نوشته از بصیر دهزاد

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ،تداوم و انکشاف هویت ،زبان و فرهنگ
بخش دوم

هویت ،زبان و کلتور مفاهیم و ارزشهای سوووسوویوکو ی
شووناسوو  ،سوویاسوو و ی و
عداکتمندانه و ی و

(جامعه شووناس و

اند که در بعدهای تاریخ  ،بشوور

به تعریف ،توضوویو و نتیجه ریری ررفته م شوووند .این مفاهیم در ی

بررسوو

م تواند در جوامع با کثرت ومها یا رروههای اتنیک  ،کلیدهای اسواسو و ریر شوکننده را

برای وفاق مل به دسوووت دهد تا جامعه در ی

ثبات اجتماع  ،به دسوووت آوردن اهداف کالن مل و فرا وم

وام یابد.
در این بخش م اکه که در وا عیت ادامه بخش اول اسوت ،مفاهیم زبان و وم ( رروه های اتنیک

به تعریف،

تیلیل و ررفته میش و هرکدام در شرایط جامعه کنون افغان ما به توضیو ررفته خواهد شد.
زبان
زبان بل از آنکه وسیله روابط با مییط و اجتماع باشد ،وسیله ابراز ایساسات است که م تواند مربوط به
ایسوواخ خوش و و رضووایت از به دسووت آوردن خواهشهای جسووم و روان باشوود که انسووانها با آن ارضووا
م رردنود ،بواشوووونود و یوا هم ایسووووواخ درد ،نوا رایت تنفر و دههوا نوامالیموات دیگر زنوده ر طبیع کوه یو

فرد

اجتماع در برابر عوامل هار طبیع  ،نامکشوف و تصرف ناپذیر رار م ریرد و خود را در عجز م بیند.
سوواختن ایسوواخ با دیگران به خاطر درک مت ابل و در دم دوم عمل مت ابل انسووانها را در روابط

شووری

اجتماع شامل و یا داخل ساخته که مبدا ٌ زنده ر در ی

«اجتماع کوچ » و در ی

«میل کوچ » بوده

اسووت .رشوود و تکامل آن برای ما تعاریف ،مفاهیم جامعتر و بزرگتر مانند زبان میل ،زبان مادری و جوامع
مواننود بیلوه وم و رروپهوای اتنیک بوا زبوانهوای معین را افواده داده و اکنون «موا» بوا رونود تکوامول و تر
اجتماع با مفاهیم بزرگ مانند ملت و مردم و جامعه مل بر م خوریم.
م صود نویسونده از این مسولکه در آن اسوت که زبان که انسوان در آن همیشوه «بهرایت » ایسواخ خود را بیان
م کنود و بوه دیگران م رسوووووانود ،برای فرد بوه ییو

زبوان اول یوایز اهمیوت اسوووووت چون این فرد در این زبوان

پرورش ذهن یافته و آن زبان رفتار و تفکراسووووت یعن انسووووان به این زبان که در آن پرورش یافته اسووووت،
م اندیشوود ،مفاهیم ایسوواسو را شووکل م دهد و درهمان زبان آن را افاده و تدوین م نماید .تدوین ایسوواخ در
کلمات و بیان جمالت خود ارضوای روان انسوان اسوت .بدین جهت اسوت که یفک ،تکامل و سوچه سواختن زبان
به یی

ی

یق فرد و جامعه در تمام اسووناد و کنوانسوویونهای بیناکملل منجمله اعالمیه جهان ی وق بشوور

ملل متید با تمام صوورایت تسووجیل یافته اسووت .پخ هررونه فشووار در تغیر جبری زبان و یا یذف آن به یی
زبان اول (برای ی

رروه اتنیک

توسوول به تفوق زبان و سوول ی

یق بشووری و طبیع انسووان اسووت .در

م رردد کوه هر

اینجوا نبوایود فراموش نمود کوه آموزش زبوانهوای دیگر برای افراد عبوارت از آن تالشهوای تل

فرد م خواهد با آموزش زبانهای دیگر نه تنها امکانات و زمینههای اجتماع  ،فرهنگ و ا تصووووادی خود را
در ایجاد و تیکیم روابط وسووویعتر با مردمان ی

بیشوووتر و وسووویعتر سوووازد بلکه انگیزههای اخال

ملت با

زبانهای مختلف م باشووود .در اینجا نباید در برخورد با مسووولکه زبانهای رسوووم دچار اشوووتباه شووود .هدف از
زبانهای رسم و جبری بودن آن از دیدراه ی وق و انون در آن است که:
یک :دوکوت در جوامعوه کثرت وم – زبوان بوه خواطر زبوانهوای کوه بیشوووووترین مردم بودان تکلم م کننود ،بوه
زبانهای مل و رسوم

یی

تعین م کند که تمام مسوایل دوکت که بهوسویله کارمندان رسوم و ریررسوم که

وکایف شان در سطو کشوریاند ،باید با تسلط بر یک از زبانهای رسم وکایف شان را در ید ممکن انجام
دهند .این عین هدف را برای شهروندان در روابط ذات اکبین شان با مؤسسات دوکت و اجتماع تعین م کند.
دو تمام مردمان که در روابط بزرگ اجتماع  -سویاسو و ا تصوادی رار دارند ،به سواده ر بتوانند روابط
خود را در ی
سک

«افهام و تفهیم» تلمین نمایند.

همه نشوورات و وسووایل اطالعات جمع کشوووری به یک از زبانهای رسووم باید نشوور رردد و آن به

دکیل اینکه بیشووترین مردمان به زبانهای رسووم تکلم م کنند و هم در کلیه مسووایل رسووم با آن زبانها سوورو
کار دارند .پخ برای ی

ا لیت کوچ

باشوووونده کشووووور ما زبان مادری -میل زبان اول تل

م رردد .وک

نیاموختن زبان دیگر هم نم تواند جنبه مجازات را به خود ریرد .در این جا مسووولکه از دیدراه یق و منافع فرد
هم مطرح م شوود یعن

آموزش ی

زبان دوم و یا سووم ف ط در ید مسوؤوکیت خود فرد رار دارد نه در

ید کدام اکزامیت انون  .ممکن سؤال مطرح رردد که جبری بودن آموزش زبانهای رسم چه مفهوم را ارایه
م کند .از نکر نویسووونده جبری سووواختن آموزش زبانهای مل  -رسوووم (ریر از زبان مادری مفهوم تطبیق
پاکیسو هر دوکت اسوت ما در با از آن تذکر دادهایم .این ی

شورط عمده به خاطر در وانین پیشبین رردیده

اسوووت که هر فردی که در برای خدمات اجتماع و دوکت داخل سووویسوووتم م رردد ،باید به یک از زبانهای
رسووم مسوولط باشوود .بنا ٌ مفهوم جبری بودن آموزش زبانها مل و یا عدم آموزش آن از دیدراه ی وق مجازات
مطرح بی شووده نم تواند بلکه ف ط مربوط به مسووؤوکیت و ضوورورتهای کاری خود فرد اسووت .روی د یل
با آموزش تیصیالت ابتدای اطفال به زبان مادری یا زبان اول اهمیت جدی را در رشد ذهن وی دارا است.
«زبان مادری به یی یق بشوری برای هر انسوان یایز اهمیت اسوت .زبان مادری زمان در معر
از بین رفتن رار م ریرد که به یی

خطر

زبان رسوم برای روینده ران آن تعریف و تضومین نگردد .در صوورت

فشار و نفوذ زبانهای دیگر این زبان مادری ی

رروه اتنیک زوال پذیر م رردد۳(».

کلتور ،رسووووم و عنعنات «پسوووندیده» در عین مو عیت زبان رار دارد که همهاش ییثیت بخشوو از روان
اجتماع را دری
مفهوم سول
از ی

اجتماع تشوکیل م دهد .پخ در اینجا مسولکه زبان سوتیزی ،به هر شوکل و عنوان که باشود،

عمدی ی

یق انسوان و طبیع و همچنان تفوق طلب بر ی

برخورد انسان  ،اخال

و در عین یال ی و

زبان دیگر تل

م رردد .هدف ما

اصل ایترام به زبان و کلتور ،درک از اینکه هر زبان

یک از مکاهر هویت ی
و یا تاجی

فرد و رروه اجتماع  -اتنیک آن م باشود ،اسوت .بهطور مثال ارر ی

طفل هزاره

افغان در ایران توکد و یا بزرگ شوده اسوت ،زبان مادری و یا کهجه را از مییط فراررفته اسوت که

در آن بزرگ شووده اسووت و یا طفل پشووتون افغان و یا ی

ازب

و ترکمن افغان که در پاکسووتان توکد و بزرگ

شوده اسوت و زبان پشتوی پاکستان را فرا ررفته است ،ممکن تنها از دیدراه تعص زبان آنان را «ایران و یا
پاکسوتان پرسوت» بدانید در یاک که در وا عیت ضویه را باید وسویع و با وسوعت نکر دید .برای این دسوته از
نوجوانوان زموان کوار اسوووووت توا آنهوا در یو

رونود طبیع بوه کهجوه دیگری (کهجوه افغوان

عوادت نمواینود .هر فرد

بهصوورت طبیع بهترین داشتهها ،ذکاوت و استعداد خود را در زبان مادری خود بهتر م تواند تبارز دهد ،بنا ٌ
ایجاد میدودیت آموزش زبان مادری و یا میدودیت امکانات آن ،کشوووتن اسوووتعدادها و ذکاوت خداداد انسوووانها
م تواند باشند.
از نکر نویسوونده برخورد تر خواهانه و در چوکات ایدههای ملت سووازی و ملت واید نسووبت به زبان (به
یی یک از بخشهای روان اجتماع
در ی

در آن است که ،با یفک یق مردمان در انکشاف و سچه ساختن زبان،

جمع واید به یی ارزشهای فرهنگ و جز افتخارات مل ما تل

رردد.

قوم
همان طوری که در با تذکر دادیم ،تشوکل ومها و دیگر تجمعات اتنیک

نیز در ی

جریان طو ن زنده

ر بشوری رشود نموده اسوت .با وجود آنکه فکتورهای نتیک در ایجاد و تکامل ومها و رروههای اتنیک (از
رروههای کوچ

به رروههای وسووویع اجتماع

رول دارند ،در پهلوی آن فکتورهای دیگر که ما آن را روان

اجتماع م نامیم ،این انسانها را در داخل رسوم ،عنعنات ،ذوق ،سلی ه باهم در آمیخته است و به ی
عمیق اجتمواع – نتیک منتج رردیوده اسوووووت .طبیع اسوووووت کوه چنین امتزاج «یو
اتنیک » در یو

میودوده ا لیم و میل وا ع م رردد و در یو

ملیت و در ی

سایه جغرافیای معین انکشاف م کند .این ی

امتزاج

رروه معین اجتمواع -

پروسوووووه طو ن در م یواخ یو

وم و یو

امر طبیع است که هر فردی در چنین تجمع

همگرا خود را از کیاک روان بیشتر مصئون ایساخ م کند.
هدف نویسونده در ی
و کلتوری در یو
تاریخ عر

توضویو رذرا بر این مسولکه در آن اسوت که پدیدههای مانند تجمعات اتنیک – زبان

رشووووود تواریخ شووووکول ررفتوهانود و نم توان این پودیودههوا را ،هموان طوری کوه دریو

جریوان

وجود نموده و با تمام عمیق بودن ارزشهای معنوی آن در روان انسانها ،تیت فشارها تغیر داد

و یا در تیت نفوذ ارزشهای دیگر به ساده ر به تغیر واداشت .پخ در اینجا چهار مسلکه ابل توجه م باشد:
اول  -درک از ی :واقعیت غیرقابل انکار،
دوم  -پذیرش ی :واقعیت عینی،
سککوم  -احترام بر این ارزشها و روان آن انسککانهای ک در درون آن زاده شککده و ب ش قابل اهمیت از
هویت ،ش صیت و کرکتر اجتماعیاش در ی :تعلقیت عمیق با همین ارزشها شکل گرفت است،

چهارم -اینک ب حیث ی :حق طبیعی ،اجتماعی و بشری تلقی و احترام گردند.
پخ این سوووووؤال مطرح م رردد کوه تعر

بر این ارزشهوا م توانود در وا عیوت تعر

و یوا عودول از

سورید آزادیهای طبع و انسوان باشود که در وانین هنوز به شوکل واضوو آن تعریف و تسوجیل نیافتهاند .وک
جهت دیگر موضووع برخورد اخال

نسوبت به این مسولکه اسوت که آیا م توان آن یق را که برای خود موجه

و «ریر ابل بی » دانسوت ،برای دیگران میدود سواخت و بدان و ارزشهای مربوط بدان شو

و تردیدها را

ارایه نمود؟
یک مسووووایل جدا ناپذیر با شووووکل ریری رروههای اتنیک  ،زبان و کلتور و فرهنگ اجتماع آن ،سووووایه
جغرافیای یا میل اسوت که انسوانها برای ا امت و تلمین معیشوت انتخا
کدام اسوووتثنا توأم با مهاجرتها و انت ال از ی
(به یی

ی

م کنند .رشود جامعه بشوری (بدون

میل به میالت بهتر بوده که در آن همین زمینههای معیشوووت

ضورورت طبیع و بشوری وجود داشوته اسوت .ارر شوما این مسولکه را در افغانسوتان خود ببینید،

تمام مردمان افغانسووتان در طول تاریخ در مسوویر دریاها و میالت سووبز ا امت رزیدهاند .زمان ی
کوه در یو

کوچو

میول ا واموت دایم نموده ،در طو ی تواریخ بوه جمعیوتهوای بزرر

رروه

وم و اتنیک تبودیول

شودهاند .هدف از چنین توضویو کوتاه در آن اسوت که چطور م توان بی باشونده ران اصول و ریر اصول را
مطرح نمود .همچنان که مردمان در نتیجه زمینههای تکامل اجتماع در ادوار بعدی شووووهرها را برای ا امت
بررزیدهاند تا زنده ر خود را در چوکات داد و ستد رونق بهتر دهند.
از دیدراه ی وق بشوری که در کنوانسویونهای بیناکملل توضویو و تشوریو شوده اسوت ،هر انسوان یق دارد از
میل به میالت دیگر زنده ر خود را اسووواخ رذارد ،اسووواخ خانواده را بگذارد .هر انسوووان که در ی

ی

مییط توکد یافته اسوت ،با همان سوایه نه تنها که روابط ایسواسو دارد بلکه این میل را جز هویت خود م داند.
ارر یو

هزاره در بوامیوان و یوا بلخ توکود یوافتوه اسوووووت و یوا یو

پشوووووتون در نودوز و کورر و یوا یو

تواجیو

در

رردیز و کابل متوکد شودهاند ،آنجا و اینجا برایش زادراه اش و وطن رفته م شود .وک این بدین معن نیست ما
با کوتاه بین و یا خود خواه های ناشو از ضوعف کرکترها و شوخصویتهای آسوی
و زبان را از آن خود تل
ی

دیده خود آن میل ،کلتور

نموده و رستاخانه دیگران را بیگانه و متعلق بر سرزمینهای بیگانه بدانیم.

موضوووووع ابل اهمیت را باید بیان نمود که پیوندهای خون بین مردمان با کثرت ومها و یا رروههای

اتنیک را نباید از نکر و بررسوو دور داشووت .تی ی ات سوولوک و جنتیک «دی ان ای» نشووان داده اسووت که
کمترین انسووانهای در جهان وجود دارند که در نتیجه روابط و پیوندهای همسووری و خون در طول انکشوواف
تکامل انسوان و جامعه بشوری خون خاکص مربوط به ی

رروه اتنیک را داشوته باشود .مثال :یک از افغانان

که از پدر افغان و از مادر اروپائ اسوت نتیجه تی یق دی ان ای نشوان داده که در خون وی جنهای آفری ائ ،
آزرباییجان  ،ایران  ،پشتونهای جنو افغانستان و چندی دیگر وجود دارند.
دوکتها و تعداد از دوکتمداران افغانسووتان در چند سووده اخیر در سووه جهت متوسوول به بهکارریری وسووایل
نامشووروع شوودهاند تا صوورفا ٌ ب ای خود را مداومتر سووازند .یک اتکا بر نیروهای بیگانه با بول پیش شوورطهای

آنان مبن بر منافع منط ه وی ب ای خود را تضومین نموده ،دوم اسوتفاده از تیری

رروههای اتنیک یک در

م ابل دیگر تا در دسوووت کار ررفته تا ادامه نارام ها وسووویله ادامه ب ای شوووان باشووود ،برأی ادامه یاکمیت بر
سوورزمین و سوووم موجودیت یل ههای مداح و فاسوود و جاه طل بهعنوان عامل ب ای دوکتمداران فاسوود و ناکارا
که عمالٌ مورد پشوووتیبان عموم جامعه نبودهاند .پخ کفاره جرایم و خبطهای سووویاسووو تا سووورید خیانتها را
نم توان بدوش نسوولهای بعدی انداخت و دیگر نباید مسوولکه سوورزمین «ما و آنها» را مطرح نمود و یا اینکه
ک از کجا آمده است.
در تاریخ ت ریبا دونیم رنه افغانسوتان این سوه فکتور با در ی

مثل «بد ،زشوت و شووم» پیوسوته جامعه

افغان را دچار نارام ها و تضوادهای فر های ،سومت و زبان نموده اسوت و پروسوه ملت سوازی را (در ی
مفهوم مدرن ملت واید ،رنای کلتوری و فرهنگ مل
...........ادامه دارد

مانع و به کرنش مواجه ساخته است.

