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 دری ــ فارسی ــ تاجکی

 (قسمت دوم)

از حلیم حکیمی پرداخته و . ، جناب عمحترم ما در قسمت اول به جواب سؤال اول وطندار

مختلف و که زبانهای دری و فارسی و تاجکی، زبانهای  طریق تحلیل گرامری ثابت ساختم

ــ که در وطن ما به نام اصلی خود  در سه لهجه ، بلکه عین زبان میباشند،ازهم نیت متفاو

نامیده  "اجکیت"و  "فارسی"، ستیناسیونالمتأثر از ملحوظات  همسایه، کشورو در دو ــ  "دری"

را ادامۀ  "فارسی دری"یا  "فارسی"این نکته را قبول ندارند و  اماایران  دانشمندان. دومیش

چنین . قلمداد کرده اند "فارسی باستان"را ادامۀ  "نهافارسی می"و  (پهلوی)"فارسی میانه"

 داردرا فرنگی  ییهای زبانهااز نامگذار درصدو صد  محضو تقلید کاپی هیئِت که  ،یتقسیمبندی

 :و ازین نکته که بگذریم. نیست ستان، مورد قبول زبانشناسان افغان

زد بسا کسان این ذهنیت را خلق کرده قسمت اول که بر تحلیِل دستوری زبان استناد دارد، شاید ن

از ند ــ ستبیسواد ه نفوس ما را ساخته و باالکثراکثریت مطلق که ــ ، که مگر عوام الناس ما باشد

مطابق به آن عیار سخن گفتن خود را زبان چیزی میدانند، که و دستور و صرف و نحو گرامر 

 بسازند؟؟؟

قابل فهم و تعریفی و یا صرف و نحو دستور زبان  یابدین منظور الزم می افتد، تا از گرامر 

 :پیش کشیده شودهمه، هضم درخور 

 :گرامر چیست؟؟؟

برخاسته و در اصل یونانی خود در  اصل یونانییزی ست، که از کلمۀ انگر grammar "گرامر"

ر د رامرگ .گویند Grammatik "ماتیکگر  "المانی  ؛ درآمده است "هنر خواندن و نوشتن"معنای 

نامیده شده است، ولی  "صرف و نحو"و در عربی  "دستور زبان" انمتجدد فارسیِ /زبان دری

و همین حاال هم که  مینامیدند "صرف و نحو"همیشه در افغانستان و هم در ایران، هم قبالً آن را 

 .تقسیم میکنند "نحو"و  "صرف"به دو شاخۀ بازهم ، آن را سر زبانها افتاده است "دستور زبان"
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از ساختمان  "نحو"و  "کلمات"از ساختمان " صرف"ی که در قسمت اول گفته شد، طور

 .دحدیث میران "جمالت"

 "درست نوشتن"و  "درست گفتن" عۀ قواعدی آورده اند کهرا مجمو "گرامر" ،ریف متعارفاتع

از خارج بر  "گرامر"این ذهنیت را خلق میکند، که گویا  هماین نوع تعریفات . ندانرا می آموز

و بر و در  شدهکه از طرف قانونگذاران وضع  نین اجتماعیزبان تحمیل گردیده است؛ مانند قوا

گری برای گرامر بیابیم، تا گرامر را از زبان ریف دیاینست، که باید تع. جامعه تطبیق میگردند

 !!!نکند و آن را خارج از زبان نداندجدا 

 :، میکوشم گرامر را تعریف کنمخودنظر به دریافتهای 

طبیعت  به وسیلۀ آنزبان است، که لفظی همان فارمولبندی فشردۀ ساختمان  ،گرامر هر زبان»

ساخت زبان است، که در قالب مقوله های معین  گرامر شیره و شربت .زبان را کشف میکنیم

 «گنجانیده شده است

از همین سبب وقتی کسی زبان بیگانه ای را بیاموزد، راه دیگری ندارد، مگر این که قواعد 

 !!! ساختمانی زبان مورد نظر را از طریق صرف و نحو آن یاد بگیرد

دستورنویس هم  را کشف میکند،عت علوم طبیعی قوانین حاکم بر طبی نشمندادهمان قسمی که ــ 

 .ندی میکندبحاکم بر زبان را کشف و فارمولداخلی و قوانین 

 همان قسمی که قوانین طبیعی بیگانه از طبیعت نیستند، قواعد گرامری هم از خود ساختمانــ 

 .و هرگز بیگانه از زبان نیستند زبان برخاسته اند

د ادامه ته اند، که طبیعت مطابق به آن به هستی خوقوانین حاکم بر طبیعت در ذات طبیعت نهفــ 

بماند، و مستقل با طبیعت عجین میباشند و طبیعت نمیتواند، از آنها عاری  قوانین طبیعی. میدهد

 چه؟؟؟یعنی . طرف بشر کشف گردند، و یا نگردند خواه از

 "دانشمندان علوم طبیعی" و دانشمندانی به نام "علوم طبیعی"پیش از آن که علومی به نام یعنی؛ 

عرض وجود کرده و به کشف اسرار و قوانین درونی و حاکم بر طبیعت موفق گردند، این 

ازین ناچیز پاره ای  ربفقط علمای علوم طبیعی تا کنون توانسته اند،  !!!قوانین وجود داشتند

شوف همیشه دوام قوانین نامکبرای کشف  دانشپژوه و کنجاو تالش انسانقوانین دست یابند، ولی 

 .دارد و دوام خواهد داشت

موجود میباشند، نهفته و همان قسمی که قوانین طبیعی ساخته نمیشوند، بلکه در ذات طبیعت ــ 

کسی آنها را از خارج و  میباشد،زبان موجود هر ساختمانی زبان هم در طبیعت و نظام  سیستم

بان و زو درونی کشف اسرار ذاتی زبان  یا دستور وظیفۀ گرامر. کرده نمیتواند بر زبان تحمیل

 !!!استساختمانی زبان ین اسرار و قوانین انداختن هم در قالب فارمولهم  یسوظیفۀ  گرامرنو

به ناکامی می انجامد، ی که عملیه ای خالف قوانین طبیعی امکانپذیر نیست و همیشه ــ همان قسم

گذشته نمیتوانند و " زان الحرارۀ زبانمی"از ن هم، هرگز زباو طبیعت ساختمانهای خالف مزاج 

ادباء . مردم چیز دیگری نیست، غیر از مزاج اهل زبان و زبان توده های "میزان الحراره"این 

نویسندگان میتوانند حتی مطابق به قواعد زبان، شب و روز ترکیبات تازه و  و شعراءو فضالء 

ام قرار ور نکرده و مورد پذیرش عاص عبووترکیبات تا از حلقات خ نای را بسازند، ولی چنی

 .حیثیت لغات آن زبان را حاصل کرده نمیتوانندنگرفته اند، 

تا استاد فقید داکتر خسرو فرشیدورد، که استاد عدیم النظیر ادبیات در پوهنتون تهران بود و چل 

به صورت عام و دستور زبان مطالعۀ دستور زبان  در راهِ پنجاه سال عمر گرانمایۀ خود را 
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کرد و شاید، هیچ یک از به طور خاص، صرف ، وندر مرور قرو تحول و تطور آن فارسی 

ــ به پایۀ دانش وی درین و تاجکستان دانشمندان نامور این فن ــ نه در ایران و نه در افغانستان 

 . است "ریاضی زبان"در واقع  "دستور زبان"برسد، بدین نتیجه رسیده است، که  عرصه

در هنگام  ــ از باسواد گرفته تا بیسواد ــنتیجه میگیریم، که اهل زبان بالنسبه مفصل شرح ازین 

راعات م  ، متوجه گردندو بدون آن که به خود  دخورا قواعد گرامری  ،گپ زدن و سخن گفتن

  !!!مینمایند

بی و مکتوب و دیگر زبان محاوره و گفتار و در هر زبان در واقع دو زبان داریم، یکی زبان اد

در ممالکی که سطح سواد پائین است، فرق بین زبان ادبی . خصوصاً زبان عوام یا زبان عامیانه

و در اما حتی در ممالکی که نصاب بیسوادی بسیار کم و ناچیز و زبان عامیانه بسیار زیاد است، 

 .دیده میشوددبی و شفاهی باشد، فرقهائی بین زبان اتقرب کرده هم حد صفر 

فرق بین زبان د، نو در وطن عزیز خود ما، که اکثریت مطلق مردم را بیسوادان تشکیل میده

قواعد دستوری هرکدام ازهم حتی محاوره و زبان ادبی کالً ملموس است، در حدی که بعضاً 

 راانۀ کابلی عامیزبان  محاوره ــدرینجا به صورت نمونه چند فرق دستوری زبان . فرق میکند

 :متبارز میسازم زبان ادبی،در مقایسه با 

سهل االفاده  ،سادهحتی االمکان زبان گفتار و خصوصاً زبان عوام میکوشد کلمات و عبارات را 

 :بدین قرار بسازد؛و سهل التصریف 

 :عوام؛ مثالً گفتار و زبان مخفف سازی کلمات و عبارات در زبان  ــ

است و در همین هیئت در زبان قدمای نظم و نثر دری هم زیاد  "ستنتوان"که مخفف  "تانستن"ــ 

نصری بلخی و ع   وفاداردر کالم منوچهری دامغانی ــ شاگرد  از بهر مثال ؛استعمال شده است

 :که فرمودهغزنوی ــ  مسعود اول ــ پسر محمود ،غزنوی سعودشاعر دربار م

 ه گنه باید کردــچ، دننتااو سخن گفت 

 دژم چشمآن  و سیه دارد زلف نآگنه 

 و یا

 به دل مرده دالن نتاندرد ــبلبلی ک

 غالیه سای تو کند مِ ـبخنچه زلف آ

 :و استاد عنصری بلخی در مدح یمین الدوله محمود غزنوی فرمود

 ست اوا دیدن،  همه جهان بتانیرش ـــگ

 برین سخن هنر و فضل او بس است گوا

فبروری  13مؤرخ  "ِدریعامیانۀ  اصطالحات در زبانو  لغاتپائی و دیرسرگی "از مقالۀ هرسه شعر مأخوذ )

جهت سهولت خوانندۀ ارجمند، ذیالً لنک مقاله  ("افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" این درویش در پورتال 2111

 :را می اندازم
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در زبان ادبی قدماء بسیار زیاد دیده شده و همین اکنون  "تانستن" با وجودی که استعمال مصدر

مکتوب از استعمال آن ننگ تعمال میگردد، زبان ادبی و زبان حاوره هم منحصراً اسدر زبان م

 !!!ن جای صدها افسوس است؛ و ایمیکند
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وسیعاً و منحصراً استعمال  "تونستن"را در هیئت  "تانستن"زبان محاوره و عامیانۀ ایرانیان 

 .اباء ورزیده میشود ،میکند، اما در آن سامان هم از استعمال آن در زبان ادبی ــ مکتوب

بعضاً کلمات و عبارات را مخفف ساخته استعمال میکند و کابلی زبان محاوره و زبان عوام  ــ

ُچم"و  "مچِ مِ "  مثال بارز آن کلمۀ و یا  میباشد "من چه میدانم؟"که مخفف جملۀ مکمل است، "ِم 

 .میباشد ".خدا میداند"که مخفف جملۀ  "دامخ  "

و با افعال  تهخاسبر "خواستن"ر ل معاون مستقبل را که از مصدافعاام زبان محاوره و عوــ 

 :به کار میبرد؛ بدین ترتیب که ،اصلی گردان میگردد، در هیئت متضاد زبان ادبی ــ مکتوب

 :در زبان ادبی مثالً 

و  "خواهید رسید"و   "خواهیم نوشت"و   "خواهد آمد"و   "خواهی خورد"و   "خواهم رفت"

 . فرق میکندد؛ اما در زبان محاوره و عوام، شکل کالً ناستعمال میکن "خواهند کرد"

را  همانثابت نگه داشته و آن را بعد ساده ساخته،  "خات"به شکل را  "خواهد"زبان محاوره 

بدین ترتیب مثالهای . عوض فعل اصلی را گردان مینمایدکرده و دربرای تمام صیغه ها استعمال 

 :دنمیگیرحالت ذیل را  "شفاهی ــ عوام"در زبان فوق  "مکتوبــ ادبی "

 خات"و   (دیمنوشته خات ک)"یمنوشت تاخ"و   "آمد خات"و   "یخورد خات"و   "مرفت خات"

 .(خات کردند)"نکرد خات"و  (خات رسیدید)"ینرسید

در زبان محاوره و هم  "مصادر اصلی"و  "مصادر بسیط"به جای  "مصادر ترکیبی"ــ استعمال 

 :مثالً . نۀ کابلی وسیعاً تداول داردازبان عامی

و دادن" و( خواب کردن)"کردن خو  "و  "خنده کردن"و "دننوشته کر"مصادر  ( خواب دادن)"خ 

و  "نوشتن"در عوض ... و  "گوز زدن"و  "بوی کردن" و "کوشش کردن"و  "گریان کردن" و

و  "بوئیدن"و  "کوشیدن"و  "گریستن"و  "خواباندن"و ( خوابیدن)"خفتن"و  "خندیدن"

فقط چند  این حالتچون در  .است تصریف کردنبه خاطر سهولت عظیم در گردان و  "گوزیدن"

در حالی که در د، گردان میگرد ..."کردن و دادن و زدن و "از قبیل مشهور معدود و مصدر 

رد، که گردان کتصریف آنها، متمایزالبا اشکال متفاوت و را مختلف در امصباید  ،ت بسیطحاال

فرصت و انگیزه ای دست داد، موضوع را مفصلتر خواهم گر ا !!!بر اهل زبان مشکل مینماید

 .شگافت

 .را استعمال و گردان میکند "مصادر بسیط"ایران مگر بیشتر  زبان گفتار و عوام فارسی

 

 .(ؤال دوم جناب حکیمی خواهم پرداختدر قسمت بعدی به س)

 

 

 


