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 جدید برای زبان های ملی ما سازی استندردو ضرورت الکترونیک کتابهای 

 
بیشتر از پیش  ،همه روزه انکشاف تولیدات. پیشرفت سریع در رشتٔه تکنولوژی اطالعاتی درنگ نمی کند

 . کنیم که ظرفیت های فکری ما را روز تا روز به چلنج می طلبند را مشاهده می" سافت ویر"و " هاردویر"
فروش "و  "کتابخانه" ،"کتاب" انقالب دیگر رشتٔه تکنالوژی اطالعاتی که در برابر ما قرار دارد، مطمئنا ً بخش

 برای« E-book»الکترونیکیکردن کتابهای " دونلود" ها را تشکیل میدهد. این به این معنی که" کتاب
«-book readers  « از کتابخانه های آنالین روابط ما را با جهان کتاب و کتاب خوانی دگرگون میکند.  

شان  انحصار مجالت،، روزنامه و کاغذ
  به و جای خود را خود از دست داده،را 
 «E-Paper»یا  الکترونیکی کاغذ

 آنالین های کتابخانه. داد خواهند
 .شد دخواه سنتی کتابخانه های جایگزین
را از سیستم  ابر ها کتاب ها  کتابفروشی

فوری  چاپ و کرده نلودود« Cloud»یا
«Print on demond» د کرد.خواه 

ست که بیشتر ا کاغذ یک نوع مونوپولی
سال قدامت دارد، اما نظر به  1۳۳۳از 

روز تا  ،توسعه و انکشاف تکنالوژی
انحصار و  ،آرام  این مونوپول روز آرام

قدرت جاذبه اش را از دست میدهد و 
ی بی کمپنی ها، شرکت ها و خانه ها
به  آهسته کاغذ یا عاری از کاغذ آهسته

د و یک حقیقت و واقعیت مبدل میشو
کتاب خانه ها، الماری های کتاب در 

تون ها خانه ها، شرکت ها، مکاتب، پوهن
رفته جای شان را به  هو دفاتر رفت

(Smartphones ،)(Notebooks( ،)PC-Tablet( ،)-book readers ) د که توسط آن ها ÷کنن واگذار می
غیره... را  و..(، Word( ،)ST( ،)PDF( ،)DOC( ،)DOCX( ،)PEG) ها یا قالب های مانند (Format)میتوانیم 

 برای مطالعۀ متون مورد استفاده قرار دهیم.
 

  book readers- الکترونیکیکتابهای 
 

، آی پد، و همه وسایل تکنالوژی که ما همه روزه مورد استفاده قرار میدهیم، دارای یک موبایل، کمپیوتر، لپتاب
ست که ما میتوانیم توسط آن مسایل مختلف را در انترنت چه در داخل و چه در خارج از منزل ا مونیتوری

نی این مطالعه دوام دار باشد مانند مطالعۀ یک کتاب  یا یک داستان بسیار طوالمشاهده و مطالعه نمائیم. اما اگر 
دارد،  نگه که چشم های ما را ساعت ها، متواتر با این مونیتور ها مصروفغیره و یا کدام معلومات تأریخی و 

رای چشم مضر ند، خیلی ها بم ما میرساانعکاس شعاعیکه این مونیتور ها در موجودیت آفتاب و نور آن به چش
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ی میگردد. روی این ملحوظ جهت و خطرناک بوده و اکثراً سبب درد، خارش، سوزش، آزار چشم و سر درد
 يمدرن تری مؤفق شده اند به نام )اتی( درین اواخر به ایجاد سیستم  ي)آجلوگیری ازین ضرر جسمانی فعالین 

است و چشم  ضبط( ها از قبل E-Reader ریدر يکه این سیستم در )ا (E-ink technology)انک تکنالوژی(  -
کند. ازینرو اگر ضرورت  مطالعات طوالنی و متداوم از تکالیف متذکره محافظت میو ها را هنگام خواندن 

افتد که ما مطلبی را در بیرون از منزل، هنگام تعطیل در لب ساحل، یک پارک تفریحی، روی تراس خانه، 
 اهیم مطالعه کنیم، در ناحیۀ چشم مشکلی ایجاد نمی گردد.داخل ترن و یا هر جای دیگر بخو

ب بین است که اگر کسی از قابل یاد دهانیست، داشتن چراغ ش( E-Readerریدر ) يسهولت دیگری که در ا 
در بستر قبل از خوابیدن عالقه و یا عادت به مطالعه داشته باشد، بدون اینکه برای مطالعۀ مطلب طرف شب 

مورد نظرش با روشن ساختن چراغ، سبب آزار و اذیت پارتنر و یا شریک زندگی اش گردد، میتواند ازین 
 ند.( استفاده کرده، در چراغ خاموش هم مطالعه کE-Readerامکان چراغ شب بین ای ریدر )

نور را مانند کاغذ عادی انعکاس میدهد و می تواند در  ،میشود تولیدکه   (E-ink( ،)E-Paperبا تکنالوژی )

شده بر روی کاغذ،  محدوده خاصی خم شده تاب بخورد یا )قات شود(. حروف الفباء هم شبیه به نوشتۀ چاپ

آن قابل تنظیم است.  و هم فورم باریکی و دبلی اما با تفاوت مثبتی که اندازه خوردی و بزرگیدیده می شود، 

 این دستگاه تنها زمان تبدیل صفحات صورت میگیرد که به حساب صرفه جویی در بتری، می مصرف برق در

این تکنالوژی در صورتیکه  ،توانیم یک بار چارج بتری را برای حتی یکسال استفاده کنیم. با مدل های فعلی

تر درین باره هم مواجه میشوید و میخواهید زیادر تان به کدام موضوع مبهنگام مطالعۀ مطلب مورد نظ

مله یا کلمۀ مبهم را سلکت یا که مقالۀ مورد مطالعۀ تان باز است، جای هعلومات داشته باشید، در همان صفحم

 تفاده کنید.نت مراجعه کرده معلومات مورد نظر تان را از منابع ذیربط دریافت کرده، اسهایالیت کنید و به انتر

 

-E)ریدر  يامروز در سیستم های جدید ا

Reader قلم های مخصوص جابجا گردیده )
که  که در صورت الزم در روی متنی

شانی های را ن مطالعه می کنید میتوانید چیز
و یا نوت کنید و به شکل یادداشت کوتاهی 

مجهز با ، همچنان این سیستمحفظ کنید.
 میباشد.جو و  امکانات دریچۀ جست

همه روزه تخنیک های نو تر و جدید تر در 
شود که یکی از  تکنالوژی مدرن اضافه می

 Text toآنها هم تخنیک "تکست تو اسپیچ 

speech "  است که از قرار معلوم به
کند.  سرعت چشمگیری عمومیت پیدا می

مثالً محصلی پشت اشترنگ موتر نشسته و 
نسبت ضیقی وقت نمی تواند کتابی را که 
برای امتحاناتش باید بخواند، مطالعه کند. 

 «رای نطقتن بم»وی از این تخنیک جدید 
یکی از بهترین  ،کند که متن را برایش بخواند. این طریق ریدر" خود خواهش می يا کند و از " استفاده می
 ست که تا فعالً  خیلی ها مفید واقع گردیده است.ی اایسیستم ه

 
توانید یک کتابخانه سیار را با خود داشته باشید. چه در زمان تعطیالت  ، شما می«readers obbE-»با  یک 

، میتواند وظیفۀ یک کتابخانه را با «readers  obbE-»هر  چه در زمان تحصیل و یا زمان کار فرق نمی کند.
سیاسی، فرهنگی و ادبی، اقتصادی، پخت و پز، نقاشی، هنر و موسیقی زاران کتاب در کتگوری های مختلف ه

 زمان از آن به سادگی میتوانید بهره ور شوید.و و غیره در خود جاگزین نماید و شما در هر وقت 
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 ضرورت استندرد سازی جدید برای زبان های ملی ما
 

زیرا استندرد  .پیدا میکند توسعهه ضرورت بیشتر به انکشاف و تخنیک همه روززبان های ما نظر به پیشرفت 
های که ما از سالیان بسیار دور تا امروز در نوشتن و خواندن زبان خود مورد استفاده قرار داده ایم دیگر برای 

ت داریم تا این تخنیک پیشرفتۀ تکنالوژی امروز جوابگو نیست و به کمک زبانهای کامل و با قدامت  ضرور
بتوانیم زبان را از عقیم بودنش در تکنالوژی آپریتنگ سیستم امروز و همچنان از تهاجم زبان های بیگانه نجات 

ت هم منحصر به دهیم. تنظیم زبان در آپریتنگ سیستم ها منحصر به فرد شده نمی تواند زیرا زبان یک مملک
 ست. ا مردمجامعۀ فرد نبوده و یک سرمایۀ ملی و 

 
( هر قدر امروز به شکل درست و منظمش مطابق به سطح و نورم جهانی E-book)الکترونیکی یا ایبوک  کتب

تنظیم گردد، به همان اندازه سهولت و سادگی را در استفادۀ آن برای نسل های آیندۀ ما فراهم ساخته، سبب 
 عرف زبان و داشته های ما به سویۀ جهانی می گردد.

 
ترین سیستم تکنالوژی امروز را که به زودی بین مردم عمومیت پیدا خواهد کرد و آن  مثالً اگر ما همین مدرن

وانیم ببینیم ت است، مورد بحث قرار دهیم به وضاحت می «نطقمتن برای »یا   (Text to speech)عبارت از 
متن زبانان ملی ما "دری و پشتو" در تکنالوژی اطالعاتی از مشکالت خالی نخواهد بود. ، که در آینده

 چرا؟ مخصوصاً در حساب  امالئی و انشائی. 
انشائی در نوشتار دری و پشتو سلیقویست و  ۀان ما به این اندیشه اند که مسئلنخست اینکه یک تعداد از هموطن

دلش بخواهد میتواند مسائل انشائی را بکار ببرد در حالیکه  هر شخص به شکل منحصر به فرد هر طوری که
( هرگز با استفاده به روش انشائی سلیقوی نمی توانیم به Text to speech)یا  «نطقمتن برای » در سیستم
 که باید، نائل آئیم. یمؤفقیت
 
ت باان های با قدامت و با ثاج به زبثانیاً مسائل از نکتۀ نظر امالئی است که درین قسمت زبان ما به شدت محت 

تأریخیست. که در عرصۀ  استندرد سازی جدید عالوه بر اتکاء به زبان های ثابت محتاج است به یک حکومت 
پرکار، یک  کمسیون صائب نظران علم آی تی تکنالوژی اطالعاتی، و صائب نظران زبان شناس و ادیبان. تا 

دی دری در آپریتنگ سیستم ها که قبالً موجود است، توسعه زبان ورو ۀدرین ساح ،با تشکیل یک مثلث وحدتی
و انکشاف مثبت پیدا نموده از عقیم بودن و تهاجم فرهنگی و تجاوزات همسایگان نجات پیدا نموده در امان 

 باشد. 
 

البته نا گفته نباید گذاشت که تمام زحماتی که در سه  تا چهار دهۀ اخیر درین زمینه در کشور عزیز ما از 
مثبتش را  نقشتواند در قسمت زبان  انب خبرگان و روشنفکران همان َدور صورت گرفته است، همچنان میج

 بازی نموده ممد خوبی ثابت شود.
 

دیده میشود که درین اواخر زبان ملی پشتو را از هر نگاه توسعه و انکشاف داده اند. با آنکه این زبان الحمدهلل 
زبانی بیگانگان و همسایگان قرار ندارد باز هم دو نکتۀ مهم در آن در نظر تحت تهاجم و تجاوز فرهنگی و 

یکی استندرد سازی نوشتاریست که روش نوشتاری در شهر های مختلف به سلیقه های  .گرفته نشده است
مختلف صورت می گیرد و دوم ادغام این زبان در آپریتنگ سیستم هاست. که این سهل انگاری هموطنان 

روشن فکر ما سبب شده که عالوه از عقیم بودن، این زبان ملی ما در آپریتنگ سیستم البته در حال دانشمند و 
 نابودیست که بسیار زیاد متأثر کننده است.

  

 «حبیبه»کتابخانه آثار علمی و تحقیقی 
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)کتابخانۀ انالین پورتال افغان  کتابخانۀ حبیبه

آثار علمی و اندوخته  خود در جرمن آنالین( که
های تأریخی، علمی، طبی، کلتوری، سیاسی و 

اسناد  رساله،در حدود هزار کتاب، را اجتماعی 
که میتواند ضرورت  و حفظ دارد ضبط و مقاله

های مطالعاتی و تحققی مردم ما را مرفوع 
 سازد.

روش استفاده ازین کتابخانه را که با ابزار کاری 
باشد،   جو و غیره مجهز میو  مانند فیلتر، جست

هللا به زودی توسط یک ویدیو برای انشاء
عالقمندان این بخش، تشریح خواهم کرد. مطالب 

 اف" در آمده و دردرین بخش به فارمت "پی دی 
نظر است که در آینده به فارمت "ای بوک" هم 
مبدل گردیده، مورد استفاده قرار گیرد. مثالً که 

 یکی از نوشته ها یا کتب جناب سیستانی را بتوانند هم مطالعه کنند و هم بشنوند.
  

 :( را  میتوانیم در ذیل نام ببریمEbook-readerنمونه هایی از )
 

 
 Kindle Amazon 

Sony eBook Reader 
Cybook 

.cover story 
IRIVER story HD 

ixIre  Liad 
Bookeen 

 
 وغیره

 
 «E-book»داونلود مجانی 

 
http://www.archive.org  

              http://www.munseys.com 
          http://www.feedbooks.com 

 
 
 

های ارزندۀ همکار گرامی ام دیپلوم انجنیر محترم قیس کبیر هم بهره ظیم و ترتیب این مقاله از مشوره طی تن
 اظهار سپاس و امتنان می کنم. این لطف، نسبتبرده ام که از ایشان 

 
 منبع: صفحات مختلف انترنتی )علمی و تحقیقاتی(
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