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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٢

  "استاد زبان" يک ترھاتتأملی بر 
  

گفتمان " و پايگاه انترنتی "د افغانستانافغانستان آزاد ـ آزا"طبق عادت روزانه امروز صبح ھم بعد از باز کردن پورتال 

 زدم تا از مطالب مندرج اين پاگاه ھم اطالع حاصل "افغان ـ جرمن آنالين" سری ھم به پورتال "دموکراسی افغانستان

  . کنم

کراسی گفتمان دمو"ً آغاز و بعدا در پايگاه انترنتی "افغان ـ جرمن آنالين"اين کار که با نشر اولين نوشتۀ من در پورتال 

  .  به ترتيب امتداد يافت، اينک به عادت روزانه تبديل شده است"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" و پورتال "افغانستان

 ضمن مطالعۀ مضمون خود، دو ـ سه مقاله و شعر را باز کرده مطالعه "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"در پورتال 

، عالوه بر "افغان ـ جرمن آنالين" ھم ھمين گونه، ولی از پورتال " افغانستانگفتمان دموکراسی"در پايگاه . نمودم

 "ھاشميان"مروری بر پنجرۀ ابراز نظريات و گذری بر عناوين نوشته ھا مضمون ادب شناس بزرگ افغانستان، آقای 

  .را باز نموده به مطالعۀ آن پرداختم

در . که به ھر چيزی شباھت دارد، مگر به نقد ادبی" د ادبینق"مضمون، که در ھفت صفحه نوشته شده، معنون است به 

نقد ادبی بدون تعيين ارزش ادبی يک اثر، از لحاظ ! نقد شما از معيار ھا و قابليت ھای نقد ادبی ھيچ اثری ديده نمی شود

  . ًھنری و ادبی، اصال نقد خوانده نمی شود

با نقدی که آقای ... يخی، چه فلسفی، چه سياسی چه ادبی ووقتی انسان کار ديگران را در خصوص نقد يک اثر، چه تار

نموده است، مقايسه می کند، می بيند که اين ادب شناس بزرگ ما چقدر از دانش نقد، " ارغند" از کتاب آقای "ھاشميان"

  ! آنھم از نقد ادبی، بی بھره ھستند

ت می بودند، تا از ايشان خواھش می کردم ، که خدا غرق رحمتش کند، در قيد حيا"احمد شاه عبادی"ای کاش آقای 

 و واقعی دنيای ادب   بنويسند، ولی چه کنيم که بعضی از گل ھای خوش رنگ و بوی"ھاشميان"نقدی بر نقد ادبی آقای 

و ادبيات ما چه زود پرپر می شوند؛ و آن ھائی ھم که زنده اند، نمی خواھند خود را با اين آدم پرمدعا و خودپسند به 

  ! بيندازندجنجال 

در نقد يک کتاب از ھمه اولتر تحصيل و . نقد، توصيف يکسره و احساسی و تمجيد و استقبال تنھا از يک اثر نيست

که اسمی از بھترين آثار نويسنده،   و بعد از آن بعد از آن. انديشه و تعھد اجتماعی ـ سياسی صاحب اثرمعرفی می گردد

قطع، تعداد فصول و :  باشد، برده می شود، منتقد به معرفی کتاب از نظر حجمدر صورتی که چند يا چندين کتابی نوشته

تعداد صفحه می پردازد، و به دنبال آن به نقد اثر و به تحليل و کاوش در انديشه ھا و احساسات و زبان و منش شخصيت 

ھا، سکوت ھای با معنی و شروع می کند، طوری که کوچکترين مسائل از قبيل خنده ھا و گريه از نظر ھنر و ادب ھا 
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بی معنی، ادب و بی ادبی، کنش و واکنش، جنگ و صلح، قدرت و ضعف شخصيت ھای اصلی و فرعی داستان، فضای 

گو ھا، شرارت و نيکی و غم و شادی و نياز و بی نيازی و عششق و نفرت ھر فردی در داستان، به تصوير  و گفت

ستان در آن ھا شکل گرفته است، ذھنيت ھای شخصيت ھای داستان، چه که دا... کشيدن محيط و شھر و ده، کوچه ھا و

 بر ِزارِنويسنده آن ھا را با دقت صورت سازی کرده باشد يا نه، آمد و شد ھا، نشستن و برخاستن ھا و يخۀ چرک و ا

مدلول آن ھا را نوکر چاپلوس خان، ھمه را با دقت و ژرف بينی مورد مداقه قرار داده زشتی و زيبائی و مفھوم و ۀ زد

  .توضيح می دھد

از صحبت پھلوان با اسب، از بيان آرزوھايش، از ميدان بزکشی، از و از رنگ و زيبائی و زشتی آن،  از اسب 

رقيب يا  تالشکشمکش چاپ اندازان، از افکاری که در ذھن قھرمان داستان حين رقابت در ميدان بزکشی می گذرد، از 

 آن را شکل می بخشد و بيان "ارغند"شوق، از شور و ھلھلۀ تماشاچيان که چگونه آقای رقيبانش، از دلھرۀ عاشق و مع

می کند، از دنيای زيبائی که چھره ھای اصلی داستان در آينده برای خود ساخته اند، از پيروزی و شکست و تصور آن 

 معشوق نست و از دست دادخود لرزيدن شخصيت اصلی داستان که از تصور شکه در ذھن پھلوان و معشوقه اش، از ب

به وی رخ می دھد، از مردمی که با دليل و بدون دليل راه می زنند، و از خيلی از حرف ھای ديگر که در اين کتاب 

ذکری در اين نقد به عمل نيامده است که چرا اين مطالب زيبا و آمده است و نويسنده بی دليل از آن ھا ياد نکرده است، 

بايد با توجه به عنوان مقالۀ تان پيرامون ضعف و قوت يا زشتی و زيبائی آن، با داليل ادب ادبی اند؟ در حالی که 

  . شناسانه صحبت می شد

نقد ادبی چيزی نيست جز روشن ساختن انديشه ھا و توضيح احساسات و افکار شخصيت ھای داستان و ھمه گفت و گو 

 سائر مسائل پنھان در پشت وقايع و رويداد ھا و بده بستان ھا، آرزو ھا، اميد ھا، توطئه ھا، پيروزی ھا، شکست ھا و

چون . ، باوجودی که نوشته اش را نقد ادبی نام گذاشته، بدان نپرداخته است"ھاشميان"در يک اثر ادبی؛ چيزی که آقای 

  . با نقد ادبی آشنائی ندارند

دثه يا ماجرا است و حادثه يعنی چيزی که يک رويداد نيست، زيرا معنی رويداد حا" بزکشی"ايشان حتی نمی دانند که 

ًبدون انتظار و به يکبارگی حادث شده باشد، و معنی ماجرا ھم از بعضی جھات تقريبا مترادف با معنی رويداد است و 

 ورزش، يعنی بزکشی رويدا و حادثه نيست، بلکه ورزش است و. از يک جھت معنی آنچه را که رخ داده است، دارد

ت مسابقۀ دوستانه بين دو تيم انجام أفعاليت بدنی برای تقويت قوای جسمانی، و سرگرمی و تفريح، در صورتی که در ھي

  !ًرچند پديدۀ رقابت و شرط بندی ھم در تدوير آن بعضا نقش داردھشود، 

 کردن، ھر کالم و ھر معنی شانی ترش يتعريف دقيق و سنجيده و مو به موی ھر ژست، ھر حرکت، ھر چشم زدن و پ

پنھان در پشت اين ھا را با توجه با اثرات مثبت و منفی يا زيبائی و نازيبائی زبانی که نويسنده به کار برده است نقد می 

کسی که قادر به تميز و تشخيص معنی بين رويداد و ماجرا و ورزش نباشد، چگونه به خود حق می دھد که يک . گويند

  .کنداثر ادبی را نقد 

اگر يکبار شما به . تنھا موضوع چگونگی نقد ادبی و معنی رويداد نيست که مرا وادار به نوشتن اين مقاله نموده است

آنچه اين دانشمند و زبان شناس و استاد ادبيات در باب معانی ضرب المثل ھائی جمع آوری کردۀ خويش از کتاب 

، نوشته است، رجوع کنيد، خواھيد ديد که اين مرد "ببرک ارغند" ، نوشتۀ داکتر"پھلوان مراد و اسپی که اصيل نبود"

  ! پرمدعا در آنجا چه گل ھائی را به آب داده است

 ھمه ضرب المثل ھا را معنی نکرده "ھاشميان"آقای (شمه ای از ضرب المثل ھا را که وی معنی و تعريف نموده است 

 ھا البته روشن است، ولی ھستند برخی از ضرب المثل معنی برخی از ضرب المثل. من در زير نقل می کنم) است

اين که چرا آقای .  ھائی که قابل توضيح و تعريف بودند، اما جناب استاد ادبيات ما آن ھا را معنی و تعريف نکرده اند
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نم، اما ً برخی از ضرب المثل ھا را معنی نموده و برخی را معنی ننموده اند، من دقيقا چيزی گفته نمی توا"ھاشميان"

و . فکر می کنم که علت آن اين باشد که ايشان از معنی و تعريف بعضی از ضرب المثل ھای صعب المعنی عاجز ھستند

به معانيی که ايشان از ضرب . اين چيزی است که برای يک منتقد و يک استاد ادبيات يک اندازه مايۀ خجالت خواھد بود

  : المثل ھا نموده اند توجه کنيد

  .نمک حرام و حق ناشناس ھستند= ان مفت از گلون شان تير ميشه چطور ن) ١

  .چقدر بی غيرت ھستند: معنی درست اين ضرب المثل اين است

  .وعده يا ادعای دروغ را باالی مردم قبوالندن= خيله گفت و ديوانه باور کرد ) ٢

کم عقل (لوده زبان عوام برابر است معنی بيله در . خيله گفت و بيله باور کرد: صورت درست اين ضرب المثل اينست

ِيعنی کم عقل لوده نيمه ديوانه گفت و کم عقل تر و لوده تر و نيمه ديوانه تر از . ُيا خل به اصطالح ايرانيان، )نيمه ديوانه ِ
از افسانۀ است اين ضرب المثل برخاسته !معنی اصلی خيله کم مايه و سبک و آدم نيمه ديوانۀ مسخره استاو باور کرد 

که زندگانی يک زوج فقير را که حسب تصادف، دخترشان به عقد " سرگذشت خيله و بيله"قديمی شھريان کابل به نام 

  .پادشاه درآمده است، بيان می دارد

  .غذای خوب ميخورم و لباس خوب ميپوشم= گل ميخورم و گل ميپوشم ) ٣

يا (اين اصطالح را بيشتر . چيز کمبود ندارماز ھيچ . در زندگی راحت ھستم: معنی دقيق اين ضرب المثل اين است

  .زن ھائی به کار می برند که نزد شوھر عزيز اند؛ و زندگی شان در خانۀ شوھر به آرامی و خوشی می گذرد) ھميشه

  .بکسی موقع نميته که از نقطۀ ضعفش استفاده کنه= ده او پھلو خو نميکنه که قبرغيشه درد بگيره ) ۴

گذشته از اين در زبان . کاری نمی کنه که به نقصش تمام شود، يا در آن ضرر کند: ين استمعنی اين ضرب المثل چن

  !!ت اصلی آن نوشته می شودأپھلو فقط در زبان نوشتاری به ھي. نوشت" پالو"را بايد " پھلو"گفتاری 

اما چنين .  استزعم خود درست معنی و تعريف نمودهه  ھشت تای آن را ب"ھاشميان" ضرب المثل آقای ٩٠از جملۀ 

يکی به جای معنی ضرب المثل به اھميت ريش و کاله در جامعه پرداخته است و چھار . سه معنی درست است! نيست

  .ًتعريف کال نادرست است

 خدا می داند چقدر اشتباه (!)قاموس کبير افغانستان( اشتباه داشته باشد، در معنی پنج ضرب المثل ٩٠کسی که در معنی 

خصوص وقتی بخواھد کلمات بسيار ظريف و دشوار و  مغلق و معتسر و مشکل را مستقالنه معنی يا ه ب. خواھد کرد

  .تعريف کند

لغت فارسی نيست که شما آن را تغيير بدھيد، نوشته اند، " کوميته" آن را "ھاشميان"که آقای " کميته"گذشته از اين، 

ِت را کوميته تلفظ می کنند، اما اين لغت در اثر استفادۀ درست است که انگليسی زبابان اين لغ. بلکه انگليسی است
َکميته مستعمل و متداول و معمول شده است، بنابرين ھيچ ضرورتی ديده نمی شود ۀ تاريخی و ممتد در کشورما به گون ِ ُ

 آن را در اگر معادل طوالنی در کشور ما رواج پيدا کرده و معمول شده است، تغيير بدھيم ۀکه چيزی را که در يک دور

زبان دری داريد، بنويسيد، در غير آن به مصداق اين سخن که سنگ در جايش سنگين است، آن را ھمان طور که ھست 

  !به جايش بگذاريد

اگر قرار باشد ما ھر لغت خارجی را از لحاظ تلفظ مطابق تلفظ آن در زبان مادری آن لغت نوشته و تلفظ کنيم، بايد نه 

وقتی که کار دست ! اما چه بگوئيم؟. يير بدھيم، که به تغيير تلفظ صدھا کلمه ھم مبادرت بورزيمتنھا صد ھا کلمه را تغ

خيله ھا بيفتد و بيله ھا ھم به کف زدن بپردازند، عاقبت کار ما غير از ريشخند شدن پيش ارباب دانش، چه از خود و چه 

  ! بيگانه، چيزی ديگر نخواھد بود

 ١٠/١٠/٢٠١۵ 


