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خلیل هللا معروفی

مادر علوم و فرهنگ
زبان ــ
ِ
A

A

چند رور پیش در "آریانا افغانستان آنالین" مقالۀ جالب و جامع داکتر صاحب "ظاهر جان عزیز" را در مورد "فرهنگ"
مرور کردم و از اول تا آخرش فیض گرفتم .میخواهم به رستۀ خود چیزکی در مورد "زبان و علوم و فرهنگ" بر
زبان آرم .آنچه را ضمن این نوشته بیرون میدهم ،برداشت شخص خود من ازین موضوع است و ضرور نیست ،که
با معاییر عالمگیر و سخنان "بزرگان زبان" حتما ً مطابقت داشته باشد .در هر صورت چیزیکی در زمینه پیش میکشم،
تا خوانندگان گرانقدر و اهل دانش و فرهنگ آن را با ترازوی معیارهای منقول و معقول بسنجند و اگر سخنان و گفته
هایم مورد پذیرش و پسن ِدشان قرار نگرفت ،بر من سخت نگیرند ،که به گفتۀ "اتفاقا ً درست"ِ ا
مالیان ،هر انسان
"جائزالخطاء" است!!!
بارها و ضمن مقاالت متعدادم گفته ام ،که "باالترین و مهمترین دستاورد انسان در تمام طول تأریخ" ،ایجاد و انکشاف
کار بستۀ بشر
"زبان" است ،که وسیله و آلۀ انتقال پیام بین ابنای بشر است .اگر "زبان" به وجود نمی آمد ،گشودی در ِ
هم رخ نمیداد و گشایش و انکشافی در حیات و زندگانیش به وقوع نمیپیوست .نه علومی پدید می آمدند و نه ارزشهائی،
که در مجموع زیر نام "فرهنگ" قابل مطالعه میباشند .من بدین باورم ،که تمام شؤون حیاتی بشر ،از علوم و فنون و
تکنالوژی گرفته تا ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و مدنی ،همه و همه ،بدون استثناء مدیون "زبان" هستند .چون اگر
"زبان" وجود نمیداشت ،گشود و کشایشی در کار بشر میسار نمیگشت؛ نه تمدُّنی میداشتیم ،نه علوم به میان می آمدند
و منکشف میگشتند و نه فنون و صنایع و نه شؤون فرهنگی  ....پس "زبان" اساس و بنیاد و بلکه "مادر"ِ تمام
دستاو ردهای انسان در تمام طول حیات وی است .ضمن یکی از مقاالتم چنین نوشته بودم:
«چه مع امائی ست" ،زبان" ،که با کنه و ذات و کیف و کانش ،عجیبترین پدیدۀ روزگار گشته است؛ و وقتی "زبان"
ت بیان و افهام و تفهیم و مخابره و مکالمه و سخن گفتن" است!!!
میگویم ،مراد از "گویائی و قدرت و قابلیا ِ
ــ "زبان" است ،که از بین تمام همنوعان حیوانی ،تنها "انسان" را موجودی متعالی و متکام ِل احتماعی ساخته است.
ــ و "زبان" است ،که تهداب و شالودۀ اجتماع و علوم و فنون و تکنالوژی و تمام شؤون تمدن بزرگ بشری را تشکیل
میدهد.
ــ و اگر "زبان" نمیبود ،انسان به مانند همه وحوش و جانداران دیگر طبیعت ،وحشی میزیست ،منکوب طبیعت میبود
و هرگز نمیتوانست عزم و ارادۀ خود را بر طبیعت و پدیده های الیتناها و نهمارش ،تحمیل کند!!! این بدین معناست،
ی "زبان" است .اگر پیشرفت و علوم و
که امروز هرچه از خوبیها و بدیها در زندگانی داریم ،از برکت و از گ ِل رو ِ
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معارف و سیر در انفس و آفاق داریم ،از برکت "زبان" است و اگر پسرفت و فساد و کجروی و انحراف و ابتذال و
ی عامیانۀ عوا اِم
تباهی و انهدام داریم ،نیز از خمیرمایۀ زبان ،مایه میگیرد .اگر "بنی آدم" و به تلفظ شیرین و اختصار ِ
صای زبان است و اگر به تحت السقر
هر انور و درجا ِ
ض نامحدود و التح ا
ت متعالی میرسد ،از فی ِ
کابلی" ،بنیادم" ،به ِم ِ
ت همین "زبان" است!!!
ض فساد و ابتذال و انهدام سقوط میکند ،نیز از دس ِ
و حضی ِ
ی آن ،که در هیئت "سمعی و بصری" مدرک(قابل ادراک) و متبلور است،
انسان از "زبان" نه تنها در شکل ما ِ اد ِ
استفاده میکند ،بلکه وقتی می اندیشد و به تف ُّکر اندر میشود ،نیز از "زبان" کار میگیرد .و "تفکر" هم چیزی دیگر
مغز خود".
نیست ،مگر استعمال و چرخاندن زبان در نفس؛ و به عبارت دیگر "گپ زدن با خود و در دل و دماغ و ِ
اگر ازین دریچه بنگریم ــ و به فکر من ،را ِه دیگری نمیماند ،مگر این ،که بنگریم ــ "تف ُّکر" و "اندیشیدن" در واقع،
ی زبان" است .قویا ً بدین باور هستم ،که اگر "زبان" و "قابلیات سخن گفتن" در بشر
الن ذهنی و ظاهرا ً غیر ما ِ اد ِ
"جو ِ
نمیبود ،مغز انسان نیز هرگز منکشف نمیگشت؛ ولو که حجم و ظرفیات مغز انسان به مقایسۀ حیوانات دیگر ،به مراتب
بزرگتر و مستعدتر هم هست!!!
حواس ،همه
"گپ زدن" و "گویائی" امری ست کامالً کسبی و اکتسابی ،ولی "شنوائی و بینائی و بویائی" و دیگر
ا
"کر مادرزاد" باشد؛ یعنی از مادر "کر" به دنیا
طبیعی" .گویائی" تنها از طریق "شنوائی" میسَّر میگردد و اگر کسی ِ
آمده باشد ،خود به خود "گنگ" و به اصطالح عوا ام" ،گنگه" بار می آید.
صی را تجسام میدهد ،که از اخالق و آداب و رسوم و عنعنات و سنن و خالصه کلتور
هر زبان در ذات خود عالم خا ا
مجتمع بشری و قوم و ملت ،تبعیات و نمایندگی مینماید .و اگر "زبان" را "آئینۀ قدنمای فرهنگ و
و ثقافت هر کتله و
ِ
خاص است(».مأخوذ از
ثقاف ِ
ت گویندگان آن" بدانیم ،جای دارد .پس هر "زبان" ،نما و نمایندۀ یک ثقافت و فرهنگِ
ا
قسمت اول مقالۀ "خلیل هللا معروفی" زیر عنوان "عرش اگر باشم ،زمین اسمان بیدلم" ــ مؤرخ  1۵اپریل ۲۰1۸
"آریانا افغانستان آنالین")
حاال مگر بدین نتیجه رسیده ام ،که نه تنها "زبان" در ذات و اساس خود جزءِ "فرهنگ" نیست ،بلکه این "فرهنگ"
است ،که جزءِ "زبان" است!!! به زعم و دریافت و برداشت شخص من" ،زبان" نه تنها "مادر علوم و فنون و همه
"مادر انسانیات"ِ انسان نیز هست .پس زبان را ناچیز ننگریم و با بی پروائی و بی بند و
شؤون انسانی" ست ،بلکه
ِ
باری و الابالی از برابرش نگذریم ،که زبان "مادر" و "ایجادگر" و "زایندۀ" تمام شؤون بشری ست!!!
البته همان قسمی ،که علوم و شؤون و فرهنگ بشری زاده و مدیون "زبان" میباشند ،در طرف مقابل ،ارزشهای علمی
و مدنی و فرهنگی به رستۀ خود بر "زبان" اثر کرده و باعث باروری و غنامندی و انکشاف مزید و روزافزون آن
میگردند .گویا همین تبادالت و داد و گرفتهای وسیع و گستردۀ زبانی و علمی و فرهنگی و اجتماعی ست ،که باعث
شده ،تا در جهان و در روی کرۀ خاکی ،نه "زبان خالص" سراغ شده بتواند و نه "فرهنگ خالص" .جهان در حال
درآمیزی و اختالط است و این پروسه و جریان در حال رشد و انکشاف سریع و سرسام آور است .مناسبات زبان و
فرهنگ و علوم و صنایع ،مم اد و مددگار یکدیگرند و باعث تکامل و انکشاف همدگر .تا در آخر کار ،چه چیزی از
پرده برون افتد؟؟؟
ناگفته نمیگذارم ،که:
در قرآن مجید و در سورۀ مبارکۀ "الرحمن" میخوانیم:
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« ...خَلَ َق ا ْلإِنْسَانَ ﴿ ﴾۳عَلَّمَهُ ا ْلبَيَانَ ﴿»...﴾۴
خداوند بزرگ درین سورۀ متبرکه میفرماید:

«...خداوند انسان را خلق کرد ﴿﴾۳و به او قوۀ بیان را تعلیم داد ﴿» ...﴾۴
گرچه قرآن مجید ــ و شاید کتب دیگر آسمانی نیز ــ درین مورد ،حکم صریح صادر میکند ،مگر دانشمندان ساینس و علوم
تجربه و از طریق قوانین مسلام طبیعی ،از
تجربی(طبیعی) در قصۀ ادیان نیستند و تنها به چیزهائی باور دارند ،که از طریق ِ
ِ
قبیل فزیک و کیمیا و بیالوژی و غیرهم ،قابل ثبوت میباشند .و "گوش شیطان کر" ،که این قصه را به "طالبان ِکرام" نرساند،
ورنه حکم تکفیر همه علمای ساینس و علوم طبیعی را صادر کرده و "قمچین دوزبانه" را به جان ایشان خواهند گرفت!!!
در مورد "زبان" ،سینه سینه سخن موجود است و درین نوبت ،همین چند سطر مختصر را مکتفی دانستم!!!
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برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی ،بر روی عکس کلیک کنید
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