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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۶
  

  !فايده ھای استاد شدن
  بخش دوم

  

  :ششم

ل گرديده اند دقيق تر اگر حقيقت جائزالخطأ بودن انسان را که آقای فارانی در سنين شايد ھشتاد سالگی به کشف آن نائ

ًبررسی کنيم، به اين نتيجه می رسيم که آقای فارانی اساسا از شش منبع معرفت؛ آموزش مدرسی، آموزش اجتماعی، 

آموزش از طبيعت، ھوش، تجربه و باالخره عقل، که به نسبت داشتن کامل آن مدعی استحقاق لقب و داشتن حق اعطای 

نسته اند استفادۀ درستی بکنند؛ اگر بپذيريم که از آموزش، ھوش و عقل کاملی که لقب استادی ھستند، به ھيچ وجه نتوا

  . می توانستند از آن به درستی استفاده کنند، برخوردار بوده اند

چرا؟ چون فھم چنين مطلبی، يعنی جائزالخطأ بودن انسان، در قدم نخست از اعتقادات و باورھای سنتی جامعه، خواھی 

 افھام کودکان و نوجوانان و جوانان ما، ھمچنين به اذھان و افھام بزرگساالن کم ھوش ما انتقال می نخواھی به اذھان و

خصوص حين آموختن دروس ه امکان ندارد که دانش آموز، ب... يابد؛ و در قدم دوم از راه آموزش در مدرسه و مکتب و

چشم و گوش، و از راه : اند از راه حداقل دو حس و در قدم سوم يک انسان باھوش نتو دينی، به اين مطلب ملتفت نشود

که از عقل و  ھوش و تجربه و عقل به اين امر مسلم و عينی و قطعی آگھی نيابد که انسان جائزالخطاست؛ مگر اين

  !ًھوش کامال بيگانه باشد

شان از آن دارد که دست يافتن به اين حقيقت غيرقابل اغماض ـ ھم به معنی چشم پوشی و ھم به معنی غيرقابل عفو ـ ن

آقای فارانی نه در مدرسه و در دوران آموزش به چيز ھائی که بايد می آموخت و آموخته می شد، عالقه و دلچسپی 

 و نه عادت بدان داشته است که از ھوش  داشته است، نه در محيط به آنچه به عنوان تفکرات سنتی پنداشته می شده است

 کرات، از پيدائش بشر تا امروز و از کران تا کران جھان، رخ می داده است و ھر و عقل خود و از تجربه ھائی که به

  .  در اين زمينه کار بگيرد،روز رخ می دھد

يکی از داليل پريشان نويسی وی و يکی از داليلی که ايشان به معنی و مفھموم کلمات و جمالت خويش توجه ندارد و 

سند، ھمين نداشتن ھوش و عقل و ھمين بی توجھی شان به مسائل در ھر چه به کلۀ شان گذر کرد ھمان را می نوي

زندگی در طول حيات شان است که اينک ـ ھميشه چنين بوده است ـ در کالم يا در نوشته ھای شان به دفعات انعکاس 

ن را بدون فھم و می يابد ـ امر مسلمی که در ھشتاد سالگی به ايشان مدلل می شود؛ يا شايد گفتۀ استاد شان باشد که او آ

  ! که ديگران فکر کنند که آقای فارانی ھم می توانند فکر کنند، طوطی وار نشخوار می کنند درک کامل، برای اين
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خواھش من، به عنوان يک دوست قديمی اين است که ايشان بيشتر ! ًبه ھر دليلی که باشد، اين مرد واقعا قابل ترحم است

انان نسازند و قلم را ببوسند و به گوشه ای به عنوان يادگار چند روزی که عقل شان نو نکته د" خيله خند"از اين خود را 

... و" جان رول"يا " جان لوکاره"يا " آگاتاکريستی"جای نوشتن به مطالعۀ کتاب ھای ه به بار نشسته بود بگذارند و ب

يا .  سر شان زد، توجه و احاطه پيدا کنندبپردازند تا به باريکی ھای مسائل، در وقت نوشتن، اگر بازھم شوق نوشتن به

  !به آموزش اصول منطق نزد استاد ھاشميان خود را مصروف بسازند

  

  :ھفتم

  :نوشته می کنيد

ًپرداخته نشده و يا عمدا غلط نويسی کرده اند، بيشترين جوانان ما ] ھا[لغاتيکه در فرھنگ ھای ايرانی آگاھانه به آن "

] ناچار[ی پيدا نميکنند و يا معانی غلط داده شده فرھنگ ھای ايرانی را می آموزند نا چارزمانيکه به معانی آنھا دسترس

بطور نمونه در . از استفادۀ آن کلمه ميگذرند يا ھمان غلط را به نفع تفوق طلبی ايرانی ندانسته مورد استفاده قرار ميدھند

را که در " سمنگان"دھخدا مراجعه کنيد اسم  ]اسم اصلی کتاب لغتنامه است[معتبر غلط نويسی به اصطالح فرھنگ

شاھنامه نيز از آن يادآوری شده شھر موجود و آفتابی سمنگان را در اھواز عربی سرحد عراق مربوز ايران می نويسد 

  ..."و

به دست آورده ) پرسيدم چگونه، نه از کجا(اگر از شما سؤال شود که شما اين معلومات را چگونه ! خوب، آقای فارانی

  :ًيد، احتماال دو جواب ارائه خواھيد کردا

  . دھخدا که در خانه دارم يادداشت نمودملغتنامۀجلدی ... ــ  آن را از دورۀ ١

  . دھخدا که آنالين شده است نقل کردملغتنامۀــ  آن را از ٢

 ه است که عليشما که می دانيد دھخدا آدمی: در ھر دو صورت اولين سؤالی که در ذھن انسان خطور می کند، اينست

 او مراجعه می کنيد؟  لغتنامۀافغانستان و مردمش تعصب دارد، غلط نويس است و فرھنگش ھم معتبر نيست، چرا به 

کسی که از خود پوره باشد، چه نيازی به خريد "! خود پوره ھستيم"سؤال دوم اين خواھد بود که شما می گوئيد ما از 

 نيست، شايد پنج صد تا ھزار يورو، و چه نيازی به نگھداشتن آن در کتابخانۀ  دھخدا، که ارزان ھملغتنامۀيک دوره از 

  خود دارد؟ 

ًبھای تان را، مخصوصا در اين  که وقت گرانيا اگر آن را در خانه نداريد و از انترنت نقل کرده ايد، چه نيازی داريد

ھستيد، صرف گردش و پاليدن لغات، روز ھا که مصروف انجام بخشی از کارھای شاق نوشتن لغتنامۀ دری به دری 

  در آن فرھنگ کنيد؟ ... اعالم و

ھستيد، ھر خری می " قاموس دری به دری"با اين نوشتۀ شما، در اين وقت که شما مصروف کار روی به اصطالح 

ھوا، ًفھمد که شما برای تھيۀ و تدوين وظيفه ای که به شما سپرده شده است  و توضيح پيرامون مثال موقعيت، آب و 

مجبور به تھيۀ مدارک بوده ايد و بھترين و قابل دسترس ترين جا " سمنگان" و آثار باستانی ه تاريخی، نام ھا و ابنيۀسابق

فرھنگی .  در جھان استدری/ به زبان فارسیلغتنامه دھخدا بوده که بزرگترين لغتنامۀبرای اين کار از نظر شما ھمان 

. زرگترين فرھنگ ھای دنيا، حتی از سوی دانشگاه ھای اروپا، شناخته شده استکه از نظر بزرگی و اھميت در زمرۀ ب

  ...ولی بعد از مراجعه به اين فرھنگ با خوشحالی  متوجه می شويد که برای نقد چيزکی يافته ايد و

ی عقالن من ھرگز منکر آن نبوده ام که ما در دوره ھای مختلف تاريخ، ھمين امروز ھم، دانشمندانی داريم که اگر ب

فضل فروش و استاد نمايان بی مايه با استفاده از تربيون ھای مرموز و تخريبگر و تجارت پيشه به دھن آن ھا نزنند و 

از گفتن عقايد شان باز ندارند، نشان می دھند که از کسی کم نيستند، اما اين را ھم نبايد فراموش کنيم که در را آن ھا 
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 از روشنفکران ما، به شمول خود شما، آقای فارانی، ريزه خواران خوان کار ھای طی شصت ـ ھفتاد سال اخير بسياری

 افغانان ۀ ايرانيان بد نيستند، ھمان گونه که ھمۀو اين را ھم نبايد فراموش کرد که ھم. ادبی و  فرھنگی ايران بوده اند

  .  بد نيستند ياخوب و

اگر راست . ا، آقای محمود فارانی، در افغانستان رواج دادگفته می شود که شعر سپيد يا شعر نو را برادر بزرگ شم

باشد، از ايشان بپرسيد که اين شعر از کجا برخاست و از چه راھی به افغانستان رسيد؟ اما پيش از آن می خواھم شما 

! ستان بگيريدخود را از اسارت تعصب بی جای تان آزاد کنيد، و بعد دنبال اين سفر را تا پيدائش اين نوع شعر در افغان

زيرا ترس از آن دارم که بازھم  ھوای ديوانگی و تحريف به سر تان نزند و از کاه کوه، يا از کوه کاه نسازيد و خدای 

  ...!ناخواسته به برادر بزرگ تان ھم از روی تعصب  تعرض نکنيد و

که خود متوجه باشيد به ھمان  ون اينھمين اکنون، اگر به نوشته ھای شما به دقت نگريسته شود، شما کلمات ايرانی را بد

اين کار شما نمايانگر آن است که رگه ھا يا رسوبات . کار می بريده ی که ايرانی ھا آن ھا را به کار می برند، بئمعنا

گرايش ھائی که شما در جوانی ــ تا چند سال پيش ھم ــ به زبان و ادبيات و فرھنگ ايران داشتيد، ھنوزھم  در عمق 

  .وجود داردذھن شما 

برای من جای افتخار است که برخی از افغانان می خواھند کار ھای بزرگ و برجسته ای انجام بدھند، اما بزرگان 

سپير و گوته و شيلر و کش. که ھستند، بايد حرمت بگذاريمواقعی، و پيش کسوتان قابل تکريم فرھنگی را، در ھر دياری 

و ھوگو و کافکا و تولستوی و برشت و ديکنز و راسل و ... تاگور و خليلی وحافط و سعدی و اليوث و جامی و موالنا و 

که ھر کدام مسقط الرأس معين و مشخصی داشته اند، به ھيچ  قريشی و پوشکين و ھدايت  و پژواک و حسينی، با آن

رگ آکسفورد و يا ھمچنان آنانی که در کار تدوين فرھنگ بز. کشوری تعلق ندارند؛ مال و افتخار ھمۀ جھان بوده اند

  .ی دھخدا ھمت گماشته اندئ بيشتر از چھار صد ھزار کلمه لغتامۀکامبريج و 

می خواھم در اخير اين مبحث يک نکته را برای تان توضيح کنم و آن اينست که يکی از دوستان بسيار شريف و 

 سال بدينسو ـ با تالش شخصی خود مھربان که از مدتی در يکی از شھر ھای برلين اقامت دارد به تازگی ـ شايد از يک

بيرون " زابل"شمارۀ جديد را قرار است در بارۀ واليت . ی فرھنگی به نام افغانستان آغاز نموده استابه نشر جزوه 

  :برايش گفتم. به من تيلفون کرد و موضوع را گفت. بدھد

م که در مورد زابل در اين دايرة المعارف نزد يکی از دوستان دايرة المعارف افغانستان موجود است، می روم و می بين"

  ." ھر چه بود يادداشت می کنم و می فرستم. چه نوشته شده است

از سائر بحث ھا که بگذريم، دايرة . به آن دوست تيلفون کردم، وقت گرفتم، و به روز معھود به خانۀ ايشان رفتم

چيزی که قابل استفاده باشد در  مورد زابل در آن يافت ًالمعارف را باز نمودم و با تعجب مالحظه کردم که تقريبا ھيچ 

  . نشد

می خواھم آنچه را که در دايرة المعارف افغانستان در مورد زابل نوشته اند در اينجا برای قضاوت شما محترم و مقايسۀ 

  :اين شما و اين ھم نوشتۀ دايرة المعارف افغانستان در بارۀ زابل. کار ما با ديگران، نقل کنم

: قالت غلزائی: "می نويسند" قالت"چيزی نيست و زير نام " کالت"زير نام ."  ديده شود) کالت(واليت قالت : ابلز"

حکومتيست مربوط واليت قندھار مرکز حکومتی قالت بوده و قالت بين مقر و قندھار بين معبر عمومی کابل و قندھار 

محصوالت ] نوع[و ھر نو . ً آن نسبتا حاصل خيز استدر آنجا کاريز ھای متعدد وجود دارد، اراضی.  واقع است

  ." دريای ترنگ از نواحی قالت عبور می نمايد. زراعتی پيدا می شود

خذ مھمی که تحت نظر دولت و به کمک بيشتر از سه صد نفر ترتيب شده أدر اين م" زابل" تمام معلومات در مورد 

  !! صفحه می رسد؛ ھمين بود۵٣۶٩خذی که در مجموع  فقط به أاست، م
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وقتی به اين سند مھم نگاه می کنم و به برخی از نوشته ھا در دريچۀ ابراز نظريات افغان جرمن، به اين فکر می افتم که 

ااھميت، ھم آنانی که با دھن ھای کف کرده از ظاھرخان دفاع می کنند، آيا به اين گونه مسائل، ھرچند کوچک، ولی ب

  !! توجه دارند؛ يا خير

چيزی که در اين دايرة .  يافتخاتمهتھيۀ دايرة المعارف افغانستان در زمان ظاھر شاه شروع شد و در ھمان زمان 

المعارف بسيار قابل دقت و تعجب است، اينست که از جلد اول تا نيمه ھای جلد پنجم تدوين کنندگان اين دايرة المعارف تا 

ف باقی مانده ويده اند و از نيمۀ دوم جلد پنجم که حوصلۀ شان تنگ شده است با سرعت عجيبی تمام حررس" ح"حرف 

درج نيمۀ دوم جلد پنجم و ششم نموده، کار را ) که ممکن نبوده است ھمه را قيد و تعريف و توضيح و تشريح کنند(را 

  !  اند خوش ساخته،تمام اعالم کرده و دل شاه را که از دنيا بی خبر بود

 صفحه را برای کمی ٨۶٩و متباقی " د"تا " الف" صفحه را برای ھشت حرف، از ۴۵٠٠به معنی ديگر در حدود 

اسامی تمام کسانی را که در تدوين اين دايرة (کار بيشتر از سه صد نفر را . بيشتر از بيست حرف تخصيص داده اند

 نفر، به قول آقای فارانی، ۴٨اگر در برابر کار ) ھده کنيمالمعارف سھم داشتند می توانيم در صفحات اول ھر جلد مشا

 صفحه ۵۶٣ً صفحه و کار ھر ايرانی دقيقا ١٨معارف افغانستان چيزی کم المحاسبه کنيم سھم ھر افغان در تدوين دايرة 

  .  برابر کار افغانان می گردد٣٢ًاست که تقريبا 

  

  :ھشتم

يکی از گناھان غيرقابل عفو آقای فارانی باشد که از طبع ناآزموده و به استاد نگارگر شايد " چراغ کش"اطالق کلمۀ 

من از آقای فارانی انتظار داشتم که، طی اين ھمه سال، ايشان يکبار چنين يک کالم . عقل نامجرب شان ناشی شده است

ب باز داشته و صد ھا  متعلم را از رفتن به مکتان مکتب را به آتش کشيده است و ھزارھارا خطاب به طالبی که به ھزار

ن مدارس را مسموم اخاطر رفتن به مدرسه و آموزش سر بريده و ده ھا بار متعلمه ن را، باکودک را، ھمينطور معلم

ساخته تا از رفتن آن ھا به مدرسه جلوگيری کند و درب علم و روشنائی را به روی آن ھا ببندد، با چنين کلماتی ياد کنند 

شايد به خاطر !  شان تقبيح يا محکوم نمايند؛ ولی ايشان شايد يکبار ھم اين کار را نکرده باشندو آن ھا را برای اين کار

گل روی طالبان نکتائی دار، مانند آقای ھاشميان يا آقای جھانی که باالخره فھميده نشد به کدام راه روان است و ويژگی 

  ! چراغ کش می خواند،دی داشته استدر مقابل شخصی را که عمری سمت استا. ھای ذاتی تفکر شان چيست

 طالب با آن ھمه کارھای جاھالنه اش مستحق احقاق اين لقب است؛ نه اشخاصی، ،ًبه نظر تقريبا اکثريت مردم جھان

مانند استاد نگارگر که عمری را در راه برافروخته نگھداشتن مشعل پر فروغ علم و دانش و خدمت در معارف کشور 

  !  جوان اين خاک  در اين راه ياری رسانيده اندسپری نموده و به صد ھا

و . مطمئن ھستم که آقای فارانی ھم اين کلمه را برای استاد نگارگر از روی آگاھی کامل و درک دقيق و عقالنی نزده اند

اس اين را ھم می دانم که کاربرد اين سخن برای استاد نگارگر، ھمين اکنون ايشان را ھم ناآرام ساخته است و در اس

د، منتھا چون مغز شان قدرت باز کردن به وقت پوستۀ برخی از نايشان قصد استعمال آن را برای استاد نگارگر نداشت

چندان ديرياب نيست، از روی نفھمی، نادانسته و يا الشعوری اين " چراغ کش"معانی ديرياب را ندارد، ھرچند معنی 

  ! سخن را به زبان رانده اند

که  ، مورد قبول شان واقع نشود، از ايشان می خواھم که در آينده پيش از اين...تم قلم را ببوسيد واگر توصيۀ من، که گف

کلمه ای را در جمله ای يا عبارت و جمله ای را در يک بند يا در يک متن به کار می برند، کمی پيرامون معنی آن کلمه 

بل از اين کار، اما از آقای نگارگر، اين مرد محترم و بی دنيا گل و گلزار می شود، ق! يا آن عبارت يا جمله  فکر کنند

  !!غرض، که بی جھت به او مشکوک شده و اھانت نموده اند، عذر بخواھند
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  :نھم

فکر نمی کنم من ھيچ يک از نوشته ھای استاد نگارگر را ناخوانده گذاشته باشم، زيرا نوشته ھای ايشان از ھر زاويه ای 

افکار ايشان با دقت تمام بدون اين که سايۀ احساسات بر آن ھا دامن . اندن و آموختن داردکه ديده شود چيزی برای خو

ايشان تحت احساسات برای "آقای فارانی نوشته می کنند که .  بگستراند از يک ذھن وقاد به روی کاغذ  تراوش می يابد

  ." بار اول نظری را ارائه کرده اند که خالف روش خود شان است

 کسانی که نوشته ھای استاد نگارگر را با دقت تمام و بدون حب و بغض می خوانند و از ۀ و به نظر ھم به نظر من

ًروی نوشته ھای ايشان وی را درک می کنند، حتی کسانی که مورد نقد ايشان قرار می گيرند، احساسات اصال در 

  .  نوشته ھای ايشان راھی ندارد

وشته يا عمل خود را ندارند، چون نقد ضربان قلب شان را باال می برد و جريان شايد برای کسانی که، چون تحمل نقد ن

 می يابد، چون احساسات شان جريحه دار می شود، چون خود را باالتر از يک انسان و غيرقابل نقد سرعتخون شان 

چ گاھی در کار خود می دانند، چون بيش از حد مغرورھستند،  چون خود را عقل کل و عقل عالم می پندارند، چون ھي

اشتباھی را متصور نيستند، چون حوصلۀ شنيدن حتی حرف حق را ھم ندارند، حرفی که از روی تعقل با منتھای تواضع 

  . يا از روی تعذر گفته می شود، احساسات پنداشته می گردد

د و تند و آنی شدن می به فکر قاصر من آقای فارانی ھنوز به معنای دقيق کلمۀ احساسات که معادل دچار ھيجان شدي

ی اين کلمه آشنائی می داشتند، قبل از اين که نسبت به استاد نگارگر به عنوان يک ااگر به اين معن. باشد، آشنائی ندارند

انسان احساساتی برافروخته شوند، با آن ھمه تحمل و نرمخوئی و خشوع، به نوشتۀ خود يک نظر مختصر می انداختند 

نوشتۀ ايشان، مانند سائر نوشته ! ود شان چقدر با ھيجان و احساسات کودکانه فراھم آمده است خۀو می ديدند که نوشت

ھای شان، نمايانگر آنست که آقای فارانی ھميشه بدون تأمل و و بدون مصابرت و تعقل دست به قلم می برند؛ و بدون 

  !اين که بدانند که در چه مورد و به چه اندازه و چگونه صحبت کنند

  

  :دھم

، آنھم چندين بار چه مطلبی را بيان می کند؟ اگر منظور اين باشد که "منفريد"به شکل " منفرد"نمی دانم نوشتن کلمۀ 

، بايد بی پرده، پوست کنده و بالصراحه گفته "منفريد"است نه " منفرد"آقای نگارگر نمی فھمد که شکل درست اين کلمه 

مردی که ادبيات خوانده و سال ھا اين رشته را . قای فارانی می باشدشود که چنين تصوری از روی خامی بيش از حد آ

در دانشگاه تدريس نموده و عمری شعر گفته و مقاله و مضمون نوشته و بحث ھای فلسفی و کالمی داشته و مقام شامخی 

  آيا ممکن و متصور است که اين کلمه را غلط بنويسد؟ ... در ميان مولوی شناسان افغان دارد و

ی که از آقای فارانی سر زده است، تنھا از مال نقطه ئی ھا، آن ھائی که ھمواره پی نقطه می گردند، انتظار می کار

ی در جائی کم و "ب"يا " واو"از کدام يک از ما نيست که امروز حين تايپ نوشته ای غلطی امالئی سر نزند، يا . رود

  زياد نشود؟ 

تکرار شود، تا ما ياد بگيريم که خرده اشتباھات را مانند " ن پی نقطه نروندعاقال"چندين ھزار بار بايد اين سخن که 

! کودکان بيشتر از اين با احساسات و کف زدن ھای طفالنه به رخ يک نويسنده، آنھم يک شخصيت علمی واقعی نکشيم؟

برای کم زدن نويسنده، به بيائيد اين وظيفه را به ويراستاران يک نوشته بگذاريم که بدون داشتن سودای به رخ کشيدن 

  . اين کار منحيث وظيفه مصروف است
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د، قبول کنيد که در اشتباه ياگر فکر می کنيد که با ذکر خرده غلطی ھای امالئی ديگران شما دانا و فھيم معلوم می شو

يت تان پائين تر از آنچه با اين کار نه تنھا احترام شما در انظار مردم دانا و فھميده بلند نمی رود، که وقار و حيث. ھستيد

  !رد و کوچک می سازيد، نه جانب مقابل را شما خود را خ!ھست نزول می کند

 داده اند، دو اشتباه جدر سطر دوم و چھارم صفحۀ اول ھمين مقاله، آقای فارانی، با ھمه دقتی که در موقع نوشتن به خر

نوشته کرده است؛ و دوم، حروف " ھا"رانی آن ھا را بدون ، که آقای فا"آن ھا"با " لغاتيکه"يکی، ارتباط  . نموده اند

رچند عادت ندارم که دست به چنين انتقاد ھائی ھمن، ! نوشته می کنند" چار"جدا از " ناچار"را در کلمۀ " الف"و " ن"

صل بسازم که شما بزنم، اما در اينجا به گونۀ استثنائی و فوق العاده اينکار را کردم تا خود آقای فارانی را متوجه اين ا

اگر از من !! ھنوزھم به اين حقيقت باور نداريد، گرچه نوشته ايد، که انسان جايزالخطاست و کار بزرگان بخشيدن است

  !!    می شنويد، تمرين خود سازی کنيد

  

  :يازدھم

ی می خوانند و  بی سوادان، يا کسانی که نوشته ھا را سر سرهگذاشتن بيست تا سؤاليۀ پی در پی شايد سبب جلب توج

 و تنھا وقتی متوجه اھميت سؤال می شوند که آنھمه سؤاليه را می بينند، از بعضی  حين خواندن متوجه سؤال نمی شوند

نظر ھا، درست باشد؛ اما از نقطه نظر دستور زبان و قواعد ساختاری و نوشتاری چنين کاری به ھيچ صورت و در 

  . ھيچ زبانی درست نيست

اين خصوص صرف نظر کرده تنھا می خواھم که از شش زبانی که به عنوان زبان ھای رسمی دنيا در از بحث زياد در 

سازمان ملل صحبت می شود، يا ھر زبانی که شما، آقای فارانی، با آن بيشتر آشنا ھستيد، يک مثال بياوريد که در اخير 

 و زبان دانان اء، ادباءده باشد؟ يا استادان، شعريک جمله استفھامی يک بار کسی به اين اندازه عالمت سؤاليه گذاشته ش

  متقدم زبان ما دست به اين بدعت زده باشند؟ 

شما چه فکر می کنيد؟ آيا مردم عقل ندارند؟ به فکر من کسی که بيشتر از ھمه به نوشته ھا، به جمالت، به عبارات، به 

 که در ھشتاد سالگی متوجه می شود که انسان کسی! دقت کند شما ھستيد... مفاھيم و مقوله ھا و معانی کلمات و

  !جائزالخطا است بيشتر به مراقبت و تمرکز فکری و باريک بينی نياز دارد تا ديگران

  ادامه دارد  

٠۵/٠٩/٢٠١۵  

 


