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  سيدھاشم سديد

١٨.١٢.٢٠١٠  

  

  !قدر زبان خود را بدانيد
  

ايز کند، بدون ترديد يکی از اگر کسی از ما بپرسد که يکی از چيز ھائی را نام ببريد که  ما را از ساير ملل دنيا متم

  .خواھد بود" زبان " آن چيز ھائی را که نام می بريم  

شايد برای بسياری کسان اين سخن که اگر زبان مردم يک کشور از آن ھا گرفته شود، بسياری چيز ھا از آن ھا 

زيرا زبان جزء با .  تگرفته خواھد شد، کمی مبالغه آميز به نظر آيد، ولی اين سخن آن قدر ھا ھم بی مورد نيس

اھميت شناسائی يا ھويت ملت  ھا را تشکيل می دھد و اگر يک جزء از ھويت يک ملت، از کل اجزای تشکيل دھندۀ 

  . باقی نخواھد ماند"  کل سالم"نام يک ه ھويت ملی يک ملت، معدوم گردد، ديگر کلی ب

بعد از اين دو پديده ... و فرھنک و دولت و تاريخ . زبان و سرزمين: عامل شناخت يک ملت در کل، دو چيز است

  . ارزش پيدا می کند

اگر سرزمينی وجود داشت، دولت ھم ھست، و اگر سرزمينی وجود نداشته باشد، . دولت مربوط به سرزمين است

  . دولتی ھم وجود ندارد

  . ولی فرھنگ و تاريخ ـ تاريخ حتی در صورت اضمحالل يک کشور ـ چنين نيست

گ را در ھر کجای دنيا که باشيد، وطنی داشته باشيد يا نداشته باشيد، می توانيد نسل اندر نسل با خود تاريخ و فرھن

  !؟  به وسيلۀ زبانه ای به چه وسيل.داشته باشيد؛ آن را حفظ کنيد و به ديگران انتقال بدھيد

ھمۀ ملت ھای جھان را که ببينيم . زبان يگانه و تنھا  وسيله يا ابزار حفظ و انتقال فرھنگ و تاريخ و خود زبان است

پس زبان . تنھا از طريق زبان است که موفق به حفظ بھترين گنجينه ھای ادبی و فرھنگی و تاريخی خويش شده اند

  .چيزی با اھميتی است که بايد قدر آن را بدانيم

ی آگاه و مسؤول نه تنھا به ملت ھا. ملت ھائی که قدر زبان خويش را نمی دانند، کم مايه ترين ملت ھای جھان ھستند

اصالت زبان خويش توجه می کنند که با تمام وجود در تالش ھستند که ھرگونه آسيبی را که سالمت زبان مادری 

اين ملت ھا زبان شان را دوست دارند و آن . ۀ زبان به دور نگھدارندزدمه بزند و خدشه دار بسازد از حوشان را ص

  . ج می گذارندرا گرامی  می دارند و به آن ار
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 را در جوار پارک شھر نو ـ که بعد ه ایل پيش ـ سفارت عربستان سعودی خانًدر زمان ھای قديم ـ تقريبا پنجاه سا

ين المللی افغان لمان در آن زندگی می کرد و به دنبال آن شرکت ترانسپورت باھا سفير يا يکی از کارمندان سفارت 

نام مرکز فرھنگی ه ھدف از کرايۀ اين منرل تدوير مرکز ب.  گرفته بودندرفته بود ـ به کرايهگآن را به کرايه 

وجود مراکز ديگری مانند . عربستان سعودی و از اين طريق ترويج زبان و فرھنگ عربی ـ فرھنگ دينی ـ بود

نين اميدوارم چ.  ھمين اھداف را پيش می بردنـد... مرکز کلتوری امريکا، گوته انستيتيوت يا برتش کونسل و 

؛ من به اين اعتقاد ھستم که يک  آن خالف. ی بيگانه ھستمتصوری پيدا نشده باشد که من مخالف ياد گرفتن زبان ھا

منظور از طرح اين موضوع اين است که . زبان برابر است با يک شخصيت و ده زبان برابر است با ده شخصيت

ا ميدانند و به آن ارج می گذارند عالوه بر اين که در ما متوجه اين مطلب شويم که مردمان جھان که قدر زبان شان ر

ليون ھا دالر در اين راه به مصرف می نيز سعی بليغ به خرچ می دھند و محفظ زبان شان کوشا ھستند در ترويج آن 

  .ھدف اصلی ھمه  ترويج فرھنگ شان از طريق زبان بود و است. رسانند

به مثابه زبان دوم يا زبان سوم، ...  پشتو و دری و ازبکی و ترکمنی و ياد گيری زبان ھای بيگانه، غير از زبان ھای

 آن طرف سرحد یناگفته نماند که آسيبی به زبان مادری ما، تا جائی که مانند ھندی ھا يا پاکستانی ھا يا پشتون ھا

قال ھر نو آوری يا ھر زبان يا کلمات زبان بيگانه را با زبان مادری خويش مخلوط نکنيم ـ وارد نمی آورد، ولی  انت

پديدۀ نو در زبان از يک زبان مشابه ـ نوآوری ھای به جا يا بی جا و معقول و نامعقول ـ  به پذيرندۀ نوآوری ھای 

ی می رساند که در استمرار و درعدم توجه به اين آسيب رسانی ھا زبان پذيرنده يا زبان مورد ئزبان مشابه آسيب ھا

  .و استقالليت می دھد ی افتد و تغيير ھويتھجوم زبان مھاجم از اصالت م

وطنداران ما، دستگاه ھای تلويزيون، راديو . زبان اصيل دری امروز با تأسف مورد چنين ھجومی قرار گرفته است

و روزنامه ھا و سايت ھای انترنتی افغانی به تأسی از گويندگان و نويسندگان ايرانی به صد ھا و شايد ھم چندين 

انی را بدون اين که به ريشه و علت وجودی اين کلمات توجه کنند و بدون اين که به اين فکر کنند که ھزار کلمۀ اير

  .ما در زبان خود کلمات شايسته تری نسبت به آن کلمات  داريم، آن را تقليد می کنند و به زبان يا به قلم می آورند

دم دری زبان افغانستان در گذشته، در حال حاضرھم ما مر.  من در اين جا تنھا يک مثال را به شکل نمونه می آورم

و آنانی را . می گوئيم" ھمشھری"در يک شھر با ما زندگی می کنند ـ البته به استثنای ايرانی زده ھا ـ  به آنانی که 

 يک قشالق ھستند، يکديگر را يا و آنانی که اھل.  می خوانيم" ھموطن"ا ما در يک کشور زندگی می کنند که ب

  ... شالق يا ھمقشالقی می گويند و ھمق"

وجود می آورد که نه ابھامی ايجاد ه به عنوان پيشاوندی ترکيب زيبا و ھم مانندی را ب" ھم"در ھمه اين کلمات  کلمه 

  . بی قافيه می مانيمه ئی منطقمی کند و نه در ترکيب ھای خورد و کالن ـ از لحاظ بيان تجمعات انسانی ـ 

 است که دوستان ايرانی ما برای کسانی که مربوط به يک شھر يا مربوط به يک یه امکلمه شھروند، کل

ت و ابھام نھفته در اين کالم شوند، آن را ھموطنان ما ھم بدون اين که متوجه محدودي. کار می برنده کشورھستند، ب

ابھام به اين معنا که اگر يک ايرانی به يکی از ما يک ھمشھری يا ھموطن خويش را معرفی کند، . به کار می برند

  :ما خواھد گفته ب

لزم اين جمله نظر به معنای کلمۀ شھروند ـ چون گويا، يعنی روشن نيست ـ مست! " احمد، يکی از شھروندان من " 

د می شود که احمد چه گونه برای ما سؤال ايجا. اين جمله ابھام خلق می کند. حداقل يک سؤال ديگرھم است

ی با وی دارد؟ ھموطن وی است يا ھمشھری وی؟ اگرھموطن اوست و نه ھمشھری وی، پس ـ در صورتی ئشھروند

  :م  مند به دانستن اين مطلب باشيم ـ ناگذيريم که دو باره بپرسيه که عالق
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 پس احمد آغا ـ به اصطالح خود شان ـ اھل کدام شھر ھستند؟ بعد از شنيدن جواب، ما می فھميم که احمد آغا متعلق 

وقتی می گوئيم ھمشھری يا . در حالی که در زبان اصيل ما چنين ابھامی وجود ندارد. يا باشندۀ شھر مازندران است

وجود نمی آيد؛ گذشته از اين که اين کلمات شرينی و ه راد به مکانی بھيچ ابھامی در تعلق اف... ھموطن يا وطندار يا 

  .روانی و صفای خاصی خود را دارند

اين کلمه را در زبان ايرانی . از لحاظ کاربرد مکانی آن است" وند" ـ يا پساوند موضوع ديگرمحدوديت اين کلمه

را " ھم " شھر و کشور؛ در حالی که پيشاوند : بريمھمانگونه که ديديد و خوانديد تنھا برای اھل دو مکان به کار مي

  .ما می توانيم به شرينی و روانی آب زالل بدون ابھام برای اھل ده ھا مکان به کار ببريم

در فارسی ايرانی ولی شما شايد يک .  ـ به زبان عوام ھم قالئی ـ  می گوئيمه ئیما به اھل يک قلعه ھم قلعدر زبان 

  !را...  وند و ده وند يا دھکده وند و اھمينگونه کلمات قشالق وند و روست.  را نشنيده باشيدبار ھم کلمۀ قلعه وند

چرا ما بايد به جای يک پيشاوندی که آن را برای ھمه کلمات به کار برده می توانيم و اصالت زبان مادری ما را نيز 

ن کاربرد عقل و منطق به کار می بريم؟  حفظ می کند، کلمۀ دست و پاشکسته و بی پدر و مادری را به تقليد بدو

زبان اصيل خود ما در برابر خيلی از زبان ھای ديگر ـ مظاھر و اختراعات علمی و تخنيکی غرب چيزی ديگری 

در زبان ما ـ خالف خيلی از زبان ھا ـ کلمات از لحاظ معنائی شفاف و . است ـ يکی از غنی ترين زبان ھاست

  .ھان وسيع زبان خود سری بزنيم تا بدانيم که اين حرف گزاف گفتن نيستبايد در درون ج. روشن ھستند

اما برخی از کلمات را گرفتن، به دليلی اينکه اين کلمات به شکلی از اشکال در زبان ما وجود داشتند و وجود دارند 

اتی که ما و از طرفی نقصی در شکل و ساختار و معنای اين نوع کلمات وجود ندارد، جرم و گناه نيست؛ کلم

ھا يا تعصب زمامداران  آن ھا را کشف و استخراج نموده به (!) گی يا تعصب عالمه ه نتوانسيم، بنا به بی عالق

کلمانی مانند . لمانی ـ استفاده کنيماوجود آوريم و آن ھا را به جای کلمات بيگانۀ غربی ـ انگليسی يا فرانسوی و 

ه جای يونيورسيتی و فاکولته که کلمات اروپائی و طياره و محصل که دانشگاه يا دانشکده و ھواپيما و دانشجو ب

دانش به عنوان اسم مصدر و گاه به مثابه پساوند در زبان ما از عديم و قديم وجود داشته است، . کلمات عربی ھستند

ه زبان ما افزوده ً ديکری  اين کلمات  را ترکيب نموده و برای استفاده به جای يک کلمۀ کامال بيگانه بحال اگر کس

  .اند، چه بدی دارد که ما آن را بکار نمی بريم؟  نقد چيزی خوبی است؛ اما تعصب بيماريی است مذموم

ت ـ برای أاين ھي. ظف ساختندؤم برای کانون ھای تحصيالت عالی متی را برای انتخاب ناأزمانی حکام وقت ھي

 را در نظر بگيرند و اين کانون ھا را به چند زبان عمدۀ خوشی حکمرانان ـ بدون اين که مسؤوليت ملی و علمی شان

کشور ـ برای غنا بخشيدن ھر زبان ـ  نام گذاری کنند، تنھا يک زبان را، چون اين زبان زبان خود شان ھم بود، 

کل انتخاب نموده فاکولته را پوھنحی و يونيورستی را پوھنتون نام گذاری کردند و با اين کار شان تا امروز سبب مش

به نظر من اين عالمه ھای متعصب قوم  و زبان زده بايد ضمن انتخاب يک يک نام به ھر زبان .  در کشور شدند

برای اين کانون ھا پيشنھادی به زمامداران کشور ارائه می کردند که برای ھر مفھوم و مقولۀ علمی ـ فلسفی و نام 

رد کشور می شدند ـ اگر امکان يافتن کلمات مناسب ھای اختراعات و مظاھر فنی و تخنيکی و صنعتی غرب که وا

  . وجود می آوردند و وارد زبان می کردنده به زبان خود ما موجود نمی بود ـ کلماتی را ب

چون پشت مرده ھا گپ زدن خوب نيست؛ ... کار درست و شايسته يک دانشمند واقعی اين چنين بايد می بود، ولی 

  ! می گذريم از اين تبصره

شايسته نيست که امروزھم با اين زبان چنان بربخوريم که آن ھا .  ن گذشت و امروز و آينده پيش روی ماستآن زما

  .  آن زمان با آن برخوردند، و ھم مانند کسانی که امروز به جای ھموطن کلمۀ شھروند را به کار می برند
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سؤولی به وجود بيايد از آن دولت توقع ًامروز من از کسی توقعی ندارم، ولی اگر فردا يک دولت واقعا ملی و م

وجود ه خواھم کرد که زيرکانون ھائی را در درون يک کانون بزرگ و دايمی ـ متشکل از خبرگان ھر زبان ـ ب

  . بياورد که در خصوص و تکميل زبان خود به کار بپردازد

ه ھر زبانی که تعلق دارند ـ می خواھم ولی تا آن روز از فرھنگيان و ادبا و اھل زبان و نويسندگان و محققين خود ـ ب

که از بی عالقگی و کم مھری نسبت به زبان خود دست بردارند و کمی در برابر اين ارزش جدی باشند تا باشد که 

  !      مجبور نشويم که به تقليد ديگران و گدائی از ديگران مجبور و ناچار شويم

ًر ايرانيان می خواھند مثال  چلنج را چالش بخوانند کار خود شان در اخير يک نکته را می خواھی يادآوری کنم که اگ

در زبان ما "  دعوت " ما اگر آن را شايسته يا مناسب نمی دانيم، می توانيم معادل اين کلمه را که ھمان کلمۀ . است

  . ما مسؤول ديگران نيستيم. ھر کس دلش کارش. می باشد، اگرچه زياد رسا نيست، به کار ببريم

  

  

  

  
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


