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   ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۱۰                                           نصیبه اکرم حیدری
  

 ی جوامع بشر  یبنا ها ریز  لیدر تشک ءتجزایدو جز ال تیزبان و هو
 

انکار  ،یمل تیاست و انکار از نقش زبان در هو یجوامع بشر یبنا ها ریز لیدر تشک  ءتجزایدو جز ال تیزبان و هو

 .میآمده ا ایاست که ما از وجودش بدن یاز وجود مادر

شده و سست  یزیر هیملت ها پا تیبا اهداف نامحسوس فرهنگ و هو یفرهنگ  یها، رفتار و نگرش ها نشیها، ب دهیعق

 یاستعمار نو تلق ییبنا ریز  یاز محور ها یمل تیمردم نسبت به فرهنگ و هو یتفاوت یب و   ی وحدت مل ی ها هیکردن پا

 یمل تیهو نیها را جانش تیهو نیتا چن ورزندیاند و تالش م دهیچسب یمحل ایو  یگروه تیبه هو کهی.  و هم آناندهیگرد

 .باال زده اند نیاست یضد منافع مل گانگانیب تیحما یو برا کنندیم یاریباغ دشمن را آب زیجمع ن نیا ند،یبنما

را  یمل تیو مذهب مشترک هو  خیو تار اتیزبان و ادب م،یفرهنگ انسانها بدان ۀرا محصول و ساخت یمل تیهو اگر

جامعه را   کیت یخصوص کهیو زبان  از آنجا دینمایاش م لیبخشد و تکم یم یرا معن ی مل تیهو ۀکه کلم سازدیم

  . میدهد لیفرهنگ را تشک  نیا یاصل  ۀپس هست  سازدیمشخص م

 یجامعه مشخص شده م میتفه افهام و  لهیزبان وس رایز کندیم دایمشخص پ تیمشخص هو یایجغراف یدر محدوه ا زبان

 تیخود خصوص  کدام از   است اما هر   یسیکشور زبان انگل  نیدر چند  کهیبا وجود  یسیانگل  ع  یطور مثال زبان وسه  ب  ،گردد

زد و سبب  ریزبان را  ز یسیجوامع انگل یها صهمشخ  ییگو یکـُل نیتحت ا دیخود را دارد. پس نبا یطیمتفاوت مح

خود گرفته  ه مشخص را ب یها تیخصوص ییایمحدوده جغراف در هر یسیزبان انکل  کهی.  بخاطردیگرد یبیعوامفر

 یبرا یادیزبان است که بن نیکه شخص نگارنده آن در کفش دارد. ا ستیگ یموضوع نشان گر ر نیزدن ا ریز  ،است

. زبان  سازدیرا م تیهو تیاش خصوص ییایجغراف ۀجامعه اش  که مشخص در محدود یابناو تفاهم  سازدیفهم بشر م

" ،یگریبه قول د ایسازد"  یم جامعه را  کیافکار  مشخص   یاست که معن ی "نظام  نشانه ها یبه قول جامعه شناس

  تواند یاست که م نیمسرز کی یتیعنصر مشترک هو نیشده و باالخره زبان مهمتر یتلق یفرهنگ  ۀدیپد نیزبان مهمتر

  نظر ها و ارزش ها و باور   ۀمحدود  نیببخشد،  در چن  تیرا هو  سزمین  باشندگان    تیمشخص خصوص   ییایعد جغرافبُ در  

 ان یو در م  کندیم نیمجموعه تسلسل نسل ها را تضم نیکه انتقال چن دیآ یم دیپد  یمشترک در تکامل اجتماع یها

 ".قرار دارد  یزبان در مقام اول شبکه ارتباط و تعامل اجتماع یتیعناصر هو

محسوب  یو اجتماع یعنصر علوم انسان نیتر یادیبن ینیو د یو مل یو اجتماع یدر ابعاد فرد تیهو گر،یجانب د از

بشر نسبت به   گریبه قول ارکسن و شوارت د م،یکن رونی را از ذهن بشر ب تیاگر اصل هو یو در اصول منطق گرددیم

 .نخواهد داشت  یتصور زیچ چیه

را نسبت ظلم و تعرض ترک گفته اند   شیخو ۀخانمان که کلب یانسان ب ونیلیجهان اشغالگر امروز باال تر از صد م در

شمردند و به   دهیرا ناد شیخو یزبان تیهو کهیو انعده ا شوندیم ییزبان شناسا ۀلیدر دست ندارند، به وس یو شناسنامه ا

پناهندگان   ییشناسا  یقرار دارند.  جامعه ملل برا  یخود   ییشناسا  نحلیال  کلمش  ریدر گ  ند،ینمایتکلم م  یا  ۀشد  گانهیزبان ب

 یاواخر حکومت آلمان برا نیزند و در اپناهندگان بپردا تیهو صیتا تا به تشخ پردازندیبه زبان شناسان م یپول هنگفت

  .ها و لهجه ها کمک شوند انزب صیزده اند تا بتوانند در تشخ یندارند، دست بدامن تکنولوژ ییمدارک شناسا کهینانآ
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 شیخطه و ملت افغان را جز افتخارات کشور خو یخیسو افتخارات تار نیبد ریاز د رانیا ملتفقیه بلکه نه تنها والیت 

که چرا تاجکستان و  دیپرس دیباور اند با نیبد کهینبوده و نخواهد بود.  از آنان یبه پاس همزبان یبرادر نیو ا شمارندیم

موضوع وطنپرستانه و منصفانه اگر به    ۀنیندارند؟  از آئ یهمسان  یهمزبان اند با ما مشکل  یدو کشور ها  پاکستان که هر

  .ندینمایم قیتصد خیرا اوراق تار قتیحق نیو ا ی تهاجم است  نه دنبال برادر یدر پ  رانیا هیملت همسا م،یبنگر

مشاهده نمود که    توانیطلوع به وضاحت م  ونیزیتلو  ۀرا در افغانستان در شبک   هیملت همزبان و همسا  نیا  یفرهنگ   تهاجم

بردارند.  سبک گفتار،  ان یما را از م تیتا هو گرددیم هیشبکه به شدت تقو نیوطن توسط ا سرحداتاز  رونیزبان ب

 ی افغان ۀکه در جامع دینام توانیم یبتیافغان است و آنرا مص یت ملیانهدام هو یکلمات، جمالت و لهجه همه با هم در پ

وطن،   یو محل  یمل  یو به امر اشغالگران  در چرخش است و شخص خودم با تمام شناختم از زبانها  یاز سو  یو اسالم

آنهم  هیمساهجوم ملت ه نی. با ادینمایفرهنگ دوستان مشکل م یآن برا دنیو هضم شن مانمیآن عاجز م میاز فهم مفاه

  انیکار فرهنگ   یهجوم فرهنگ   ن یاه مقابله با ابه مجادله برخاست.  ر  دیکه دسته اش سرشته از خون ما است با  یتوسط تبر

مجادله با همچو هجوم   نیفغان جرمن آنالا  نیافغانستان" توسط مسئول  ریبوجود آوردن "قاموس کب  لیوطندوست است و دل

 .نجات دهند یتهاجم فرهنگ  نیرا از ا شیخو یمل یانهازب یاست که بتواند ارزش ها یفرهنگ 

بخواهد بر   یکشور  یامروز وقت  یهمراه بود، ول  یبا سلطه نظام  یتهاجم فرهنگ   میقد  یکرد که در تمدن ها  دینبا  فراموش

ملت ها، گذشته از   زیاست که تما یموثر تهاجم فرهنگ  ۀلیوس گانهیداشته باشد،  یو استعمار یتسلط نظام یگریکشور د

ملت بدون   نیو همرنگ شود، آنگاه تسلط بر ا  ردیگ  رنگ  یا  گانهیاز فرهنگ ب  یفرهنگ  ینژاد تنها فرهنگ است که وقت

  گر یمتهاجم فکر کند، د ۀهمانند جامع ی و ظاهر یاز لحاظ فکر یملت ی توصل به جنگ آسان خواهد بود.  وقت چگونهیه

 .ملت وجود ندارد نیارتباط و تسلط بر ا یبرا یمشکل

 :که دیگویراستا م  نیاقبال در ا عالمه

 او درهم شکست یز دست               مثل خاک اجزا نییرا رفت چون آ یملت

دارد، فرهنگ آن جامعه است و   ینقش اساس ۀهر جامع تیکه در موجود ی عنصر نیو واالتر نیشک بارور تر بدون

همچون   گریو با انحراف فرهنگ هر چند جامعه در ابعاد د  سازدیجامعه را م  کی  تیو موجود  تیجامعه هو  کیفرهنگ  

جامعه از   کی تیکه موجود رایخواهد بود، ز یهت انیباشد، پوچ و م یقدرتمند و قو یصنعت و نظام است،یاقتصاد، س

 .ردیگ یاستقالل فرهنگ آن سر چشمه م 

 .میسخت به خطا رفته ا م،یباش داشته یو اعتبار میباش یکس یمل تیکه اگر ما بدون هو شمیاندیم نطوریا اگر

  ی مشخص، آنست که تمام ابنا ییایجغراف تیاقوام کشور با محدود یزبان برا  کیآور شد که نظام  ادی دیرا هم با نیا

هم  یگاه کنند،یحقوق و بند و بست ها اصرار م یکه بر کسب برخ یها تیملت  واحد مبدل گردد و اقل کیکشور  به 

 .دارند ازین یو زبان یفرهنگ  تلزوماً به وحد یمل تیحفظ هو یول رندیمورد توجه قرار گ

شد.  شناخت  با فرهنگ آن ملت آشنا  توان یاست که با استفاده از آن م یدیمشخصه  کل کی ثیملت منح کیزبان  

و مهم   یفرهنگ هیسرما نیبزرگتر یمل های گفت که زبان دیو هم با یمل یابی تیهو یبسو ستیراه گانهیفرهنگ  

 . باشدیم تیاز هو یو استقالل فرهنگ ها و پاسدار  عامل حفظ استمرار نیتر

 را،    گرانیمعروف اول خود را بشناس بعد د بقول

  دگران الیخ یفرو شو دهیمشو محو جمال دگــــــران *** از دل و د نهییآ همچو
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 نتوان با پر و بال دگران  دن یگشودن آموز *** که پر شیجهان بال و پر خو در

 . یاقبال الهور 
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