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  شناخت دستوری ما از زبان در چه حد است؟ 
  

شناخت دستوری اکثر ما افغانان از زبانی که به آن مينويسيم يا صحبت ميکنيم، به استثنای آن عده از کسانی  که  

ا  يا شرم  حضور يا مراعات خاطر دوستان را کنار تحصيالت اکادميک در اين  رشته دارند، اگر مالحظه کاری ه

بگذاريم، يا اينـکه من به تو نميگويم که تو به من نگوئی و در نتيجه هردو از گزند انتقاد در امان بمانيم، يا اينکه من 

ارد که بايد  در ترا تائيد ميکنم و تو مرا برای اينکه هر دو تائيد شويم،  بپذيريم يا نه پذيريم، کمی ها و کاستی های د

  .  رفع آن ها بکوشيم

در زبان شفاهی، و هم  در نوشته های  ما، از هر دهنی که خارج گردد و به هر  قلمی که نوشته شود، درهرسطح  

فکری ـ  تحصيلی که گوينده يا نويسنده باشد،  حتی اگر برخی ها خود را فيلسوف زمان هم بدانند،  بدون ترديد، در 

اينکه مقاالت از . شته، اگر کمی دقت کنيم، ده ها غلطی دستوری يا امالئی  شنيده يا ديده ميشودهر صحبت و هر نو

لحاظ مضمون يا محتوا، آنچه  که گوينده يا  نويسنده برای گفتن دارد،  در چه سطح  و با چه منطقی و چه نوعی 

که البته به اين مسئله هم بايد جداًَ در جای خودش ازاستدالالت و استنتاجات نوشته می شود، فعالًَ  به آن کاری نداريم؛  

  .توجه شود

کارمن، اگر چه من   من در اين جا قصد نوشتن دستور آموزش زبان فارســی را ندارم؛ زيرا اين امر از حيطه

هل اين کار را ميگـذارم به ا. زبان و ادبيات انگليسی را از کمبريج بدســـت دارم، خارج است) پروفيشنسی ( مدرک 

از چنين افرادی  با کمال .  اين کار؛ يعنی به آنانيکه در رشتۀ  زبان، تاريخ و ادبيات زبان فارسی تخصص  دارند

احترام  توقع دارم تا  دراين زمينه با مسؤوليتی که به عنوان يک معلم يا استاد زبان يا ادبيات احساس ميکنند، آنچه را 

  .يند و بنويسندکه الزم ميبينند برای رهنمائی مردم بگو

آقای داريوش آشوری با همنوائی .  زبان موضوع   پيچيده و گستردۀ است که به مهارت ها و توانمندی های نياز دارد

انديشمندان پست مدرنيزم،  در رابطه  به اهميت زبان تا جائی پيش ميرود که زبان را عامل شناخت انسان بشمار 

  ). اگر چه من با اين عقيده همساز نيستم( از زبان دارد هر چه انسان دارد : مييآورد و مينويسد

تا جائيکه من به خاطر دارم در حدود پنجاه و شش نوع جمالت شـرطی، از لحاظ زمان و نوعيت و نتيجۀ حاصله از 

  .وجود دارد که اگر روی آن بحث صورت گيـرد سر انسان را به دوران خواهد انداخت" اگر" يک 

.  ما شايد بسيار پيش پا افتاده باشد،  موضـوع به کار گرفتن نشانه ها ياعالمات ميباشديک  موضوع که به نظر

معموالًَ ديده ميشود که دوستان، مثالًَ، در اخيـر يک جمله پرسشی يا سؤاليه به جای گذاشتن يک سؤاليه چندين عالمت 

 بجای استفاده يک عالمت ندائيه که کافی است مکنونات يا در جمـالت عاطفی يا  تعجبی. سواليه را بکار می برند

توجه .  قلبی يا منويات شان را به خوبی منتقل کند، گاهی بيشتر از ده  تا عالمت ندائيه را پشت  سر هم  قرارمی دهنـد
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:  يا  ..."  !!!!!!!!!!!مذاکره با طالبان يک نياز ملی است : "تان را به يک  مورد از اين نوع نوشته ها جلب می کنم

  !!!!!!!!! ..." خليل زاد از سياست به تجارت " 

من يقين دارم که تعجب اين دوست در اين زمينه خيلی ها زياد، و کامالًَ به جا است، يا سؤال هائی که دراين مورد، يا 

ق قواعد و موارد ديگرخلق می شوند کامالًَ به جا و تعجب برانگيز است، اما دستور زبان چيزيست ثابت و مطاب

چنين شيوۀ  کاربرد نشـانه ها در هيچ زبانی، چه در زبان فارسی، چه زبان . قانونمندی های که بايد مراعات شـود

  . های اروپائی، کـه برخی از قواعد را در زبان خويش از اين زبان ها گرفته ائيم، رواج ندارد

 چنين جمالت کافيست يک عالمت ندائيه و يک عالمت در: بکاربردن عالمات ندائيه وسؤاليه با هم در اخيريک جمله 

اينکه کدام يک اول و کدام يک دوم به کاربرده ميشوند، بستگی به اين دارد که، نظر به . سؤاليه بکاربرده شود

برداشت يا طرز ديد شما به مسئله، کدام يک، سؤال يا تعجب، اولتر به ذهن  شما خطور ميکند؛ يا کدام يک برای شما 

در چنين موردی  قانونمندی يا علت رعايت چنين امری در منطق انديشه و تفکر نهفته . هميت تر يا قوی تر استبا ا

غالباًَ، اگرکمی توجه کنيد، ولی تا  جائيکه ديده ميشود، همواره، انسان اول . است و نه  در زبان يا در چيزی  ديگری

ولی عکس .  باًَ تعجب است که سبب برانگيختن سـؤال ميشودتعجب می کند و بعد از آن سؤال؛  به معنی ديگـر غال

  .  اين  موضوع هم  بعيد از امکان نيست

به هر حال توقع اين است که، بخصوص قلم بدستان ما هر قدر هم که تجربه داشته باشند، به اين نکته توجه کنند و 

به قولی بنويس و بنويس تا شوی .  و ممارستچنين امری کار می خواهد. چنين فکر نکنند که به اوج کمال رسيده اند

  .خوش نويس

در ضمن اينکه اين را بايد داشته باشيم، نبايد فراموش کنيم که شکل باوجود اهميت آن، با وجود تآثيرآن بر مضمون، 

  .به اين مسئله بايد زياد توجه شود. مهم مضمون است. از اهميتی اصلی برخوردار نيست

فقط خواستم اين مشکل را، که گريبان همه ما ها را گرفته است، . شته راخصمانه تلقی نکننداميدوارم دوستان اين نو

  .بشکل بسيار، بسيارمختصر، به اميد اينکه من کم گويم تو بسيار دان، به عرض برسانم

  

  پايان

 


