان وام
 حفظ گرديده ولي در تلفظ ييها زبان عربي در نوشتار چنين اقتباس» ـة« يعني .گرديده است
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اين پديده توجه شما را به جهت روشن ساختن .  غير ملفوظ شده است)هاي(» ه«تبديل به 
  :نماييم ي زير جلب ميها مثال
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 در دري در فارسي

 [tabādola]  تبادله [tabādol]،  تبادل

 [hemāya]  ٢٩حمايه [hemāyat]،  حمايت

 [masāha]  مساحه [masāhat]،  مساحت

  
   در كلمات مشتركها ناپديد يا حذف شدن مصوت

 فارسي مادر به چشم [o] و اُ [a]ي اَ ها دن مصوتدر زبان دري ناپديد شدن يا متروك گردي
 متعلق به زبان فارسي عمومي ها  پي برد كه اين مصوتمسئلهتوان به اين  به آساني مي. خورد مي

: طور مثال هب. اند بوده و در طول تاريخ با گذشت زمان در زبان دري ناپديد يا متروك گرديده
ترتيب با ساختار آوايي زير مورد استفاده  ارسي در دري بهف» تُـرب«و » فلج«، »لبنيات«هاي  كلمه

[labniyāt]: گيرند قرار مي
 ٣٠ ،[falj]

٣١، [torb].۳۲  
  جايي آواها در كلمات مشترك هجاب

 [e] ِا در هجاي آغازي مصوتگردد كه در بعضي موارد   دقيق دستگاه آوايي مشاهده ميةدر مطالع
 به. گيرد را مي دهد و خود جاي آن ت قبل از خود ميفارسي در زبان دري جاي خود را به صام

توان گفت كه در بعضي موارد دو آواي ابتدايي كلمات مشترك فارسي و دري  عبارت ديگر مي 
جايي دو صداي آغازين كلمه صورت  هدهند و بدين ترتيب جاب جاي خود را به يكديگر مي

، [seki] صورت بهفارسي در دري » اسپورت«و » اسكي«هاي  واژه طور مثال وام هب. گيرد مي
[seport] روند و مواردي همچون آن كار مي به.  
جايي آواها در كلمات مشترك فارسي و دري را از نظر  هدر اين قسمت مقاله كه جاب  

ي مضارع برخي افعال مشترك اين ها يي نيز بين بنها گذرانديم بايد يادآور شويم كه امروزه تفاوت
در زبان » دويدن«و » شنيدن«، »دادن«، »رفتن«اي ه  مثال بن فعلرايب. شود ميدو زبان مشاهده 

كه در زبان  شوند در حالي  تلفظ مي[dou] و [šenou]، [deh]، [rou] صورت بهترتيب  فارسي به
ما بر آن . گيرند  مورد استفاده قرار مي[daw] و [šenaw]، [dah]، [raw]هاي  ترتيب به گونه دري به
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ري دارند، ت الذكر در زبان دري كاربرد درست ي مضارع افعال فوقها ه ساختار آوايي بنايم ك عقيده
ترتيب  گيرد و به  صرف كردن در ساختار آنها تغييرات آوايي صورت ميهنگامزيرا در زبان فارسي 

شوند، نه   تلفظ مي[midavam]، [midaham]، [mišenavam]، [miravam]هاي  به گونه
[mirouam] ،[mišenouam] ،[mideham] ،[midouam].  

  هاي فارسي و دري هاي تلفظي صامت تفاوت

واك اين دو زبان با  ي واكدار و بيها توان گفت كه تغييرات دستگاه صامت طور موثق نمي هب
نتيجة پژوهش و مطالعة دقيق تا در. كنند پيروي مياز قانون واحدي يكديگر تطابق كامل دارند و 

 كنيم وبندي  طبقهمقايسه و واك اين دو زبان را  ي واكدار و بيها ا صامتحدودي ميسر گرديده ت
 ،فارسي» گ«هاي مشترك، صامت واكدار  طور مثال در واژه هب. صورت قانون دستوري درآوريم به

 نشان دادن مورد فوق توجه شما را منظور به .شود ديده مي» ك«واك  در دري با صداي صامت بي
 :كنيم ميجلب ي زير ها به مثال

  
 در دري در فارسي

 [ark]  ارك [arg]،  ارگ

٣٣دلكشا [delgošā]،  دلگشا
 [delkošā] 

 [kolule]  كلوله [golule]،  گلوله

  
 به [p]، پ [ĵ] به ج [č]هاي چ   تبديل صامت،در برخي كلمات مشترك اين دو زبان خويشاوند

 :طور مثال هب. شود ديده مي نيز به روشني تمام [z] به ز [ž]، ژ [p] به پ [f]، ف [b]ب 
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 در دري در فارسي

 [asp]  اسپ [asb]،  اسب

 [pāliz]  پاليز [ĵāliz]،  جاليز

 [čuča]  چوچه [ĵuĵe]،  جوجه

 [šebeš]  ٣٤شبش [šepeš]،  شپش

 [fāluda]  فالوده [pālude]،  پالوده

 [firuja]  فيروژه [firuze]،  فيروزه

 [fāliz]  فاليز [pāliz]،  اليزپ

  
ي موجود در ها در اين مقاله مطرح گرديد بخشي از تحقيقي است كه در باب تفاوتآنچه   

  .ايم واژگان فارسي و دري معاصر در طي ساليان دراز انجام داده
طور خالصه عناوين  هاكنون جهت اطالع ب. توان بيشتر صحبت كرد شك در اين خصوص مي بي

  .گردد ي دوم و سوم اين پژوهش ارائه ميها قسمت
  
  ي معنايي در واژگان دو زبان فارسي و دريها اوتتف

  :در اين بخش موارد زير مورد بررسي قرار گرفته است
  .اند هايي كه از نظر نوشتاري يكسان ولي از نظر معنايي متفاوت كلمه -١
  .اند هايي كه در معنا يكسان ولي از نظر ساختار مختلف كلمه -٢
  

  هاي نوشتاري تفاوت

  :ايم بندي نموده هش موارد زير را مورد مطالعه قرار داده، چنين طبقهپژواز در اين قسمت 
  .هايي كه در نوشتار مختلف ولي در تلفظ و معني يكسانند كلمه -١
  .شود ميكلماتي كه در دستگاه آوايي آنها اختالفات آوايي مشاهده  -٢
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  . كه در نوشتار متفاوتنديهاي مشترك كلمه -٣
  .هاي مشترك اين دو زبان اختالف در اسم جمع واژه -٤

 در ،هاي دوم و سوم اين تحقيق  بخشذكر شده دردر خاتمه بايد اشاره كرد كه موارد   
 اين مقاله به  شايان ذكر است كه موارد گفته شده در.اند  گنجانيده شدهمورد اشارهي ها فرهنگ

  . اوند نيستي موجود بين واژگان اين دو زبان خويشها  تمامي تفاوتةگيرنددربرهيچ روي 
  

  ها نوشت پي
 ص ،۱۹۸۲  انتشارات نائوكا،، مسكو،هاي دنيا  و لهجهها زبانشناسي آكادمي علوم اتحاد شوروي،  انستيتوي شرق. ۱
۱۸ .  
، ۱۹۸۹، سال »روسكي يازيك«انتشارات ، مسكو روسي، -فرهنگ جيبي دري، .آ. ، پيريكو ل.پ. وينا گرادوا س. ۲

   .۱۴۴ص 
   .۵۹همان، ص . ۳
   .۲۲۰ ص ،۱۹۷۸، »روسكي يازيك«انتشارات مسكو، ،  روسي-فرهنگ دري، .م .، ميكااليچيك و.ن .كيسيلئوا ل .۴
   .۲۷۸همان، ص . ۵
   .۵۶۳، ص همان. ۶
   .۶۹۴، ص همان. ۷
   .۱۷۰، ص همان. ۸
   .۱۴۷، ص ۱۹۸۷، »روسكي يازيك«انتشارات مسكو، ،  دري-فرهنگ جيبي روسي، .ي. استروفسكي ب. ۹
   .۴۰، ص  روسي-فرهنگ جيبي دريناگرادوا، پيريكو، وي. ۱۰
   .۵۶۶، ص  روسي-فرهنگ دري ميكااليچيك، ،كيسيلئوا. ۱۱
، ۱۳۷۷انتشارات اساطير، تهران، ، هاي بيگانه ي فارسي واژهها ياب در سه جلد، فرهنگ برابري واژه ،عبداهللاپرتو، . ۱۲

   .۱۴۵۳جلد دوم، ص 
   .۱۴، ص  روسي- دريفرهنگكيسيلئوا، ميكااليچيك، . ۱۳
   .۴۲۱همان، ص . ۱۴
   .۵۵۰، ص همان. ۱۵
بولشايا سوتسكايا «چاپ مسكو، ،  فارسي-فرهنگ روسي، .م .، بديع ش.آ .، فروغيان گ.ك. اوچينيكووا اي. ۱۶

   .۸۹۸، ص ۱۹۶۵، »انسكلوپديا
   .۴۲۰، ص  روسي-فرهنگ دريميكااليچيك، . م. ن؛ و. لكيسيلئوا، . ۱۷
چاپ شمير، سال كابل، ، در سه جلد) ه پشتوبافغان قاموس فارسي ( پشتو -فرهنگ فارسي عبداهللا، ،سنوي افغاني. ۱۸

   .۱۳۵، جلد دوم، ص ۱۳۳۵ -۱۳۳۶
  .۷۱۱، ص  روسي-فرهنگ دريميكااليچيك، . م. ، و.ن. كيسيلئوا، ل. ۱۹
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ص چاپ سوم، ، ۱۳۷۴ وش،تهران، انتشارات سر، نخستين فرهنگ الفبايي قياسي زبان فارسيمشيري، مهشيد، . ۲۰
۳۲۴.   
   .۱۹۷۷، جلد سوم، ص ياب در سه جلد واژهپرتو، . ۲۱
   .۵۹۳، ص ۱۹۸۸، »روسكي يازيك«انتشارات مسكو، ،  روسي-فرهنگ درسي دري، .آ .دياس گانساليس م. ۲۲
   .۱۷۴۳، ص ۲۵۳۷انتشارات مروي، سال تهران، ، جلد سوم، فرهنگ نفيسي در پنج جلداكبر،  علينفيسي، . ۲۳
   .۲۴۴، ص  فارسي-فرهنگ روسياوچينيكووا، فروغيان، بديع، . ۲۴
   .۴۹۱، جلد اول، ص ياب واژهپرتو، . ۲۵
   .۴۳۸، ص ۱۳۶۰سال  انتشارات بنياد،تهران، ، نامة نوين واژه محمد،  قريب،. ۲۶
، ص ۱۹۷۳ديا، سال انتشارات سوتسكايا انسكلوپمسكو، ،  فارسي-تكنيك روسي فرهنگ پلي، .م. ميرزابگيان ژ. ۲۷
۳۶۶.   
   .۳۲۳، ص  فارسي-فرهنگ روسي ،اوچينيكووا. ۲۸
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