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و فراتراز    آشنای ادبیات معاصر در افغانستانی نام   دست و چهره   یعقوب یسنا یکی از نویسندگان چیرهدکتر  

کشور  در  خاصتآن  زبان  فارسی  که  ن های  است  مختصری  ایران  یاداشت  "را    اخیرآ  عنوان  زبان  تحت 

طرفی، ساده استدالل منطقی، بی   .  ست ی فیسبوک شان منتشر کرده ا" در صفحه هازبان  انقراض #و   مادری#

های دکتر یسنا، از جمله  خامه آثار و  و فصاحت نوشتار در    ، اطالعات وافر در موضوعات مختلفنگاری

ی من به  سازند، الاقل این ها دالیلی برای عالقه هایش می   مواردی اند که خوانندگان را عاشق و شایق نوشته

ی هر نوشته   ،تا حال  م ارتباط مانو تحکی   های اجتماعيمان در شبکههای استاد اند. از زمان آشنایی نوشته 

ها و  با نوشته   در اکثر موارد ها فراوان آموخته ام و  خوانم. از این نوشته االمکان تا اخیر میشان را حتی 

 بوده ام. موافق  استدالل شان

رو   نیافتم، از آن  مو قابل قبول برای خود   را مستدل   آن   ی مزبور جناب دکتر،بر نوشته   اما، با یک نظر گذرا

بر آن شدم تا مواردی را به عنوان نقد نه، بل به خاطر حصول معلومات مزید در این راستا، مکتوب سازم. 

 شود.آزرده نمی  در این راستا، مطمئنم جناب استاد از تفاوت دیدگاه و عدم موافقت 

شناسی زبان و انشعاب    گذری بر پیدایش و جامعه  ،"هازبان  انقراض #و   مادری#زبان  "ی  ی نوشته در مقدمه

بدخشان. استاد یسنا   در  های محلیاشاره ای شده به زبان   نهای محلی صورت گرفته و متعاقب زبان به زبان 

که فارسی زبان  ی بدخشان زبان محلی خود را دارند، درحالیاکنون مردم بدخشان در هر درهنوشته: "همین 

 نیز استند". 

ر، مهر تایید گذاشت. ذکوادعای م  بر درستیتوان شود، نمیی کوتاه می بنابر دالیلی که در ذیل به آنها اشاره

 مشمول زبان محلی    وازدهدر حدود د   بدخشان زبان محلی خودش را ندارد، بلکهی  دره  که، هرنخست این 
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صحبت جا  آندر  سنگلیچی، یزگالمی، واخانی، قرغزی، منجی، ازبکی، و ...    -، اشکاشمی روشانی-شغنانی

زبان    ی دکتر یسنا،بنا به گفته   . اگر هر درهشمار است بی در والیت مذکور  ها  حاالنکه تعداد دره  ،شوند می

کند. البته  از مرز هزار زبان عبور می   در این والیت،  های محلی، تعداد زبان محلی خودش را داشته باشد 

ی فارسی یک محل تا محل لهجه   . بعضن،کنند صحبت میزبان فارسی    هایی ازلهجه   ها بهولسوالی اکثریت  

شوند به زبان دارند در نهایت مربوط می   الخط و الفباک رسم کند، اما چون یدیگر در بدخشان تفاوت می

صنف میان زبان و لهجه تفاوتی از زمین تا آسمان است و این را کسی که برای یک روز هم در    فارسی.

 داند. ، می درس خوانده زبان

باشندگان ساحاتی از این والیت  تنها به زبان مانند ولسوالی ،  در ضمن،  های مادری  های شغنان و واخان، 

ها یاد گرفته اند. بهتر است بگویم:  کنند و فارسی را منحیث زبان رسمی بعد شان)شغنانی و واخانی( تکلم می 

، بطور درست به زندگی نکرده اند   ولسوالی های شانیی، خاصتا دهاقین و افراد مسن که بیرون از  عده "

توانند. چون آنها زبانی را که از مادر شان یاد گرفته اند، بطور روان صحبت سی صحبت کرده نمیزبان فار

زبان  زبان و واخی زبان نه بلکه شغنی گویم. پس ایشان فارسی شان را می همان زبان مادری  "تواننند کرده می

مادری    نتواند زبا ا این زبان نمی کنند، ام. درست که قشر با سواد این ساحات به فارسی تحریر و تکلم می اند 

های  زبان تر َشغنی ی مثال: بیش . بگونه شود ست که از مادر یاد گرفته میی چون زبان مادری همان   شان باشد،

صحبت    هم  های بیرون از کشور به روسی و امثالزبان و شغنی   درس خوانده، به فارسی، پشتو و انگلیسی

زبان   ، زبان خواند؟ هر گز نه! درست یا انگلیسی   زبان ، روسی زبانرا پشتو   هاشود این توانند، آیا میکرده می

تواند نه زبان ی زبان دومی/رسمی کشور یاد گرفته اند، پس زبان رسمی شان بوده می ها به مثابه را در بعد 

 مادری شان. 

بیش  می برای وضاحت  خود  از  مثالی  موضوع،  د تر  ابتدایی  تعلیمات  اتمام  زمان  تا  سال  آورم:  مکتب،  ر 

نمی۱۳۸۴ زده  حرف  درست  فارسی  زبان  به  زمانی ،  دانشتوانستم،  وارد  آمدم،  کابل  به  و که  شدم  گاه 

پیدا شد، آهسته آهسته  و سر با فرهنگ و زبان مختلف  با سایر مردمان و  بر  در درازنای چند سال  کاری 

حاال هم در هنگام صحبت گاهی دچار لغزش زبان    صحبت به زبان فارسی تسلط پیدا کردم. در واقع همین 

شوم. حاالنکه در صحبت به ین تکلم به زبان انگلیسی دچار لغزش می که حایشوم،  شاید به همان اندازهمی

آید.  به وجود نمی   گی ایو سکته   لغزش  هنگام صحبت   خیلی راحت هستم و اصلن  ، شغنانیزبان مادری ام

 ها و سایر متکلمین زبان های محلی نیز صادق است.زبان  و واخانی  این مورد در اکثر شغنانی

ادامه   در  یسنا  زبان نویسد ی ماستاد  تولید  روزگار  کنونی،  روزگار   ..." روزگار :  بلکه  نیست،  جدید  های 

های بشر که در جریان هزاران سال به وجود آمده بودند، چه خوش باشیم یا  ها است. ... زبان انقراض زبان 

ستدل برای  دانم دالیل مشوند. ". نمیزودی منقرض و مثل یخ آب می های موجود به نباشیم، بسیاری از زبان 

ای در این راستا انجام داده و به این تحقیق علمی شناسی دیگر  یا کدام نهاد زبانشاید استاد    ؟چیست   مطلب این  

برای  مدعا  . در غیر صورت، این  و بدانیم  را بخوانیمنتیجه دست یافته، اگر چنین باشد خوش خواهیم شد تا آن

نا مستدل معلوم می  پ من الاقل سطحی و  بگیرد،  شود. وقتی  بر  تکامل زبان هزاران سال را در  یدایش و 

مثل  "  شوند و نهنه به زودی منقرض می  ،هزاران سال را در بر خواهد گرفت احتمال  ها هم به  انقراض آن 
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ها و محبوبیت  های بعدی شان، آثار و منابع موجود به این زبان های مزبور و نسل . متکلمین زبان "یخ آب 

 ها را برای سالیان از خطر انقراض نجات دهد. آن  تواند می  برازنده داشته و شان، در پایایی شان نقش

کند: "... در چنین شرایطی برخورد ما با زبان  دکتر یسنا، در ادامه پرسش هایی را به ترتیب ذیل مطرح می 

ه ده  و  واژه  هزار  که  کنیم  زبان محلی  به  وابسته  را  است خود  درست  آیا  باشد؟  باید  زار مادری چگونه 

گاه را به چه زبانی  ایم دانشور دارد؟ تالش کنیم کودک ما به این زبان مکتب بخواند، اما فکر کردهگویش 

 بخواند و به چه زبانی صاحب شغل شود؟" 

مسئوالنه  با زبان مادری باید مسلکی و  : دهمها، کوتاه پاسخ می ی کالم، به این پرسش برای اجتناب از اطاله 

ست که مادر برای ما بخشیده، پس در تقویت  ترین هدایایی زبان مادری یکی از شیرین برخورد صورت گیرد.  

گی به زبان مادری  نوع تالشی نباید دریغ ورزید. بلی، وابسته نظیر، از هیچ و حفاظت این هدیه و یادگار بی 

هزار کند این زبان ده نمیترین یادگار مادر ما است، عمل پسندیده است. فرقی  ترین و با اهمیت که شیرین 

 و تقویت آنست.   نگهداری، مهم اصالت  ؛هزارور دارد یا یک گویش 

اش درس بخواند    محلی-به زبان مادری   یسازم: اگر کودکپاسخ سوال واپسین استاد را با مثال واضح می 

ندارد، او می یاد  تواند محتویات دروس و مطالب را بهتر از هر زبان دیگر به زبان مااشکالی  دری اش 

گاه را به آن زبان بخواند  ها دانشتواند در بعد بگیرد و میفرا  ها را نیز  تواند سایر زبان زمان می بگیرد. اما هم 

و صاحب شغل شود. خوب است از خودم مثال بیاورم: چنانچه در باال اشاره رفت، تا صنف دوازدهم مکتب 

گاه حرف زدن به زبان  از فراغت و ورود به دانش  توانستم، بعد به زبان فارسی درست صحبت کرده نمی 

برد دروس تعلیم و تحصیل و یا کار  ام هیچ مانعی در پیش . تا الحال، زبان مادری فارسی را بهتر بلد شدم 

به انگلیسی درس خواندم   کنم در یادگیری زبان جدید ممد نیز بوده است.حتی فکر می  برایم به وجـود نیاورده.

ی تحصیالت  گاه و ادامه. از زمان مکتب تا دانش دهمو کارم را ادامه می   صاحب شغل شدم  و به همین زبان

 تحصیل،   های فارسی، پشتو و انگلیسی سرو کار داشته ام، که زباندر داخل و بیرون از کشور تا حال با زبان 

   .کنمام صحبت می  با زبان مادری  ،کار و رسمیات من بوده اند، باقی از محیط خانواده گرفته تا اجتماع

ها درحال انقراض اند و  شود: "... این زبان دیگر به این شکل مطرح می  مطلب   ها،ی این پرسش در ادامه

به این زبان  به این زبان آموزش  دانم ها غیر از محدودیت، سهولتی در پی ندارد.". نمی ها و محدود شدن 

شوند و محدود شدن به  سانده که این زبان ها انقراض میعلمی استاد را به این نتیجه رهای کدام تحقیق یافته 

شته باشد که در این وجود دا  نزد خود شان  دالیل مستدلی در این عرصه  ها سهولتی در پی ندارد. شاید آن

ندادهنوشته  وضاحت  شان  تجربه ی  از  اما  خودم.  شخصی  می   ی  زبان گفته  به  آموزش  که  های  توانم 

ولی مشروط    های دیگراست نسبت به آموزش به زبان   حین حال قابل تفهیم  و در  محلی/مادری، خیلی موثر

فرض مثال: کتبی به زبان شغنانی از طرف   .در نظر گرفته شوند   به آن زبانهای آموزش  بر اینکه معیار 

تر  ی شاگردان را بیش عالقه  -پ شدند و برای شاگردان مکاتب در شغنان تدریس شدند وزارت معارف چا

محلی  -آموزش به زبان مادریکه  توانیم  ی آن خیلی مثبت ارزیابی شد. به همین مقیاس گفته می نتیجه   ساخت و

 خالی از نقایص اگر نباشد خالی از مفاد هم نیست. 



 

شغنان  سیمایداره نشرات  ا  

پرسش هم  با  نوشته سان  از  مورد  این  ذکر شده،  برجس های   ..." است:  تأمل  قابل  هم  یسنا  استاد  سازی  ته ی 

های محلی در برابر زبان محوری در یک کشور درست نیست، زیرا موجب از دور خارج کردن زبان زبان 

العاده با تنها که نادرست نیست بل کار فوق سازی زبان های محلی نه گویم برجسته شود." من می محوری می 

اگر به هدف    تواند داشته باشد.  می های محلی نقش برازنده  معنا هم است. این کار در حفاظت و تقویت زبان 

 تواند به زبان محوری لطمه بزند. نمی ، سازی گردد معقول برجسته 

  زبان   که، این روز، روز زبان مادری است نه روز زبان فارسی؛ اصلن ما روزی به نام روزحرف آخر این

ها حتی  ی سایر زبان دهتواند به شمول فارسی در برگیرنفارسی نداریم. وقتی روز زبان مادری باشد، می 

غنامند زبان  فارسی  زبان  که  است  درست  شود.  نیز  محلی  محوری های  و  سایر  ترین  میان  در  زبان  ترین 

را آموخته و تواند زبان مادری کسانی باشد که از مادر شان آن است اما صرفن می  افغانستان  های هایزبان 

کند، در مواردی ممکن نسبت به  چند زبان صحبت می  زمان بهبه آن زبان بزرگ شده اند. حاال، یک نفر هم 

داشته    آن  زبان هر چند تسلط کامل هم برتر داشته باشد اما این  تسلط بیش   ی دیگرها زبان مادری اش به زبان 

 قدر کند که چست که از مادر آموخته؛ فرقی نمیزبان مادری او همانی   ؛زبان مادری اش باشد   تواند باشد، نمی 

  شود.ها صحبت می ور دارد و در کجاگویش 

سازی شان، قطعن به معنای  های محلی و برجسته احترام به زبان مادری از جمله زبان   ناگفته نباید گذاشت که

های محلی از جمله فرهنگ و یادگار ان ها در کشور نیست. زبهتک حرمت به زبان فارسی یا سایر زبان 

نوع  و نگهداری شان باید از هیچ   بهبود های بعدی، لذا در  ترین یادگار از مادر به نسلنیاکان اند و شیرین 

 سعی و تالش دریغ نورزید. 

 پ.ن:

ات تفاوت دیدگاه قطعن به معنی بی احترامی نیست، جناب دکتر نظریات و استدالل خودش را دارد و من نظری

و دالیل خودم را که به برخی شان بطور موجز اشاره نمودم. امیدوارم بعد از خوانش این نوشته، نظریات 

سازی زبان محلی . به همین گونه،  قطعن هدف این نوشته برجسته ی شان را در این راستا داشته باشم ارزنده

ی زبان محلی و مادری صحبت ودهبر زبان فارسی و یا برتری زبانی بر زبان دیگر نیست. صرفن در محد 

. بی تردید که زبان شیوای فارسی را مانند زبان مادری مان دوست داریم و از غنامندی اش سود گردیده

 . امیدوارم از این نوشته سوء تعبیر نشود.بریمو می   فراوان برده ایم

 اند گفته  رای ز م،یداری را پاس م یفارس

 )حداد عادل( یگوهرقدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر 

 : هم به یاد داشته باشیم اما این فرد را 

 زهر بادا شیر مادر بر کسی 

 )الیق شیرعلی(  کو زبان مادری گم کرده است.


