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 5تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئاړیکً ټیىگً کړښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري وپً 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!
 (دوم)قسمت 
 

خانوادۀ افغان، عالوه بر کشور ما اینک بیش از سی  وهفت سال است که در "بحران" جنگ می سوزد. میلیون ها 
" میلیون انسان "مهاجر" در سراسر دنیا سرگردان ..۶" تا "۶تلفات جانی، مادی و معنوی در داخل، حدود قریب "

داشته است. جریان "مهاجرت" هنوز هم متوقف نشده است. واقعیت اینست، که در مجاورت سرزمین ما، کشور 
ان هایی مروج اند، که با زبان های "ملی" ما مشابهت چه که خیلی هایی هم موجود اند، که در آن کشور ها، زب

و مردم ما هم با اتباع آن کشور ها، مفاهمه و حل مشکل  نزدیک هم بوده، حتی دارای یک "ریشه" شناخته شده است
هویت می توانند، اگر اصطالح "همزبان" به زبان آورده شود، کدام "گناهی" نیست و هم "هویت ملی" خود را با "

. این زبان ها در عمق تأریخ، "حوزه های کلتوری" واحد و یا کلتور های آشنا، با ملی" دیگران تعویض کردن نیست
و در آینده هم، روابط متقابل "حسنه" بین مردمان آن ها، مسیر رشد متقابل را سد ساخته نمی  همدیگر داشته اند

ای مختلف یک درخت و ریشه می باشد، مجبوریت های زندگی . صرفنظر از اینکه زبان های آنها، از شاخه هتواند
بر هموطنان مهاجر ما، بخصوص بر نسل جوان، چنان اثر گذاشته است، که از آن "محیط" ها، کلماتی را آموخته 
اند، که ممکن است، در صورت عودت به وطن، در محالت مختلف کشور ما، در شیوۀ سخن زدن آنها، یا در محیط 

ات و یا کلمات "خالص" دری و یا پشتو، مطابق عادت و میل مردم متوطن، یا غیر "مهاجر" ما کار، اصطالح
 نباشد.

 

در چنین شرایط "بحرانی" وحشتناک، باید از "مهر" زدن ها و بخصوص، شمردن هر یک را در قطار نمایندگان 
کم  ، در اهداف سیاسیوسیلۀ "هجوم فرهنگی" هم بی مورد از و بدون ثبوت خودداری صورت گیرد "بیگانه"

صلح نیاز دارد. بعد الزم است، تا در پروگرام های معین، چنین  به استفاده نمود. این جامعه نخست به برگشت
با همه  فرزندان وطن ما را، که حتی ممکن در خارج از کشور تولد یافته و در کشور های بیگانه بزرگ شده باشند،

طبیعی است، که در آن محیط ها آموزشی را پشت سر  با صمیمیت بی حد در وطن استقبال شوند.تفاوت ها، باید 
گذاشته اند، که نمی توان انگشت انتقاد و اعتراض، بسوی آنها نشانی کرد، که چرا این و آن کلمۀ بیگانه را بزبان 

الزم آموزشی ، "کورس" های ما نمی آورند. وظیفۀ اجتماع و دولت است، تا برای "همگرایی"، این چنین هموطنا
را تدویر و بتدریج هموطنان، عودت نموده را، با زبان، ادبیات، هنر، و رسوم و عنعنات و سایر افتخارات پدران و 

 نیاکان ما، آشنا سازد.
 

 ی "کلتوری" و "فرهنگی"، همیشه و در همه جوامع از نقطۀ ابتدائی، مسیر خطی رشد یابنده را میاتصور اینکه غن
پیماید و طبق دلخواه و "خودکار" به پیش می رود، با مطالعات تأریخی تازه، تأئید شده نمی تواند. در تأریخ 
"کلتورها" و "فرهنگ" های بی شمار، بنا بر عوامل گوناگون، به نابودی کامل هم روبرو گردیده است، که خارج از 

شت، که "زبان"، خود "قدرت" است و هم چنان تأکید بحث درین موضوع شناخته می شود. اما نباید از نظر دور دا
حکمفرما می سازد. موجودیت کلتور، فرهنگ و "هویت" را عدم می گردد، که عدم موجودیت "زبان"، هم چنان 

 بدین معنی که وجود داشته نمی تواند. 
 

مطلب هدف نویسنده از قبل از اینکه بر جوانب مختلف این موضوع تماس گرفته شود، قابل تذکراست، که درین 
"زبان های طبیعی" است. زبان های "طبیعی" را علم زبان شناسی به خوبی معرفی نموده است. بناًء وقتی از 
"ستندرد" سخن گفته می شود، باید توجه نمائیم، که آیا هدف از "ستندرد سازی"، "ستندرد سازی زبان های طبیعی 

، که در جوامع صنعتی ی" و یا توحید "نورم های" "صنعتی" استاست و یا  "ستندرد سازی" "زبان های تخنیک
 . )"ویکیپیدیا"(  دارای سابقۀ دیرینه است
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 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

 

طوریکه قبالً تذکر رفته است، زبان های "طبیعی" که اجتماعات مختلف انسان ها، در آغاز )موضوع نفوس و هم 
ایجاد نموده اند، تابع شرایط محیطی حیات، هر تغییرات "جیولوژیکی" و "جغرافیائی" را نیز در نظر گرفت.(، آنرا 

یک از جوامع بوده است. اینرا هم می دانیم که روابط بین حلقات مختلف جمعیت های انسانی، که از "نژاد" های 
 متنوع نیز تشکیل شده اند، خیلی بعد، بسرعت رشد و انکشاف نموده است.

 

آئینۀ" کلتور، فرهنگ و عنعنات و رسوم  شناخته شده است، حین جست جوی مفاهیم، در مورد اینکه "زبان بحیث "
مثال جالب ذیل را از نظر بگذرانید. یک گروپ 

( در کانادا، Inuitاجتماعی یا "ایتنی"، بنام "اینیوت" )
با وجود در اختیار قرار داشتن " مودرنترین تخنیک"،  
واحد فاصله را به مفهوم کلمۀ "خواب"، نه به مفهوم 
"کیلومتر" اندازه می گیرند. این مثال مبین آنست، که 
انسان ها "هویت"، "عنعنه" و دنیای زندگی خود را، 
 منعکس می سازند.  آنطوری که خود می خواهند، و به آن عادت نموده اند،

 

بناًء هر مفهومی که در چنین یک اجتماع، در همان محیط جغرافیایی، مورد استعمال قرار می گیرد، مربوط 
"دارایی" فرهنگی و زبانی، همان جمعیت و قلمرو جغرافیایی و ساحۀ حاکمیت سیاسی آنها، نیز محسوب می گردد. 

بی بان، کلتور نیز بطور "برگشت نا پذیر" محو و نا بود می گردد. اینرا هم نباید فراموش نمود که با "نابودی" ز
م را، "سال بین المللی" زبان ها اعالن داشته است، در آنزمان، ۸۱۱۲ربط نبوده است، که سازمان ملل متحد، سال 

، گفته شده زبان، که انسان ها به آن تکلم می نمایند، تذکر رفته، هم چنان ۰۱۱۱بر اساس همین منبع، از موجودیت 
است، که هر گاه "نباتات و حیوانات" نا بود گردد، برای سیارۀ ما خوب نیست. از جانب دیگر، بیش از نیمی ازین  

نابودی مواجه می بینند. حتی اگر کمتر حکومات بطور بی رحمانه و وحشیانه علیه زبان های ر زبان ها را به خط
 کمتر برخورد نمایند.هم چنان اقلیت ها، 

 

، در یکی از گزارشات مثالی رفته استذکر نیز ت رابطه، با زبان های "اقلیت ها" که در اسناد سازمان ملل متحددر 
یادآور می گردد، که درین کشور اقالً هفت گروپ مشخص زبان ها، با بیش از  "جمهوری مردم چین را در بارۀ "

یا ( Mandarinتا این زمان زبان "مندارین" )م، ۰۵.۱متفاوت وجود دارد. از سال  )"لهجه"؟( "دیالیکت" ۰۳۱
میلیارد  ۰.۳(، زبان رسمی کشور است. در حال حاضر فقط نزدیک به نیمی از نفوس Putonghuaوا" )ه"پوتونگ

کسی کار و شغل خوب، دریافت داشته  ،، با این زبان صحبت می کنند. بدون آشنایی با این زباندر آنکشور انسان
 نمی تواند. 

  

انکشافاتی که با ختم "جنگ سرد" در مناسبات بین المللی، رخ داده است، در ماهیت و مفهوم دول ملی اثرات 
مشهودی را از خود به جای مانده است. پیشگوئی ها نشان می دهد، که تحت نفوذ مشی "گلوبالیزیشن"، بطور طویل 

د را از دست می دهند. وضعیتی که بطور ، بتدریج صالحیت ها و نفوذ قبلی خوفعلی المدت، دولت های "ملی"
نمونه در "اروپا"، بوجود آمده است، عالمتی است، که "ملت های" موجود توانسته اند، بطور نمونه سرحدات آنها 
را برای همدیگر، بر اساس طرزالعمل جدید، باز نمایند، که در حقیقت تمام اتحاد، فقط از یک سرحد مشترک همه، 

 مواظبت می نمایند.
 

در نتیجۀ سیاست های "ناسیونالیستی" ، سال قبل"جنگ اول جهانی" ۰۱۱در حالیکه از قلمرو های همین کشور ها،  
سال قبل، "جنگ دوم جهانی"، از جانب "فاشیست ها" یا "نازی های" این قاره، به راه افتاده است.   .۰درین قاره و 

کی بی سابقه برخوردار بوده است. در بین اتباع اروپایی درین دهه های طوالنی، مناسبات بین این جوامع از نزدی
"تمایالت" آموزش لسان های متعدد، بیشتر بمشاهده می رسد. در جوامع آنها، با تفاوت های "ممکن"، نظرات 
انکشاف جوامع "کثیرالفرهنگ" نیز شنیده می شود. درست است، که موضوع "فرهنگ حاکم" نیز در حلقات 

 ار می گیرد. زبان های این کشور ها، از سطح رشد با ثبات برخوردار می باشد.مختلف، مورد بحث قر
 

از دیر زمانی است که مطالب زیادی با عناوین مختلف در تحت نام "ستندرد سازی  زبان های ملی..."، خاصتاً در 
"پورتال افغان جرمن آنالین"، بخصوص در بارۀ زبان "دری" به نشر سپرده می شود. در قدم اول، هر قدم 
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حکایت می کند، قابل قدر است. اما گاه ی فرهنگی کشور، بخصوص که درین مرحلۀ "بحرانی" امعلوماتی که از غن
گاه در برخی از نوشته های بعضی از دوستان، کامالً روشن نیست، که هدف "نویسنده" بطور صریح از چه نوع 
"ستندرد" است. بهتر می بود، که چنین مفهوم، طوری تعریف می شد، تا خواننده را در دو راهی قرار نمی داد. 

لب است، نویسندگان معین هم فرصت دارند، تا از "تخصص" یکدیگر توصیف و البته متون تحریر یافته جا
" )ستندرد( مشکلی احساس نمی کند، Standard. از آنجائیکه این نویسنده در تلفظ کلمۀ بیگانه، " بعمل آورندتقدیر

 بکار ببرد. ،را "ستندرد" صورت تحریر ترجیح می دهد، تا به جای "استندرد"، که بعضی ها استعمال می کنند،
  

البته این نویسنده، از مدت ها به این طرف، در انتظار بوده است، که ممکن، دانشمندان محترم بخش های مختلف 
 یاختصاصی، بخصوص بخش زبان ها و ادبیات، که شکر صاحب قلمان و دانشمندان عالیقدر و صاحب فهم زیاد

در هر چه وسیعتر  حیات اند، ، در قیدو دوری از وطن"مهاجرت" های تا اکنون، با وجود سرگردانی که  ،داریم
تأریخ رشد اجتماعی و فرهنگی کشور ما، هر یک به نوبۀ خود، اثرات "علمی" بدست نشر  موضوعات بخش

و تسلسل و مسیر تکاملی هر یک ازین زبان های ملی ما را، تا حد ممکن روشن  ها رشتهمنجمله  تا ،بسپارند
وین بر حجم معلومات، به پیمانۀ بی سابق افزوده است. البته سابقۀ تأریخی و موثقیت هر سازند. تخنیک اطالعاتی ن

 هم، تا حد معین از اهمیت برخوردار می باشد. باز اطالع و اعتبار منبع نشر کننده
 

تخنیک اطالعاتی جدید، برای بشریت بطور بی سابقه امکان دسترسی به معلومات را فراهم ساخته است. درعین 
ل عاری از خطرات نیست، که نظرات انحرافی و غیر علمی"فریبنده" هم نشر گردد. بدون شک این انکشاف حا

"سریع السیر" و جهانگیر"، بر طرز تفکر و رویۀ انسان های جوامع نیزاثرات مشهود، می گذارد. این وضعیت 
را  تازه مناسبات کامالً  و ،جدیدیفیت با ک را، "گلوبالیزیشن" زمینه های رشد و توسعه پروسۀ نوین درعین زمان به

 در جهان امروز فراهم ساخته است. 
 

زندگی هزاران سال جوامع انسانی، که مراحل مختلف را پشت سر گذشته و در حال رشد است،  تمدن انسانی، با 
ر"، یک اختراع "الفباء" و پس از آن "اختراع" هنر و صنعت "چاپ"، در پیشرفت و ترقی بسوی مدارج "عالی ت

" Alphabetجهش بنیادی و سریع با خود داشته است. همین منابع معلوماتی، می آموزد: ریشۀ تأریخی "الفباء" یا "
سال قبل از  ۸۱۱۱را در مصر قدیم، بیش از یکهزار سال بعد از آغاز، نوشته یاد نموده اند. بروز اولین "الفباء" را 

 میتی" در مصر می دانند. )ویکپیدیا( یمیالد مسیح، مربوط زبان گارگران "س
 

 هم " های گوناگون، با خود فامیل های متعدد زبان ها راءبا ایجاد "الفباء" در زبان های مختلف، هم چنان "الفبا
م. اما برای یبوجود آورده است، که تحلیل تفصیلی آنرا از صالحیت دانشمندان محترم، بخش های مربوطه می شمار

 یر، نمونه های محدودی هم، بیان می گردد.ایجاد حد اقل تصو
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 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

حرف اساسی  ۸۶" آلمانی از یک "نسخۀ" زبان "التینی"، ءبطور نمونه، درین منبع تذکر داده شده است که، "الفبا
برای تحریر زبان "آلمانی" انتخاب گردیده است، طوریکه برای بعضی از تلفظ ها، بتعداد، "چهار عالمت" دیگر را 

عدد، یعنی حرف جداگانه، که تلفظ خاص خود  ۳۱نموده اند. بدین ترتیب این زبان، برای تحریر آن از بر آن عالوه 
را می داشته باشد، تحریر یافته است. ممکن است در آغاز، حین تحریر لسان، با محدویت های معین در ترکیب 

ک "کلمه" را بکار برده باشند، یا حرفی کلمات، احساس نموده باشند، که انسان ها ممکن برای مفاهیم مختلف، ی
بالمقابل با چنان حالتی هم مقابل شده باشند، که چندین کلمه، با صورت نوشته های مختلف، به مفهوم یک کلمه 
استفاده شده باشد. این وضعییت ممکن است، در تحت شرایطی انکشاف نموده باشد، که تا آن مرحله، خط و کتابت، 

هم چنان دانشمندان ساحات مختلف، با کلمات مترادف و هم ند. زبانشناس های ما و ه بوده باش"مودرن"، نداشت
موجودیت، کلمات "ببگانه" از یک زبان در زبان دیگر، حتی در کتب "فرهنگی"، با ذکر منبع هر زبان درج می 

دانسته اند. در  " حرف۳۸به همین ترتیب "الفباء" زبان "پارسی" یا "فارسی" و "دری" را هم متشکل از " کنند.
مشابهت با زبان "آلمانی" )"دویچ"( که از حروف"التین"، حروف اساسی "الفباء" خود را انتخاب نموده اند، این 

بعضی و هم  از زبان "عربی" برخی از حروف را گرفته اند، اخیراً  زبان هم، در جریان حوادث سیاسی فرهنگی، 
از تلفظ ها را که در زبان عربی وجود نداشته است، خود تعریف نموده اند. به همین ترتیب حروف پشتو را در یک 

)یک حرف "و" " حرف تحریر نموده اند. ۲۰/۲۶"طوری توضیح داده اند که در این چاپ کتاب،"قاموس تشریحی" 
تعداد زیاد  حرف است. ۲۰و یا  ۲۶یق باشد، که آیا را در دو جا ذکر کرده اند. بناًء ممکن نزد زبان شناسان دق

 حروف می تواند، در ترکیب کلمات بیشتر در یک زبان، امکان دهد.( 
این هر دو زبان را با زبان آلمانی، بطور مثال از فامیل "اندو گرمان" یا "ایندو اروپایی" نامیده اند. در حالیکه زبان 

اما نفوذ زبان عربی، بر زبان های ملی ما،  میتی" می باشد.ی"س ۀاز ریشیعنی  عربی، دارای ریشۀ فامیلی دیگری،
بناًء باید از نظر دور نداشته باشیم، که زبان، فرهنگ، عقاید که دالیل تأریخی آن روشن است، محسوس است. 

 اثر می داشته باشد.نیز  مذهبی و کلتوری، سنن و رسوم و غیره مناسبات بر مسیر انکشاف زبان
 

بر مراحل تأریخی نشان می دهد، که در حقیقت امر، در مراحل مختلف، طوریکه با اختراع "خط" و مروری 
"کتابت"، در بخش "لسان طبیعی"، یعنی لسان صوتی که قبل از تحریر، انسان ها، با لهجات مختلف داشته اند، 

ً در مناسبات وسیعتر، دولتین و مناس ها و فرهنگ های  بات کلتورنخست در ساحات نفوذ "دولت ها" و متعاقبا
مختلف، یک نوع "ستندرد سازی" انجام یافته است. در هر یک از فامیل ها و "شاخه" های زبان های مختلف، چنین 
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انکشاف متداوم جریان داشته است. زبان های "ملی" ما، از جمله زبان های سابقه دار تأریخی بوده است، که 
زبانی" را پشت سر گذاشته است. اما وضعیتی هم محسوس است، که  "مراحل" بی شمار، چنین "ستندرد سازی

 ، متأسفانه، تا حدی بر حالت از هم پاشیدگی سازمان های کلتوری، فرهنگی و علمی متمرکزاخیر "بحران سیاسی"
 ه کار دارد.حل اساسی چنین مسایل، شرایط الزم، ب ، سایۀ منفی انداخته است.در کشور ما

 

تفاوت از قرون گذشته، انکشافات تخنیکی و بخصوص "تخنیک معلوماتی"، که اجتماعات  در جهان امروز، با
مناطق مختلف را به سرعت نزدیک ساخته است، در عین حال بر طرز دید و "مینتالیتی" انسان ها، "اثرات" روشن 

 "بت و حفاظتخود را می گذارد. اینرا هم می دانیم که بشریت در ادوار مختلف، همواره در جست و جو "ث
اطالعات ونتایج علمی بوده است. در هر مرحله، در نتیجۀ اختراعات "تخنیک جدید" و کشف مواد جدید، شیوۀ حفظ 
معلومات و ذخایر و سرعت کار تغییر نموده است. با همه پیشرفت های جدید "تخنیکی"، نباید فراموش نمود، که 

آمد، اما نقش ایجادگر فرهنگی و علمی انسان و احساس و تسهیالت در مسیر کار و حیات انسان فراهم خواهد 
 عاطفه و غیره، خصوصیات انسان را ماشین "غصب" نخواهد توانست.

 

قدم گذاشتن به مرحلۀ جدید، که بنام، "تخنیک اطالعاتی" یاد نموده اند، با استفاده از "ستاالیت"، تغییرات کامالً جدید 
ست. در جهان امروز حالتی بوجود آمده است، که ازین تخنیک کسانی هم و انکشافات سریع السیر بوجود آمده ا

مستفید می شوند، که خود حتی محروم از نعمت سواد خواندن و نوشتن اند، اما عالقمندی های اقتصادی، صاحبان 
ار استعمال وسایل خود را برای هرکس، طوری عی بر آن داشته است، تا طرز  ،را چنین صنایع و مراکز تولیدی

فعلی د، تا بسادگی مورد استفاده قرار گرفته بتواند. این اشارات بخاطری صورت گرفته است، که در تخنیک زنسا
د، اما ان ها، وقت فارغ بیشتر فراهم آورد و برای انساد، اموری را بسرعت انجام دبطور غیر قابل تصور می توان

 ا ابد از وی گرفته نخواهند  توانست.رار می گردد، که نقش انسان را کامالً تکبه هر صورت، ت
 

همین اکنون بسیاری از امور، بشمول محاسبات و حتی در تحت نام، "مغز های" الترونیکی و کمپیوتر های عظیم 
های معین،  ۀ یک پروگرام برای تولید()قدم های معین تهیبکار انداخته شده است، حتی ممکن است که "الگوریتم"

چه غیرطبیعی، همه ترکیب های مهم عالمات را، بدسترس قرار دهد، حتی اگر بخواهند، در هر زبان چه طبیعی و 
ممکن از قرار دادن کلمات، بر اساس قاعدۀ معین "شعر" و "نثر" بنویسند، اما هیچگاه، شاعر یک محیط فرهنگی را 

د، خواهد بود تا در جامعه که خود، با احساس است، تعویض نخواهد توانست. بناًء یک جامعۀ انسانی زمانی سعادتمن
نظم و آرمش در بین اعضاء جامعه وجود داشته باشد. در ساحات علمی و فرهنگی و باالخره در همه ساحات 

 همبستگی و کار در جهت مثبت صورت گیرد.
 

افیک، فامیل زبان های "اندو ردر مورد انکشاف متفاوت شاخه های مختلف زبان های  دارای یک ریشه، "لینک" گ
 اروپائی"، خدمت خوانندگان محترم تقدیم است. 
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