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 دری ــ فارسی ــ تاجکی

 (قسمت سوم)

شان داده شد، که دری و فارسی و ن از طریق مقایسۀ گرامریلیلی و تحبه طریق در قسمت اول 

، که هرکدام مشخصات خاص خود را دارد؛ خواه از نگاه اجکی عین زبان میباشند در سه لهجهت

سراغ  که نظر به جهاز فونتیک در هر لهجه اصطالحات مخصوص هرکدام و یا اختالفاتی

مر داده شد و و تعریف جدیدی از گرا هدر قسمت دوم بر گرامر زبان اندکی مکث گردید .میشود

گرامری زبان عامیانۀ کابلی اندکی  زات  ی  ان ادبی باهم مقایسه گردیده و ممبعد زبان گفتار و زب

 .شگافته شد

 :حکیمی میرسیمحلیم بخش دوم سؤال جناب  درین قسمت به

 گرامیسؤال خود را مبتنی بر فرموده های استاد  ،، جناب حکیمی، درین بخشموطندار ارجمند

سید خلیل هللا هاشمیان استوار ساخته و میپرسند، که آیا با بیرون کشیدن کلمات عربی از جناب 

 ؟؟؟داز تعامل باز مانده و فلج میگرد "زبان دری"زبان دری، 

 ختلف،من به دالئل م اصالً مطرح کنیم؟؟؟را لی ید، که آیا اجازه داریم چنین سؤاباید پرساوالً 

مخالفتم را در زمینه مدلل  ند حقانیتمخالف طرح کردن چنین سؤال هستم و شرح ذیل میتوا

و آرزو میکنم، که جناب حکیمی جواب  ه وار پیش میکشمرا ماد  مد نظر نکات و مراتب . بسازد

 :سؤال خود را از خالل آنها بگیرند

وجود دارد و نه  "خالصچه و س  زبان "باید بپذیریم که در جهان نه بخواهیم و یا نخواهیم،  ــ

 !!!"خالصسچه و فرهنگ "

به . استعمال نماید د رازبان خوسچه و اصیل هیچ زبانی در عالم وجود ندارد، که تنها کلمات  ــ

به اصطالح ، که از زبانهای میابیی را میفراون نجینۀ لغات هر زبان کلماتعبارت دیگر، در گ

از بهر مثال همین زبان دری افغانستان اگر . اندو جزء  الیتجزای آن شده بیگانه وارد آن گردیده 

دری این بان ز !لیب .بیگانهخود و از بیشمار  از لغات زبانهای ست ی معجون، را در نظر بگیریم

مغولی و و سنسکرت و هندی و اردو  از زبانهای عربی و را "بیگانه" اصطالح غلطلغات به 
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چینائی و یونانی و عبری و التین و روسی و  گرفته تاالمانی ی و فرانسوی و زریترکی و انگ

خود به کار  " گرامر" فرمان   و ی داده و همه را زیر چتر و چوکاتدر خود جا ،ریانیس  حتی 

 .میبرد

، سیلی از "مسلمان شدهقهراً " یامقهور  ب بر سرزمینهایاعرادین اسالم و استیالی  روجعا بــ 

و  ؛ از قبیل کلمات دینیمختلف وارد زبان دری گردیدند عربی در زمینه هایو لغات کلمات 

ات و طبیعیطب و و ترمینولوژی الحات لغات و اصطاجتماعی و  اقتصادی و سیاسی وادبی و 

عریض و  یبحث ،موضوع و پیشکش یک منظر کلیو مشرح مفصل گشافتن  لبتها ....و لسفه ف

 ،لهچند مقاچوکات محدود میکند، که من نه وقت رسیدگی بدان را دارم و نه  برا ایجا یلطو

  :مین قدر باید گفت کهه .حوصلۀ برداشت آن را دارد

هم نیست و دری زبانان آن قدر با کلمات وارد  هرکســ تفکیک کلمات عربی از دری اصیل کار 

عربی عادت کرده اند، که برای شان نه مطرح است و نه شده از خارج و خصوصاً از زبان 

 .کنندرا ازین نگاه تفکیک متدوال زبان خود مقدور که کلمات 

که حتی تفریق کردن کلمات عربی از دری اصیل کاری سخت دشوار است، ، که تأکید میکنمــ 

 !!!توانندمین برامدهآن و شامل ادبای نخبه و دانشمندان تراز اول ما هم از عهدۀ کامل 

که برخاسته باشند، بر اصل و منبعی کلماتی را که در زبان دری استعمال میکنیم، از هر منشأ ــ 

 .دنافهام و تفهیم ما اثری ندار

 یشرا به خو شناسیخاصی از زبان ه هایه و منشأ اصلی لغات و کلمات رشتـ پی بردن به ریشـ

د ای یا لغتشناسی Lexicologyو  اسینریشه شیا  Etymology، که زیر نام تخصیص داده است

و فرهنگ گر وقتی پای تدوین قاموس م .دنبیگانه میباشبا آنها هم  د، که اقشار عام باسوامیگردند

 !!!را در محراق توجه قرار دادرشته ت به میان می آید، باید این دو الغ

ی پیدا شده است، که میخواهد لغات بیگانه و ناسالم گرایش یدر ایران از چندین دهه بدین سو ــ

غات قدیمی و متروک را از پشت ل را از صحنه برداشته و در عوض آنهاخصوصاً لغات عربی 

مدرن زبان هرگز گرایش با علم این . کندوهای شکستۀ تاریخ بیرون آورده سر زبانها اندازد

آن را حتی رد میکنند، بلکه نه تنها را این میالن استادان نخبۀ ادبیات ایران  سازگار نیست و

 .میشمارند "بیماری"و  "مرض" نوعی

انس چندین قرنه ها نبا آسازیم، که ب ملغات و کلماتی محرواز و به چه خاطر اهل زبان را چرا ــ 

 ؟؟؟دارند

 ، که با آن تنفساز چیزی محروم سازیم "زیسره سا" اری  بیماز طریق ل زبان را هچرا اــ 

  ؟؟؟سرانجام می آموزندو  ، نان میخورند، راه میروند، کار میکنندمیکنند

 ،زبان گفتار و ترینزیاد ،و وسائل ارتباط جمعی مطبوعاتزبان ـ زبان ادبی و علمی و ـ

  .، کمترین لغات عربی را استعمال میکنندخصوصاً زبان عوام  

و چون زبان محاوره و بالخاصه زبان د، میدان "اصل زبان"را زبان گفتار  سی جدید،ازبانشنــ 

ج لغات ری با خروفرضیۀ فلج شدن زبان دپس  رین لغات عربی را استعمال میکند،عوام، کمت

 .میسازدخود به خود باطل را ، عربی

ته سدرصد لغاتش از اصل عربی برخادو  بان عوام کابلی را مد نظر بگیرم، که حد اکثرزــ 

وقتی میبینیم، که  .میرسد این رقم تا سی درصد همو ادبی ، در حالی که در زبان مکتوب ستا

و  استوارنصاب لغات عربی خود، هرگز فلج نشده و مثل همیشه  رینبان عامیانۀ کابلی با کمتز
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به  د، خوعربیو کلمات س تیز فلج شدن زبان دری با خروج لغات پ ،برقرار استبرجای و یپا

بان عامیانۀ کابلی آن دو درصد لغات عربی را که استعمال هم میکند، چنان ز .میگردد ساقطخود 

 .ردسنگها فاصله میگیرف هاساخته است، که از اصل عربی آنمنطبق خود  مزاج با

 لغات و زبانبا نادیده گرفتن شنا به نوشت و خوان، آعوام بی سواد و نانماز خواندن ــ شاید 

  .عربی فلج گردد


