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  عين الدين نذيری
   ٢٠١٢ اکتوبر ٣کابل ــ 

 

   

 ترس از قيامت و ِعلم زير پای؟ 

 درد دلی با يک استاد بزرگوار 

. يا قویترسد، اگر درويش است و يا غنی، و اگر ضعيف است و  ھر آدميزاده از مرگ می

بعضيھا آنقدر از مرگ و . مسلمانان ھم از مرگ و قيامت و کيفر روز جراء بسيار در ھراسند

ترسند، که حتی لذات خوِش چارروزه دنيا را نيز فراموش کرده و ھمه را فدای انديشۀ  آخرت می

يد از زبان دری با« وقتی مقالۀ پوھاند صاحب داکتر ھاشميان را تحت عنوان . نمايند اين دو می

 سپتمبر ٢٣مؤرخ (»نفوذ فارسی ايران و زبان پشتو از نفوذ پشتوی پشاور دور نگھداشته شوند 

خواندم، با خود گفتم که داکتر صاحب اين مقاله را از ترس عزرائيل و روز قيامت ) ٢٠١٢

دانم؛ شايد ھم حدسم درست نباشد، ولی خيلی مايل استم که قضاوت صاحبنظران  نمی. نوشته اند

اشخاصی را در مورد محتوای مقالۀ داکتر صاحب بخوانم، که از ادبيات و علم زبانشناسی و 

  . بھره ای کافی دارند

  :چرخد از نگاه من چوکات نوشتۀ ھاشميان صاحب محترم دور دو نکتۀ مرکزی می

  زبان عربی" فصيح بودن"و " زايا بودن"ــ 

  توی افغانی از پشتوی پشاورــ محفوظ نگھداشتن دری افغانی از فارسی ايران و پش

گيرد، مگر موضوع دوم بيشتر جنبۀ  موضوع اول نکته ايست که به علم زبانشناسی ارتباط می

  .سياسی دارد، تا علمی و ادبی
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" غنی"کند، که در بين تمام زبانھا، تنھا و تنھا زبان عربی ھم  نکتۀ اول اين مفھوم را تداعی می

رسند، ھمه ھم  جھان که حدوداً به شش ھزار زبان میو باقی زبانھای " فصيح"است و ھم 

من خود علم زبانشناسی را مطالعه نکرده و از "!!! غير فصيح"اند و ھم " ناتوان"و " فقير"

اساسات آن معلومات ثقه و بسنده ھم ندارم، اما تا جائی که مقاالت متعدد اشخاص وارد در اين 

و جالب . درست نيست" غنی و فقير"ای جھان به رشتۀ علمی را خوانده ام، تقسيم کردن زبانھ

 اينست که پوھاند صاحب برای توجيِه يک موضوع زبانشناسی که يک مسألۀ کامالً علمی می

  :جناب ھاشميان چنين منويسند. باشد، دليلی از قرآن کريم می آورند

زبان "ن در قرآ) ج(خداوند. است) زايا(زبان عربی از زاويۀ علم زبان شناسی يک زبان «  

که چرا  را به آن متصف ساخته، اما دليل اين) فصاحت(فرموده، يعنی تنھا صفت " فصيح عربی

زبان عربی نازل گرديده، از زاويۀ علم زبان شناسی اينست که اين زبان يک زبان  iقرآن ب

  ».... تواند است، يعنی از يک کلمه مشتقات متعدد ساخته شده می) زايا(

 قرآنی برای حل قضاياء شيوۀ مالھا و علمای دين است که در ھر مسأله و تمسک به قرآن و آيات

اين شيوه ولی برای ما خصوصاً جھت حل و فصل . سر ھر موضوع آيت و حديث تير می کنند

استدالل دانشمندی در مقام پوھاند صاحب ھاشميان به . موضوعات علمی ھرگز پذيرفتنی نيست

 اين که قرآن در مورد زبان عربی چه قضاوتی می کند، .حساب روايات دينی جای تعجب است

و جالب است که داکتر صاحب در . نه جنبۀ علمی دارد و نه با موازين زبانشناسی سازگار است

  :را چنين نقض می فرمايد" زايا بودن"چند پراگراف بعد تر، فرضيۀ 

 نظر علم زبانشناسی، از. غير علمی و فضول اند) زبان غنی(و ) زبان فقير(اصطالحات ... « 

ھر زبان غنی است که احتياجات مردم خود را مرفوع سازد و ھر زبان استعداد انکشاف را 

  »....برابر به انکشاف يافته ترين زبان دنيا دارد

و " غناء"را دارد که ماحصل بالفصل آن " ھميشه زاينده"و " بسيار زاينده"معنای " زايا"کلمۀ 

و استنتاجات مربوط بدان را به عبارت " زايا بودن زبان عربی"ۀ اگر فرضي. است" غنی بودن"

  :ساده تر بيان کنيم؟

اگر بگوئيم زبان عربی يک زبان زاياست، معنايش اينست که زبانھای ديگر زايا نيستند؛ و نتيجه 

چه می شود؟ نتيجه اين می شود که چون زبان عربی، يک زبان زايا می باشد، پس غنی ھم 

  .مقابل چون زبانھای ديگر زايا نيستند، پس غنی ھم نيستند، بلکه فقير می باشندولی در . ھست

چون تيز علمی شان حکم می کند که . می بينيم که پوھاند صاحب دچار تناقضگوئی می گردند

اما پيروی از نص قرآن و ترس از عزرائيل ايشان را . ھمۀ زبانھای عالم را بالسويه غنی بدانند
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اگر راستم را بگويم نمی فھمم و حيران مانده . الف تيز علمی خود موقف بگيرندواميدارد، که مخ

  ام که کدام گپ استاد ھاشميان را قبول کنم؛ سخن علمی ايشان را يا استدالل قرآنی ايشان را؟

در نکتۀ دوم، از يک طرف جلوگيری از نفوذ فارسی ايران بر دری افغانستان مطرح شده است، 

 ً مگر از طرف ديگر مصون نگه داشتن پشتوی افغانستان .  درخور وقع و توجهکه امريست واقعا

  .از نفوذ پشتوی پشاور را، بايد با بصيرت سياسی مد نظر گرفت

نفوذ فارسی ايران را بر دری افغانستان در درجۀ اول ازاين نگاه نمی پذيريم، که ايران برای ما 

گر نقاط پشتون نشين پاکستان برای ما مردم، اما بالمقابل پشاور و دي. يک مملکت بيگانه است

ھرگز بيگانه نيستند و بلکه بيگانه نشان دادن آنھا با افغانستان، کاريست که در ضمير خود برابر 

  .است با به رسميت شناختن سرحد ديورند

صميمانه آرزو می کنم که . اين بود نظر عاجزانۀ من در مورد دو نکتۀ مطروحۀ استاد ھاشميان

ن ما ھم باالخره در زمينه روشنائی کافی انداخته و ما را از تاريکيھا و سوِء تفاھمات اھل ف

  .  برھانند

 
 


