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  يادداشت ھای يک بيسواد
  نوشتۀ ابولحسن نجفی» غلط ننويسيم«دربارۀ کتاب 

  
غلط «يش، برای نخستين بار پيروزمندانه کتاب جوی نوميدانه، سرانجام ھمين دو سه روز پ و پس از سال ھا جست

بی گمان کتاب ارزشمندی است، ولی توضيحاتی . را دانلود کردم و به محتوای اين کتاب پر آوازه دست يافتم» ننويسيم

چون که مالک صحيح يا غلط بودن، عالوه بر سه منبعی . فکر داشته نوشته بود من را ب» اثرات«که نويسنده دربارۀ 

گوئی يک مالک ديگر را نيز به » اثرات«معرفی می کند، در مردود دانستن مقدمه به عنوان مبنای احکام کتابش که در 

  .يعنی قواعد صرف عربی: آن سه تای اول می افزايد 

ِبسيار خوب، قواعد صرف عربی در زبان عربی، ولی من فارسی زبان مجبور نيستم از قواعد دستور زبان عربی 
در پافشاری روی اين موضوع، به شکل حدس و گمان به . ن فارسی و زبان عربی دو زبان مختلف استزبا. پيروی کنم

ًاين نتيجه رسيدم که تحميل قواعد دستور زبان عربی به زبان فارسی احتماال بايد نسبت ھائی با رويداد مصيبت بار 

د ھمۀ ملت ھائی که به چنگ دستگاه دين اسالم مانن داشته باشد که مردم اين سرزمين را  تاريخ گذشتۀ ايران فلک زده 

اين رسوم و . گرفتار آمدند از عالم بشريت دور کرد و با قالبی تحميلی امکان ھر گونه پيشرفتی را از آنان سلب کرد

 سال پيش در ٢٠٠٠عربستان  ی در بيابانھای ئکردار و پندار و گفتار آئين مردمانی را که با ساختار اجتماعی قبيله 

خود نپذيرفته ه و تا امروز نيز گويا ھيچ تحولی را ب(مای سوزان بی آب و علف مناطق کويری به عمل آمده بود گر

به زور و تھديد و پس از : به ھمۀ شکست خوردگان تحميل کردند ) فريقای شمالیارويدادھای خاورميانه و : مثال . است

ِآنچه در دوران معاصر ما در سوريه و عراق و ديگر مناطق ًکشتارھای ھولناک و نمايش سرھای بريده، دقيقا مشابه 
جھان اسالم در رسانه ھای سراسر جھان می بينيم، و تحميل درد و رنج ھای وصف ناپذير، تجاوز به زنان، تبديل افراد 

زمينی به آزاد به برده، ايجاد دستگاه خفقان برای سرکوب از دين برگشتگان و يا ناباوران و ھمۀ تھديد ھای ماورای 

که فراموش کرده باشيم که ايرانيان قرن ھا از سخن گفتن و نوشتن به  بی آن...جھنم، مار و افعی و اژدھای ھفت سر

ممنوعيتی که امروز، در اشکال معتدل تر و زيرکانه . جز زبان عربی ممنوع بوده زبان فارسی محروم بودند و زبانی ب

تا پرچم ايران حق نداشت و ندارد بی آن که نشان زبان بيگانه بر آن حک تر ولی مصرانه تر در ايران رواج دارد، ح

ًحتا نام اغلب جنگ افزاھای دفاعی ايران برای امنيت ملی نيز بايد و حتما با عالئم و نام . شده باشد به اھتزاز در آيد
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ز به عموم زنان شھر تسخير ھمان کسانی نامگذاری شود که نياکان ايرانی را در استخر قتل عام کردند و پس از تجاو

 .شده، ھمۀ بازماندگان را به بردگی محکوم کردند

با آگاھی به اين امر که در ادامۀ تحميل صرف عربی، ما در عين حال با تحميل قوانين و آداب و رسوم و شيوۀ زندگی 

م و خدا و پيغمبر در ی به نام اسالئ سال پيش، بلکه در عصر انقالب رايانه ١٤٠٠ سال پيش، نه فقط در ٢٠٠٠عرب 

قتل يکی از گناھان کبيره محسوب «: قوانينی مانند قانون قصاص و ديه . با رکود تاريخی. کشورمان با آن مواجه ھستيم

در عين حال صاحبان خون يا اوليای دم . ھستندشود و در شرع حرام شناخته شده و مرتکبان آن مستوجب مجازات  می

شود و با  قتل عمد موجب قصاص است ولی با رضايت ولی دم، قاتل قصاص نمی. اند به عفو و بخشش نيز سفارش شده

  .»شود موافقت او قصاص تبديل به ديه می

ر ادامۀ حرفھايش دربارۀ فرانسوی د  و ژئوپليتيسين  ، ژان ميشل ورنوشه روزنامه نگار)١(ًاخيرا در يک ويدئو 

دست جھاد طلبان وھابی و دوستی نيکال سرکوزی با پدرخوانده ھای ھمين تروريست ھا، به ھمين ه سرھای بريده شده ب

به شماره گر . ِکه برای من ايرانی موجب شرمساری بزرگی بود... قانون قصاص و ديه در ايران نيز اشاراتی داشت

  . نفر فرانسوی زبان اين مصاحبه را ديده و شنيده بودند٢١٠٨٠ از ويدئو در يوتوب نگاه کردم، بيش

طور خالصه اگر بخواھم اين فرضيه را جمع بندی کنم، پرسش اين است که آيا جريانی که می خواھد، آگاھانه يا نا ه ب

ماری و استثماری قواعد صرف عربی را به زبان فارسی تحميل کند، تابع ھمان ايدئولوژی استع) ناخودآگاھانه(آگاھانه 

ًو خرد گريز نيست که با تحميل خود به توده ھا و ملت ھا، خواھی نخواھی اجبارا بايد طرح ھای امپرياليستی در دوران 

يعنی : ژی امپرياليست ھا برای تسلط بر خاور ميانه يدست کم در مقام يکی از عناصر سترات( معاصر ما را به پيش ببرد

ين ساخت و سازھای اجتماعی بين عربھا که ايرانی ھا نيز تاريخ ملی خودشان را به آن گره ا). اختالفات مذھبی و قومی

ی تازگی ندارد، آنچه تازگی دارد، مداخلۀ امپرياليست ھا و استعمارگران با تکيه به ھمين ئجنگ ھای قبيله . زده اند

باشيم، اگر مدعی شويم که حتا در زمينۀ با وجود اين شايد اغراق نگفته . ی و مذھبی استئاختالفات قومی و قبيله 

مداخلۀ امپرياليست ھا و استعمار نيز تازگی خاصی نسبت به دوران اوليه اسالم وجود ندارد، زيرا اين دين پيش از ھمه 

  .دين اسالم، دين خواص و عوام و دير آشنای زبان طبقاتی است. به نيازھای اشراف عرب پاسخ می گفت

دست داعش در عراق ه و غارت کاروان بازرگانان مکه و دزدی نفت ب) ص(اھزنی پيغمبر اکرم چه تفاوت بنيادی بين ر

 آوردن وضو و نماز یجاه  سال پيش نيز با ھمين دليل و برھان ھای امروزی، پس از ب١٤٠٠و سوريه وجود دارد؟ در 

ا جنگ ھای قبيله ھای عرب، و حاال که سرنوشت کشور ما ب. و دعا و به زبان آوردن ھمين کلمات سر می بريدند

سوری، عراقی، قطری ، سعودی، داعشی، النصره، القاعده، احرارالشام، بوکو حرام و ھزار و يک دار و دستۀ ديگر 

از قبايل عرب گره خورده، حاال که زبان ما نيز با صرف عربی گره خورده، و حاال که قوانين ايران با قوانين رايج بين 

ً و حتما بدون جا انداختن يک ويرگول از سورۀ بقره ًا سال پيش بايد اجبار٢٤٠٠ و حتا ١٤٠٠عرب ھای باديه نشين 

، می خواھم بپرسم چگونه می توانم ايرانی نباشم؟ و چگونه می توانم غلط بنويسم »غلط ننويسيم«گره بخورد، پس از 

  ولی به زبان فارسی بنويسم و فھميده شوم؟

  . عکسهًکامال ب. دست بکشيم» غلط ننويسيم«نا نيست که بايد از کتاب البته اين گفتار مختصر به اين مع
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