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   ٢٠٠٩ دسمبر ١٣

  
  !شاعر و نويسندۀ توانای افغان، جناب جيالنی لبيب

ما . کرده ايد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "ر شما که نثار پورتالونثمم و ونظمز هدايای گرانبهای اتشکر جهانی 
، را با اولين ٢٠٠٩ دسمبر ١٤در حالی که اين ارساليۀ شما را طليعۀ همکاری شما با پورتال دانسته و صفحۀ فردا، 

  .تداوم همکاريهای شما را آرزو ميبريمقدوم شما را به پورتال خود تان گرامی داشته و مطلب آن مزين ميگردانيم، 
  . و سرافراز باشيدکامگار

  با محبتهای فراوان                  
 AA-AAدارۀ پورتال ا                

  
   
  

    جيالنی لبيب
    

  
 

  ت؟فرهنگ چيس
 

رويش را   بيچارهۀوقتی دختران و پسران آوچه دور هم می نشستند و تل تل اسبا ، پنجه قلم بازی ميكردند ، گرب
زمانی آه افسانه های ديوان و پريان ;  ثلی نثار مهمان ناخوانده و هنوز نيامده ميكردميشست و زن همسايه ضرب الم

صندلی را دوچندان می آرد و يا آولی دوره گرد با دايره يا سرنده اش  در شبهای سرد زمستان ، گرمی جمعيت دور
ميكردند ، از ته دل با صد سوز دوبيتی های محلی را آه از سفر، فراق ، مرد باغبان ، دختر گلفروش و غيره حكايت 

 .همه بازتابی بودند از فرهنگ مردم ما; و ساز مينواخت و ميخواند 
می زد و  پيرمرد پينه دوز روی تخت گلی اش آفش ها را نعل;  وقتی دهقان با آنده و ماله اش زمين را ميكاشت 

رام و خوش خوی آه يادش آا حكيمجی مرد مسگر هرچندی برای قلعی آردن ديگها به محله می ٱمد  و ي; ميدوخت 
 . ماۀی بودند از فرهنگ جامعئبخير باد عرق گالب ، گلقند و يا جوشانده برای بيمارش نسخه می داد ، همه پديده ها

نوروز را ; نها را قهر خدا دانسته و نيايشش می نمودند آمد ، آوقتی ٱفتاب  يا مهتاب گرفتگی ميشد و يا باران نمی 
صوفيان هر چندی دور هم جمع شده و از دنيای خودی به گيتی بيخودی تن تن تنا ياهو گويان، زمين ; جشن ميگيريم 

و زمان را به سماع و فتوت  فرا ميخوانند، و يا دختر همسايه را جن ميگرفت ، به يكبارگی بخود می لرزيد ، از 
نها را آشيخ رجب هم با زور شالق   بعدشنای يأجوج و مأيوج حرف می زد وآمد و به زبان های نا آدهانش آف می 

پس . ماۀ ی  بودند  يا هستند از  معيار های معين جامعئاز بدنش فرار می داد و يا رام شان می آرد ، همه نماد ها
 ت؟فرهنگ چيس

فرهيختن و .  بوجود ٱمده است"هنگآ" و "قصد" به معنی "هنگ" و "پيش" به معنی "فر" فرهنگ از پيشوند ۀواژ
بيشتر به   فرهنگۀدر ادبيات زبان ما، واژ. موختن و تأديب نمودن معنی می دهدآدن تربيت آردن، ادب فرهنجي

: منسوب به وی ٱورده است ۀ آه ابو علی ابن سينا در ظفرنام مده است ، طوریآمفهوم عقل، دانش ، ادب و بزرگی 
 .به فرهنگ و پاسداری:  گفت ؟توان يافتن گفتم اين جهان به چه در
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و هر واليتی را علم خاص است ، روميان را علم طب است و هند را تنجيم و حساب و : مده است آدر تاريخ بيهقی 
   .داب نفس و فرهنگ ، و اين علم اخالق استآپارسيان را علوم 
 : ی غزنوی می گويدئسنا.  باال تعبير آرده اندۀ فرهنگ را در همين گسترۀشاعران هم واژ

  
 رهنجندمرد را در هنر بف

  تا منی از سرش بياهنجند
 

  :و يا ظهير فاريابی
 

 من از خجالت و حيرت نشسته در آنجی
   دانش و فرهنگ  نام آه آس نشان ندهد

 
  :مولوی می فرمايد

 
 ز ٱميزش اوـــــــــدشمن عقل آه ديدست آ

  همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شويم
 

 :  ميخوريم ، وی فرهنگ را دانش ميدانسته است فرهنگ زياد برۀ فردوسی نيز  به واژۀدر شهنام
  

 ز فرزانگان چون سخن بشنويم
 رمانشان بگرويمـبه رای و به ف

 موختيمآز ايشان همی دانش ـــآ
  رهنگ دل ها برافروختيمـــبه ف

 
،  زبان  التينی اش پرورش يا آشت و آار معنی می دهد و در علم های زيست شناسی و پزشكی ۀ آلتور با ريشۀواژ

 .آلتور به محيط پرورش حيوان ها و نبات های تك يا چند سلولی گفته ميشود
است و اينكه امروز اغلب واژه های فرهنگ و تمدن با هم استفاده می   Civitas  تمدن ، مدنيت يا  شهری شدنۀ واژ

رهنگ تمرآز خويش شوند ، ازاينجا ريشه می گيرد آه مدتی پس از تشكيل ساختارهای نخستين فرهنگی، نهاد های ف
وفايی هنر ، ادبيات ، علم و فلسفه می گردند ، زيرا داد و ستد پديده های گرا در شهر ها می يابند و شهر ها مرآز ش

 .دهقان انجام می پذيردۀ غاز فرهنگ در آلبآآه  فرهنگی و زندگی بهتر در شهر ها امكان پذير است ، در صورتی
 بيان نموده است ، وی می ١٨٧١در سال    Tylor   وم امروزی اش تايلور فرهنگ را به مفهۀنخستين تعريف واژ

ست شامل دين ، هنر ، قانون اخالقيات ، ٱداب و رسوم و هرگونه يآليت درهم تافته ا ....فرهنگ يا تمدن : گويد 
 .وردآدمی همچون عنصری از جامعه بدست می آی و عاداتی آه ئتوانا
مادی و   پديده هایۀوم ديگری پيدا آرد ، به نوعی آه امروز فرهنگ به مجموع فرهنگ بخود مفهۀگونه واژ بدين

 .به عبارت ديگر ميتوان فرهنگ را نظم اجتماع ناميد. معنوی جامعه گفته می شود
وقتی فرهنگ شناسان از فرهنگ مادی و معنوی يا مجرد ياد ميكنند، تنها ميخواهند رسوم ، باورها، علم  و هنر را 

 .  جدا آنند و زبان فرا گرفته می شوند از ابزار مادی آه در يك جامعه موجود هستند ،آه توسط خط
  


