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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ جون ٢۶
  

  !دانائی بينائی، و بينائی دانائی است
  

وشته ھای اخير من در باب تصميم جناب علت انتخاب اين عنوان بر می گردد به انتقاد غيرمستقيم چند ھموطن ما به ن

ی به زبان دری، با  توضيح و تشريح معنای کلمات به ھمين زبان، اداکتر صاحب ھاشميان برای ترتيب و تدوين لغتنامه 

ری از تاريخ زبان دری، محل و مکان پيدائش و روند و بستر تحول آن از نقطۀ آغازين، سحری صًوحتما معرفی مخت

ی از ابھام مجھول مانده است، تا امروز، نقش ابر مردان عرصۀ زبان و ادب در فربه سازی نظم و که ھنوز در غبار

نثر و آراستن آن با صنايع گوناگون لفظی و معنوی، نقد معانی، ايجاد ترکيبات خاص و تازه و تشبيھات و استعارات  و 

 چاقی و الغری آن و باالخره کمی ھم پيرامون ، تأثير مثبت و منفی دربارھا در...مضامين نو و تصاوير بکر شعری و

  . دستور زبان و علت پيرائش آن از کلمات بيگانه

طوری که ديده می شود، بعد از انداختن اين موضوع در دريچۀ نظريات پورتال افغان جرمن آنالين، تنھا سه نفر در اين 

در باب . ب و سوم نگارندۀ اين سطوراول، جناب نوری صاحب؛ دوم، جناب معروفی صاح: باب خرده گيری کردند

که  خود اجازه نمی دھم که تبصره کنم؛ زيرا آنھا، ضمن اينه ايراد جناب نوری صاحب و جناب معرفی صاحب من ب

ًدر اين زمينه دانش، تبحر و احاطۀ بيشتر از من دارند، قسما داليل خويش را طی چند روز گذشته بيان داشته اند و شايد 

  !اين نوشته تنھا مربوط می شود به من و آنانی که به من اعتراض نموده اند. زی برای گفتن داشته باشنددر آينده ھم چي

، به طور مثال، و در ادامۀ ھمين مطلب من سد راه فرھنگ دری به دری می شومدر مورد من، نظر اين ھا اينست، که 

ده می نمايند، اين عده اوباشان روشنفکر نما در پی نھا از کلمات ايرانی در نوشتار خود استفاآکه خود : "می نويسند

نام و نشان و خود خواھی بر امده اند، بدانند که مردم افغانستان از شعور سياسی الزم برخوردار است، و اين عده را 

ھانه  اګا]خواه[شناسايي کرده می توانند، دوستان ګرانقدر، اين خود داللت بدين دارد، که اين عده در خدمت قدس خوا

  ." قرار ګرفته اند، و قلم می زنند]آگاھانه[و غير اګاھانه] آگاھانه[

آيا قدس جای بدی است که در خدمت آن قرار داشتن قابل نقد يا قابل ! يعنی چه؟" خدمت قدس"بگذريم از اين مطلب که 

شمار می آيد و مسجد ه بننگ است؟ اين منتقدين شايد خبر ندارند که شھر قدس از جمله شھر ھای مقدس برای مسلمان 

بعد از مسجدالحرام و مسجد نبوی، سومين مسجدی است که نزد مسلمانان از احترام خاصی ) مسجداقصی(شھرقدس 

در اين شھر بسياری از پيامبران دفن ھستند، که به اين دليل ھم بر اعتبار آن نزد مسلمانان افزوده . برخورد دار می باشد

با اين آگاھی و با اين  سطحی از دانش، !  بوداند اقصی ـ قدس شريف ـ اولين قبلۀ مسلمانعالوه بر اين، مسج. شده است

تعجبی نيست که برخی از نوشته ھا و برخی از مطالبی شامل نوشته ھای من برای بعضی ھا غيرقابل درک و ھضم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

زبان انسان : "ند؛ چنانچه گفته اندآدمی که سواد کافی نداشته باشد، با باز کردن دھن خود، خود را رسوا می ساز! ھستند

  ." معرف شخصيت و ترازوی عقل اوست

ساختن ۀ ی بوده است که خداوند، به روايت کتاب ھاب دينی، حتی به حضرت داوود ھم اجازااھميت اين مسجد به انداره 

ی که مرتکب شده آن را، در برابر خواھش آن حضرت، نداده است؛ چون اين پيامبر از نظر خداوند، به خاطر گناھان

خاطر ندارم، از گفتن چند ه در اين باب مولوی شعری دارد، که چون ھمۀ آن را ب! بود، لياقت ساختن آن را نداشته است

که  جست و جو کرده بخوانيد و بدانيد که ما ھائی" مثنوی معنوی"بھتر است آن را در . بيت آن ھم صرف نظر می کنم

  :به ھر حال!! لعه و دانش می تازيم، چقدر از حقايق روزگار بی خبريمبه روشنفکران، يا مردمان اھل مطا

ه  و چند تای ديگر از ميان ايشان، اشارۀ شان ب از کجا فھميده می شود که اشخاصی که در اينجا به آن ھا اشاره می شود

ًرا در زبان من است؟ خيلی ساده؛ چون در نوشته ھای جناب نوری صاحب و جناب معروفی صاحب کلماتی که اخي

که " سديد"می ماند تنھا . کار برده نشده استه ًکه من می دانم، تقريبا به کلی ب فارسی ايران مروج شده است، تا جائی

کار بردن آنعده از ه که مخالف تھاجم فرھنگی ايران به کشور خويش است و اين را بار ھا ياد نموده است، از ب او، با آن

داشته و وجود دارد، لغاتی که در اثر عدم استعمال در طول زمان از کاروان پيشروندۀ لغاتی که در زبان ما وجود 

زبان، و ھمراھی با سائر ھمسلکان شان دور يا جدا مانده اند و ايرانيان، امروز آن ھا را دو باره از اعماق بيغوله ھای 

 و جزئی جدا ناشدنی و غيرمفارق از زبان فراموشی بيرون کشيده اند، يا از کلمات موجودی که در زبان ما وجود دارد

  . کار می برده ما می باشد، ترکيب ھای با معنی و زيبا و خوش آھنگ ساخته اند، اين کلمات را گاھگاه، بدون تعصب، ب

ن ما ًاين نکته را قبال ھم ياد نموده ام، منتھا با استعمال تعداد از کلماتی که امروز در اين کشور ساخته می شوند و در زبا

به شکلی از اشکال ريشه  ندارند، يا بسيار بدريخت، زمخت و ثقيل و نامتجانس و ناھمگون ھستند، به ھيچ معنا سر 

البته در ھمين حدود، زيرا تصميم در يک زمينه که چه می کنند و چه نمی کنند، کاری است که ھر . سازگاری ندارم

خود حق نمی دھم که پا در کفش ديگران کنم؛ ه وقت ب من ھيچ! ندکشور و ھر ملتی آزاد است در آن زمينه ھا اتخاذ ک

  ! ھمانگونه که به ديگران حق نمی دھم پا در کفش من کنند

از اين نکته که صرف نظر کنيم؛ آيا اين تنھا منم که از کلمات ساخته و بافتۀ ايرانی ھا استفاده می کنم؟ به عبارتی از 

ی را که ايرانيان در اً ھم قسما نقل شده است، دقت کنيد که او خود چگونه کلمه نوشتۀ ھمين منتقد محترم، که در باال

می دانم : "که خود متوجه باشد کار می برد؛ بدون اينه من ايراد گرفته اند، به که ب ترويج آن نقش بسزا داشته اند، با آن

 را کی ھا ترويج "فرھنگ" کلمۀ  ..." ،يک عده کسانيکه تحت عنواين مختلف سد راه فرھنګ دري به دري می شوند

که حافظۀ ضعيف دارند و بعد از خواندن يک کلمه يا  دادند و کی ھا پيشتر و بيشتر از ما استفاده می کنند؟ برای آن ھائی

بار ديگر مکث و تأکيد کنم؛  يک" ترويج و تکثير"عبارت يا جمله ھمه چيز ياد شان می رود، الزم می بينم که به کلمۀ 

 اينکار را نکنم فردا باز کسی از اين ميان خواھد گفت که اين کلمه که در آثار نويسندگان کھن ما نيز آمده زيرا اگر

کار برده ايم، به اين دليل است که در نوشته ھای خيلی از نويسندگان کالسيک و قديمی ه اگر ما اين کلمه را ب! است؟

 را می گويم و به ھمين دستاويز از چنين کلماتی در نوشته ھای افغانی نيز اين کلمه ديده می شود؛ چيزی که من ھم آن

... غياث اللغات و کتاب لغت و لغتنامه و قاموس و" اين کلمه را ايرانيان به جای ،اما باوجود اين. خود استفاده می کنم

که خودش، با  ورتیمن به دليل استفاده از لغات به اصطالح ايراد می گيرد، در صه چرا اين ھموطن ب. ترويج نمودند

  کار برده است؟ه ھمه تعصبی که دارد، کلمۀ فرھنگ را در نوشته اش ب

طور مثال، با خاطر ه که يک لغت انگلسی است، ب" بايسکل"جای لغت ه دليل ديگر اين است که من ترجيح می دھم ب

! م دو، و ھم چرخ، يا چرخهھ: استفاده کنم که ھر دو جزء آن در زبان خودم موجود است" دو چرخه"آرام، از کلمۀ 

با . بايسکل انگليسی ھم دارای ھمين معنی است و ھمين دو معنی را در خود دارد، منتھا بدون ھيچ قرابتی با زبان من
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داشتن يک کلمۀ ترکيبی که از زبان خود ما برخاسته است، چه لزوم و مجبوريتی داريم که يک کلمۀ ترکيبيی را که 

ا ھم نمی دانيم و ھيچ سنخيتی با زبان ما ندارد، مورد استفاده قرار بدھيم؛ تنھا برای اين که يک خيلی از ما ھا معنی آن ر

ی ئکه ايرانيان در چنين کار ھا يا تنھا برای اين! آب را خط می کنند تا ماھی بگيرند: عده در اين ميان به نام و نان برسند

که از آنھا عقب  و ما می خواھم احساس حقارت خويش را از اينوجود آورده اند ه پيشقدم شده اند و چنين کلماتی را ب

مانده ايم، با اين عمل در پردۀ جھل پنھان کنيم؟ به جھان نگاه کنيد که اين داد و ستد ھای زبانی ـ فرھنگی ـ تمدنی به کجا 

ًد سنگ بقه در درون پوش مستحکم خود در آمده ايم و اصال قصد برآمدن از خود نگاه کنيد که ماننه رسيده است؛ و بعد ب

گفته می شود که تعصب و داشتن آن چيزی بدی است، مگر تعصب شاخ و دم دارد؟؟ معنی آزادی آن است ! آن را نداريم

 به کسی نرساند و که کسی بتواند مطابق ميل خود، تا زمانی که درعمل سبب اذيت ديگران نشود و آسيبی جانی و مالی

حقوق ديگران را پا مال نسازد، زندگی کند؛ رنگی را دوست داشته، به چيزی يا به کسی عشق بورزد، رشتۀ تحصيلی 

چرا می خواھيد آنچه را ديگران نمی خواھند ... و... و... خويش را خودش تعيين کند، به ميل خود زن و شوھر کند، و

را به چه دليل تقبيح و محکوم می کنيد؟ ... ؟ خلق و پرچم و مجاھد و طالب و داعش وبه جبر و اکراه به آنھا تحميل کنيد

اين کار شما با ! چون می خواھند اعتقادات خويش را به ديگران بقبوالنند؛ آن ھم به زور ترور و کشتن و زدن و بستن

زه و در ھر زمينه و به ھر بھانه و عمل تحميل در نفس خود، به ھر شکل و به ھر اندا! آن کار آنھا چه تفاوتی دارد؟

ن آتش نفس ديگر اقبل از ختم بحث اين بخش می خواھم به نوشتۀ يکی ازمخالف! نامی که باشد، مذموم و محکوم است

ًمن؛ مانند، ھموطنی که قبال به ايشان اشاره کردم، ايراد گرفته ه اين آقا ب. تھاجم فرھنکی ايران به کشور ما اشاره کنم

گونۀ ه من ھم از ھمان مقالۀ انتقادی شان يک تعداد لغات را ب. کار می برمه ت ايرانی را در نوشته ھايم زياد ببود که لغا

 تان، آيا شما حق داريد ۀبرای شان فھرست نموده از ايشان سؤال کردم که با اين کلمات در نوشت" مشت نمونۀ خروار"

  :کار برده شده بود، اينھا ھستننده ۀ شان ببرخی از کلماتی را که در نوشت. به من ايراد بگيريد

  .ـ ترفند

  .ـ زالو

  .ـ پرروئی

  .ـ ھمزيستی

  .ـ ھژمونی ـ که لغتی از زبان ھای اروپائی است، ولی کاربر آن را به شکل، رسم الخط و تلفظ، ايرانی ھا رواج دادند

  ً.ـ دوبله يا دوبالژ ـ ايضا

  .ـ بنجلی

  .ـ پوشالی

  .ـ اراجيف

  .ـ نخبگان

  .ژهـ وا

  .ـ سوگلی

  .و چندين کلمۀ ديگر

ی را که ااگر می بود، نوشته . حققانه نيستحيف است که برخورد برخی از انسان ھا با نوشته ھا، برخورد تحليلی و م

 نقد من از اين نوشته، بعد از سه سال و چھار ماه، در زمانی که ۀًر رفته، خصوصا بعد از مطالعکاه اين لغات در آن ب

انتقاد کردم، از زير غبار سه و نيم ساله بيرون نمی کشيدند و به تعريف آن بعد از ..." آيا امر سنگسار "من به مقالۀ

چقدر خجالت آور است اين کار ھای کودکانۀ انسان ھای مريض و عقده ئی و ريأکار و متملق . اين مدت نمی پرداختند
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م نيستند و ديده و دانسته خود را کوچک و و بی شخصيت، انسان ھائی که به فکر آبرو عزت و شخصيت خود ھ

   ! مسخره می سازند

خصوص وقتی دل انسان از دست جاھالن درد داشته باشد، اما می دانم که سخنی که طوالنی شد، ه گفتنی زياد است، ب

 پرداخته شود؛ ًبناء بھتر است به اصلی ترين مسأله. ًبار می آورد ـ خاصتا برای کسانی که دانندۀ سخن نيستنده دلتنگی ب

  :و آن اين است که

در تمام نوشته ھای من طی روز ھای اخير در مورد اقدام جناب داکتر صاحب ھاشميان من بار، بار ياد نموده ام که من 

که می بينند و می خوانند، زيرا اگر نمی  درحالی! با اصل پروژه مخالف نيستم، ولی گويا اين نوشته را کسی نمی بيند

من نمی تاختند؟ آن ھم به ناحق و با داليل غيرموجھه؟ از ھمين جاست که من می گويم، بينائی ه خواندند، بديدند و نمی 

  !!چون دانائی وجود ندارد، نمی بينند که يک انسان چه می گويد! دانائی است و دانائی بينائی

ادی دارد، چون بين بسياری از بزرگان که اين کار مشکالت زي يکی، اين: من در نوشته ھايم به دو مسأله اشاره کرده ام

ما چشم و ھم چشمی ھائی وجود دارد ـ در يکی از اين نوشته ھا به تخالف موجود ميان جناب نوری صاحب و جناب 

 و مدتی را که اين دو بزرگوار صرف توضيح آن نموده اند، به عنوان يکی از  ھاشميان صاحب بر سر يک کلمه

ه به انجام اين کار مأمور می شوند، می تواند بروز کند و سبب کندی و حتی ناکامی اين مشکالتی که در ميان کسانی ک

و ديگر من خواستم بدانم که علت تعلل جناب ھاشميان در زمانی که جناب معروفی صاحب  پروژه گردد، اشاره نموده ام

  بعد از پيشنھاد من برای کار روی اين پروژه فراخوان دادن، چه بود؟

ً، منطقا قابل پذيرفتن نيست که گفته شود ماز جمله کسانی بودم که اين پيشنھاد را برای اولين بار مطرح کردچون خودم 

کسی که چنين پيشنھادی را مطرح می کند، چگونه و به چه دليلی بايد با آن مخالفت کند؟ می . او مخالف اين پروژه است

ه دارم و نه ژول اين پروؤن چنين کار را به عنوان مسخواھم به صراحت اعالم کنم که من نه حوصلۀ پيشبرد اي

خصوص با موجوديت دانشمندانی؛ مانند نوری صاحب و معروفی صاحب و خود ھاشميان ه  آن را، بۀصالحيت ادار

ًبناء اتھام . صاحب و داکتر صاحب کاظم و تعدادی ديگر افراد توانا و با دانش ـ از ھمه اولتر به دليل مشکالت صحيحی

من، حرفی است بسيار کودکانه و غيرعاقالنه و ياوۀ ه را مطرح کردن يا خود را تبارز دادن در اين مورد بخود 

ی که از زبان کسانی بيرون می آيد که زبان دارند، ولی عقل و تميز؛ يعنی، قوۀ ادراک و دريافت درست اياوه !! محض

  ! و نادرست را نه

بلکه اين است که چرا جناب ھاشميان صاحب در آن زمان برای انجام اين خاطر تدوين کتاب لغت نيست؛ ه شکايت من ب

کار مھم و ضروری پا پيش نگذاشتند؟ در ھر يک از نوشته ھای من، من به اين نکته اشاره کرده ام و فکر نمی کنم فھم 

کرار مانند طالب مکاتب  در تِاين مسأله کار دشواری باشد؟ با آن ھم چرا برخی از ھموطنان ما تنھا يک نکته را تکرار

  ...مخالفت با قاموس، مخالفت با قاموس: که می خواھند کارخانگی شان را از حفظ کنند، گردان می کنند

ًمن شخصا روی قدرت کاری و پشتکار و دانش جناب ! از نظر من اين کار جناب ھاشميان صاحب کار درستی نبود

 و به ھمين دليل ھم است که  وری صاحب، زياد حساب می کنمھاشميان صاحب، مانند جناب معروفی صاحب و جناب ن

انتقاد من برای شانه خالی کردن ايشان، در آن زمان در سھمگيری در اين پروژه . من امروز از جناب شان انتقاد می کنم

ناب که با استنکاف يا سرباز زدن جناب ھاشميان صاحب از دعوت ج و لبيک نگفتن به آن فراخوان بود، برای اين

  .ًمعروفی صاحب کار اين پروژه تقريبا سه و نيم سال به تعويق افتاد

 به نظر من ھيچ دليل و ھيچ عذری در بارۀ اين تعلل و اعراض يا تحاشيی که جناب ھاشميان صاحب در آن زمان نشان 

 اينطور گفتی و من چرا که اھميت اين کار بسيار باالتر از بحث ھای شخصی و موردی و تو. دادند، قابل شنيدن نيست

  . اينطور گفتم، است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ۀابوالفظل بيھقی و جامع"نام ه احسان طبری، يک مارکسيست ـ لينيست، می نشيند و کتابی پيرامون زندگی بيھقی ب

 غربی عيسوئی، کتاب ھای پيرامون زندگی پيامبر اسالم و زندگی ۀده ھا، شايد ھم صد ھا نويسند! می نويسد"غزنوی

. را مطرح نکرده است... يکی مسألۀ ايدئولوژی و اعتقاد و دين و شرق و غرب و. خ اسالم نوشته اندمسلمانان و تاري

خاطر داشتن اختالفی بر سر يک مقاله با جناب موسوی ه ولی جناب ھاشميان صاحب، چنين موضوع مھمی را ب

اين فراخوان کرده بودم، ناديده صاحب يا با جناب معروفی صاحب، يا يکی دو نقدی که من از ايشان ماه ھا قبل از 

  !!اميدوارم شير فھم شده باشد! انتقاد من به اين شانه خالی کردن است، نه بر تدوين يا اقدام به تدوين کتاب. گرفتند

کسانيکه تحت عناوين خدمت به مرددم ادعا " :  ھمين جواب را ھموطن ديگری که در دريچۀ نظريات نوشته می کنند

"  می نمايند]اندازی[ دری سنګ انداازی]لغات[ فرھنگ و لفات]نوشتن[ و اشکالت در راه نوستندارند، چرا به شکل

  !به عنوان جواب خود بپذيرند

  

  :يادآوری يک  نکتۀ ضروری با طلب پوزش

تقاضای حل يک ابھام از يک "رابندرانات تاگور، شاعر و فيلسوف فقيد ھندی، که در مقالۀ " باغبان"ـ مترجم کتاب ١

بود، نه آقای روان " پژواک"از آن ياد شده بود، مرحوم )" جواب نوشتۀ جناب داکتر صاحب انصاری! ( موسپيدعالم

  . فرھادی
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