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 Scientific   علمی

   
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

    ٢٠٠٩ فبروری ٢٧   برلين، 
  

  
  

  زبان و دستور زبان
  

م که با جناب عبد الحليم تنوير در مورد زبانهای مصاحبه ای را شنيد" افغان جرمن آنالين"همين امروز در پورتال 

ايشان راجع به  زبانهای افغانستان و خصوصًا دو زبان رسمی و ملی ما تشريحاتی . افغانستان صورت گرفته است

ايشان مگر ضمن اين مصاحبه در بارۀ زبانهای کوچک افغانستان . ارائه ميکنند، که تا حد معينی قابل قبول است

   ».... زبانهای محلی اصًال کدام دستور زبان ندارند آهسته آهسته نسل به نسل از بين ميرود« : مايند اينطور ميفر

که اگر چنين باشد، سخن ديگريست و حسابش  زبانهای مذکور باشد،" دستور مدون و تدوين شدۀ"شايد مراد شان 

.  قلمداد ميکنند"نداشتن دستور زبان"بانها را اين ز" اضمحالل"متأسفانه که آقای تنوير با صراحت تام دليل . عليحده

و " زبان"حاال ببينيم که اين فرمودۀ ايشان تا کجا مطابق با واقعيت است؟؟؟ اولين سؤالی که پيدا ميشود، تعريف خود 

  .است" دستور زبان"
  

  :ريف زبان ـتع
تعريف کرده اند، که از " مجرد "و" غير مادی"پديده ای از توانائی های  مغزی و را اصًال " زبان"زبانشناسان 

" مجرد و ذهنی"سؤالی که بالفاصله مطرح ميگردد اينست که يک پديدۀ . طريق آن بين افراد بشر ارتباط قائم ميگردد

و يا دو " مظهر"زبان،  دو " پديدۀ غيرمادی"چطور باعث ارتباط بين انسانها شده ميتواند؟؟؟ جواب اينست که 

؛ و از همين دو تظاهر و دو مظهر ماديست، "تحرير"و ديگری " تقرير"اند؛ يکی " ادیم"دارد که هردو " تظاهر"

  .که ارتباط  بين انسانها برقرار ميگردد
  

وقتی ما نزد خود بر مسأله ای فکر ميکنيم، در حقيقت از پديدۀ : زبان کافيست بگوئيم، که " ذهنی بودن"برای ثبوت  

  .انديشيدن  کار ديگری نيست، غير از استفاده از زبان در ذهن. ذهنی و غيرمادی زبان کار گرفته ايم
  

  :بايد گفت" نوشته"و " گفتار"ِ   "مادی بودن"اما برای اثبات 
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و " حاسۀ سامعه" را می خوانيم، و اين کاری ديگر نيست، غير از استفاده از "نوشته" را ميشنويم و "گفتار"ما 

را حس کرده " مادی"،  فقط  و فقط  پديده های "حواس پنجگانه"چنانکه ميدانيم، انسان از طريق ". حاسۀ باصره"

  :اگر موضوع را از نگاه فزيک کمی بشگافيم . ميتواند

چيز ديگری نيست " آواز"و " صدا. "های با مفهومی که به گوش ميرسدــ گفتار مجموعه ايست از صوتها و آواز

و چنانکه مبرهن " اجسام جامد و مايع"و " هوا"از قبيل " تموج و اهتزاز مواد انتقال دهنده يا هادی صوت"غير از 

  . ، همه مادی اند"جامد و مايع" و نيز اجسام "هوا"است، هم 

و  يک قشر بسيار باريکاز را مثال ميزنم، که عبارت است " روی کاغذ"شتۀ ، نو" نوشته"ــ برای ثبوت مادی بودن 

  .خود ماده است" رنگ"؛ و "رنگ"نازک  از 

  : را تعريف نمائيم " دستور زبان"روشنی انداخته شد، بايد برويم و " زبان"حاال که بر خود 

  :اوًال بايد گفت که هر زبان متشکل است از سه دستگاه ذيل 

  ستوریــ دستگاه د

  ــ دستگاه صوتی

  ــ دستگاه لغوی

اگر يکی ازين سه دستگاه هم در .  ناميده شود، بايد مجهز باشد با همين سه دستگاه"زبان"برای اينکه يک زبان، 

" جهاز دستوری" همه ،از بين اين سه جهاز مهمترين. ناميده نميتوانيم" زبان"زبانی وجود نداشته باشد، آن را ديگر 

مندی  داخلی همان زبان، حکايت کرده و استخوان بندی و ستون فقرات آن زبان را ن از بافت و قانوزبان است، که

در جمله و کالم بکار و ــ صرف ــ کلمات در يک زبان مطابق با يک قانونمندی خاص ساخته شده . تشکيل ميدهد

  .زبان مينامند" گرامر"يا و " صرف و نحو"يا " دستور زبان"را " مندینقانو"؛ همين  ــ نحو ــ ميروند

پس هر زبان از خود گرامر و دستور و صرف و نحو دارد، خواه تدوين شده و بشکل مدون عرضه گردد و يا اينکه 

در جهان بيشتر از شش هزار زبان وجود دارند، که تعدادی از . هرگز تدوين نشده و حالت مکتوب را بخود نگيرد

  ".کتوبمنا"و " غير مدون "ی هاآنها زبانهای شفاهی اند  با دستور

است، خواه تدوين شده و حالت مکـتوب را بخود بگيرد و يا آنکه اين کار در حدش صورت " دستور"هر زبان دارای 

البته زبانهائی که صورت مکتوب را بخود بگيرند، امکان بقای آنها هم بيشتر . صورت نگيردهرگز نگرفته باشد و يا 

ل زبانهای بزرگ، زبانهای کوچک روز بروز از رونق افتاده و شايد تا نيم قرن ديگر گرچه با يورش چارنع. ميشود

  .از آنها اصًال اثری هم باقی نماند

 والسالم. برای روشن ساختن موضوع فعًال به همين مختصر اکتفاء گرديد

 


