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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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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ دسمبر ٢٩
  

   و تدوين"ھاشميان"آخرين توضيح پيرامون افسانۀ سرمگسک 
  "قاموس کبير افغانستان"فرھنگ دری موسوم به 

  جناب محترم آقای فاريابی،

ًخواھم، البته به اجازۀ شما، مطالبی را که در آخرين نوشتۀ تان مطرح نموده ايد، به شکل اختصار و ذيال جواب می 

  :عرض کنم

، که پيشنھاد من و کوشش آقای "معروفی"ًـ من قبال ھم در يکی از نوشته ھای خود نوشته بودم، ھمينطور آقای ١

سه ـ چھار نفر بزرگوارانی . يجه ای که ما می خواستيم، نداد درخصوص مدون نمودن فرھنگ پيشنھادی، نت"معروفی"

ًمن شخصا نه تنھا از اين کار آن ھا . که توانانی اين کار را داشتند، به دالئلی با فروتنی معذرت خويش را پيش کردند

ئل عجز ، که به صراحت و با خضوعی بی مانند دال"نگارگر"دلخور نيستم، که به ھر يک، به خصوص به جناب آقای 

  . ار و متشکرھستمزخويش را بيان کردند، سپاسگ

افغانستان آزاد ـ آزاد "آن را با خوانندگان پورتال . چيزی به ذھن ما گذشت؛ فکر کرديم کار شائسته و نيکی است

. يم و سائر دوستان و ھموطنان از طريق پورتال و از طريق تيلفون در ميان گذاشتيم، ولی نتيجه ای نگرفت"افغانستان

  ! چنين کاری نه قھر شدن دارد، و نه بايد سبب عصانيت شود ـ از نظر يک انسان صاحب تجربه و عقل و منطق

ًبعدا ، "ھاشميان"اگر از اين ميان يکی مانند . از کسی گله ھم نکرده ايم، زيرا می دانيم ھر کسی مشکل و معذرتی دارد

ھا دليلی که امروز برای اين کارش می آورد، مبنی بر اين منت.  ديگری لبيک گفت، حق مسلم وی استبه خواھش کس

وليت ھای ايمانی و وجدانی و ملی ما افغان ھاست، پرواضح است که از روی صفای ؤکه تدوين چنين کتابی از جمله مس

از آن وليتی را که امروز ؤًمن شخصا از روی گله، به وی نوشتيم که آقای عزيز، اين ايمان و وجدان و مس. باطن نيست

  .    مانده بودی که نمی توانستی آن را پيدا کنی" يخدان"داد می زنی، آن وقت در کدام 

وليت اين ؤ در آن زمان کجا بود؟ در اولين نوشته ھايش اين مسأله را ياد کرد که شما می خواستيد مس"ھاشميان"بلی، 

افغانستان " ماه در باالی صفحۀ اصلی پورتال اگر او از پيشنھاد من که شش.  محول کنيد"معروفی"پروژه را به آقای 

 در حرکت بالوقفه بود، تا آن که از نفس افتاد، بی خبر بود، از کجا می دانست که ما در نظر "آزاد ـ آزاد افغانستان

اه طلب است و مانند ج بسپاريم؟ دوم، ھمين جمله می رساند که او يک انسان "معروفی"وليت آن را به آقای ؤداشتيم مس
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يا چوکی اول را بدھيد، يا ديگ و کفريز و کاسه و کوزه را به ديگر روی می کنم، : برخی از سياستمداران ما می گويد

  .   در ھمان زمان ھم باخر بوديم"ھاشميان"که ما از ناتوانی  درحالی

 ظاھر شد، ضمن يک "نافغانستان آزاد ـ آزاد افغانستا" چند روز پس اين که آن پيشنھاد در پورتال "قيس کبير"آقای 

صحبت تيلفونی به من گفتند که اگر اين پيشنھاد را از طريق ما مطرح می کرديد، شايد تا حال مقدمات کارھم چيده می 

می بينيد که ما و شما را، گرچه من يک انسان آزاده و مستقل ھستم، انسانی که به ھمه تعلق داريم و با ھيچ کسی . شد

     .نيستم، من شروع نکرده ام

 مسلمان است و "ھاشميان"ً، اگر به نوشته ھای اول من واقعا مراجعه می نموديد ـ بدون اين که "ھاشميان"گلۀ من از 

 را ـ گذشته از اين که بسيار مؤدبانه و محترمانه "ھاشميان"را بگيرد و مسلمان جانب ن من گويا کافرم و کافر جانب م

 صالحيت رھبری يک جمع "ھاشميان"، ضمن اين که متذکر شده بودم که ت يک گله بوده استأبوده است، تنھا در ھي

  . را برای تدوين يک فرھنگ ندارد

در آن زمان من فکر می کردم که او و رفقای ھمکارش از اندوخته ھا و از مغز خود برای ترتيب و تدوين  فرھنگ 

  . ًی ديگر اصال به ذھن من خطور نکرده بودمورد نظر استفاده می کنند ـ اقتباس و کاپی کردن وی از روی فرھنگ ھا

امروز .  فارسی توان اين کار را ندارد/ از نگاه شم و فھم زبان و ادبيات دری"ھاشميان"من در آن وقت ھم گفته بودم که 

  .  ھم ھمان گفته را تکرار می کنم

 بود و ديگری "نوری" يکی آقای پيشھناد من برای رھبری اين پروژه، چنانکه در يکی دو نوشتۀ قبلی من موجود است؛

وليت اين کار پيشنھاد نکرده ام، ھرچند ؤ را برای تصدی و يا مس"معروفی"گاھی آقای  من ھيچ. "کاظم"داکتر صاحب 

فارسی و دستور زبان عربی و آشنائی با رسم الخط و امالی درست، ايشان /از نظر احاطه بر زبان و دستور زبان دری

 و ھاشميانی ھا  دستاويز ساخته و "ھاشميان"چرا که می فھميدم چنين پيشنھادی را . حان دارندبر بسياری از ما ھا رج

  ! از آن سوء استفاده کرده عليه من تبليغ نابجا می کنند ـ که کردند

  خواسته ام تا اين گفته اش را به اثبات برساند، ولی چون سخنش تھمت و افتراء و دروغی بيش"ھاشميان"من بار ھا از 

حق بينان مسلمان و غير مسلمان ما ھم، به جائی که . نبود، غير از سفسطه بافتن و تکرار اباطيل، ھيچ کاری نکرد

يکبار از وی بپرسند که اگر راست می گوئی سندی ارائه کن، تنھا ھمان نغمه ای را که ياد داشتند ـ يا دوست داشتند، و 

  .ياد شان داده بودند ـ تکرار می کردند

فارسی بی ھوده و بی پايه است، و / از زبان و ادبيات دری"ھاشميان"يد که ادعای من در مورد دانش ئد شما بگوـ شاي٢

ت اين ادعا، من از شما خواھش می کنم که فقط يک يا دو مقالۀ وی را از نظر قواعد دستوری و يبرای تثب. حقيقت ندارد

اگر شما . وی را" توضيحی در سه موضوع"ًمثال مقاله . ه شناسی به شکل موشکافانه حالجی کنيدژفن نگارش و وا

  :وقت و حوصله نداريد، من اين کار برای تان می کنم

من از "در جملۀ " از. " مخصوص خود را داردت، در ھر زبان حروف و کلمات متممًاوال شما بھتر می دانيد که لغا

ود، جمله عالوه بر اين که نا تمام است؛ ھيچ از اين جمله حذف ش" از"؛ که اگر حرف اضافۀ "ھيچ کس نمی رنجم

را در ھمين جمله به کار ببريم، بازھم جمله، به دليل اين که " در"حرف " از"يا اگر به جای . معنيی را ھم افاده نمی کند

در اين " در"درست است که خيلی ھا از فحوای کالم می فھمند که حرف .  درستی نمی رساند، ناقص استی را بمفھوم

به کار برده شود، اما جمله، واقعيت اينست که، از نظر ساختار " از"مله صحيح نيست، و بايد به جای آن حرف ج

يشه يا برای بيان مفھوم جنس شما ھم. "اال"به جای " الی"يا کار برد . دستوری و اصالت تاريخی معنائی، صحيح نيست

. راھنی از ابريشم؛ نه پيراھنی در ابريشم، يا پيراھنی تا ابريشمرا به کار می بريد؛ مانند، پي" از" حرف اءو بدون استثن
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به غير از تو با احدی ازدواج "در جمله ای " به غير از"يا حروف اضافۀ مرکب، مانند . يا رابطۀ حرف اضافه با فعل

  . يگرھمچنين سائر مقوله ھای دستوری د. ھمۀ اين ھا با ھم رابطه ای دارند، ناکسستنی... و" نخواھم کرد

چرا که نقش ھر کلمه ، . به کار نمی بريم" ھوا"گاھی برای تعريف  کلمات دراز و کشال و عريض و ضخيم را ھيچ

خواه ساده و خواه مرکب، از نظر معنی و از نگاه دستور معلوم است؛ و بايد آن را در کنار اسم يا ضمير و يا فعل و قيد 

ضيحی در سه موضوع، توضيح از نظر دستوری تنھا در صورتی کامل در جملۀ تو. معينی به کار ببريم... و صفت و

توضيحی در "، "در خصوص"، "در مورد"، "در بارۀ"ـ، " در"ـ با يا بدون حرف " پيرامون"می گردد که با کلمات 

  . نوشته شود... و" ، توضيحی در زمينه"مسألۀ

ونه می تواند دعوای صالحيت رھبری يک تيم شخصی که به درک اين ظرافت معنائی و قاعدۀ دستوری پی نبرد، چگ

و چگونه فقدان وی، يا حاضر نشدن وی برای ھمکاری در پروژۀ تدوين فرھنگ، می تواند سبب فرھنگی را بکند؟ 

 و "فارانی" يا آقای "ه وھابحصال" نباشد، خانم "ھاشميان"اسقاط يک پروژه شود؟ اين سخن بدان معناست که اگر 

بھتر است از .   و ذوات ديگری مانند اين ھا ھيچ کاری را از پيش برده نمی توانند"کاظم"ای  و آق"روستائی"آقای 

. فرق کرده نمی تواند" بر"را از " ھر" است که "یئرامبو" ھم باشد، "رامبو"اگر ! نسازيد" رامبو ""ھاشميان"

بدون دخل دادن اغراض و نيات  بخوانيد، "ھاشميان"اگر ھمين نامه را به  دقت و به نيت شناخت دقيق و درست 

 ـ به شانس داد کسی نيست که بشود به او به عنوان يک شاه در تختۀ شطرنج "ھاشميان"ديگر، در خواھيد يافت که 

   عنوان يک پياده، چرا؟؟ 

انيد به کار ببريد که ، تنھا در يک صورت شما می تو"مورد"را بعد از کلمۀ توضيح، بدون آوردن کلمۀ " در"حرف 

شما به توضيحی که کس ديگری در نوشتۀ خود نموده باشد، اشاره کنيد، مانند توضيح يا توضيحاتی که در نوشتۀ ديروز 

  !شما آمده است روشنگر و زيبا بود

. دمی کننوشته " ی"کلمه را با دو  اين "ھاشميان". "ھاشميان"در اولين سطر مضمون ياد شده از " ضيق"کار برد کلمۀ 

و " ی"می نوشت، من اعتراضی نداشتم، زيرا می گفتم چون چشمانش ضعيف است، فرق کليد " ب"  "ی"جای ه اگر ب

اما يک کليد را، آنھم کليد صحيح را، دو بار کليک نمودن، نه به چشم ضعيف ارتباط می . را نتوانسته است" ب"کليد 

کسی ! ناشی از عدم دقت نيست، بلکه ناشی از نداشتن سواد کافی استوجود چنين غلطيی . گيرد و نه به اشتباه در تائيپ

مقصد نھائی آموزش و پرورش دانائی است، . که مرتکب چنين غلطيی شود، نبايد دعوای داشتن بضاعت علمی را بکند

ا بودن وی را در دکتر بودن او حرفی نيست، اما دان. ولی دانانی تنھا درعمل، ھم نشان داده می شود و ھم ديده می شود

، و ده ھا غلط امالئی ديگر در سائر نوشته ھايش، يکجا و جدا "ی"با دو " ضيق"و " ت"جای ه ب" ط"نوشتن اباطه با 

مخالفت "ًنوشتن برخی از کلمات، به کار بردن برخی از کلماتی  که اصال معنی آن در جمله ای که او ساخته است، يا 

  ! ا شاگردان از يک استاد ادبيات انتظار نداريماست، يا ضعف تأليف؛ چيزی که م" قياس

بايد گفت که خالف نظر يکی از دوستان، که فرموده اند چنين لغتی وجود ندارد، اين کلمه وجود " اباته"در مورد لغت 

معنی آن شب را در جائی . ھم بنويسيد" اباتت"می توانيد به شکل که در اصل عربی و مصدر است، اين کلمه را . دارد

   چاپ گلشن- ١٣٧٩ چاپ پنجم -٢٣صفحۀ - فرھنگ کامل-. ذشتاندن استگ

مقالۀ اخير جناب آقای فواد ارسال و ھم پيام شان که ترجمۀ ) ١: در مورد نشانه گذاری، جائی که نوشته می کند

ـ ھر " کامه"يک ويرکول يا " و"و " ارسال"، با توجه به اين اصل که می گويد من استاد زبان ھستم، بايد ميان ..."دری

اين " را"و " شود"دو از زبان ھای اورپائی، فرانسوی و انگليسی، گرفته شده است ـ می گذاشت؛ ھمانطور که بين 

، ھمه يک جمله است، با سه عبارت "مرور کردن"تا ماضی فعل مرکب " مقالۀ"زيرا از کلمۀ . عالمت را گذاشته است
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از ھم جدا می " نقطه ويرگول" ؛ و بايد با ويرگول يا درصورت الزم با اتمامی، که ھر کدام فعل و فاعل جداگانه دارد

 ۀاين گونه باريکی ھای زبان را، بازھم می گويم، کسی که نداند، چگونه به خود حق می دھد که در رأس يک پروژ. شد

  . انتحال دست بزندکار چنين انسانی ھيچ وقت کار بدون نقص نمی باشد، مگر اين که به دزدی يا. فرھنگی قرار بگيرد

از ھر کجا و ھر : "...به اين جمله از نوشته اش توجه کنيد.  درنيافته است"ھاشميان"را ھنوز " خط تيره"مورد کاربرد 

که اين عنعنه را انگليسھا شروع کردند و  ]می دانم[ميدانم  ]اضافی-من[ آيد، بايد نشر شود ـ من ]به دست[قدر بدست

 ـ و من ]می کنند[اسناد سياسی را بعد از پنجاه سال نشر ميکنند% ٩۵ ـ يعنی ]می کنند[نندامريکائی ھا ھم تقليد ميک

ـ ھمين "]ارسال["ًقبال در ھمين پورتال پيشنھاد کرده بودم که افغانھای مقيم لندن نيز، مانند آقای ارسال  ]اضافی- من[

  ." خدمت را انجام دھند

يکی از اھداف . اصطالح جملۀ رسا می بينيد؟ من که چھار خط تيره می بينم چند خط تيره در اين به "فاريابی"شما آقای 

، تا جائی که من می دانم، توضيح ...آوردن خط تيره در اين طرف و آن طرف يک جمله يا يک عبارت يا يک کلمه و

ت آيد، بايد نشر ازھر کجا و ھر قدر بدس: "... اين سخن. مطلبی است که برای توضيح و تکميل گفته ای آورده می شود

اگر تنھا يک عبارت فرعی برای توضيح بيشتر .  کامل است که با گذاشتن يک نقطه بايد پايان يابدۀ، خود يک جمل"شود

 می توانست از گذاشتن نقطه صرف نظر کند، خط تيره بگذارد و بعد از آن عبارت "ھاشميان" اصلی نياز می بود، ۀجمل

ِمکمل را نوشته کند و در اخير  َ   . نقطه راُ

 و در ميان  اگر جملۀ کامل يا نا کامل اول، با عبارات يا جمله يا کلمۀ ديگر، بعد ازعبارت توضيحی تکميل می شود

ِجملۀ اصلی و عبارات مکمل جمله در اخير يک توضيح ضروری نياز باشد، در آن صورت در دو طرف توضيح  َ ُ
بھتر است اين نکته را با سه مثال بيشتر .  را اضافه می کنيمبعد باقی اجزای جمله. ضروری دو خط تيره، می گذاريم

  :روشن سازيم

  . آمدم که شما را عيادت کنم ـ البته به اساس ھدايت پدرم"

  . ـ  آدم پولداری است"مقصود سياه" ۀاحمد، مأمور گمرک شھر قندھار ـ خسربر"

  .   اما بسيار غمگين بود،شريف را ديدم که می رفت ـ با عجله ـ"

ً نو، در درون خطوط تيره ای که قبال برای توضيح ضروری يا ۀاز کردن توضيح ضروری دومی، با خطوط تيرب

وجه نيست، از نظر دستور   و اگر درست ھم باشد، که به ھيچ فرعيی يک موضوع به کار رفته است، اول درست نيست

ياد آن را ً  قبال  اين قلمده مرتکب می شود، و يا ھمان سستی تأليف است که يک نويسن" سستی پيوندی"دھندۀ  نشانزبان

 مبتدی اگر وجود داشته باشد، چندان متأثر کننده نيست، اما ۀم، چنين اشتباھی در نوشتۀ يک به اصطالح نويسنده اکرد

  . در نوشتۀ يک استاد زبان و ادبيات بسيار شرمناک است

مسألۀ مسلمان .  و راز و قاعده و قانون زبان آشنائی داريد صاحب، يک اندازه با رمز"فاريابی"فکر می کنم شما، جناب 

 را کنار بگذاريد، و به عنوان يک انسان واقعيت بين قضاوت کنيد که انتقاد من به او و کاستی دانش او "ھاشميان"بودن 

و از اين قبيل " يساناس"و يا " رام سنگ"و " رابين"يا " نتانياھو"از زبان بجا است، يا نه؟ فرض کنيد ھمين انتقاد را 

ھم " ج" ھستيد، روی حرف حق پا می گذاشتيد؟  در بند "ھاشميان"انسان ھا می کرد، باز ھم شما برای اين که ھمکيش 

  ! ھمين خطأ وجود دارد

مثلی است که معنی دور، يا پنھان آن اين است که ما با اين کار خود می توانيم ." ما در تاريکی اشپالق می زنيم"ـ ٣

می تواند سگی را از . يشه ای، متضمن خطراستبًی، خصوصا در زيرا شپالق زدن در تاريک.  به خطر بيندازيمخود را

ليسی را از موجوديت وخواب بيدار کند که به ما حمله کند؛ يا دزد و ديوانه و مستی را متوجه ما سازد؛ يا اگر دزديم، پ
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تار از نزديکی ھای ما می گذرند و ما از وجود آن ھا در آن ما در آنجا مطلع کند؛ و يا شوھر زنی را که در آن شب 

نزدکی ھا آگاھی نداريم بر ما خشمگين بسازد ـ به گمان اين که ما اشپالق را برای جلب توجه زنش نسبت به خود کرده 

  ... ايم و

 به الی برخی از  چون از فنون، يا علوم بالغت و گشاده زبانی اطالع کافی ندارد، نمی داند که در ال"ھاشميان"

که مربوط فن بيان، يکی از فن بالغت می شود، چه مفاھمی می تواند پنھان ... سخنانی، مانند کنايه، تشبيه، استعاره و

  .  باشد

خدا می داند که . با اين تعبيرش از آن مثل، اين ادعايش ھم باطل است.  می گويد که او انگليسی می داند"ھاشميان"

  .  چه آش بی مزه ای از آب در خواھد آمد"نگھت"ی شادروان  فرھنگ انگليسۀترجم

است، داريم، ھيچ ضرورتی  برای استعمال " پاراگراف"را که معادل کلمۀ غربی " بند"ـ چون ما در زبان خود کلمۀ ۴

وليت و رھبری ؤخصوص برای يک استاد زبانی که مسه فارسی وجود ندارد ـ ب/لغت پراگراف در يک نوشته دری

 از جمله کسانی نيست که حمالت فرھنگی بيگانه را "ھاشميان"مگر . دوش دارده  را برای تدوين يک فرھنگ بگروھی

 و می خواھند زبان شان سچه باشد؟ يا بين فرھنگ و فرھنگ، و انسان و انسان، و کشور و کشور  مذمت می کنند

  ! ما می باشددر زبان" گزارش"که معادل " راپور"تفاوتی وجود دارد؟ ھمچنان کلمۀ 

ی، اين قدر غلطی يا اشتباه پيدا می ئخود فکر کنيد که وقتی ما تنھا در يک نوشتۀ وی، در يک نوشتۀ يک و نيم صفحه 

بعد از تکميل فرھنگ، صحبت می کنيم ـ اگر زنده . انتظار بکشيد. کنيم، در صد ھا نوشتۀ ديگر وی چه حال خواھد بود

  !       بوديم

" شما"و " تو"، و ضماير "ما"و ضمير " من"کوشش کنيد که ميان ضمير .  کوچک دارماز شما يک خواھشـ ٣

   .ھميشه تفاوت بگذاريد

  اميد ھميشه سالمت باشد

 بحث نمی رسيم، ديگر مزاحم نمی شوم، اينبار به اين گفتۀ خود هويسم، چون يک طرف از ما ھا به کنبه تکرارمی ن

 و شما باز ھم رنج نوشته ای را متقبل  اين مختصر نتوانسته باشد فراھم کند ولو قناعت شما عزيزان را  عمل می کنم

 !!شويد ـ برای روشن کردن من
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