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ﭘوھﻧﯾﺎر ﺑﺷﯾر ﻣوﻣن

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری
روز  ٢١ﻓﺑروری از طرف ﯾوﻧﺳﮑو ﺑﮫ ﻋﻧوان روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده اﺳت .ﺗﺎرﯾﺞ
اﯾن روز ﺑر ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۵٢زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ زﺑﺎن اردو ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن رﺳﻣﻲ در ﺑﻧﮕﻼدش از ﺟﺎﻧب
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﮔردﯾد .ﻣﺣﺻﻼن ﯾوﻧﯾورﺳﺗﯽ داﻛﮫ ﺑﺎ ھدف ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن زﺑﺎن ﻣﺎدري ﻣردم
ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎن ﯾﻌﻧﻲ زﺑﺎن »ﺑﻧﮕﺎﻟﻲ« دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﺑردﻧد .ﺗظﺎھرات ﮔﺳﺗرده ﻣﺣﺻﻼن و اﺳﺎﺗﯾد
ﯾوﻧﯾورﺳﺗﯽ داﻛﮫ در روزھﺎي  ٢١و  ٢٢ﻓﺑروری ﺳﺎل  ١٩۵٢اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ﻣﺎﻣوران دوﻟت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در
ﺗﯾراﻧدازي ﺗﻌدادی از ﻣظﺎھره ﭼﯾﺎن را ﻛﺷﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ دوام اﯾن وﺿﻌﯾت ،ﺑﻧﮕﻼدﯾش از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺟدا ﺷد .ﭘس از اﺳﺗﻘﻼل ،ﻣراﺳم روز ﻣﻠﻲ زﺑﺎن ﻣﺎدري در ﺑﻧﮕﻼدش ھر ﺳﺎل در  ٢١ﻓﺑروری ﺑﺎ ﺷﻛوه
ﺧﺎص ﺑرﮔذار ﻣﻲ ﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ در  ١٧ﻧواﻣﺑر  ١٩٩٩ﺳﺎزﻣﺎن ﯾوﻧﺳﻛو ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺳﻣﻲ ﻛﺷور ﺑﻧﮕﻼدش
ﺑراي اﻋﻼم  ٢١ﻓﺑروری ﺑﮫ ﻋﻧوان »روز ﺟﮭﺎﻧﻲ زﺑﺎن ﻣﺎدري« را ﭘذﯾرﻓت .ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت زﯾﺎد آن ،ﺳﺎل  ٢٠٠٨را ﺳﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ زﺑﺎن ھﺎ اﻋﻼم ﮐرد .ﻋﻠﻣﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ھر اﻧﺳﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧودش ﺻﺣﺑت
ﺑﮑﻧد ،ﺑﻧوﯾﺳد و ﺑﺧواﻧد .اﯾﻧﮑﮫ او از اﯾن ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ اش ﻣﺣروم ﺷود ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺿرﺑﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن اﻧﺳﺎن وارد ﻣﯽ آﯾد .ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ ،ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ و ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ اﯾن ﺷﺧص ھﻣﯾﺷﮫ دﭼﺎر
ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺷود .راﺑطﮫ ﻓﮑر ﮐردن و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﻧﯾز از ﺑﯾن ﻣﯽ رود .ﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺻورت ﮐﻠﻣﮫ از دھﺎن آدم ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و وﻗﺗﯽ زﺑﺎن ﻣﺎدری
ﺷﻣﺎ را ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻧرژی و ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ »ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت
ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ ﺻﻧف ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﺎﺷد« .از زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷده
اﺳت .اﻣﺎ در اوﻟﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ اﯾن ﺗﺻور را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ ﮐﺷد ﮐﮫ اﯾن زﺑﺎن زﺑﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﺑدو ﺗوﻟد آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺑرد و ﻣﻌﻣوﻻً اوﻟﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑﻌد از ﺗوﻟد ﺑﺎ آن در
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ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ،ﻣﺎدر ھﺳت ،اﯾن زﺑﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدران ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن آن را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﺷود" .زﺑﺎن ﻣﺎدری زﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ آن ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد ،ﺧواب ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و
ﻏﯾره” ».زﺑﺎن ﻣﺎدری زﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن آن را ﺑﮭﺗر از زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﺑرای ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت
دروﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد« .از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھش ھﺎی داﻧﺷﻣﻧدان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑر ﻣﯽ اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ذاﺗﯽ در ھر ﯾﮏ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﺟود دارد زﺑﺎن ﻣﺎدری ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ اﯾن زﺑﺎن از
ﭘدر ﺑﮫ اﻓراد ﻣﯽ رﺳد .اﯾن ﻣﺳﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﻣرﺳت ﮐﮫ در طول ﻗرﻧﮭﺎ ﻣردان در ﺳطﺢ وﺳﯾﻌﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺟدﯾد ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرده اﻧد .ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗر ﻣردان در ﮔروه ھﺎی ﻣﮭﺎﺟر
ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﻣردان ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑوﻣﯽ ازدواج ﮐﻧﻧد و داﺧل ﺧﺎﻧواده ،زﺑﺎن ﮔﻔﺗﺎری ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن
ﻏﺎﻟب ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھﻧد .ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش دﯾﺳﮑﺎوری ﻣﮕزﯾن ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾن ﻣﺣﻘﻘﺎن ،ﺑرای
ﺗوﺻﯾف زﺑﺎن ذاﺗﯽ از اﺻطﻼح »زﺑﺎن ﻣﺎدری« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﺗرﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری در واﻗﻊ از ﭘدر ﺑﮫ ارث ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎره دﯾﮕر
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرھﺎ از زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷﻧد ،اﮐﺛرن اﯾن زﺑﺎن ﭘدر اﺳت ﮐﮫ در درون ﮔروه
ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻧﻘش ﻏﺎﻟب دارد ،ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﺎز ھم ﻣﯾﮕوﯾم ﮐﮫ »زﺑﺎن ﻣﺎدری«  .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد
ﺣﺗﺎ دو زﺑﺎن ﻣﺎدری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن در ﻣورد ﮐودﮐﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از واﻟدﯾن ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻘﺎت اﺗﻧﻧﯾﮑﯽ ﻣﻠﯽ
ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽآﯾﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھر دو زﺑﺎن ﭘدر و ﻣﺎدر را ﭼون زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﯾﺎﻣوزﻧد
ﺑدون اﯾن ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺑﺣث زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﮫ وﯾژه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾﭼﯾده و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺟذاب ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗوﻣﯾت ،ھوﯾت و دوزﺑﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﯾد .ﻟﻔظ دوزﺑﺎﻧﮕﯽ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻟﻔظ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺗﻧﮭﺎ در ﻧﮕﺎه
ﻧﺧﺳت روﺷن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﮐﺷور ﻣﺎ اﮐﺛراً دو زﺑﺎﻧﮫ و ﯾﺎ و ﺗﻌداد ھم ﺳﮫ زﺑﺎﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ﯾﻌﻧﯽ اﮔر
ﺑﺧواھﻧد از دو زﺑﺎن در ﺣوزه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ از ﻋﮭدهی اﯾن ﮐﺎر ﺑر ﻣﯽآﯾﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ھر
دو زﺑﺎﻧﮫی ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ دوزﺑﺎﻧﮫی ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ آن ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﯾز ﺑرای او ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ دوزﺑﺎﻧﮫ ھﺎی را
دارﯾم ﮐﮫ دوزﺑﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣل و ھم رﺗﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎن ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑر زﺑﺎن دﯾﮕرﺷﺎن ﻏﺎﻟب
اﺳت ﮐﮫ دﻻﯾل آن را ﺑﺎﯾد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد .و ھم دوزﺑﺎﻧﮫ ھﺎی دارﯾم ﮐﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل ﺑر ھر
دوزﺑﺎن ﺗﺳﻠط دارﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧﺎطق زﺑﺎن ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘدری زﺑﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳت و زﺑﺎن ﻣﺣﯾطﯽ زﺑﺎن
اول ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣﺛﻼً در ﺷﮭر ھرات زﺑﺎن ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ﺧﺎﻧﮫ و زﺑﺎن دری ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺳﻠط ﻣﺣﯾط
و ﯾﺎ زﺑﺎن اول اﺳت ﺑرﺧﻼف در ﻗﻧدھﺎر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺑوده و زﺑﺎن ﭘﺷﺗو زﺑﺎن اول اﺳت .در دﻧﯾﺎی
ﻣدرن زﺑﺎن ﻣﺎدری و »زﺑﺎن ﭘدری« ﺷﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﺧﺎﻧﮫ ،زﺑﺎن ﻧﺧﺳت ﭘدر و ﻣﺎدر
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﺑﯾرون ﻓرق ﮐﻧد .در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﻓﻐﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎدر ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ﭘدر
ﭘﺷﺗون و ﯾﺎ ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﺣﺎﮐم دﻧﯾﺎی ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﮫ ﭘﺷﺗو،
ﺑﻠﮑﮫ زﺑﺎن ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط در دﻧﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﮐﺗﺎب و ﻣطﺑوﻋﺎت اﻣروز،
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اﯾن ﮐودﮐﺎن را »ﮐودﮐﺎن ﻓرھﻧﮓ ﺳوم  «Third Culture Kids, TCKﻣﯾﺧواﻧﻧد .ﺑﺎ وﺻف آن ﻣﻌﻣوﻻً
زﺑﺎن ﻣﺎدر و ﭘدر ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺳل ﺑﮫ ﺷﮑل و ﻧوﻋﯽ اداﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد .طﺑﯾﻌﺗﺎ ﻗوت و ﻧﻔوذ زﺑﺎن ﻣﺣﯾط
ﺑﯾﺷﺗر و ﻗوی ﺗر اﺳت .اﻣﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدر و ﭘدر ھم ﺑﮫ ﻧﺣوی در ﮐودﮐﺎن اداﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن
ﻧﺳل ﺳوم ﺑطور ﻣﻌﻣول دﯾﮕر زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﭘدری و ﻣﺎدری ﺷﺎن را ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎطره ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﮫ ھر
ﺻورت ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر اﯾن روﻧد ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و درﺳت ھم ﻧﯾﺳت .ﺧود ﮐودک ھم در ﺻورت اﺻرار
واﻟدﯾن ﺳرﮔردان ﺷده و از ﻣﺣﯾط واﻗﻌﯽ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﻧزوی ﻣﯾﺷوﻧد و ﯾﺎ در ﻋﻣل ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺑزرﮔﺎن
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗوﺟﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ زﺑﺎن اﺟدادی ﺧود ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ھم اﮔر ﮐودﮐﺎن زﺑﺎن
ھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ھﺎی واﻟدﯾن ﺧود را ھم ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﻧد ،در ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓراﺧﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن دﯾﮕر ﺑﺎز ﻣﯾﺷود زﯾرا ھر زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ وﺳﻌت دﯾد و ﻓرھﻧﮓ آﻧﺎﻧرا ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﮑﻧد و
ﺑرای آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯾﻌﺗری ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت در دﻧﯾﺎﺋﯽ ﻓراھم ﻣﯾﺎورد ﮐﮫ رواﺑط و آﻣﯾزش ﻓرھﻧﮕﯽ و
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر ﺷده ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ در ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود .اﺳﺗﺎد اﺳﺣﺎق
ﻧﮑﺎرﮔر ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ :ﻣن ﻗﺑول دارم ﮐﮫ زﺑﺎن ﺑﮫ طورﻋﺎم ﻣرزﺑﻧدی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد و اﻣﺎ اﯾن
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧود اﺻطﻼﺣﺎت ﻋﻠﻣﯽ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن ﻧﮕﺎه
دارﯾم ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕران ﺷﯽ را اﺧﺗراع ﮐﻧﻧد و ﻣﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧم و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺗﮑﻠف ﺑرای اﺧﺗراع دﯾﮕران ﮐﻠﻣﮫ
طور ﻣﺛﺎل ﮐﻣﭘﯾوﺗر را "راﯾﺎﻧﮫ" و وﺑﺳﺎﯾت را"ﺗﺎرﻧﻣﺎ" ﺑﺧواﻧﯾم .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن ھم ﻣﯾﺗواﻧﺳت
ﺑﺳﺎزﯾم و ﺑﮫ
ِ
ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑرای ﮐﻠﻣﮫ ھﺎی "ﺑﺎزار"" ،ﮐﺎروان"" ،ﭼﺎدری"" ،ﻣﺟﺎھد"" ،طﺎﻟب"" ،اﺗن"" ،ﺑُزﮐﺷﯽ" و ﻏﯾره
ت
ﮐﻠﻣﮫ ﺳﺎزی ﮐﻧد وﻟﯽ او اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرده اﺳت ﺑﮫ ﭼﻧد دﻟﯾلُ :ﻧ ُﺧﺳت او ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻗدر ِ
اﺻل ﺧود را ﻧداﺷﺗﮫ
اﻓﺎده را در زﺑﺎﻧش ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺗرﺟﻣﮥ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ رﺳﺎﯾﯽ
ِ
زﺑﺎن ﺧود ﮔرﻓﺗﺎر ﺗﻌﺻُب ﻧﺑود ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺧداوﻧد
اﻧد .دوم :اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎ ،در
ِ
ب رﺣﻣت ﺷﺳﺗﮫ و ﺑرای ﻣﺎ داده اﺳت وﻟﯽ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕران
)ج( زﺑﺎن ﻣﺎ "آرﯾﺎﯾﯽ ﻧژادان" را ﺑﺎ ھﻔت آ ِ
"ﭘﻠﯾد" اﺳت و ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎﯾد اﯾن زﺑﺎن "ﺳوﭼﮥ" ﺧود را از "ﮔﻧ ِد" زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻧﮕﺎه
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺗﻧد
دارﯾم و اﮔر ﮐﻠﻣﺎت زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر وار ِد زﺑﺎن ﻣﺎ ﺷد ﺑﺎﯾد آن ﮐﻠﻣﺎت را ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرﯾن ِ
ﻣرض ﻣﻐز ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺟُز زﺑﺎن
دﯾﺎر زﺑﺎن ﺧود ﺑﯾرون ﺑراﻧﯾم .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﻌﺻﺑﺎت
ِ
ﺑﮫ زور ﺳوﺗﮫ از ِ
زﺑﺎن دﯾﮕری را ﯾﺎد ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺟُ ـز ﻓرھﻧﮓِ ﺧود ﺑﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕر ﻣﺣﺷور ﻧﺑوده اﻧد .ﺑﺎﻻﺧره
ﺧود
ِ
اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﻣﺻﻠﺣت اﻧدﯾش اﺳﺗﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﮐﻠﻣﺎت زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻘﺻود ﻣﺎ را
ت ﺧود را در ﮐﻠﻣﮫ ﺳﺎزی ھﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧﯾم .ﻣن
رﺳﺎﺗر ﺑﯾﺎن ﮐﻧد ﺿرورت ﭼﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ وﻗ ِ
ﺑدﺑﺧت را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ زﺑﺎن را ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮥ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ و ارﺗﺑﺎط دﯾده ام و ﺗﺎ اﻣروز ﻧﮫ ﺗﻘدﺳﯽ
ﺑراﯾش ﻗﺎﯾﻠم و ﻧﮫ ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ "ﺳوﭼﮕﯽ" در زﺑﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ .زﺑﺎن ﯾﺎ رﺳﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻود اﺳت ﯾﺎ ﻧﺎ رﺳﺎ.
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ دروازه ھﺎی ﺷﮭرش راﺑر روی زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺳت و ﺑﺎ ﮐﺎروان زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر ھﻣراه
ﻧرﻓت و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ داد و ﮔرﻓت ﻧداﺷت از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و طﺑﻌﺎ ً ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر رﺳﺎھم
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ﺑﺎﺷد .زﺑﺎن ﭘرﺳﺗﯽ و ﺑت ﺳﺎﺧﺗن از زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﺳﺗﺎﯾش از ﭼﻧﯾن زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﺎن و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد و ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺑزارھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت
ھﺎ ﺑرای دﯾوارﮐﺷﯽ ﻣﯾﺎن ﺧودﺷﺎن و دﯾﮕران زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳت .زﺑﺎن ﭘرﺳﺗﯽ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه
واژه ﺗراﺷﯽ و دروغ ﺑﺎﻓﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗراﺷﯽ درﺑﺎره زﺑﺎن ﻣﺎدری از دﯾﮕر ﮐﺎرھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت
ھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣن ﺣرف ﻣﯾزد ،دﯾﮕر ﻣﯾﮕوﯾد
زﺑﺎن ﻣن ﻗﻧد اﺳت ،دﯾﮕر ﻣﯾﮕوﯾد ،زﺑﺎن ﻣن ﻧﻘل وﻧﯾﺷﮑر اﺳت ،و دﯾﮕری ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣن زﺑﺎن
ﺟﻧت اﺳت و زﺑﺎن ﻣن »ﻟﺑﻠﺑو« اﺳت .ﺑﮕذارﯾد ﺑرای ھر ﮐس زﺑﺎﻧش ﻟﺑﻠﺑو ،ﻗﻧد و ﻧﯾﺷﮑر ﺑﺎﺷد اﯾن ﺟرم
ﻧﯾﺳت .ﺟرم وﻗﺗﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﺎن ﻣﻠت ،ﻗوم و زﺑﺎن ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑر دﯾﮕران ﺑرﺗر
داﻧﺳﺗﮫ و دﯾﮕران را ﺗوھﯾن ﻧﻣود .از دﯾدﮔﺎه اﻧدﯾﺷﮫ ﺧردﻣﻧداﻧﮫ زﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ اﺑزاری اﺳت ﺑرای ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن
اﻧﺳﺎن ھﺎ و ﺟز اﯾن ارزش دﯾﮕری ﻧدارد و ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﯾﺎ ﺳﺧن ﻧﮕﻔﺗن ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺧوب ﺑودن و
ﺑد ﺑودن و ﺑرﺗری ھﯾﭼﮑس در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮐردار اﻧﺳﺎن ھﺎ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺧوب و ﺑد
ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ اﯾن زﺑﺎن و آن زﺑﺎن و آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣردم ﯾﮏ ﺳرزﻣﯾن را ﺧوﺷﺑﺧت ﯾﺎ ﺑدﺑﺧت
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣﮑوﻣت و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت ﻧﮫ زﺑﺎن .ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷووﯾﻧﯾزم ﭘﺷﺗون و ﺗﺎﺟﯾﮏ روﺑرو
ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ و ﺑﯽ ﺳوادی و ﺳطﺣﯽ ﻧﮕری و ﻣﺣﯾطﯽ آﺷوب زده روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھر
ﮐس ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد راﺟﻊ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز اظﮭﺎر ﻧظر ﮐﻧد و زﺑﺎن ﻣﺎدری و ﻓرھﻧﮓ اﻗوام ﻣﻠت
اﻓﻐﺎن را ﺑﮫ ﻣﺳﺧره ﺑﮕﯾرد و ﺗوھﯾن ﮐﻧد و ارﮔﺎن ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧل ﮐﺷور ﻧﯾز ﺑدون ھﯾﭻ ﻧوع
ﻣﺷﮑﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده و روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺎ ﻧﯾز ﺧم ﺑﮫ اﺑرو ﻧﯾﺎورده و ﺣرﮐﺎت و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ و
ﻗوﻣﮕراﯾﺎﻧﮫ ﺷﺎن را ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳت دﯾﮕر در ھﯾﭻ ﮐﺷور ﻣدرﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺗرﯾن ﻣﺗﻔﮑران ﻧﯾز
ﺳﺧﻧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد ،ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر در اﯾﻧﺗرﻧت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﮑرار ﮐﻧﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﺻری ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮓ دارﻧد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ھر زﺑﺎن وﻟو زﺑﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺗﮑﻠﻣﺎن
اﻧدک ،ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑزرگ ﺑرای ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد و ﺑﮫ دﻻﯾل ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯾت
رﺷد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺗﯽ را در ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﮔر رﺷد ﻧﮑرده اﻧد اﯾن اﻏﻠب و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷراﯾط
ﻣﺣﯾطﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﺑﮫ ذات زﺑﺎن .ازﯾن رو ﺑﺎﯾﺳت از ﻋﺎﻣل زﺑﺎن در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت
ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﮭره ﮔرﻓت و ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ آن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻔرﻗﮫ ﻣﻠﯽ ﮐرد .ﻧﮫ زﺑﺎن دری ارﺟﺣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑر
زﺑﺎن ﭘﺷﺗو دارد و ﻧﮫ ﺑر ﻋﮑس آن درﺳت اﺳت .ھر دو زﺑﺎن ﻣﺗﮑﻠﻣﺎن ﺧﺎص ﺧود را دارﻧد ﻣﮭم ﺗﻔﺎھم
ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺷﺗرک ﻣﯽﺗواﻧد آن را ﺗﻘوﯾت و ﺗﻌﺻب ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
آن را ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣﺎﯾد .طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دو زﺑﺎن »دری« و »ﭘﺷﺗو« رﺳﻣﯽ اﺳت
و ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن دو زﺑﺎن ﺻورت ﮔﯾرد .در اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ زﺑﺎن ھﺎی »دری
و ﭘﺷﺗو« ھر دو رﯾﺷﮫ در زﺑﺎنھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯽ دارﻧد ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗردﯾدی وﺟود ﻧدارد .وﺟود
ھزاران واژه ﻣﺷﺗرک دری -ﭘﺷﺗو اﯾن ﻧظر را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،ﭘﺷﺗو ،و دﯾﮕر
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زﺑﺎن ھﺎی ﮐﺷورﻣﺎن ھﻣﮕﯽ ﺗﻌﻠق ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ھﻧد و اروﭘﺎﯾﯽ دارﻧد .ﺗﺟﺎرب ﮐﺷورھﺎی ﻣدرن ﻧﺷﺎن داده
اﺳت ﮐﮫ داﻧﺳﺗن ﭼﻧد زﺑﺎن ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﺑرای ارج ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﻧد ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و ﯾﮏ
اﻧدوﺧﺗﮫ ﭘر ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت .ﻧوام ﭼﺎﻣﺳﮑﯽ داﻧﺷﻣﻧد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  Noam Chomskyﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﭘدر
زﺑﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣدرن در ﻣﻘﺎﻟﮫ »زﺑﺎن ،ذھن و ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﮫ» :زﺑﺎن و آزادی ﻧﺳﺑت وﺛﯾق دارﻧد.
اﮔر زﺑﺎن را از ﮐﺳﯽ درﯾﻎ ﮐﻧﯾم در واﻗﻊ آزادی او را ﮔرﻓﺗﮫاﯾم .زﺑﺎن و آﮔﺎھﯽ ﻧﯾز ﻧﺳﺑت دﻗﯾق دارﻧد.
آﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ زﺑﺎﻧﯽ او ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .وﻗﺗﯽ زﺑﺎن را از ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم او را از آﮔﺎھﯽ ﻣﺣروم
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم« .ازﯾن رو ﺑﮭﺗر آن اﺳت ﮐﮫ ھر اﻓﻐﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﺗﻌﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ ﺻورت اﺧﺗﯾﺎری ﯾﮑﯽ از
زﺑﺎن ھﺎی رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺟﮭت ﺣل ﻣﺷﮑﻼت زﺑﺎﻧﯽ و ﺷرﮐت در ﻣﺳﺎﯾل ﮐﺷوری و ﺷﺎﯾد
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﻧت ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ از ﻓرھﻧﮓ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧده اﺳت ھﻣﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎﻻی ﻣردم ﻣﺎن در ﻣدﯾرﯾت ﮐردن ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،دﯾﻧﯽ ،آداب و ﻏﯾره
اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎﯾش ﻧﮫ ﺑر ﺣذف و ﺗﺣﻘﯾر دﯾﮕری ﺑﻠﮑﮫ در ﭘذﯾرش و ھﻣﮑﺎری و ھﻣﮕﺎﻣﯽ ﺑﻧﺎ ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ اﻣﯾد آن روزﯾﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرﺳﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر از زﺑﺎن ﺑت ﻧﺳﺎزﻧد!

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

