
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

  
 2019 فبروری 27 ــ برلین                                                                                 هللا معروفی خلیل

 

 زبان ــ بیان ــ اندیشه ــ آزادی

  

بادلۀ م آلۀ افهام و تفهیم و وسیلۀ و مفاهمه و مخابره وبیان و آلۀ مکالمه سخن گفتن و دستگاه   جهاز   نه تنها بان""ز  و یا  بان"ز  "

او نیز هست و اگر زبان در نسل بشر عرض اندام نمیکرد،  "انسانیّت"  افکار و مکنونات ذهنی انسان است، بل اساس و تهداب 

ا شده نمیتوانست. کامالً بجای و بحق است، که انسان را  رده ک تعریف ناطق" "حیوان  انسان از جانوران دیگر طبیعت، اصالً مجزَّ

 ّ  و کرده امکافی هم مکث  "زبان"به صورت ضمنی بر پدیدۀ  "عرش اگر باشم، زمین آسمان بیدلم"اند. ضمن مقالۀ دو ج زوی 

انی، که بخواهند وقت عزیز خود را وقف مطالعۀ آن مقالۀ مطّول فرمایند، در زمینه نکاتی را خواهند یافت. من شخصاً بدین آن

است. گرچه آن  "زبان"، مدیون  پدیدۀ و شؤون سانیّت انسان و تمدن و پیشرفتش در همه ساحاتعقیده رسیده ام، که اساس ان

میباشد، مگر اصل مسأله ازین هم  ی""پدیدۀ مادّ است، که واضحاً یک  ملفوظ" "زبان  مینامیم، مربوط به  "زبان"چیزی را، که 

چیزی  ""اندیشدنو  "کردنفکر"چون  ارتباط مستقیم دارد. بان""زفراتر میرود و انکشاف ذهن و قوۀ عقالنی ّ مغز انسان نیز با 

 و خواهندۀ مند عالقه وانندۀجهت سهولت کار  خ خود گپ زدن".با ذهن  "در یا "زبان در ذهن دن  "چرخاندگر نیست، غیر از 

 اندازم: موضوع، لنک هردو قسمت این مقاله را می

 قسمت اول:
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این همه دستاوردهای بی حّد و مّر  زبان مگر ممکن نمیگشت، اگر انسان در ذهن خود آزاد نمیبود. گرچه بسیار گفته اند و 

با تأسف میبینیم، که در حیات بشری چیزهائی  است، مگر "آزاد  آزاد"دارد؛ یعنی مطلق"  "آزادی ّ میگویند، که انسان در ذهن خود 

هار زده و سرکوب و منکوب  "آزادی ذهنی" وجود دارند، که حتی  "قرارداد"در هیئت  انسان را نه تنها متأثر میسازند، بلکه م 

 میکنند.  

میخواهد از راه  زبان به  میشناسیم، چیزی دیگر نیست، غیر از ابراز مکنونات ذهنی و آنچه را انسان "بیان"آنچه را زیر نام 

 "  نمتمد"به اصطالح دنیای انتقال دهد. معموالً از آزادی بیان گپ میزنند و ادعاء میکنند، که این آزادی در القاء کند و گران ید

د. از ننقالدۀ محدودیّت را میز بیان" "آزادی  ، که بر بسیار دیده ایمنمیشناسد. اّما واقعیّت امر چنین نیست و  حّد و حصری غرب

یک طرف قراردادهای زمینی و از طرفی منشورهای آسمانی، مسؤول این همه ا سارت و ق الده زنی بیان استند. در همین 

وضع کرده اند، که انسان در بین این همه و نظامنامه و اصولنامه متمدن و پیشرفتۀ المان در هر ساحه آنقدر قانون  مین بسسرز

. پ ک  خوده گم میکنه"سرگردان میگردد و به اصطالح زیبای عواّم  کابلی "أسارتبار مناشیر و ... و  مصّوباتقواعد و مقّررات و 
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و گیر و دار قاعده و قانون را میبیند، آرزو میکند، به جائی برود، که در آن هیچ  و قید و بستوقتی آدم این همه کش و کوک 

 .  یعت""تخطی ناپذیر طببه جز  قوانین  شد؛نافذ نشده با قانونی

 ، دو لنک از مقاالت"یونس نگاه"ضمن برشمردن مزایای روش  نویسندگی آقای  «های "یونس نگاه" نگاهی به نگاشته»در مقالۀ 

ّ او را از پورتال   ن آنالین""آریانا افغانستادسترس خوانندگان ارجمند وبسایت  گرفته و در "افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان"طنزی 

 متأذی گشته و نوشته اش را کفرآمیز "نگاه"بیان آقای  ، ولی غالب خوانندگان از استقالل  العملها متفاوت بودند گذاشتم. عکس

از نظرم گذشت. و دوست "ف. هیرمند" و جناب  "عارف جان عباسی"خواندند. ابراز نظر نویسندگان ارجمند، هریک آقای 

به خاطر همین نوشتۀ من، ایمیلهای توهین آمیز و حتی تهدیدآمیز  ، کهفرمودند ،"ولی احمد نوری"بزرگوار و گرانقدرم، جناب 

 دریافت کردند.

برطرف میشود. چون ناقد  ارزیابی گردد، تمام شک و تردید عزیزان   به دقت تامّ "نماز طالبان به مجاهدان" مگر اگر طنزیۀ 

 ات  عالئق و ارتباطو ی فکر طرز دید و خطّ  با این طنزیه اواست، نه متوجه  دین اسالم. "طالبان" متوجه   "یونس نگاه"طنزیۀ آقای 

 را شالقکاری میکند.از پاکستان طالبان اسارتبار 

یسد؟؟؟ مینو "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تنها و تنها برای پورتال  "یونس نگاه"، که چرا آقای مییابمخوب درو اینک حاال 

دیگر به هر اسم و رسمی، که فکر کرده بتوانیم، مورد سانسور قرار میگیرد. در پورتال  او میداند، که آزادی بیان در وبسایتهای

 مگر این سرکوب  بیان دیده نمیشود. چون:  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

الم بارۀ دین اسالدین سعیدی" ــ فرزند برومند "داکتر سعید افغانی" ــ در  ــ اگر از یک طرف نویسندۀ عالیقدری به نام "امین

 سات دینی مسلمانان قلمفرسائی میکند؛مینویسد و شب و روز به دفاع از مقدّ 

ــ در طرف دیگر نویسندگانی را مییابیم، که در جهت مخالف قلم میزنند و عقائد دینی ــ به شمول عقائد اسالمی ــ را مورد تردید 

 و تخطئه قرار میدهند.

 به نظر من:

دم گپ خود را بزنند و واقعاً ارزش قائل هستیم، پس بگذاریم، که مر "آزادی بیان"اگر برای و  ممیشمارس قدّ را م دی"آزا" اگر

 به ا قناع طرف مقابل بپردازیم!!!ش پرداخته و به ردّ ی موافق نبودیم، از روی منطق و برهان وقتی با نظر و نظریه و سخن

 :که ،"صد گپ به یک گپ نیرزد" ،ولی به فرمودۀ کابلیان اصیل

 . مردی را نشان میدادند در کدامدر دلم نشستسخت که به کلیپی رسیدم،  از قضاء افتاد و "یوتوب"گشت و گذارم به صفحات 

ّ  . وی تمام هّم و غمّ و شیفتۀ طبیعت  آزاد ، که عاشق طبیعت استایالت اضالع متحدۀ امریکا  نپرندگارا وقف خود و زندگانی 

. هر جائی، که چنین ، کرده استمریض و زخمی عقابباز و باشه و غال و  یی نظیر شکاریان بالخاصه مرغ ،وحشی و آزاد

داوا کند بهرا پیدا  پرنده ای  و رسالتت لذّ ا میکند و . از قرار معلوم از سالهاست، که او این کار ریش میپردازدپرستاری و م 

 بسپارد. به طبیعترست پس و تندرا صحیح و سالم ن جانوران آزاده که اید، ن میبینخود را درا

 به پرواز درآورد!!!ما فکری  در فضای  آزاد   نیز، که ما را پیدا شود ناجی یی کاشکی

ن  اتَّب ع  اْله د ى م  ع ل ى م  السَّال   و 
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