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  هاي زبان، فرهنگ و هژموني سياست

  

  دهقان زهما

 

1  

هاي اقتصادي و اجتماعي آشنا بود تا به اين حقيقت دست يافت كه  نبايد حتماً استعداد سرشار داشت و يا با نظريه

همه آنچه "، "گلوباليزم"داري  در دنياي سرتاسري شدن اقتصاد سرمايه. شود تر مي  كوچكه روزبدنياي ما روز 

  i".رود شود و به هوا مي استوار است دود ميسخت و 

گر خوب باشيم و از هوش متوسط برخوردار باشيم تا پي بريم كه جهان از آغاز دهه نود  كافي است يك نظاره

  .هاي ژرف است خوش دگرگوني سو دست بدين

مانده به  بهاي ميليوني از كشورهاي عق گير شدن انترنت و مهاجرت انكشاف وسائل حمل و نقل مدرن، همه

-هاي اقتصادي آور و دگرگوني همين رشد سرسام. كند تر مي ها، جهان را با گذشت هر روز كوچك متروپل

 سخن "دهكده جهاني"در سطح جهان پژوهشگرانِ علوم اقتصادي و اجتماعي را واداشته است كه از  اجتماعي

  .رانند

د رها كرده است تا از آن چيزي به جز از زمين داري بعضي از مناطقِ جهان را به حال خو هر چند كه سرمايه

كند و پاي اين كشورها را  گذاري هنگفت مي كشد، سرمايه سوخته بر جا نماند، ولي در مناطقي كه سود را بو مي

  .كشاند به بازار جهاني مي

ي ها هاي درون فرهنگي، كنش اند تا مقوالتي چون ديالوگ هاي ژرف در عرصه جهاني باعث شده دگرگوني

  .شناختي و فلسفه رواج پيدا كند هاي علم سياست، جامعه  در حوزه"ها نبرد فرهنگ"ارتباطي و يا 

پذيرند،  تر در مقايسه با تغييرات زيرساختي انجام مي  با اينكه تغييرات در روابط و مناسبات فرهنگي خيلي آهسته

وند فرار كند و به دور خويش دژ آهنين تواند از تأثيرات اين ر ولي بايد در نظر داشت كه هيچ فرهنگي نمي

ميدانيم كه يگانه سهم مهم و چشمگير افغانستان در زمينه فروش و صادر كاال به : گيريد افغانستان را در نظر. كشد

زدة  به بيانِ ديگر كشور جنگ. خارج ترياك است و اين سرزمين تا بحال قادر به بازتوليد سادة خويش نيست
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ترين كاالها از طريق تلويزيون،  ولي با اين همه گواهيم كه مدرن. سهمي در بازار جهاني نداردگونه  افغانستان هيچ

كند و كسي را ياراي آن نيست    به شكل تجسمي، حداقل در شهرها، در اذهان نفوذ مي DVDانترنت، سينما و 

  . كند"پاك" و از زبان روزمرة مردم  را بگيرد"بيگانه"هاي  كه جلو نفوذ واژه

دهد كه دست به چنين   انجام پذيرد و چه كسي و به چه دليل به خود اجازه مي"سازي پاك"صوالً چرا بايد اين ا

  كاري زند؟

 و "بيگانه"پايه كه واژگاني همانند دانشگاه و دانشجو  آقاي خرم، وزير اطالعات و فرهنگ، با اين حجت بي

اند؛ و كساني را  ها در دواير رسمي اقدام كرده طرد اين واژهاند و به همين دليل غير اسالمي، به سانسور و  ايراني

  .كند ورزند، از كار و وظيفه موقوف مي ها در دواير رسمي دريغ نمي كه از كاربرد اين واژه

  :طلبي بسيار ساده است منطق اينگونه ناسيوناليزم زبان و هژموني

و افرادي كه سرسختانه روي كاربرد آن پافشاري  طرد شود "ما"شود بايد از زبان  آنچه كه بيگانه شناخته مي

پر واضح است كه اين عمل آقاي خرم در راستاي سياست زبان در جامعة . كنند با تحريم روبرو خواهند شد مي

مان در خارج  گراي بدستان و زيادنويسان تبار يي از قلم هاي بس ديرينه دارد و پاره گيرد كه ريشه قبيلوي قرار مي

  .آنرا دامن ميزنندسو  طريق انترنت از ديرهنگام بديناز كشور از 

  طلبي و ناسيوناليزم زبان چگونه بوده است؟  معترض ما در قبال اين هژموني"روشنفكران"و اما، واكنش بخشي از 

 در زبان را بشكنند، تمام تالش آنها در اين جهت بوده است "ستيزي بيگانه"اينان بجاي آنكه بكوشند تا ساخت 

. هايي مانند دانشجو و دانشگاه تابيعت زبان دري را دارند و با اين زبان بيگانه نيستند بت كنند كه واژهتا ثا

گرداند و در قبال موضوع اصلي كه همانا  سوزد بر مي چنين گفتاري فقط روي سيخي را كه بر آتش مي يك

  .داند ماند و آنرا امر بديهي مي تفاوت مي  در زبان باشد، بي"ستيزي بيگانه"

هايي همانند دانشگاه و دانشجو در زبان فارسي دري بيگانه نيستند، چهره  تالش بخاطر اثبات اين امر كه واژه

 در زبان توجه "ستيزي بيگانه"من باور دارم كه ما تا بحال به اين .  در زبان است"ستيزي بيگانه"ديگري از 

متأسفانه از محيط : گزيني در زبان فارسي مثال بياورم هسازي و واژ بگذاريد در زمينه ترجمه، واژه. ايم نداشته

iروشنفكريiسازي رونق  سو ترجمه و واژ  و اما در ايران كه از چهار دهه بدين.توان مثال آورد ها نمي  افغان
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هاي خوب گهگاهي به  با اين حال در ميان آنهمه ترجمه. هاي درخشان به بازار آمده است پايان دارد، ترجمه بي

اديب سلطاني بيشتر از .ش.بعنوان مثال دكتر م. شود توان سرخورد كه مايه تعجب و افسوس مي هايي مي سازي واژه

 اثر امانوئل كانت كرده است كه ترجمه لغت به "سنجشِ خرد ناب"بيست سال عمر خويش را صرف ترجمه 

رد كار را مشكل كرده است زيرا كه يي موا و اما، تعصب و ناسيوناليزم زبان در پاره. لغت اين اثر جاودان است

هاي مأنوس و جاافتاده در زبان امروز فارسي، به زبان پهلوي رجوع  دكتر اديب سلطاني به جاي استفاده از واژه

  .كند  استفاده مي"گويي دويمچه"كند و بطور مثال، در برابر مفهوم ديالكتيك از  مي

  .    يي ديگر باشد رگردان آقاي اديب سلطاني نيازمند ترجمهناگفته پيداست كه اين امر نيز باعث شده است كه ب

 در زبان و مفاهيم دروني شده در آن مكث خواهم كرد و "سازي پاك"من در اين مقال مختصر نخست بر مفهوم 

  .هاي زبان در افغانستان خواهم داشت يي به سياست در گام دوم، اشاره

2  

   زبان"سازي پاك"

سازي زبان را بايد همپاي رشد ايدئولوژي ناسيوناليزم و سياستهاي زبان   براي پاكدر كشورهاي اروپايي تالش

 عنصر مهم ناسيوناليزم بمثابه يك پديدة "زبان ملي".  مطالعه كرد"زبان ملي"در زمينة پرورش و رشد 

  .گرايانه از ملت بوده است گرايانه و برداشت ذات بخش بوده است كه اتكاي آن بر مفاهيم ذات هويت

نمود و مطبوعات مردمي در شكل  توانست شكل گيرد، مگر آنكه صنعت چاپ انكشاف مي  نمي"زبان ملي"

   ii.گشت انتشار متمركز اخبار و مجله پديدار مي

 در مسير تاريخ دوهزارسالة يك قوم و يا جماعت حرف كامالً بيهوده و يك "زبان ملي"از اينرو سخن راندن از 

 بيشتر از دوصد سال قدامت ندارد و به همين دليل همانند "زبان ملي"يي به اسم  دهاسطوره است، زيرا كه پدي

  .گردد يي كامالً جديد است و تاريخ پيدايش آن به قرن هژده و نوزده در اروپا بر مي ملت پديده-دولت

 "زبان ملي" از پاسبانيها  ملت-هاي ميانه، دولت هاي ديني در سده  عهد باستان و يا دولتهاي برعكس امپراتوري

  . را تا سطح يك برنامه سياسي ارتقأ دادند و به عنوان يك عنصر مهم هويتي در قانون اساسي گنجانيده شد
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كنند و  بخش حفاظت مي  بمثابه يك عنصر هويت"زبان ملي" از ها ملت-توان ادعا كرد كه دولت از اينرو مي

بخش بر مبناي زبان مشترك  Ĥمد اين روند سياست هويتپي. دانند پاسباني آنرا همانند مرزهاي داخلي خويش مي

زبان را نيز پديد  و تاريخ مشترك، تقدس زبان خود و طرد زبان بيگانه بوده است كه در واقع امر هيرارشي

  .آورد مي

ان و اما نبايد نقش مورخين، اديبان و شاعر. شود آنچه را كه در باال بيان كرديم مربوط به سياست رسمي از باال مي

گيري ناسيوناليزم زباني نقش  گيري ناسيوناليزم بطور كل و شكل اينان در روند شكل. را از پايين ناديده گرفت

  .اند و نبايد آنرا دست كم گرفت بس مهم و فعال را ايفا نموده

 و به همين دليل. گيري ناسيوناليزم در كشورهاي اروپايي هرگز يكسان نبوده است البته مقياس رشد و شكل

  .در اينجا سخن از گرايش مسلط در ميان است. هاي مختلف انجام پذيرفته است هاي زبان به گونه سياست

بطور مثال رشد ناسيوناليزم زبان در آلمان در مقايسه با فرانسه و انگلستان چشمگير بوده است، زيرا كه آلمان در 

به همين دليل . جست  خويش را در زبان مي" مليافتخار"تر بوده است و  افتاده مقايسه با دو كشور نامبرده عقب

 "آلماني بودن"نمونه آن فيشته است كه . (موضوع زبان تا امروز يكي از مهمترين عناصر ناسيوناليزم آلماني است

  .)بيند را در زبان آلماني مي

  

شناسي  اسي و جامعههاي علوم سي ناسيوناليزم و رابطه آن با زبان و فرهنگ يكي از مهمترين موضوعات در  حوزه

. و اما از دهة هشتاد بدين سو پرادايم جديدي در اين زمينه آغاز شد كه در زير به آن خواهيم پرداخت. باشد مي

مانده و  گرايي بپردازم، اشاره به يك نكته را در زمينة ناسيوناليزم در كشورهاي عقب قبل از اينكه به مفهوم ذات

مانده و پيراموني ناسيوناليزم و گرايشات ناسيوناليستي،  در كشورهاي عقب: دانم اشكال پديدار آن ضروري مي

، پاسداري از هويت بومي، "هجوم تفكر غربي" بمثابه واكنشي در برابر "زبان ملي"ناسيوناليزم زبان و پاسباني از 

قي شناخته هاي اين كشورها بعنوان يك پديدة متر به همين دليل حتي از سوي چپ. پا به عرصة وجود گذاشت

شود، بطور مثال جذب و دفع، خصيصة  ولي آنچه كه مربوط به كاركرد اجتماعي ناسيوناليزم مي. شده است

  . بوده است"هژموني غرب"گرا در برابر  يكسان دارند و در نهايت امر يك واكنش عقب
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سيوناليستي را به واكنش در نمايد، اين است كه نبايد ظهور ناسيوناليزم و گرايشات نا آنچه در اين زمينه مهم مي

  .برابر غرب تقليل داد

در . ناسيوناليزم اتنيكي و ناسيوناليزم زبان محصول ساختار جامعه و ديناميك سياسي اجتماعي آن نيز است

افغانستان ناسيوناليزم اتنيكي و ناسيوناليزم زبان پيوند تنگاتنگ با تالشهاي نخبگان سياسي و سياستهاي زباني و 

در اين باب . (نها داشته است كه هدف اصلي آنها حفظ انحصار قدرت و دستيابي به هژموني بوده استاتنيكي آ

  .)در آينده بيشتر خواهم نوشت

گردد كه  پس سئوال مطرح مي. گرايي مفهوم دروني شده در ناسيوناليزم زبان است در آغاز گفتم كه ذات

  گرايي چيست؟ ذات

  

  گرايي ذات

يي فرهنگ و  گرايانه گرا ناميد؟ طرح ذات گرايي چيست؟ چگونه نگرشي را بايد ذات  ذاتنخست بايد ببينيم كه

بورديو پير. كند هاي فرهنگي و اجتماعي به عنوان واحدهاي بسته، يكسان و ناظر بر كل برخورد مي زبان به پديد

هاي معين و مشخص افراد و يا گروهاي اجتماعي را در  شناس و متفكر فرانسوي نوع نگرشي را كه ويژگي جامعه

نگرد،  جويد و به آن بعنوان واحدهاي بسته بيولوژيكي و يا فرهنگي مي يك زمان معين در جوهر و ذات آنها مي

سو  هاي اجتماعي، از آغاز دهة هشتاد بدين پديده اينگونه نگرش به فرهنگ، زبان و iii.نامد گرا مي نگرش ذات

هاي   از اعتبار نظريهمباحث كونستروفيستيسو پس از  از دهة هشتاد بدين. در بوته نقد قرار گرفته است

، هابزم و "ها ابداع سنت"آوري چون  مباحث كونستروفيستي با آثار نام. گرايانه سخت كاسته شده است ذات

، پيوند خورده 1988 كليفورد، "هاي مختلط فرهنگ" و 1983، اندرسن، "وريجماعت تص"؛ 1983رانجر، 

  .است

گرايانه، مدافغين مباحث كونستروفيستي به اين باورند كه فرهنگ و زبان در هيچ  هاي ذات برعكس طرح و نظريه

  .اند بافت نبوده دست و يك هاي يك  يي از تاريخ پديده دوره
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فرهنگ و زبان و تفاوتهاي حاكم .  وجود ندارد و يك اسطوره است"گ نابفرهن" و "زبان ناب"در واقع امر 

 نيست، بل، يك دستاورد تاريخي و اجتماعي )Ontologisch ("شناسانه هستي"ميان آنها به هيچوجه از نوع 

هاي  در يك كالم فرهنگ و زبان پديده. كند  را با خود حمل مي"عناصر غير خودي"است كه مهر زمان و 

از اينرو . تواند براي ما مثال خيلي قابل لمس باشد اختالط زبان فارسي با زبان عربي مي. اند)hybrid( مختلط

  . تشكيل شده است"غير خودي"توان گفت كه فرهنگ و زبان نه از يك عنصر، بل، از عناصر گوناگون و  

  .آور يافته است ست و سرعت سرسامسو بيشتر از هر وقت ديگر قابل لمس ا اين امر، اما، از پايان قرن بيستم بدين

نظير بخشيده  ها سرعت بي در دنيايي كه مطبوعات جديد و وسائل حمل و نقل مدرن به حركت و جابجايي انسان

هاي  شكند و كنش  را مي"ها ترين فرهنگ بسته"است؛ در دنيايي كه انترنت، تلويزيون و سينما دژهاي به اصطالح 

ها از همديگر حتي براي  ها و زبان پذير مبدل گشته است، تأثيرپذيري فرهنگنا فرهنگي به امر اجتناب درون

  .شود  فرهنگ بيشتر از پيش آشكار مي"مختلط بودن"انديشند، امري انكارناپذير است و  آنانيكه با چشم مي

  

3  

  

  هاي اتنيكي در افغانستان مسأله زبان و هژموني

ره، بطور مثال آب آشاميدني، خوراك و سرپناه دارند، تا به مردم افغانستان نيازمند پاسخ به بديهيات روزم

در سرزميني كه پايتخت آن در قرن . طلب در حوزة زبان هاي هژموني برانگيز و سياست هاي جنجال بحث

برد و نام ترياك با نام افغانستان عجين شده است، بسياري از  يكم ميالدي از فقدان كاناليزاسيون رنج مي و بيست

برخي از . اند  زبان و فرهنگ"سازي پاك" آن نظر به گرايشات اتنيكي مصروف "روشنفكران"زاران و گ سياست

گرايانه و  هاي ذات بسته به نظريه كنند و تا هنوز چشم گي مي سو در غرب زنده آنها بيشتر از دو دهه بدين

طلب از سوي سياست رسمي در برابر آن  هاي هژموني اينان در نهايت با انتقاد بر نظريه. اند بسته ناسيوناليستي دل

هاي تاريخي دارد كه در زمان جنگ سرد و  البته اين موضوع در افغانستان ريشه. دهند هژموني ديگري را قرار مي

در اينجا بصورت مختصر به . ها به اوج خود رسيد و افغانستان را به پرتگاه نابودي مطلق كشاند سقوط ايدئولوژي

  .داختاين موضوع خواهم پر
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هاي اتنيكي دارد كه  هاي هويتي دولت و هژموني هاي مختلف در افغانستان ريشه در سياست رقابت ميان زبان

، دستيابي به منابع قدرت و يا سلب ديگران از منابع قدرت در "قدرت مركزي"همپاي تحكيم و يا تحريم 

ها حوزة  ميدانِ اين رقابت. اند ما بوده "سوادان"حاملين اصلي اين رقابت قشر شهرنشين و با. حركت بوده است

سياست و محيط روشنفكري بوده كه از سوي حاملين آنها بصورت فعال در حوزه سياست رسمي و غير رسمي، 

توان از تأسيس  طلب مي سياسي هژموني-هاي فرهنگي از جمله فعاليت. مطبوعات و دانشگاه بازتاب يافته است

يابي به هژموني  ملت و برنامة سياسي وي براي دست تأسيس حزب افغان. پشتوتولنه و انجمن تاريخ ياد كرد

هاي اتنيكي و زباني   در دايرة همين رقابت"مسأله ملي" به "ستم ملي"اتنيكي و زباني و پاسخ نادرست جريان 

  .گنجد مي

 جامعه نه تنها با اين تجاوز. يك گسست مهم در تاريخ معاصر افغانستان تجاوز شوروي سابق به افغانستان بود

  .  در جامعه در هم شكست"نژادي-قومي"تعادل خويش را از دست داد، بل، هيرارشي نانوشته 

 احزاب اسالمي نظر به گرايشات اتنيكي، زباني و مذهبي شكل گرفتند و همين امر زمينه را براي "جهاد"در دورة 

پس از . گذاري كنند داشت مذهب سرمايهكرد تا  بر اقوام مختلف با  درنظر كشورهاي همسايه نيز ميسر مي

 اكثريت كادرها و اعضاي حزب "پايان نبردهاي ايدئولوژيك"خروج نيروهاي نظامي شوروي از افغانستان و 

اهللا و حزبش  تالش نجيب. نماي خويش را از دست دادند و به آغوش قبيله خويش برگشتند دمكراتيك، قطب

 در حوزة قدرت دولتي "ها اقليت" نيز باعث شد كه هرچه بيشتر "قدرت مركزي"بخاطر استحكام بخشيدن به 

شد؛ و  اهللا تغذيه مي اين روند جامعه را بيشتر از پيش اتنيزه كرد كه از سوي سياست اتنيكي نجيب. جذب شوند

طلب دست  هاي مختلف در دولت به سياست فعال زباني و فرهنگي هژموني اندكاران نمايندگان اتنيك دست

اهللا را نيز  اين امر زمينه سقوط دولت نجيب. سابقه در جامعه شد  بيهاي اتنيكي آگاهيكه منجر به يازيدند 

  .ميسر كرد

شرق، در شمال افغانستان مسلح ساختن عبدالرشيد دوستم و  ادغام  سازي در جنوب و جنوب بطور مثال مليشه(

  .)اهللا  در دولت نجيب"سازا"
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ها در ساختارهاي قدرت اين  "جهادي" و انطباق " دولت اسالمي افغانستان"يبعد از يازده سپتامبر و بنيادگذار

يي از حاملين سياست رسمي و غير رسمي و از جانب بخشي از روشنفكران از پائين دامن  رقابت نيز از سوي پاره

ه اتكاي اصلي هاي زباني و ناسيوناليزم زبان كمين گرفته است ك عقب اين رقابت دستيابي به هژموني. شود زده مي

هاي وزير فرهنگ و اطالعات افغانستان را بايد در همين  تالش. گرايانه از فرهنگ و زبان است آن بر مفاهيم ذات

اند و  "بيگانه" ادعا دارد كه واژگاني چون دانشگاه و دانشجو "ما"وزير فرهنگ و اطالعات . متن مطالعه كرد

 و iستيزي بيگانه"خواهد  داند و با اين كار مي  مي"هنگ افغانيفر"كاربرد آنها را در دواير دولتي تجاوز به 

iغيرت افغانيiو اما پارادوكس را ببينيد كه ايشان در دولتي جا خوش كرده است كه .  خود را به نمايش گذارد

از . تواند ادامه دهد  يك لحظه به حيات خويش نمي"بيگانه" است و بدون حضور نيروهاي "بيگانه"محصول 

اتفاقاً اگر ايشان برخورد . كند نبايد بيش از اين انتظار داشت خرم و ساختاري كه از وي حمايت ميآقاي 

  .كردند مايه شگفت و تعجب بود برعكس به فرهنگ و زبان مي

 "بيگانه"اند و يا  هاي فارسي هايي چون دانشگاه و دانشجو واژه هرگونه تالش بخاطر اثبات اين امر كه آيا واژه

  .اندازد نادرست است و ما را بدام ميكاري سخت 

 را كه در زبان روزمرة مردم "بيگانه"هاي  توانيم بيابيم كه حتماً واژه چرا؟ براي اينكه ما هيچ دليلي عقالني نمي

ي  شناسانه مگر اينكه برخورد هستي. (شود، طرد و قلع و قمع نمائيم اند و موجب پربار شدن زبان مي راه پيدا كرده

  .)كند  به زبان و فرهنگ داشته باشيم كه در نهايت سر از گريبان نژادباوري بدر ميهايدگروار

براي رفع سؤتفاهم بايد بگويم كه قصد من هرگز اين نبوده و نيست كه ما دور از هرگونه هنجار، هر واژه به 

ادبيات ما مأنوس شوند و در  ولي واژگاني كه در زبان روزمره مردم رايج مي.  را بپذيريم"بيگانه"اصطالح 

و از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در بيست سال اخير جامعة . شوند هستند، جزء الينفك زبان مادري ما مي

ها به  هاي ميليوني افغان اين تحوالت ساختاري و مهاجرت. افغانستان دستخوش تحوالت عميق بوده است

از اين رهگذر دو نسل ما يا در خارج پا . ه استكشورهاي همسايه و غرب، اثرات مهم بر زبان و فرهنگ گذاشت

تواند مجالي باشد براي  در دو فرهنگ پا گرفتن و بزرگ شدن، خود مي. گرفته و يا در خارج متولد شده است

  . و آنرا بايد مثبت بررسي كرد"فرهنگ خودي"پويائي 
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د و اين نسل با زير و زبر زبان كن در ايران يك نسل با سواد سربلند كرده است كه با لهجه ايراني صحبت مي

دهد زبان اين نسل را قلع و قمع نمايد؟ شايد  چه كسي به خود اجازه مي. فارسي و كاربرد آن دقيق آشنا است

  .سراني همانند آقاي خرم و همتايان او فقط خيره

  : افغاني است"روشنفكران" و "باسوادان"باري، مورد سخن من با 

 در زبان مادري "بيگانه"هاي انطباق يافتة   زبان از واژه"سازي پاك"دس و تالش براي گي، تق واره ما بايد از بت

 و "باسوادان"گرايانه و ناسيوناليستي آنرا بشكنيم، زيرا كه اگر وضيعت فكري  هاي ذات دست برداريم و شالوده

 چه جاي شكايت از مان طوري باشد كه يك هژموني را در برابر هژموني ديگر قرار دهند، پس "روشنفكران"

  .تواند وجود داشته باشد آقاي خرم مي

هاي ناسيوناليزم زبان را بشكنيم كه در حقيقت تالشي است براي بدست آوردن هژموني  ما بايد بكوشيم تا شالوده

  .هاي اتنيكي در صحنه سياسي سياسي و تثبيت هويت

تواند راه را بر آنها   كه هيچ ديوار آهنيني نمياند زبان و فرهنگ، آنهم در دنياي امروز، موجودات زنده و سيال

مغز و جوالزدگاني است كه هنوز كه هنوز است  قلع و قمع و سانسور زبان، بيانگر حقارت پاسبانان خشك. ببندد

را درك  روح زمانهاند، چه رسد به اينكه  هاي خونين افغانستان و تاريخ معاصر وي چيزي نياموخته از واقعيت

     . كرده باشند
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