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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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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ دسمبر ١٢
  

  !بال باشيک جو از مردی کم کن و فارغ
  

ی ناموس مخالفين  پا، که بدون ھراس از فحش و ناسزا به زن و دختر و خواھر و مادر خود"ھاشميان"بعد از نوشتۀ 

رچند نگارنده با احترامی که در مجموع به جنس ھی که با آن ھا داشته است به ميان کشيد،  در جنجال شخصيخويش را

زن دارد تحت ھيچ شرط و فشاری به زن و فرزند کسی بی احترامی نخواھد کرد، بھتر ديدم بحث را با اين انسان 

نه در فکر ناموس خود است و نه " بال باش جو از مردی کم کن و فارغکي": کودنی که به تأسی از اين ضرب المثل

عجوبۀ دوران ا، که می خواھد با اين "آنالين-افغان جرمن"در فکر ناموس ديگران، خاتمه ببخشم و بگذارم پورتال 

 تا چند مطلب در اين پورتال مرا بدان داشت" داد خالق"نام ه ًاما نوشتۀ اخير شخصی ظاھرا ب. خوش باشد، خوش باشد

  .را به بررسی بگيرم و برای ايشان، اگر عادت به گوش دادن به حرف حسابی را داشته باشند، توضيح کنم

؛ انسان ھای معقول، و متعھد به درستی و اخالق و تھذيب، ھر زمانی که می خواھند حرفی بزنند، اولتر نکتۀ اول

حرف شان بر پايۀ حقيقت و واقعيت بنا يافته باشد آن را ازھمه چھار طرف سخن خود را می سنجند و در صورتی که 

بيان می کنند، يا می نويسند؛ در غير آن قبل از نوشتن يا گفتن مطلب مورد نظر به پيروی از ندای وجدان و ترس از بی 

  .آبروگی بھترمی بينند از گفتن يا نوشتن آن صرف نظر نمايند

بدون درک "نوشته نمی کرد که  "حکايت" مقالۀ ۀدر ميان می بود، نويسندًمثال، اگر پای اخالق و درستکاری و تھذيب 

  ." ، رقيبان را ھدف قرار می دھيم]متن ھا و يا متون[ متون ھا ]محتوای[محتوی

آيا اين ادعا تا کجا درست است؟ تفکيک اين حقيقت ضروری بود که نوشته ھای نگارندۀ اين سطور ھيچ گاھی پيرامون 

برويد و کاله تان را قاضی قرار داده به يک، يک نوشته ھای (، نبوده است "داد خالق" به گفتۀ آقای زير و زبر کلمات،

 و ديگران مراجعه کنيد و ببينيد که در کدام يک مقاله، اعتراضی به غلطی "ھاشميان"نگارنده درخصوص نوشته ھای 

 با افزودن "صالحه وھاب"کلمه که خانم محترم امالئی نوشتۀ کسی شده است؛ به استثنای يک بار، آن ھم در مورد يک 

استاد ادب "ی تلفظ آن را غير از آنچه بايد می بود، بيان داشته بود، و اين کار از شخصی که مفتخر به قلب "زير"

خالف اگر ديده شود، بحث ھای نگارنده ھمواره و در ھر مورد و زمينه ای بر سر ). شده است دور از باور بود" دری

  !  مطالب استۀ درونماي وامحتو

آيا انتقادی که در باال به گونۀ مثال از اين خانم محترم صورت گرفته است و شمه ای از نوشته ھای قبلی نگارنده است، 

 می خواند، بيجا و بی مورد است؟ يا به شخصی که به چنين "استاد ادب دری"و اين اشتباه، از شخصی که خود را 
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زنم، نه از يک زن ــ  چنين لقبی را اعطأ می کند بی اساس می  من از يک انسان حرف میانسانی ــ متوجه باشيد که 

  باشد؟ 

. انتقاد در اين خصوص، انتقاد به ارزانی چنين افتخاری است به کسی که ھنوز تلفظ درست کلمات را ياد نگرفته است

خود با " خود صفت خويش ادا می کند/کاسۀ چينی که صدا می کند"اين خانم محترم به مصداق اين ضرب المثل که 

 آگاھی و فھم خويش از زبان و از ادبيات دری را برای مردم به نمايش ۀای در زير يک کلمه، ھم" کسره"افزودن 

  ! گذاشته است

 به سادگی می "آنالين- افغان جرمن"اولين کسی که بر آن نوشتۀ اين خانم محترم انتقاد کرد، شخصی بود که پورتال 

وی پيدا کند، اگر در پی يافتن و فھميدن حقايق و پايان بخشيدن به اين بحث " IPM"رس حقيقی وی را از روی تواند آد

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" نويسندگان پورتال ۀنگارنده با گرانتی اطمينان می دھد که اين شخص از جمل! باشند

  !  نمی باشد

ر زبان دری يک سان تلفظ می شود و در زبان فارسی نوين ايرانی، در اثر نگارنده می داند که بسياری از کلمات د

تجديد نظری که طی چھار ــ پنج دھه در مورد تلفظ به اصطالح خود شان واژه ھا در ايران شده است، به سان ديگری 

 و ھم در تاجکستان، در ادا می شود، اما کلمه ای را که اين خانم محترم نوشته بودند، ھم در ايران و ھم در افغانستان

  .  ديگری غير از آنچه اين خانم محترم نوشته بودند، تلفظ می کنندۀگذشته، ھمچنين امروز، به گون

. از استادان می آموزند.  می کننداءچرا؟ چون مردم به استادان اقتد! اشتباه يک استاد، اشتباه معمولی وعادی نيست

و تمدن و فرھنگ ادان ھستند که علم و دانش از نسلی به نسلی انتقال می يابد است. استادان رھنما و مربی مردمان ھستند

 صحيح آن به دانش آموزان انتقال  می يابد، اگر علم و دانش به نحود و سازندگی و رشد و ترقی استمرارتداوم پيدا می کن

د، شاگردان چندين صنف، که اين استاد و اگر يک استاد اشتباه کن. رفاه و دانائی متکاثف می شود  و تراکم می کند. يابد

وليت تدريس آن ھا را به عھده دارد، به اشتباه ھمان چيزی را می آموزند که استاد به آن ھا آموختانده است و باز ھم ؤمس

  ". می رود خشت تا ثريا کج"به مصداق يک ضرب المثل 

افغان " در دريچۀ نظريات پورتال ۵/١٢/٢٠١۵ در سطر اخير يک نظر، که به تاريخ "ھاشميان" اينست که نکتۀ دوم

  : ارائه شده است، نوشته می کند"آنالين- جرمن

 من -  ]می باشد[مسعود فارانی راجع به سليقۀ نگارش، خواندنی و آموزنده ميباشد ]سيد[مقالۀ ديگر از استاد مسيد" 

با عرض . جدا بنويسم] را[کلمات ر  بعدازين ]می کنم[  و کوشش ميکنم]می باشم[ ُخودم از جملۀ جق نويسھا ميباشم

  ." سيدخليل هللا ھاشميان-احترام 

خوب؛ آيا بحث بر سر اين نکته، و نکاتی ھمانند در گذشته، که شخصی، با آن که خود را داکتر و زبان شناس می داند و 

ست، بعد از نود عمری را در امر تعليم و تحصيل و تدريس زبان و نوشت و خوان و کارھای مطبوعاتی صرف نموده ا

و " زير"، موضوعی است پيرامون "کوشش می کنم بعد از اين کلمات را جدا بنويسم"سال زندگی، نوشته می کند که 

  ! نوشته شده است؟" ص"يا " ث" "س"از قلم افتاده است و آنجا عوض " مد"، و اين که اينجا "پيش"و " زبر"

د که لقب استادی را به ديگران اعطأ کند، ولی ھنوز نمی داند و ھنوز انتقاد از استادی که به خود تا اين حد حق می دھ

و ] پيوسته[برايش معين نشده است که رسم الخط زبان دری چگونه است و چگونه بايد باشد، کدام ترکيبات را بايد جق 

ا منفصل، آيا موضوع پيش کدام ترکيبات را جدا، يا کدام پشاوند و کدام پساوند را پيوسته با کلمات ديگر نوشت و کدام ر

   و بی اھميتی است؟؟ اپا افتاده، بی محتو
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رو نيستيم که ه اينجا ما با يک انسان بی سواد يا کم سواد، يا کسی که رشتۀ تحصيلی اش زبان و ادبيات نباشد، روب

ل در دانشگدۀ ما با يک استادی که به گفتۀ خودش چندين سا! کسی نيست که بشود از او انتظاری داشت! آخ: بگوئيم

چطورمی توانيم انتظار داشته باشيم که چنين شخصی بعد از ! ادبيات يک کشور تدريس زبان نموده است، طرف ھستيم

نود سال زندگی، بعد از بيشتر از ھشتاد و سه سال فراگرفتن سواد و نوشتن و خواندن و حداقل شصت و پنج ـ ھفتاد سال 

  !نويسی درست است يا جدا نويسی؟" جق"ه ياد نگرفته باشد ک... کار مطبوعاتی و

اين موضوع به داشتن علم از زبان به شکل قاعده مند و کامل ارتباط می گيرد، يا تنھا به کسره و فتحه و ضمه و تلفظ 

درست و نادرست کلمات؟ آيا چنين اعترافی برای يک دکتر زبان شناس، که در ھر نوشته داد از داشتن مدارک متعدد 

می خواند، و خود را برای اعطای لقب استادی به ... ی معتبر می زند و خود را زبان شناس و اديب ودانشگاه ھا

آيا اين !! حق ترين انسان می داند، شرم آور نيست، آن ھم به پيروی از کسی که خود او را استاد می نامد؟ ديگران ذی

  ا و يک عمل نيست؟؟ انتقاد به محتوای يک بحث، يک مطلب، يک نوشته، يک تفکر، يک دعو

مشکل اينجاست که ما، بدبختانه عادت کرده ايم کلمات را مانند مدفوع حيوانات، بدون اين که قدر و ارزش قدسی کالم 

را بدانيم، و بدون اين که فکر کنيم چقدر با ادای بيجای آن ھا از قدر و ارزش ما در نظر اھل خرد و منطق  کاسته می 

  . شود، بيرون می ريزيم

 به اخالق و به وجدان و به تعليم و تربيت دوليت، بر می گردؤين مشکل، يعنی دھن باز کردن بدون تأمل و تفکر و مسا

زمانی که در قضاوت ھای ما پای اخالق حميده، . ــ يا به قول متجددين به آموزش و پرورش ــ مناسب و نامناسب افراد

ی متکی بر دسانسورئميان نباشد، باتأسف حرف ھا ھميشه بدون سنجش و بدون خووجدان پاکيزه و تربيت سالم در 

  !اخالق و منش نيک، که الزمۀ پيراستگی و تھذيب است، مانند کاه به دست باد داده می شود

، به ھمين کشور ايران و به مآخذ ...اگر به کشورھای ديگر نظر کنيم، دور يا نزديک، فارسی زبان يا عرب و ھندی و

و ازطرف ديگر تمام " سايۀ ايرانی ھا را به گلوله می زنند" که از يک طرف "فارانی"آقای " جزئيات زبانی"قالۀ م

، می بينيم که تعداد قابل )بيان يک حقيقت(نوشتۀ شان بر بنياد آثار سه نويسنده و دانشمند ايرانی تدوين شده است 

ان، ادبيات کشورخود يا ادبيات جھان، رسم الخط زبان، دستور مالحظۀ آن ھا دست کم يک کتابی را پيرامون تاريخ زب

زبان، شيوۀ نگارش، ادبيات داستانی، ادبيات فلکلور، لھجه ھا و لغات مردمان مختلف کشور خويش، ادبيات کودکان، 

يوۀ نوشتن از تلفظ گرفته تا ش(ادبيات نوجوانان، چيستی شعر و نظم و نثر، قواعد و قوانين شعری، آشفتگی ھای زبانی 

و . ، چيزی که امروز بدبختانه در رسانه ھای نوشتاری و تصويری و گفتاری ما به وفرت ديده می شود، نوشته اند...)و

ما، بزرگترين مدعيان آشنائی با زبان و ادبيات و زبان شناسی کشور و جھان، در نود سالگی، بعد از آن که ده ھا انسان 

مقالۀ ديگر از استاد "، به جائی نوشتن يک يا دو کتاب، نوشته می کنيم که را به لقب استادی مفتخر می سازيم

ُ من خودم از جملۀ جق نويسھا ميباشم و کوشش - مسيدمسعود فارانی راجع به سليقۀ نگارش، خواندنی و آموزنده ميباشد 

مندان به ه  عالقۀد و ھمی يکی ـ دو کتابی که محل احتياج مردم می بو به جا؛"ميکنم بعدازين کلمات ر جدا بنويسم

آموزش زبان و ادبيات بدان مراجعه می کردند و با مطالعۀ آن خود را با آنچه برای شان ضروری بود، آشنا می ساختند؛ 

  !!يم خوانی و خود بزرگ نمائی مشغولفقط به رجز

رست بود، چرا آن را  تا امروز بدان اھتمام می ورزيده است؟ و اگر د"ھاشميان"اگر جق نويسی نادرست بود، چرا 

ترک می گويد؟؟ به نظر نگارنده بھتر و الزمی تر بود برای اين تغيير سليقه دليلی ارائه می شد، تا ديگران که زبان دان 

و زبان شناس و اديب و نويسنده نيستند، می فھميدند که چنين تصميمی را اين زبان شناس بزرگ کشور برطبق کدام 
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آيا تبصره ای . "فارانی" اساس تمايل شخصی خود و يا برای به دست آوردن بيشتر دل آقای قاعده ای گرفته است، يا بر

  ... الزم بود يا نه؟؟ و" داد خالق"در اين خصوص از نظر آقای 

اولی به . است که سه مطلب جدا از ھم ھستند" سبک نکارش"و " و شيوۀ نگارش" سليقۀ نگارش" موضوع مسألۀ ديگر

ھر شخصی برای نوشتن سيلقه ای را انتخاب می کند؛ مانند . قۀ شخصی آن ھا تعلق می گيردافراد و تشخيص و عال

ًاما شيوۀ نگارش معموال از طريق يک کانون يا ." من است] سليقۀ[غلط نويسی سبک : " که نوشته بود"ھاشميان"خود 

 زبان و فرھنگ و ادبيات معين می  و اعالم برجستۀ رشتۀتادانسسۀ علمی، بعد از مشوره و لزوم ديد يک تعداد اسؤم

  . گردد

فارسی اين است که مراجع و کانون ھای متعددی در ايران، و اينک /يکی از عوامل آشفتگی در رسم الخط زبان دری

  . در کشور ما نيز، حتی افراد، خواسته اند، ھر يک به زعم خود، بھترين شيوۀ نگارش را معرفی کنند

سليقه . را انتخاب کنم، اين انتخاب می شود سليقۀ نگارش من" الف"ون علمی يا دانشگاه وقتی نگارنده شيوۀ نگارش کان

می خواھد " ج"و وقتی آقای .  يا يک راه و يا رفتار و کردار و گفتاریارت است از ذوق برای انتخاب يک شیءعب

ناميده می شود، " ث"يا " ت"، "ب"شيوۀ نگارش فرھنگستان يا دانشگاه و يا يک مرکزعلمی ـ تحصيلی ديگر را که 

  ". ج"انتخاب کند و بدان شيوه آثار قلمی خويش را بيرون بدھد، اين انتخاب می شود سليقۀ نگارش آقای 

آنچه مدار اعتبار است، شيوۀ نگارش است که در پيدائش آن . سليقه ھا نه اصل ھستند و نه زياد مدار اعتبار می باشند

شيوه يک قاعده است، يک اسلوب . ت و يک کانون معتبرعلمی نقش داشته اندييک گروپ از انسان ھای صاحب صالح

وجود آوردن ه است، يک ھنجار و باالخره روشی است مجاز دانسته شده از سوی اھل خبره و جمعی که شائستگی ب

آيد، نگارش وقتی نگارش از محدودۀ اختالف سالئق بيرون . قاعده ای را از درون يک کانون معتبر علمی داشته باشند

فن چيزی نيست، غير از علم؛ و قاعده چيزی نيست غير از ! به يک فن تبديل می شود که آن را شيوۀ نگارش می خوانند

  ! اساس و ضابطه و قانون، درحالی که سليقه از چنين تعريف و اعتباری بی بھره است

و باريکی ھا بوده است و در آينده ھم بر ھمين نقد نگارنده ھمواره بر اساس اين پرنسيب و با توجه به چنين کاستی ھا 

  !اساس استوار خواھد بود

دھن باز کردن و بد و رد گفتن و آسمان و زمين را به ھم بافتن از ھر طفلی ساخته است، اما چيزی قابل شنيدن، چيزی 

  . الی نيستقابل ارزش، چيزی دارای معنی و چيزی که در برگيرندۀ مطلب باارزشی باشد، کار ھر حمال و نق

تا آدم . حرفی قابل شنيدن و قابل ارزش تنھا زمانی از قلمی تراوش می کند که انسان از مرحلۀ خودسازی گذشته باشد

برای اين کار تمرين کار است و آزاد بودن ! انسان نشود، مشکل است چيزی بگويد که از قلبی برخيزد و بر قلبی بنشيند

  ...!! خواه شيطان واز بند اسارت ديگران، خواه انسان و

 است که من در اصل ھيچ اختالفی بدان ندارم که يک نويسنده نظرياتش را از کجا "فارانی"نکتۀ سوم نوشتۀ آقای 

اعتراض من ھمواره اين است که ما بايد قدر انسان ھای انديشمند و صاحب . استنباط می کند و از کجا استنباط نمی کند

ز اين که به کدام مرز و بوم و آئين تعلق دارند، بشناسيم و اگر آن ھا چيزی برای علم و خرد و دانش را صرف نظر ا

گفتن  دارند، آن را بدون تعصب و با جبين باز و با سپاس از زحمتی که برای اندوختن آن علم کشيده اند و برای اين که 

  .با سخاوت و گشاده روئی آن را به ديگران عرضه می کنند، بپذيريم

 اين بوده است که به عنوان انسان ھای آزاده و عاری از "فارانی"نده ھمواره و در ھر اعتراضی به آقای منظور نگار

جھل و تعصب و سخت گيری و خصومت و خشونت، علم و دانش را از ھر جائی که ھست به نفع ملک و ملت به دست 

  . بياوريم و بر اندوخته ھا و تجارب خود و ديگران بيفزائيم
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دانی و به تبع آن حقارت و خودکم بينی را بدترين ناپختگی، سرافگندگی و مصيبت برای يک انسان و يک نگارنده نا

، و "حکمت گمشدۀ مؤمن است"کشور می داند و برای رفع ھر گونه حقارتی پيشنھاد می کند که به مصداق اين سخن که 

 نقل يک قول است ــ حکمت را از ھر جا، ھر ــ تنھا" حکمت را حتی اگر شده از منافق ھم فرا گيريد"اين قول که 

است که انسان از طريق عقل بدان می " حقيقت"کشور و ھر انسانی که ممکن است، بايد حاصل کرد ــ معنای حکمت 

  . رسد

چنانچه .  فرھنگی اين نيست که ما باب آموزش و دانش و تجربه را بر روی خود ببنديمۀمعنای مبارزه با ھجوم و سلط

 بارھا، بدون تفکيک خوب و بد، يک سره ھمه را در يک کفۀ ترازو انداخته و "فارانی"، از جمله ھمين آقای برخی ھا

  !! مردود و مطرود اعالم داشته است ــ البته در نظر و نه در عمل

داريم و قوۀ استنباط خوب و بد و درست و نادرست و حدود مورد نياز نيازمندی ھا تنھا چيزی است که ما بدان احتياج 

شھامت ايستادن و گفتن و از گفته ھای خود دفاع کردن در برابر اشخاص متعصب و نادانی که از آموختن علم و دانش 

خاطر نفرت از پيروی صاحبان انديشه و علم و دانش و حکمت و حقيقت اجتناب ه و حقيقت، و گفتن آن، ترس دارند؛ يا ب

  . می کنند

ين که از خطای مستمر در امان باشيم، بايد به شاگردی کنفوسيوس نشست که می اين راه، راھی است خطا و برای ا

  !"راه خطا رفتی از بازگشتش نترسه اگر ب: "گفت

نوشتن پيوستۀ برخی از کلمات در نقل قول ھا به دليل امانت داری در رسم الخط سخنان ديگران : يادداشت نگارنده

  !است

١١/١٢/٢٠١۵  

  

  :يادداشت

  .ر نقل ھای قول، از طرف ويراستاران پورتال در داخل کروشه با رنگ سرخ مشخص شده استاغالط امالئی د
  AA-AAادارۀ پورتال

 

 
 


