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  ناصر مستجاب ـ بلغاريا

٢٠١۵ اگست ٢٢  

     

 حاتم بخشی ھاشميان ـ يا خودپرستی؟
و يا بھتر بگويم، آفتھای ّبعض کارھا از قدرت بشر ساخته نيست؛ مانند دفع طوفان و زلزله و ديگر بليات سماوی 

ًولی بعض کارھائی است که ميتوان جلوش را گرفت؛ مثال می توان جلو ظلم و تجاوز و جنگ را . زمينی و طبيعی

گرفت و يا می توان مانع شد، که کسی به ناحق نمرۀ کاميابی بگيرد و يا مفت و بدون استحقاق به نعمت و جاه و مالی 

  .... شايسته اش نيست، تکيه زند و برسد و يا به منصب و مسندی که

نمی دانم عملکرد داکتر صاحب ھاشميان را زير کدام کتگوری و دسته بندی بياوريم؟ کار اراديی که ميتوانست 

ِ، آنست که بر مبنای لحاظ و پاس کالنی »کار ھاشميانی«جلوش گرفته شود و يا کار غير ارادی ھاشميانی؟ مراد از 
اکتر صاحب ھاشميان به ميان آمده است و بنا بر يک منشور نادرست فرھنگی ما، نمی و ريش سفيدی و گل روی د

  .توانست ناپذيرفته بماند و يا  رد گردد

استاد ھاشميان به تاريخ چارم مارچ امسال مطلبی در وبسايت افغان جرمن آنالين منتشر ساخته و در آن پيشنھادی را 

که اشعاری از ايشان در آن وبسايت نشر شده است، سزاوار لقب استادی ايشان دو خانم افغان را . مطرح کرده بود

ًبعدا نام چند نفر .  تفويض گردد»استاد ادب دری«دانسته و پيشنھاد کرده بود، که به رؤيت اين اشعار به ايشان لقب 

کافی به ھم نرسانده دوست و آشنای نو و ديرينۀ خود را که تعداد زياد ايشان با شعر و شاعری از نگاه فنی آشنائی 

اند، فھرست کرده از ايشان تقاضاء نموده بود، که در زمينۀ اين پيشنھاد موقف بگيرند و ھان و نی خود را معلوم 

  کنند، که آيا طرفدار نظر استاد ھاشميان ميباشند و يا به ضد نظر ايشان؟

 گپش به زمين انداخته نشود، و از طرفی به شايد تعدادی ازين افراد به خاطر اينکه استاد ھاشميان آزرده نگرديده و

اگر فرض را بر . خاطر اينکه آن دو خانم عزيز از ايشان خفه نشوند، دل و نادل نظر خود را در زمينه ارائه کرده اند

 حاال سؤالی که پيدا ميشود اينست، که اگر اين رأيگيری و. آن نھيم که تعداد زياد اين افراد نظر مثبت ارائه کرده اند

ِّنظرپرسی بر اعال و عالنيه نی، بلکه سری و محرمانه ميبود، آيا بازھم به ھمين تعداد رأی و نظر مثبت جمع ميشد؟ 

ًپس اصال چنين يک نظرخواھی غلط است و نتيجه گرفتن بر مبنای آن ھم کامال غلط. ًبه نظر من قطعا چنين نميشد ً .

 خود تحميل کرده است و اگر دقيق تر گفته شود، اين رأيگيری و چون استاد ھاشميان در واقع نظر خود را بر دوستان

و اگر ازين ھم دقيق تر گفته شود، اين نظرسنجی، فقط . نظرسنجی ھيچ مبنای حقوقی ندارد و از اعتبار ساقط ميباشد

قی ازينرو چنين نظرسنجی ھيچ ارزش حقوقی و اخال. يک نظر را تبلور داده است، که نظر استاد ھاشميان باشد

  .ًندارد و کامال باطل است
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حاال ميبينيم که استاد ھاشميان صاحب سند طومار مانندی را نشر و به حيث طغرای آن سه عکس را منقش کرده 

  :است

ـ در طرف راست عکسھای دو خانم گرامی افغان، ھريک محترمه خانم صالحه واھب واصل و  محترمه پوھندوی 

  خانم شيما غفوری

  بارک خود استاد ھاشميان با کف و کالر و نکتائی و فيشن سامانۀ اشرافمآبانه چپ عکس متـ در سم

استاد ھاشميان . بعد استاد ھاشميان به نقد چند بيت اين دو شاعرۀ افغان می پردازد؛ آن ھم نقدی از نگاه صنايع لفظی

ته است و در بارۀ ھرکدام  برگزيده و از نگاه بديع و بيان به تحليل گرف رادو سه بيت نمونه را ازين دو شاعر

ھنرنمائی می کند و می فرمايد که در فالن مصرع کدام صنعت ادبی نھفته است و در کدام مصرع صنعت لف و نشر 

  ....عليل و ايھام تناسب و تجنيس و جناس و تضاد و مبالغه و چی و چی و چی تو مراعات النظير و حسن 

يکی قالب . ًکه قصدا فراموش فرموده است استاد ھاشميان مگر دو چيز عمده را در زمينه فراموش کرده و يا اين

در يک نقد ادبی، بايد بر نکات عمده تکيه کرد و بعد . اشعار و ديگر محتوا و متنی که در اشعار گنجانده شده است

  . سخنی به ميان آوردازين که چنين شد، در قدمھای ثانی و ثالث از صنايع لفظی

به حضور جناب ھاشميان برسد، که صنايع لفظی در نثر و حتی کالم عادی روزمرۀ عوام ما ھم فراوان به کار 

ًميرود؛ و مثال تجنيس و تشبيه و استعاره و تضاد و توريه و حسن تعليل و ارسال مثل و مبالغه و غيره و غيره را در 

پس کار گرفتن از صنايع لفظی . تبات روزمره ھم به کثرت مشاھده می کنيمآثار منثور و حتی در مطبوعات و مکا

حاال سؤالی که وارد می شود اينست، که چرا داکتر صاحب ھاشميان اصل را رھا کرده . کدام کار خارق العاده نيست

  و به فرع چسپيده است؟

ھر وقتی که شعری . وضی استدر اشعار کالسيک دری يا اشعار عروضی، مھمترين نکته مراعات دقيق وزن عر

از نگاه وزن عروضی درست بود، يعنی قالب سالم داشت، موضوع متن و ارتباط منطقی کلمات در ھر مصراع و 

شعر . بعد ازينکه اين دو کار صورت گرفت، موضوع صنايع ادبی و لفظی به ميان می آيد. بيت مطرح ميشود

وزن شعر در واقع . ًاشد، ارزش آن کامال از بين ميرودعروضی کالم موزون است، و اگر وزن شعری ويران ب

اگر يک . استخوانبندی و ستون فقرات و زيربنای شعر را ميسازد و صنايع لفظی حکم روبناء و رويۀ کار را دارد

تعمير از نگاه ساختمان فزيکی خود استوار نباشد و نقايصی در آن نھفته باشد، ھيچ رنگ و رنگمالی و تزئين ظاھری 

  :شيخ شيراز سعدی صاحب عليه الرحمه چه بجا فرموده.  دردش نميخوردبه

  خانه از پايبست ويران است

  خواجه در بند نقش ايوانست

وقتی تھداب و ديوارھا و سقف خانه استوار و محکم نباشند، ھيچ سيمگل و گلگل و رنگ و روغن و ورنس و تزئين 

  .و مسطح کاری نجاتش داده نمی تواند

تکرار مطرح ميکنم، که چرا استاد ھاشميان از درست بودن مراتب عروضی اين اشعار و به ا سؤال اصلی ر

 ماه مارچ خود به کثرت و فراوانتر آورده است، سخن اصولی، جدی و قاطع به ۴ًخصوصا اشعاری که در مقالۀ 

دن وزن يک شعر را ًميان نمی آورد؟ به نظر من استاد ھاشميان خود در زمينه دسترس ندارد و اصال درست بو

  .تخمين کرده نميتواند

اگر نفس مقالۀ ماه مارچ استاد ھاشميان را مد نظر بگيرم، چندين نکته در آن تبارز ميکند، که تمکين بر ھمه نکات 

  :نزد من سؤالی که ھمين حاال مطرح ميشود اينست که . بحث زياد کار دارد و اگر الزم شد، بدان خواھم پرداخت
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را به کسی يا کسانی دارد، يا » استاد«ھاشميان و يا ھر فرد ديگری غير از ايشان، صالحيت دادن لقب ــ آيا استاد 

  ندارد؟

را مفتخر بسازد، باعث باال بردن نام و نشان » استاد«ــ آيا اين لقب دادن ھا، پيش ازينکه شخص يا اشخاص ملقب به 

  و حيثيت و پرستيژ خود استاد ھاشميان نمی شود؟

در پھلوی عکسھای خانم واھب واصل و خانم شيما غفوری » وثيقۀ ادبی«استاد ھاشميان عکس خود را در آن ــ چرا 

  ثبت کرده است؟

  يا تمام اين بازيھای غير مجاز حس خودخواھی و خودپرستی خود استاد را ارضاء نمی کند؟آــ 

ميان صاحب سخت عالقه دارد، که ھميشه طوری که از گذشته ھای دور تا به امروز خوانده و شنيده ام، استاد ھاش

  .در مرکز و کانون و محراق قرار داشته باشد، تا عطش خودخواھی و خودنمائی خود را خاموش بسازد

داکتر صاحب استاد ھاشميان ناشی از حس خودپرستی سيری ناپذير خودشان ميباشد و » استاد سازی«از نظر بنده، 

در واقعيت امر اين حاتم . عزيز افغان گردد، پرستيژ خود ايشان را  باال ميبردپيش ازينکه باعث افتخار آن دو خانم 

  .بخشی تاجی ميباشد که استاد ھاشميان بر فرق خود می نھد

   

  

 

 


