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  فرھنگیارزشھای استحالۀ 

  "انقـياد" تا   "زادگیآ"از 

 طلبِ "عربی ست و چنان که دانيم مھمترين خاصيت اين باب  "لاستفعا"مصدر باب  "استحاله"

از کسی يا چيزی تغيير حالت "اص7ً در معنای  "استحاله"پس کلمۀ . است "فعل از فاعل
حقيقی و در  غيرِ  اين را ھم دانيم که در زبان دری بسا کلمات را در معنای. است "خواستن

 "تغيير حالت دادن"ھمانا  "استحاله"صط7حی معنای اصط7حی آنھا استعمال کنند و معنای ا

ندد و بيخ مي "آب"تبديل ميگردد؛  "شبپرک"تغيير حالت داده و به  "رمکِ "مث7ً وقتی . است
يکی و يکبار  "شجاع"ميشکند؛ يا انسانی از حالتی به حالتی دگر ميگرايد؛ از بھر مثال فردی 

شخصی  جای تعجب نيست که پس ."انشير غرّ "به يکباره  "ترسو"ميگردد و شخصی  "زدلبُ "
را  "بی ننگی"برعکس دفعتاً لنگوتۀ   "باغيرت"فداکار و جانباز گردد و آدم  "بی ھمت"ظاھراً 

  .بسر پيچد

نکتۀ دوم در مورد خود لغت و پديدۀ فرھنگ است که با وجود عام بودن تداول و استعمالش، 
ز است که فرھنگ به يک نک. مشکل است تعريف جامع و مانعی از آن داده شود ته مگر ُمبَرَّ

به ھمين نسبت . ل است و زير تأثير شرائط ھميشه تغيير ميخورد و متأثر ميشودمانند زبان، متحوِّ 
باوجود متحول بودن و . نه فرھنگ خالص و يکدست داريم و نه زبان خالص و يکدست دنيادر 

مث7ً . طول زمان حفظ کرده انددر بعض ارزشھای آن ثبات و قوام خود را  ،تأثيرپذيری فرھنگ
از زمرۀ ارزشھای ديرپای فرھنگی باشندگان اين  "سلحشوری"و  "عشق به وطن"و  "آزادگی"

  . آب و خاک بوده اند

ازين مقدمه بگذريم و نگاھی به جغرافيای سرزمين خود و کھساران خشن و رام نشدنی آن 
ه کم است آسمان ھفتم و چرخ برين را اندازيم؛ به کوھستانھای سربفلک کشيده و آسمانخراشش ک

به يقين که اين ساختمان وحشی و پرھيمنۀ طبيعی بر باشندگان اين آب و خاک تأثير قاطع . بسايد
و نافذی داشته است و ايشان را در دامان خود ھمان طور مغرور و آزاده و بی پروا پروريده 
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پای ھيچ جھانکشای سر تسليم بی جھت نيست که باشندگان اين کوھساران فلکسای به . است
  .ننھاده اند؛ سر داده اند و اختيار سرزمين خود را در کف خود نگه داشته اند

  کھساری که به چرخ است سر تمکينش

  ـر بام و دری شاھينشند سر ھــــــننشي

از بلی؛ بی جھت نبوده که باشندگان شاھين مزاج دامان ھمين کھساران به مرور قرون و دھور، 
حقيقی  پس راز و رمز . فرھنگِ تسليم نپذيری و آزادگی و غرور را آموخته اندِر طبيعت آموزگا

خود را يافتيم و دانستيم که تا بر منش طبيعی و خانه زاد خود استوار بمانيم،  آزادمنشی مردم
  !!!در کف خود نگه خواھيم داشتاختيار خود را 

طبيعت و مزاج ذاتی  و د که حتی دريافته انبر پايۀ علوم طبيعی علمپرور و دانشگستر فرنگيان 
 با سوِء استفاده ازاينست که متأسفانه . و جانداران را نيز ميتوان تغيير دادجانان زنده خانه زاِد 

گيتی دريافت علمی در صدد ميشوند، تا با استحالۀ منش و خواص طبيعی مردمان درک و ھمين 
ضرب شمشير و توپ و تفنگ نتوانسته اند، که به کاری را  يعنی غالب و مسلط گردند؛بر ايشان 

  .ازين طريق بدست آرند

آزادگی و آزادمنشی را از  ،چون بخواھند برخ7ف طبيعت باشندگان اين آب و خاکاينجاست که 
  :را استحاله کنند؛ و شايد بتوان گفت کهد، بايد فرھنگِ شان بگيرن ايشان

  »!!!و بر شانه ھايش سوار شو ستانفرھنگش را ب« 

حدس ميزنم که اشغالگران ناتوئی و در رأس ھمه اتازونی، به ُکنه و ذات اين رمز دست يافته و 
و اگر درين عرصه . ندستاندر صدد شده اند، تا ارزشھای واt و ارجمند فرھنگی ما را از ما ب

  .سمنِد اين ملت مشکل نخواھد بود "ِقيزه زدن"موفق گردند، يقيناً که 

ت انبساط خاطر و جھت برپاساختن تعاول کار روزمره رھسپار کوِی از ماھھاست که جھ
و کدام موسيقيی دمساز مزاجی . گشته و از کان موسيقی آن منک منک بھره ميگيرم "يوتوب"

بوده ميتواند که شھيق و زفيرش با وطن و مردمش گره خورده و باصط7ح زيبای زنان کابلی 
نی که در خارج افغانستان عزيز زندگانی دارند، شايد نفسش به افغانستان بند است؟؟؟ بسا کسا

  :باری دوستی گفته بود . بيشتر از ھموطنان داخل وطن، با وطن و مردم خود باشند

  »!!!اگه شما اوغانستانه اي7 کدين، اوغانستان شما ره اي7 نميکنه« 

  !!!)اگر شما افغانستان را اي7 کرديد، افغانستان شما را اي7 نميکند(

کسانی که در فکر وطن !!! راستتر "رخته بَ پُ "اقعاً که اين گپ راست است و از راست ھم يک و
  .و مردم خود اند، فکر و ذکر شان فقط و فقط افغانستان و مردم عزيز و محبوب آن است

  :به ھر صورت

  .رميوتوب به آھنگھای وطنی گوش ميدھم و از آنھا لذتھا ھميب "ِکان موسيقی"از مدتھاست که در 

خيل ھنرمندان جوان را ميبينم ــ چه دختر و چه بچه ــ که وارد عرصۀ جھانپيمای موسيقی شده 
ی و نودو مھارت و ابتکار و خ7ّقيِت کم نظيری از خود نشان ميدھند؛ و اين مايۀ بس خوش

واقعاً ميسزد که مردم رنجديده و جفاکشيدۀ ما بعد از دھه ھای مرارت و !!! خاطرجمعی ست
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ی و تلخکامی سرانجام روی خوشی را ببينند؛ و از ھمه کس پيشتر و بيشتر ھمانھا حق دربدر
دارند که خوش باشند و از زندگانی خوش و خرم و مرفه لذت ببرند؛ چشم بد دور و ديدۀ 

  !!!!!!ناروادار کور، که کسی خواھان خوشی و شادمانی و فرحت خاطر مردم خود نباشد

باصط7ح  ــ و "کاسه نيمکاسۀ زيرِ "ودۀ شيرين کابلی از من اما از جنبۀ ديگر و بفرم
 "شادمانيھا"اين ھمه برپاکردِن  ــ ميترسم؛ ميترسم که در پِس پشتِ  "پشت سکه"جديدخياtن از 

  :ی بظاھر تفريحی، نيرنگی نھفته نباشد"سرگرميھا"و  "شادبودنھا"و 

از ارزشھای اصيل و واtی ــ ميترسم که جھان استعمار در صدد دور نگه داشتن افغانان 
  !!!فرھنگی شان برنيامده باشد

ــ ميترسم که زير باليِن مصروف ساختن مردم با موسيقی و کانسرت و موبايل و بزن و بکن 
ظاھراً مدرن و عصری اين ھدف نھفته نباشد، تا مردم ما تمام ھم و غم خود را به امور جانبی و 

  !!!ضی معطوف بکنندرَ عَ 

دار زندگانی لوکس و عصری و متجددانه، ارزشھای سنتِی آبائی و  و ردم در گيرــ ميترسم که م
کنند؛ ارزشھائی که افغانان را در طول اعصار و قرون آزاده و عاشق ناجدادی خود را فراموش 

  !!!وطن نگھداشته است

ــ ميترسم که شوق عصری شدن، ميل به زندگانی پرتجمل، ع7قۀ مفرط به موسيقی و ورزش و 
را از ــ و خصوصاً نسل جوان و پرتوان ما ــ سابقات سپورتی و چی و چی و چی افغانان م

  !!!موضوعات اصلی و سرنوشت ساز دور نسازد

افغانان  و دگرگونی ارزشھای اصيل ما، زمينه ھای " استحالۀ فرھنگی"ــ ميترسم ازينکه 
يه ھای استعمار را استحکام سيطره و تسلط اجانب و بيگانگان را در ملک ما تثبيت نکند و پا

  !!! نبخشد

آخر پولسازی و زراندوزی و ميل به تجمل و عياشی و خوشگذرانی و خوشباشی و حتی 
اينھا .... شھرت يافته است، "اپيکوريسم"پرداختن به لھو و لعب و خ7صه آنچه زير عنوان 

  !!!!!!نيستند "خود را خوش و شاد نگھداشتن"و  "خوش بودن"ُمعادل و ُمرادف 

انبوِه ھنرمندان انبوه است که در گروه گروه و  "سؤال برانگيز" گفتۀ جديدخياtنو به  قابل توجه
وقتی . جوان آوازخوان، بيشترين و موفقترين قسمت را ھنرمندان پشتوزبان ما تشکيل ميدھند

بدين نکته بديدۀ غور مينگرم، بدين حدس ميرسم که ازين کار ھدفی آشکاره و نمايان را 
  :ميخواھند برآورده بسازند و آن اينکه 

مقاومِت ضِد اشغال مصروف نگه داشت، چون و ايشان را  توجه کردافغانان پشتون  بهبايد « 
فقط از ھمين سو صورت ميگيرد و گويا در رستۀ افغانان فقط ھمينھايند که با حضور اجانب در 

  »!!!خاک خود مخالفت ميکنند

ر زده باشند، به يقين نيز دريافته اند، که تمام آوازخوانان جوان مکّرر چک "يوتوب"که در  انآن
ميزنند و در آن جاھا کانسرت و ھافغان ــ بدون استثناء ــ سری به دوبی و ممالک خليج ھم 

. و چه بسيار که در کوی و برزن مجلل آنجا نغمه و آھنگ ثبت ميکنند ميدارندھھنرنمائی برپا 

در افغانستان ــ ھنرمندان جوان  "الزامی؟؟؟"از کجا معلوم و ھدف از حضوريابی وسيع ــ 
  در آنجاھا چيست؟؟؟ "نغمه پُر کردنھای پُر زرق و برق"ممالک خليج فارس و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

ــ نشود که اين ھنرمندان جوان را جوقه جوقه به سير و سفر ممالک خرد و ريزه ولی پُر کّر و 
ائی شھر و ديار آنجا قرار بدھند و بعد ھمين فّر خليج ميبرند، تا زير نفوذ ج7ل ظاھری و شگوف

شکوِه ممالک خليج را از طريق نغمه ھا و آھنگھای عظمت و زرق و برق و کّر و فّر و ج7ل و 
  !!!به رخ افغانان بکشند ،ثبت شده در آنجا

الک ــ نشود که با نشان دادن اُبَھَِّت ظاھری آن شھر و ديار به افغانان تلقين کنند، که اگر اين مم
شيخ نشين بدين شگوفائی و تنعم و تجدد رسيده اند، محض از برکت و ناچيز خرد و کوچک 

و باصط7ح شيرين " اض7ع متحدۀ امريکا"دنيای غرب و در رأس ھمه از خيراِت سِر 
  !!!ست "اتازونی" سوی از خيرات سرِ فران

ميبيند و ندانم که برداشت ديگران  "استعمارکاسۀ "زير  را در "نيمکاسه ھا" بسامن، شّکاِک  دلِ 
 قرار است؟؟؟سنخ و از اين ھمه مسائل از چه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

) خليلی افغان(خليل هللا خليلیاستاد طبع وقّاد استاد سخن دری،  ــ آن شاھبيت متن مقاله از 1

تمام اين منظومۀ . سيد جمال الدين افغان قرائت کرد رميم ظامِ عِ تراويده است که در روز تدفين 
 13در  صفحۀ مؤرخ  »افغان بودن سيد جمال الدين افغان « در مقالۀ معنون به و بی نظير غّرا 

 خوشنودِی خاطرجھت . درج است "غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"پورتال  2008نومبر 

  : ، آن منظومه را درينجا نيز جنساً نقل ميکنم و ع7قه مند خوانندگان گرامِی خواھنده

  غـمکــــــــدۀ رنج فـضا صحرائيست  سھمگين نظر عــرصۀ جانفـرسائيست        ر بی اھـلـدھـ

  ــــد که سينـــــا جائيستــۀ طور        اھـل انصاف نگوينــــــل از سينـشور حـق گر نشدی مشتع

  کر نابينائيستپيـ ــــان جھـــ نيست  اگر  آفـرينش چو تن و چشـم وی ارباب دل است        چشم 

  ناپيدائيست  ــزلِ منــــــــ ر رھـسپ اروان ــــــنيست گــر قافـله ساtر شناســــــــای طريق        ک

  شيدائيست  و شيفـته  ـد حـق ــــد        ھـرکه  بر شاھـــــــــوی انـــــ آشفـتۀ افکــار دtويز خلق 

  بر لوح قـلوبش جائيست نشود دستخوش سير حوادث ھـرگـــــــــــــز        ای خوش آن نقش که 

  ز فـضل خدایـــجه  ب ملک دلھا نشود فـتح 

  ت از جایحقـيقـ وادث نرود نقـش ـــــــبه ح

  مدتی  وھـــــــــم  بر انديشه  جھانبانی داشت         ديو در کشور جــــــــــم تخت سليمانی داشت

  مايۀ ناز بشر کاخ گــــــــــــــــــــرانپايۀ عدل         پيش  سي7ب  مظــــــــالم  سر ويرانی داشت

  و ھــــوس روی به ويرانی داشت گوھر حق که ھمه کون و مکان قيمت اوست         در کف آز

  حقيقت شده زنــــــــــدانی وھم         چشم  بر بدرقـــــــــــــــۀ ھّمت کنعانی داشت يوسف  مصرِ 

  مرانی داشتوقت آن  بود که درھــــــــــم شکند بند فسون         آنکه در بازوی خود ُمعجـِـــِز عِ 

  د  مرز ستم         حق که بر ملک  خــــدا حکم جھانبانی داشتوقت آن بود  که  پامال کـــــــــــن

  ناگھان پرده برافگند فـــــــــــــــــروغ تحقيق

  به طريق )2(باز آورد جھان را ز غــَـــوايَت

  اين ضياء  بارقــــــــــــۀ  مطلع بطحائی بود        مشعــــــــــــــلی  ُمقـتَبس  از  نور يداللھی بود
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  پرواز عقابی که به  يک  جلوۀ قــــُـــدس        تنگ  بر ھّمت  او تــــــــــــــــــاَرم مينائی بودتيز

  نعـــــــــــــــرۀ دعوت حـق بود که بيدار کند        ھر گـــــــــرانخواب  که  در بند تن آسائی بود

  ھُــــــــــــــــدا  شمع  سناسائی بود ل  نورِ سفـــــــــــــــــر گيتی را        مشع  آنکه  ره گمشدگانِ 

  تا دمد  روح  نـــــــــو اندر تن افسردۀ شرق        راستی در دمش اعجــــــــــــــاز مسيحائی بود

  آنکه اينک  به  دِل خـــــــــاک سپرديم او را        دل بيدار جــــــــــــــــــــــــھان ديدۀ بينائی بود

  ــــــــــــــتاب فض7ء نخبۀ اوtد رسولآفـــــ

  زھرای بتول )3( وحــــۀوطن دَ نخل شاداب 

  نظرانــميـــــــــــــــــِر  مبارک  روانــھران        سيد راستروشن گــــُ  سرور و سرحلقۀ  ای  آه 

  ــــــــظ  دين پدراننيـک  بود  حافــــــــــ پسر   گرديد       ز تو روشـن  آباء   دسیقــــــــ سنت 

  نظرانوتھـــتو از ديدۀ ک  ضــــــــــــــپرتو فـي   پردۀ  ظلمت  ديرينۀ اوھــــــــــــــــــام فـگند     

  بجـــــــز بی بصران  منکر ذات تو کس نيست  ــــر درخشان نبود جز خفاش      منکــــر مھـــــ

  از دگران  وطن تو  ـر بيشتر ناز کند  بــــــــــ    ند کنند    فــــــــــــرھـم فـرزند  مادران ناز به 

  نباشد نگران تو  راق دگر از  رنج  فــــــــــــــ      ر نگـــــــــــران بود به تو  مھربان مادر کشو

  اک کردند کنــــون سينۀ زيبای وطنـــــــــچ

  در او  ای دل دانای وطن  ـایـــــــتا کنی ج

  ی که به چــــرخ است سر تمکينش        ننشيند  ســــر ھـــــــــــر بام  و دری شاھـينشکوھـسار

  ـــــــز قـلل سنگينشــجــ ـان ـجھــــ ـــــــند        آشيانی به ــطبع شھبـــــاز ترا نيز نيفـتـــاد پســـ

  دل مھــــــــــــــــر آئينشر آسايشت اندر ـــــگ است که پرداخت وطن        بھاين ھمان خانۀ سن

  با نفـس مشکينش ــن وطـــــــــ د بود        از در و دشت س ازين بر تو صبا مشک فشان خواھپ

  و پروينش  با فـلک ترا  ــاران فـلک سا ھـمــه شب ذکــــر کنند        روزگـــــــــــــکوھـساران 

  گل و نسرينش  ديهـــزار تو کند ھـمــــــــــ بر      که شود سبز گلستان وطن     اریھـر بھــــــــ

  وان خـواھـد بودـــــــــشمع بالين تو افکار ج

  ران خـواھـد بودــــــــصاحبنظ شور انديشۀ 

  مهــــرانند ھــکه بسويت نگـــــ ــا ــبنمـــ ـرانند ھـمه        روی اوtد  وطـــــــــن  منتظـــــ! سيد

  خــود باز فـشانند ھمه ر بھترين گوھـــــــــــــــ        از سر صدق ن کھسار وطـــپيش تابوت تو 

 مويه کنانند ھمه  کنون ـو ـــــــــــــتـ ـه به بالين تو ميگفـت سرود        در قـدوم رودھائی  کــــــ

  ه به چشمت بنشانند ھمهای دارد کـــمسند توست        جـــــــــــــ دۀ صاحبنظران ــــــمنظر ديــــ

  ستانند ھمه ــــــو يکباره ـــــبرون آر که خلق        بوسه از دست تــــ ـــۀ تابوت دست از رخنــ

  کن که ترا ديده توانند ھمه  ـــــــمای  عاشق  ديـــــــــــدار توايم        قـد عـلــــــــــ  دير باز آمده

  رِه توستن در ـــــدير باز آمده ای چشم وط

  ا ھمرِه توستــــــھــای ھمه در ھمه جآرزو

  

، نشر بلخ 1378کليات اشعار استاد خليل هللا خليلی، به کوشش عبدالحی خراسانی، چاپ  182تا  180صفحات (
  )وابسته به بنياد نيشاپور، تھران

  .ست "گمراھی"کلمۀ عربی و در معنای  "َغواَيت"ــ  2
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از نگاه ساخت  "دوحه" کلمۀ ".درخت گشن و تناور"ر معنای نيز عربی ست و د "َدوحه"ــ  3
دtلت  "واحد عملِ "و  "واحد شيئ"به چيزی گفته شود که به  "اسم مّره"صرفی اسم مّره است و 

؛ )مورچه("نمل"يعنی يک دانه  "نمله" ؛)درخت خرما("نخل"يک عدد  "نخله"نمايد؛ چنان که 
؛ "ست زدنجَ جھيدن يا يکبار "يعنی  "طفره"؛ )زنبور عسل( "نحل"يک عدد " يعنی  "نحله"
دانند که کلمۀ دری و  "شيھه"را ُمَعرَّب  "صيحه"بعض کسان  ".يکبار نعره کشيدن"يعنی " َصيحه"

  :گويند؛ مث7ً گويند "شاھين"را  "شيھه"در دری کابلی  .است" آواز اسپ"در معنای 

  ».شاھين ميکشه اسپ«

" نَکھت"؛ "دميدن يا پُف کردن" در معنای" نَفخ" مأخوذ ازــ " دنيکبار دمي" يعنی" نفخه" ھمين قسم

در دری ". بوئيدن" در معنای )به فتح اول و ھای ملفوظ"(نکه" از مصدرــ " يکبار بوئيدن" يعنی
را افاده " عطر" و" بوی" نويسند و از آن معنای "نگھت"و در ھيئت افغانستان اين کلمه را به گاف 

  ".گل و سنبل نگھتِ : " گويند مث7ً کنند؛ 

يک " که در معنای" ليله" است؛" يکبار نشستن" که در معنای" جلسه" ھمين قسم ترکيباتی از قبيل
  ....؛ "آن اندازه آبی که يکبار نوشيده شود"يعنی  "رعهجُ "؛ است ")ليل"واحد ("شب

تلفظ  "فتح tم"ف اول و سکون حرف دوم است در ايران به غلط به حررا که به فتح  "جلسه"کلمۀ 
بعض کسان در ايران شده و رونق کار مود روز  "سره سازی زبان فارسی"درين اواخر که . ميکنند

بايد گفت . قرار ميدھنداستعمال  موردساخته و آن را وسيعاً  "جلسه"را جانشين  "نشست"است، کلمۀ 
معلوم شده نميتواند،  "اندازۀ نشستن"را ندارد، چون از آن  "جلسه"ھرگز مفھوم  "نشست"که کلمۀ 

برای دری افغانستان . مشخص است ن کام7ً ندازۀ نشستا" جلسه"از ترکيب صرفی در حالی که 
از  "نشست"کلمۀ در ملک ما چون . عيب ديگری ھم دارد "جلسه" بجای "نشست"کلمۀ استعماِل 

  : ندمعمول است؛ چنان که گوي "یزير نشستن تعمير از سطح اول"قديم اtيام در معنای 

  ».خانه نشست کرده« 

بحيث اصط7ح ، بلکه وميت داردمر ما عنه تنھا در زبان گفتادر اين مفھوم  "نشست" استعمال کلمۀ
مھندسی در معماری و  به تأکيد ميگويم که. نيز متداول است مافنی معماران و مھندسان و انجنيران 

  .فھوم استعمال ميگرددمنحصراً در ھمين م" نشست"کلمۀ نيز ما  انجنيری ساختمانو 

  !!!بلکه قبيح استنادرست و کام7ً برای دری افغانستان  "جلسه"در عوض  "نشست"پس استعمال 

افتاده  "بيخبر از دنيا"و  "بی مسؤوليت"در مطبوعات افغانستان که سرنوشت کار بدست اشخاص 
  !!!!!!ته اندورد زبان خود ساخايرانی آن در مدلول را  "نشست"است، متأسفانه که کلمۀ 

  .در زمينه بيشتر گپ زده خواھد شد "تھاجم فرھنگی ايران"در قسمت سوم 

  

  


