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 11/30/3310                   نگارگر .ا .م
 

 خیاِل در انساِن خالص تنها زباِن خالص و
 !خیال پردازاِن احساساتی وجود دارد

 

 چار در ويـران برای نجاِت اين کشوِر مردم بايد پیش روست و يک انتخاباِت ديگر افغانستان باز اينروزها که در
زبان  ،جانکاه قومیت های مرِض که گرفتار به وجود بیارند ی رادولت راهم استاناتی که برای شان فچوب امک

 ها رفع صد آبادانی و اقتصاد، ازهای اساسی مردم که کار،به نی بتواند و ذهبی نباشدتفرقۀ م انشقاق و و پرستی،
 واجتماعی راکه تقاضای مردم  همه مهمترعملیۀ عدالِت از اجتماعی مردم است بپردازد و رِض جسمی، روحی وم

 از و فاسد رها سازد و رشوت خوار ،چنگ مشتی زورگو از گريبان جامعه را و عۀ جهانیست برآورده سازدمجا
به  گرــمشروع دي صدها مدرک نا خارجی و ایه قاچاق،غصِب کمک ثروتهای قارونی که از استفاده از کسانی که با
دلخوشیی مردم به مفاخری که  نفاق و از امروز که تا آنانی هنفروشند حساب بخواهد بدبختان تفاُخرمیبدا و هم زده اند

بازهم استفاده  خواهند می ته است استفاده کرده اندمیان رف از کشورعماًل مدست نگری قابِل ترح کشنده و نتیجۀ فقِر در
 .تا انتخابات رابازهم درمسیرزبان وقومیت بیندازند رعی می پردازندوعات فبه موض نمايند

 

سرتکانی  «پاچا خان»کسی به نام  خواندم که از را «لینا روزبه»ن ملی نوشتۀ خانم سايِت آزمو درامروز  ینمن هم
 را با ايشان نداشته ام ولی آشنايی حضوری افتخاِرتیلفونی صحبت کرده ام  م روزبه خان با يکی دوبار هرچند .داشت

کنم  نمی فکر .پسنِد من بوده است ورِدم انشه صراحِت لهج احساس و صداقِت ،امنثرش هردو لذت برده  و شعر از
عیب باشد  به يک عیب کوچک يعنی لهجه اش آنهم اگر ناديده بگیريم و انم رااين خ قريحۀ سرشار و استعداد که ما
ديگرهرچند بی فايده به  که يک باِر صورت نگارش خانم روزبه برمن نهیب زد به هر .من نیست بچسپیم نظِر که از

 .زبان بپردازم
 

که  داشتید کشوری تعلقه روزگاری َب فرض کنید يک فرِض ُمحال شما :روی تان بگذارم پیش مثالی را نخست بگذار
حملۀ  گنجشک مورِد ِلبوديد ُدُرست ماننِد اينکه يک خی خود باِر و کار که همه رهسپار روزيک. نامش افغانستان بود

 کشور در. پاشان کرد تیت و انچهارگوشۀ جه شمارا در برشما هجوم آورد و ُدشمنی متجاوز بگیرد، شاهین قرار
 را ها کشور آهای زباِن  تجربه نمودند و و تعلیمکسب  ها آنجا فرزنداِن شما در های گوناگون کسِب پناهندگی نموديد،

اين جا  رمن د) نتیجۀ تالِش مادر يا در و شان شد کلی فراموِشِشان يا ب زباِن خود به عنواِن زبان اول فرا گرفتند و
 را ی خودزباِن اصل پدر و !(نگفته اند زباِن پدری و گفته اند ادریکنم که زبان م می را بدين دلیل اول ذکر کلمۀ مادر

های  ديديد که دولت خانه بیرون آمديد و که شما يک صبح از فرض کنید حاال .گرفتند مکالماِت ابتدايی ياد حِد در
 از مالیه داده ايد و ها برای شان کارکرده ايد، علی رغم اينکه سال که شمارا ندداده ا لیِس خود دستورومیزبان به پ

  .اخراج کنند از کشور گناهی نداريد هیچ ُجرم و ديگر تعلق داشتن به يک کشوِر ُجز و قوانیِن شان پیروی کرده ايد
 

يک  از ها انسانزبان هم مانند  اِت کلم زبان و  فرمايید؟ چه گونه توجیح می اقدام را اين و ؟شما چه احساس می کنید
ه مها کل صد خواهد کسی که می حاال .می پذيرند را قوانین محِل مهاجرت خود کنند و می رتمهاج جا به جای ديگر

   .دکن جفا می زباِن خود حقیقت با در  بیرون اندازد، ِد زباِنش شده اندديگر وار ایه زبان که از را
 :دوم اينکهو  .اين يکی

 مورِد مطالعه قرار را خود باری فرهنِگ شخصی شما اگر معروض نیستید؟ پديده های نو به عنوان انسان با شماآيا 
به  اعتقاد شما.میخوانید خود آنرا وطِن ن سرزمینی نیست که شماشما زادۀ آ ان استید ولی مسلمانیمسلم شما دهید،

هندسۀ تحلیلی مجموعۀ  که در کرده ايد اورب شما .ه ايدجای ديگرآورد از نیز را ولی اين اعتقاد موکراسی داريديد
تلفِظ  با شما نامش راکه  «پیتاگوراس» يک دانشمنديونانی يعنی اين راهم از.قايمه می شود زوايای يک مثلث دو

 که اجزای شخصیِت شما را خود فرهنِگ شخصی اُصِراين عن براين اگرشما می گويید گرفته ايد بنا عربی فیثاغورث
 .چیزی برای تان باقی نمی ماند کنید طرد خود ازبه نام اينکه ازخـارج آمده است  تشکیل میدهد را

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_mi_khial_pardazi_zaban_khales.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/negargar_mi_khial_pardazi_zaban_khales.pdf
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برآيیم که  جــــــوی انسانی و جست  اگر در و ما چه بخواهیم چه نخواهیم انسانیِت ما پديده ای مرکب است نه مجرد
 اينان در بسازند، را خالص که زباِن خود یدا شوندپ یديوانه هاي ديوانه يا اگر .ما به جايی نمی رسد کاِر خالص باشد

گیرد  نمی ياد را پرواز دبماَن اسیر غوزۀ خود کرمی که در .کنند می همانند کرم پیله درغوزه اش اسیر واقع زبان را
زبان  در که ذخیرۀ لغاِت شما يموـگ می حسن باز اينک َبعنوان يک تکراِر من بارها گفته ام و .میمیرد درغوزۀ خود و

 سوی ديگر از .لرزد دِل تان نمی دست و گام خرچحساِب تان پول فراوانست هن در حساب بانکی شماست اگر همانند
 زبان َبوجود در ها است که مترادف تکرار همین از نواختی گريزان است وبرای گريز يک و تکرار طبع انسان از

که  نیز را (ُنمودن)است که فعل  تکرار از گريز لی براید وزبان داري در را (کردن) فعل ال شمامث َبطوِر آيد می
 .دهید می قرار( کردن)ست مترادف اصل نشان دادن ا معنايش در

 

زيسِت  لاين اثراِت مح بر بنا و شده اند گوشۀ جهان مهاجر چهار ها در چند سال فاجعه که افغان طول اين سی و در
 .بگیرد کار مدارا ارفاق و ايشان از با بايد ناگزير اِد شان استفاده میَبَرداستعد جامعه از اگر و آورده اند با خود خودرا

. دارد ید وجودـلـتق مسألۀ اجتهاد و فصیح و یِرـوغ دارد بلکه کلمۀ فصیح ـن خارجی وجود و اينجا مسألۀ کلمۀ داخلی 
دارد  صريف بهترقدرِت ت تلفـظش آسان است، اه است،کوت .اشدب کلمۀ فصیح دارای خاصیت های خاِص خود می **
  .باالخره خوش آهنگ است و

 .معلوم نیست نسبش نیز باالخره اصل و درِت تصريِف آن کم است وق ذوقی ساخته شده، فصیح با بی کلمۀ غیر** 
 . کورکورانه است داست تقلی پس آنچه بد
 .سی .بی .بی یاِن بخِش فارسیگماِن غالب ايراناست که ب "تنش"میان جوانان در روز کلمۀ موِد روزهااين .مثالی بدهم

بارۀ آن شک  اگر فضولی ماننِد من در حاال .کرده اند شتقلیدفغان شان چشم بسته دنباله روان ا و سکه زده اند آنرا
 آنگاه می ؟چه گونه آنرا ساخته ايد چیست و اصلش که شما بدان دل باخته ايدايبپرسد که آقايان اين کلمه  بورزد و

مصدرش  باشد حاصل مصدر اگر "تنش" ۀکه کلم زيرا شان ناگهان لنگ می شود استدالل پای باد بینی که سمند
آن  و سازگاری ندارد هیچ سِر معنای مصدری خود بااين حاصِل مصدر  و ندَت می است چنانکه عنکبوت تار "تنیدن"

که از  ام ديگراشتباه ع يک .بدانگونه مسخ کرده است را ربیع "تشنج" ذوق کلمۀ شود که آدمی بد وقت معلوم می
شما وقتی چیزی يا  .به معنای مظاهره است رـتظاُه اکنون سخت معمول است کلمۀ  کورانه تقلید شده و ان کورايرانی
 مريض نیستید ولی خود کنید، سازی می يعنی ظاهر رـحقیقت تظاُه دهید که داريد در نداريد ولی نشان می را حالتی

رباِب تفاعــُل ولی باِب  ديگر مصاد تغاُفل و همین قبیل است تجاهل، از می نمايید و زنید تماُرض به مريضی می را
 نمی کنند رـنشان دادن احساس يا خواست واقعی است يعنی مظاهـَره کنندگان تظاُه مفاَعله که مظاهره از آن می آيد

 و کورکورانه های تقلید شِر از جواناننجاِت  کنم که اگر می من فکر. دهند خواهند نشان می بلکه آنچه را واقعًا می
اين راه کاری از پیش نمی  مقامات در ديگر فیصله های شورای وزيران و باشد، نظر در هجوم فرهنگیی بیگانگان

وای ) کورس کبرای شان ي کم يک هفته بايد از کم استخدام می کنند که آنان را یهاي راديو و ها برند ولی تلويزيون
 آن برای شان با در و بدهند( گیرم می ۀ خارجی کورس کارــکلم از خالف فیصلۀ شورای وزيران من هم که بر خدا

بارۀ  در اگر ُفرصت شنیدن دارند و يک بار شنوندۀ راديو فقط که بینندۀ تلويزيون و دــروشن بفهمانن های بسیار مثال
 به زباِن گفتار تلويزيون کلمات بايد ساده و و اين در راديو بر ادسِت شان می رود بن جمله از معنای کلمه فکرکنند

 از احیانًا اگر کلمه ای را و کردِن کافی دارد هنگاِم خواندن فرصِت فکر آدم در .کوتاه باشد جمالت نیز نزديک و
 سوی ديگر از و ندارد ودشنیدن اين امکان وج هنگاِم در اما قاموس استفاده نمايد از تواند می فهمید نمی لهقرينۀ جم

انه ــماه و بدهند معرض ارزيابی شنوندگان يا خوانندگان خود قرار در را خود توانند می وسايل نشرات همگانی خود
زبان وسیلۀ مکالمه  اگر .عرضۀ نشرات، زباِن نشرات وغیره بپرسند وۀشی بارۀ محتوای نشرات، در قضاوِت شان را

پديده  فرهنگ و حد بلکه تفاوت در برتری ندارد اِن ديگرهیچ زبان برهیچ زب ان شناسیديدگاه زب از باشد گفتگو و
 به نام قندز مزاِرشريف و خربوزه درچنانکه برای کابلی خربوزه همان خربوزه است ولی همین  .های فرهنگی است

 اين صفت ها غالبًا خوانده و بوری کلسی نیز ُگرگک و اسقالنی، ارکانی، گک، َاله برِگ نی، ،"ايشان توَغناق"های 
 مهمان کابلی به فرزنِد خود حضور براين وقتی میزباِن مزاری در بنا و شود گرفته می به کار به جای موصوِف  خود

به  را الکه چه ب ان کابلی نمی داندممه !"دانه ايشان توغــَناق بیار دو کاکايت بِر بچیم دويده، دويده برو و" هک بگويد
 اس معروف انگلیس که مؤلف دايرة المعارف زبان شناسی است میشن مک کرستل زبان ديويد .ديدارش می آرند
ولی ورود اين  می آيد هم هنوز آمده است و های ديگر زبان کلماِت زباِن انگلیسی از صد هفت در گويد که هشتاد و

م کلمات مايۀ آن گرديده است که مرد و نکشته است که بدان غنای بیشترهم بخشیده  کلمات نه تنها زباِن انگلیسی را
کردِن  ست که اسیرنی ارانه زيانبن پیمزبان به آ در شرط کلماِت بی قید و ورود .بگذارند کنار مرده را کلیشه ای و
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 بومی که از مهجورکلماِت  است از رـمرتبه بهت کلمات مهاجر ولی فصیح صد .قفس کلماِت بومیی زبان زبان در
 .شوند بیرون آورده می قبرستان قاموس ها

 

حتی ) هببرند ک ياد از نبايد را او شعر و ـرشاع کنند، به اصطالح پالودگی زبان پافشاری می سر بافانی که برخیال 
 قرار اگر گیرد می آنرا شد، تلفظش برگوش گران تمام نمی و کلمه که فصیح بود هر و تابع وزن است  (نیز شعرنو

 کلمه های شعر، بپذيريد زباِن خود از لمات بیگانه راکردِن ک طرد (بازيک کلمۀ خارجی ديگر) پرنسیپ که شما باشد
َبجای آن  خواهید ريخت و رونبی استعاره وغیره را تشبیه، رباعی، قطعه، مثنوی، مخمس، مسدس، غزل، قصیده،

که  درـق هر "الف " زباِن من از" بگويید اگر اما، .که اين مسِخ زبان است داد جای خواهید ساخته را اصطالحات خود
تنگنظری  ساده تعُصب و و اين صاف " م نمی پذيرمـه يک کلمه را" ب" زبان گیرم ولی از انم کلمه قرض میبتو

  .است
 اداِن ماُاست امروز ايم وگرفته  زبان پشتو از يونیورستی های افغانستان را دانشگاه و /پوهنتونه های علمیی رتب ما

 پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال، ـاند،پوه را ها با افتخار خود ندارند چندان میانۀ خوب هم زباِن پشتو حتی همان ها که با
داليل ه آدم ب اگر ؟دست داده است از چه چیزی را کلمات اقتباس اين دری با زباِن .خوانند پوهیالی می و پوهنیار

 دشمنی با ده وبالی تعمیم ناقص گردي چه گرفتار دوست نداشته باشد اگر زبان را شخصی اهل يک سیاسی ياعقیدتی يا
ولی  حدی توجیه کرد تا را بتوان عمِل اين آدم  شايد امُکِل اهل زبان تعمیم کرده است ا اهل زبان را به از برخی

  .شکِل کاری سفیهانه است به هر هر صورت و در اننفِس زب دشمنی با
رِت ضرو معیار اين جا .شمردن نوعی فاشیزم زبانی است رحقی زباِن ديگران را به زباِن خود عشق ورزيدن و

خود  کشوِر ديده ام که شاگردان ايرانی به دلیل اينکه در من خود انگلستان در اينجا .است فصاحت کلمه ست وعلمی
های گوناگون  تعُصب حتی فلسفه به خاطِر شناسی و زبان بیالوژی،، اکیمی فزيک، شان برای اصطالحات علمی در

 .بوده اند مشکالت بیشتر دچار اصطالحات من درآوردی ايجاد کرده اند
 که ما در زبان ايجاب میکنداما اين مسأله  و نمی پذيرد من قبول دارم که زبان به طورعام مرزبندی های سیاسی را

 ما و اختراع کنند به همان شکل بین المللی آن نگاه داريم نه اينکه ديگران شی را اصطالحات علمی را های خود
 وبسايت را و "رايانه" مثال کمپیوتر را به طوِر و لف برای اختراع ديگران کلمه بسازيم با يک عالم تک بنشینم و

 . بخوانیم "تارنما"
 ،" اتن" ، "طالب" ، "مجاهد" ، "چادری" ، "کاروان" ، "بازار" ایبرای کلمه ه توانست بنشیند وانگلیسی زبان هم می

 :ه است به چند دلیلنکرد را اين کار وغیره کلمه سازی کند ولی او "ُبزکشی" 
 
 زبان  ات دراين کلمترجمۀ  و سازد می زبانش بیشتر در دانست که اين کلمات قدرِت افاده را می ُنُخست او

 .را نداشته اند رسايی اصِل خود انگلیسی
 زبان ما (ج) کرد که خداوند می فکر مانند ما تا تعُصب نبود گرفتار زباِن خود در ما، مانند ها انگلیس: دوم 

اين  بر بنا است و" پلید"برای ما داده است ولی زبان های ديگران  با هفت آِب رحمت شسته و ار" نژادان آريايی"
 گرکلمات زبان های دي اگر نگاه داريم و های ديگر زبان "گنِد" از را خود" سوچۀ" توانیم بايد اين زبان تا می ما

 .رانیمبود بیرون ن خزبا دياِر سوته از به زور قانونی استند که مهاجرين غیِر آن کلمات را بايد وارِد زبان ما شد
با  ُجـز فرهنِگ خود و رفته اندنگ ياد ان خود زباِن ديگری رازب های است که ُجز گونه تعصبات مرِض مغزاين

 .نبوده اند فرهنگی ديگر محشور
 مقصود مارا رسا تواند می های ديگر کنند وقتی کلمات زبان می فکر و ها مصلحت انديش استند باالخره انگلیس 

 .کلمه سازی های بی فايده ضايع کنیم در را ت چیست که ما وقِت خودضرور بیان کند تر
 

ه ن قايلم و روز نه تقدسی برايشتا ام ارتباط ديده ام و و يک وسیلۀ مکالمه  تماشا کن که همیشه زبان را من بدبخت را
 شهرش رازبانی که دروازه های  .رسا است يا نا ه مقصودزبان يا رسا ب .زبان يعنی چی در" سوچگی" که دانم می
قافله عقب  گرفت نداشت از و داد آنها با همراه نرفت و های ديگرن کاروان زبا با بست و روی زبان های ديگر بر

 .رساهم باشد حتی اگر شود می و طبعًا نارسا می ماند
 

در شرايطی که  ها  کردن اينگونه فرمان صادر .رسد مجلس به سامان نمی خالصه اينکه کاِر زبان به مدد فرمان و
  . می انگیزد بر ر رالجاجت بیشت تعُصب و فقط  عدم تفاهم استند و های نفاق  بال فتارگر مردم
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 ،تربیت کنید تا  را شما مردم
  ود صحبت کنند،به زباِن خ** 
  بیافرينند، شعر و نثر** 
  .تجربه بپردازند و به کارعلم ** 

 ستیاينکه ُبت پر از وسیله پرستی صرِف نظر زبان يک وسیله است و ولی رود فرهنگ پیش می و زبان همپای علم 
 . دارد می خلق ثروت باز معاش و ،لپرداختن به عق از است مردم را

 هم زور باز بزند و خواهند بنشیند، زور می ّدیآن کارهای ج شايسته نیست که شورای وزيران مملکت که مردم از
 فاعتبروا يااوالبصار .ورموش بزايدک باالخره ها زدن زور هپايان آن هم بزند ولی در

 
 پايان

 
 


