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 4تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

  
 

 ۸۲/۰۱/۸۱۰۲                  دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 روابط  زبان و کلتور در حیات اجتماعی!
 )لسمت اول(

 

اجتماع انسانی نمی تواند، بدون کلمات، به راه افتد. به  زبان هر انسان، هویت اوست. هیچ نوع تفکر و اندیشه در
"هویت ملی" و اجتماعی بدون زبان نمی تواند، متبارز و یا در هیچ  یب، هیچ هویت انفرادی و هم چنان،همین ترت

در نظر  نیز با اشکال و انواع مفاهمه آنرا ایجاد گردد. آنچه در تحت مفهوم زبان یاد می کنیم، باید اصلا  ذهن انسان
داشته باشیم.  لبل از اینکه بر نمش زبان در حیات انسانی کمی تماس گرفته شود، ضرور است، تا در هر مرحله و 

از نظر دور نداشته باشیم، که ازین زبان در چه جهت استفاده می کند. آیا بوسیلۀ  هم در هر لحظه نمش انسان را
یک در جهت تمویت مواضع لدرت، فرد و یا  لدرت و نفوذ، در جهت تمویت مواضع تزبان، از تحریک احساسا

استفاده  از آن ، برای همه اعضاء جامعه،  یا اینکه در راه ایجاد گنجینه های فرهنگی و ،کار گرفته می شود گروپ
 استفاده از چنین گنجینه های فرهنکی، مهر حاکمیت سیاسی را با خود حمل نمی نماید. "نیوترال" و .به عمل می آید

 برای استفادۀ هر کس، آزاد است.
 

یک  دارندۀ زبان مودرن امروزی بنابر اساسات آن، از نگاه حجم کلمات، چه کم و چه زیاد در هر لحظۀ معین 
شمرده شده، در همان ثانیه یک مجموعۀ ثابت است. لابل تذکر است، که کلمۀ "کلتور"، برای کلمات کمیت محدود 

به معنی کار ر شکل موجودات آغاز نموده است، یبه تغی استفاده از طبیعت، در راهاولین که روز های در  بشریت 
" معنی داشته است، در حالیکه امروز به معنی خیلی وسیع یاد رو مواظبت از زمین زراعتی یا  کار روی"کشتزا

غییر می دهد، " همه آنچه که انسان خود می سازد و تکلتورمی شود. در محیط و حوزۀ کلتوری غرب، با کلمه "
، تا مورد استفادۀ انسان در هدفمند می دهند شکل در طبعیت موجود است، تغییر که افاده می شود. یعنی از آنچه

 ، لرار گرفته بتواند.حیات
 

" اصطلح فرهنگ، بحیث کلمۀ مترادف موارد استعمال خود کلتورما، در پهلوی کلمۀ بیگانه، " های ملی در زبان
و کمیت یک حجم دارای  مدت، دستآورد های کلتوری ایجاد شده هم چنان در ولت معین و کوتاهمی یابد. نیز را 

حس تشبث انسان و  می نماید. کمی و کیفی ، اما با گذشت زمان رشد و تغییرمی باشدمعین ممداری و اندازۀ 
بهتر و جدید را برای منفعت ، که "خللیت کلتوری" نیز یاد می کنند، پدیده های آنلدرت ایجادگری  توانمندی و
بوجود می آورد و پدیده های کهنه بتدریج از اجراآت روز و یا کارآمد روز نا پدید می  انسان و حیوان بهتر حیاتی

 گردد.
 

جسمی و  نیروی یگانه نیروی دخیل در آن، که در عمل تغیراتی را باعث می شود و هدفمند به پیش می برد، 
ان را بعضاا غیر لابل محاسبه وغیر لابل پیش بینی می دانند. به همین علت است، که انسان است. عمل انس دماغی

انسان است که برای رسیدن به لدرت و تلش در جهت کسب شهرت و رهبری از هر وسیله کار خواهد گرفت. اگر 
ا از آن استفاده خ ، چنین واهد نمودنمش زبان در فرصت مناسب برای مواضع لدرت خودش لابل استفاده باشد، حتما

حرکات در سیاست "دیکتاتور ها" و سایر لدرت طلبان انفرادی و گروپ های  پیرو "آیدیالوژی" های خاص، به 
 . مشاهده رسیده است

 

که زبان در دوره های مختلف با وسایل و باید دید، البته  مراحل تأریخی انکشاف را هم از نظر دور نداشته باشیم، 
"ذخیره" و انتمال  امر نمش خود را درچگونه تغییر نموده و در عین حال در همان اشکال،  امکانات دست داشته،

 است که به مثابۀ حامل معنی و محتوای معلوماتی،  ، این کلماتایفاء نموده است ، چگونهمعلومات از نسل به نسل
است، که چی بسی اختراعات درین "میدیا" نیازمند بوده یا "رسانه" و ، به به نسل های بعدی انسان برای انتمال

خ گردیده است. مهمترین موضوع برای انسان، محتوای معلوماتی و "آگاهی" شمرده می شود، یزمینه نیز ثبت تأر
ولتی از روابط زبان با  در مطابمت با ایجابات همان زمان و مکان حفظ می گردد. که در تحت یک کلمه، بلتغییر
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 4تر2له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئلیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـٌیلً مه یُ خپلً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

زیرا یک ارزش فرهنگی و ذخیرۀ ل هدف از "تنوع" و "تعدد" زبان نبوده، فرهنگ حرف می زنیم، در لدم او
معلوماتی را زبان های مختلف می تواند انتمال دهد. گروپ های بشری با زبان های مختلف، از مدت ها، با استفاده 

 صت و زمان،در یک فر در پرنسیپ، باید دیده شود که یک زبان،از "ترجمه"، با هم دیگر، به مفاهمه می رسند. 
 گردیده است. منظم بطور نمونه دارای چه نمش است. چگونه اختراع گردیده و دستخوش چه تحوالت

 

دستآورد های کلتوری، بدینترتیب، که لبلا نیز تذکار یافته است، به همه آنچه که از مواد موجود، تغییر شکل داده  
می شود، مانند تخنیک و یا هنر تعلیم دهندۀ ایجادگر و هم چنان تمام  فرآورده ها 

اخالق، روحیه، مذهب، حقوق، اقتصاد و علم شامل این مفهوم های چون پدیده و 
 می باشد. تور""کل

  

)در پایان همین ساختمان می خوانیم: " معبد لدیمی "پاتینون" در "آتن" یک 
 سمبول کلسیک اروپایی برای "کلتور" شناخته می شود.(

 

بنابر محدودیت های مختلف، درین مماله سیر انکشاف زبان ها را با ایجاد و   
"چاپ" که با هنر تحریری زبان و اختراع هنر ۀ تأریخیمرحلنابودی یا از رواج افتادن، بعد از اختراع زبان، در 

 سالهای بعدی "مودرنیزیشن" مهر خورده است، بیشتر و تا حد امکان، بطور مختصر در نظر گرفته می شود.
 

در لدم اول دلت الزم است، هر گاه بخواهیم هویت "کلتوری"، "ایتنی" و "سیاسی"، گروپ های اجتماعی و یا تمام 
تحت عنوان: "ملت و  یفوق العاده مهمی را ایفاء می کند. مؤلف کتابکلیدی و  جامعه را تعریف کنیم، زبان نمش 
 چونمانند "لوم" و "مردم"، با تأسیسات سیاسی،  لت و ساختار های "ایتنی"یزبان"، می نویسد: "موجودیت تشک

و مردم )حال بدون هر نوع لحظات  ملت کلتورهم به شکل و امپراتوری، دولت و ملت یا تشکیلت کلتوری 
بر هر یک از زبان ها تأسیس می گردد. مؤلف در کتاب خود، در ارتباط به  تکیه"بیولوژیکی" و "ژینیتیک"(، با 

وهم  "جرمن ها" )به صورت نوشتۀ رسمی دیگر" دویچه"( ) بطور نمونه نویسد، که در آن "استدالل" دیگران می
بدین دلیل "ملت" را می سازد، که مردم آن، دارای یک زبان مشترک است.  ،فرانسوی ها و انگلیس ها وغیره(
موافك نبوده، هنوز هم در مورد چنین تعریف خیلی آلمان بطور مثال، کشورهمین صرفنظر از اینکه رهبران سیاسی 

یک ملت عنوان  بهکه آنرا  نمی بینند، ، برطبك "نورم های" معین "کیفی"این کشور را در آن مرحلۀ "تکاملی"
"تکامل یافته"، بپذیرند. البته موضوع بحث نویسنده درین مماله بررسی این مفاهیم تشکیل نمی دهد. آنچه در نفوذ 

در نظر می باشد، که به عنوان مثال،  ماحول و یا محیط کلتوریاست، همانا، زبان و اهمیت آن، تأکید بعمل آمده 
 زبان "دویچ" بروز و انکشاف نموده است. )"گرادت اندریاس" مرتب کننده، منبع انترنت(

 

بعد از میلد، در آن للمرو، متون "التینی" تحریر و رونویس می شده  ۰۵۱بر اساس اسناد تأریخی، الی سالهای  
بان عمومی جرمن ها )"فرانکن"، "گوتن" و دیگران( غیر از آن هم، "التینی" بوده است. در مورد جرمن است. ز

صحبت می نموده اند، لیکن بطور روز افزون کلمات "التینی" خود های لدیمی حدس می زنند، که به زبان لدیمی 
حرف می زنند. درین متن می نویسند نیز را می پذیرفته اند. در مورد همین مرحلۀ انکشاف از عدم موجودیت اسناد 

که "دویچ" از لغت های اساسی و "سیلب" های"جرمنی" طوری تشکیل یافته است، که "پساوند" "التینی" را بر آن، 
 علوه کرده اند، هم چنان گفته شده است که "گرامر التینی" را شامل لواعد زبان خود آنها، ساخته اند. 

 

دهد. البته می دیده است، انسان معرفت و شناسایی خود را بوسیلۀ زبان به دیگران انتمال طوری که لبلا ذکر گر  
معرفی پدیده های دنیای ما، که در آن بسر می بریم، توسط زبان تشریح و توضیح گردیده، در طی لرون در "مید 

"میدیا در ، به " ذخایرآثار" ،یا" های مختلف، برای نسل های بعدی و هم  چنان جهت مراجعه در ولت ضرورت
شناخت و آگاهی اساس اعتماد و قدرت را در مناسبات اجتماعی سیاسی حفظ شده است. اینرا هم می دانیم، که ها"، 

بالترتیت "هویت ملی" در مرحلۀ معین انکشاف حیات دولتی، در یک کشوری که زبان و فرهنگ  بوجود می آورد.
می دارد، با ارزش های عدیده، چنین هویت را در یک زمان الزم و طوالنی  را در پیوند نا گسستنی با هم حفظ

 تعریف می کند.
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 4تر3له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئلیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـٌیلً مه یُ خپلً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

بدون شک و تردید، "زبان" جز جدا ناپذیر و هستۀ، آنچه است که ما تا امروز مجموعۀ از آن ارزش ها  ،در نتیجه 
اگر"ملتی" را تشکیل داده است،  را، در تحت نام "کلتور" و "فرهنگ" یاد می کنیم. ولتی از "هویت" یک جامعه که

حرف می زنیم، بازهم الزم است تا، بدون تسلیم شدن به افکار "ناسیونالیستی"، غرق در "شوونیزم" و "برتری" 
، که توجه نمائیمطوری نژادی، هم چنان با درک درست مفاهیم، به هویت "اجتماعی و فرهنگی" و "هویت ملی" 

. متوجه مشترک تمام جامعه در آن للمرو و حوزه های کلتوری آن تجسم یافته باشدانتمال دهندۀ ارزش های عمده و 
باشیم، که ما از "ناسیونالیزم" و یا "ملت گرایی" چه می دانیم، خود با نظرات کسانی که، با اشتیاق از "شاخص ها" 

 پذبریم. و "معیار های" معین با هنر "عوامفریبی" یاد می کنند، کدام نوعی از تعاریف را می 
 

در زندگی عادی، هر انسان،  به این حمیمت والف است، که زبان، )بی تفاوت از اینکه، چه زبان و یا کدام زبان 
کلتور اجتماعی را انتمال می دهد. اینکه چگونه و به چه سطح و در  محتوای باشد.( تجارب کلتوری و در مجموع

لمی تخنیکی و مهارت کاری انسانها در آن مرحلۀ چه عمك و کیفیت صورت می گیرد، تابع سطح انکشاف ع
ی فرهنگی و علمی و اتأریخی شناخته شده است. انتمال دستآورد های کلتوری و علمی، در اجتماعات مختلف، بر غن

 می افزاید.  ،کلتوری همه
 

ه و محل، جائیکه خالص و "نیوترال" دانست، بلکه زبان در یک  حوزگی، زبان را فمط "وسیله ارتباط" نباید به ساد
می داشته باشد، که در "ارزش ها"، "تصورات" و "مراودات" و و ریشه کلتور و فرهنگ رشد می کند، استمرار 

"طرز برخورد ها"، در ممایسه با "منشاء کلتور خودی"، با لوت، در جهت منافع انسان، "تغییر پذیری" خود را 
یک مثال برجسته را می توان درین لحظه، از زبان عربی یاد  نشان داده است. )منبع: "انتر نت"، "جان کولمن"(

" سال، در کلتور های زیاد، نقش ۰۰۱۱این یک زبان، با سابقۀ "تأریخی" نمود، که بر اساس اظهارات مؤرخین، 
"آشنایی با زبان خارجی"،  دورنمایی که در برابر "کلتور" و "زبان" ، لرار داده شده است، خود را نشان می دهد.

. در رابطه با "آگاهی" در بارۀ حوزۀ معین و مشخص کلتوری، ارتباطاط بین از اهمیت حیاتی برخوردار است
 ظرفیت های کلتوری و طرق  آموزش خودی را انتمال می دهد. )همانجا(

 

ایجاد  الزم است تا در لدم اول در بارۀ اجتماع انسانی ما فکر شود، بعد گذاشت که این اجتماع چه کلتور سیاسی را
هر لدم رشد و انکشاف  و در چه جهت انکشاف می دهد و یا با چه آهنگ و با چه کیفیت انکشاف داده می تواند.

کلتور و فرهنگ و "خللیت" فرهنگی فرد درین بخش که "تغییر پذیر" شناخته می شود، بدون زبان نا ممکن است. 
و به اصطلح "دستور زبان" با حجم معین و محدود آن، هر زبان ذخایر کلمات و مفاهیم را، بر اساس لواعد معین 

در اختیار می گذارد. این پیروان علم و فرهنگ، ادبیات و هنر است، که بنابر "استعداد طبیعی" و یا علله شخصی، 
کلمات را در چنان نظم می آورند، که احساس مختلف را در انسان ها، بوجود می آورد. ازین وسیله در بخش های 

 ف، با شیوه ها و مفاهیم مختلف، بکار برده شده می تواند.مختل
 

"ولفگنگ گویته"، شاعر معروف آلمانی ، که بنام او "انستیتوت تدریس زبان آلمانی"، در داخل و خارج این کشور 
 اخالق در ، از او در جایی چنین نمل لول نموده اند: "انسان "استعداد طبیعیآلمان وجود دارد، در رابطه با "

"هنر" و و ". کلمات به عبارت دیگر "ذخیرگاه" مفاهیم، شمرده شده، این "علم" شخصیت نهفته است، نه در استعداد
غیره دستآورد های حیاتی انسانی است، که ضرورت هر چه بیشتر کلمات مختلف را احساس می کند. دانشمندان 

" برای افاده های مختلف بکار می رود و هم هم یک "کلمه ،علم و ادب به خوبی می دانند، که در همه زبان ها
حاالتی موجود است، که کلمات متعدد، برای افادۀ یک مفهوم نیز بکار می رود. در بخش تحمیمات علمی، دانشمندان 

که اصطلح اصلی اگر از زبان  دنترجیح می دهبت دلیك بودن، ساستعمال اصطلت "زبان های خارجی" را به ن
معمول نمی باشد. بر خلف  ، که در چنین سطح ادعا های "خالص" نگهداشتن" زبان،کنندکر ذ "بیگانه" هم باشد،

می تواند. این حالت و وضعیت باید، ت خارجی یک امر معمول شمرده شده وجود کلمابخاطر حفظ کیفیت علمی، 
ثبت، می تواند در چگونه بوجود آمده باشد؟ اعتماد بر معنی و محتوای "کلمه" و استعمال درست آن، در جهت م

تردد  با نموی آگاهی،یاری رساند. از "ولفگنگ گویته" در جای دیگر نمل می کنند که " اجتماعات تحکیم مناسبات
 تردد، خود باید سبب اندیشۀ عمیمتر و توجه بیشتر گردد. ."بوجود می آید

 

لحات علمی مناسب و فهما، ذخیره بنأءا به هر اندازه ای که یک زبان "غنی" باشد، بدین معنی که کلمات و اصط 
 داشته باشد، به همان اندازه، در "خللیت" کلتوری و علمی، متکلمین آن جامعه نیز سهولت بیشتر، فراهم می سازد.
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئلیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـٌیلً مه یُ خپلً ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

 

( در شهر "ُکلن" Afrikanistik( از انستیوت "افریماشناسی" )Prof. Anne Storchپروفیسر "انه شتورخ" )
ات جدید "زبانی ایتنی"، هر چه واضحتر نشان می متحمیخطابه اظهار می دارد که: "( در یک ۰۲/۰۰/۸۱۱۰آلمان،)

دهد، که دستور یا "گرامر" یک زبان، "کلتور" گوینده را منعکس می سازد. بنابرین زبان، نه تنها مهمترین ابزار و 
ی دهد. زبان ها بطور هویت انفرادی ما، بخش اساسی و مغزی را تشکیل مر و ادراک ماست، بلکه در اسباب تفک

ۀ مکاتبه مبدل می گردد. این وسیلمتداوم در حال تغییر می باشد، گاهی هم بطور کامل بیک شکل جدید ارتباط و 
امر برای ما اجازه می دهد، تا در برابر دیگران همیشه، مجدداا مرزبندی صورت گیرد و یا با آنها احساس 

 "مربوطیت حاصل شود 
 

ادامۀ توضیحات تذکر می دهد که اینکه: "زبان" و "کلتور" چگونه بطور متمابل مشروط یکدیگر همین دانشمند، در 
ا همانند تفاوت های  است، همزمان "میکانیزمی" را نشان می دهد، که باعث ایجاد زبان جدیدی هم می گردد، دلیما

د، همانا اشکال "حرام"، کلتوری، که تمدم و رجحان را در لابلیت احساس و درک، در سراسر جهان می پذیر
"سانسور عماید"، "ادب و مهربانی و تعارف"، "توهین و هتک ابرو"، و یا برتری و اولویت در معنی شناسی و 

 تغییر شکل، در ایجاد اشکال دستور زبان، منجر می گردد.
 

ی نگرد، که شکل ریشه یی و "رادیکال"  تغییر را این "پروفیسر" در "رفتار مشخص کلتوری" زبان در آن م
"  بوجود می آورد و این حالت در جنون روانیرابطه با "ان، زبان جدید را مانند، یک نوع  اختراعات در زب

 اتحادیه های مخفی، بنظر می آید. )همانجا(
  

هویت انفرادی و شخصیت معین از حمایت رسمی یک دولت برخوردار است و یانه، موضوعی است آیا  اینکه 
ند، ند، می توانشومی جداگانه. چنین افرادی که از حیثیت و یا "ستیتس" تابعیت یک دولت رسماا محروم ساخته 

ا بحیث انسان ر نمونه، اصطلح د، که به زبان آلمانی بطونمحروم از تابعیت دولتی شناخته شو های رسما
(staatslos( و به زبان انگلیسی اصطلح بی دولت ،)Stateless ،استعمال می گردد. آنچه از چنین فرد و یا افراد ،)

اللا در یک زمان معین گرفته شده نمی تواند، همان ارزش هایی است، که لبل از "مهاجرت"، از زادگاه خود، با 
نمی تواند از کرامت انسانی و شخصیت فرد، بکاهد. او می تواند خود با  خود آورده است. این همه محرومیت ها،

کلماتش، احساس و درک خود را نمایان سازد. اینکه انسان، با کدام زبان صحبت می کند، در "پرنیسپ" فرق نمی 
عت، بر کند، فرق اساسی برای هر فرد در آنست، تا دیده شود که "متکلم" با چه کیفیت، یعنی با چه عمك و وس

جایش استعمال ه مفاهیمی تسلط دارد که از زبان مشخص موجود، به زبان خود می آورد. آیا لادر است که کلمه را ب
نماید و هم چنان مکان و زمان معین را، بطور مناسب تفکیک بتواند. به عبارت دیگر، زبان و فرهنگ، بمثابۀ 

ا  در نتیجۀ ادغام سیستم "باز"، علوه از اینکه، با گذشت زمان، در محی ط متکلمین آن رشد و تکامل می نماید، دائما
ارزش ها و مفاهیم معنوی از زبان های دیگر و محیط های علمی دیگر نیز، دستخوش "تغییرات" کمی و کیفی می 

 گردد.
 

همکاری های علمی و فرهنگی بین جوامع، که زبان جز مهم و مرکزی آنست، در همه ساحات دنیای امروزی،  
می داشته باشد. ولتی اگر مناسبات بین المللی را در لرن  نیز ی روز افزوناغنکسب  خصوص در دهه های اخیر، ب

نوزده الی نیمۀ لرن بیست در نظر بگیریم،  دیده می شود که توجه "ناسیونالست ها" به زبان، بطور محسوس با 
"نژاد" معین را با متکلمین آن، ممام و  شاخص های "نژادی" نیز در نظر گرفته می شده است، یعنی زبان یک

. بیشتری ازین حلمات، با یک نوعی از احکام  مشابه با احکام "دینی" و مذهبی و ه استمنزلت رهبری می بخشید
 انواع  "پیشداوری ها" علیه بیگانه ها، عمل می نموده اند.

 
 

 ختم لسمت اول
 ادامه دارد ...
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