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 06/09/2015          عارف عباسی

 

 و قلم کنار بگذار اگر هراسیدی دهن ببند
 

نمی دانم و تا دم رفتن  هیچمی دانم که تا هنوز خوب نه چراغ کش و نه زن ستیز ولی نه حسود، نه بدبینم، نه ُمَخِرب،
آستین  در دست کوتهگفته ای  م بهپیروکمتر می دانم دخالت نکرده و یادر تالش آموختنم ولی در آن چه هیچ نمی دانم و

 .به
امروز میر غضبان دیروز نیند که  و حوصله منددانا  اگر نپرسی و سؤالت مطرح نکنی چگونه می آموزی؟  معلمین

با قهر وغضب دانش آموزی جرأت ابراز نظر کردی حیث ه اگر ب ونگویند، از سؤالت خشمگین شوند و آن را جواب 
 و دانشمندان اند. و سلی جواب نمی گویند چون ایشان در جمع خبرگان 

 

 :مورد زیر دارم سهدر  پرسش ها و مالحظاتی
 

 تدوین قاموس –اول 
 «استاد زبان دری»اعطای لقب  -دوم 
 نحوۀ عکس العمل و بر خورد با نظرات مخالف -سوم

 

 :قاموس  -اول
ابتکارات قبلی تدوین قاموس دری به دری چه بکلی از آغاز باشد و یا تکمیل کار های نیم کاره و یا وصله زدن 

و موفقیت مبتکرین و عاملین و شاملین آرزوی قلبی و صمیمانه. سؤالی در ذهن  کاریست بس نیکو و در خور ستایش
افغان های بیرون کشور تدوین می گردد و یا برای  برای آموزشو کیها بودهاین قاموس  بهره گیران بر می خیزد که

 .درون مملکت و یا هردو
 

 هموطنان خارج از میهن باشد باید نکات آتی را در نظر داشت.اگر منظور تنها 
اگر احیاناً  و ت قرار دارند اکثراً به کمپیوتر و انترنت بلدیت ندارندسو ش هتر از سن پنجافیصدی حد اقلی که باال - 1

 می نویسند.با محدودیت هایی رهی یافته اند با همان شیوه و مکتب اصیل دری 
 

 فیصدی دقیق در دست نیست( و شامل دو دسته اند اکثریت را تشکیل میدهند )قشر دومی که   - 2 
 

لم تک یآنهایی که در وطن تولد شده و در سنین باالتر از ده سالگی خارج آمده اند به مشکل به زبان های مادر - الف
 محروم اند. آن می نمایند و اکثراً از نعمت نوشت و خوان

 یا در خارج تولد شده اند حتی با زبان های مادری تکلم نمی توانند فت به خارج آمده وعده ای که پایانتر از سن ه - ب
 البته توجه و فشار های خانواده ها استثناآتی آفریده()

 مفیدیت قاموس مورد غور قرار گیرد.باید  لذا در تحت چنین شرائط
ر است واقعیت های عینی مملکت در نظر در حالت دومی که اگر قاموس برای استفادۀ اهل وطن تدوین می گردد بهت

حیای آنچه ویران یزی، ویرانی های مادی و معنوی برای افغانستان مجال ابعد از سی سال جنگ، خونر گرفته شود.
متأسفانه در دوران زمام داری حامد کرزی نه تنها درب های  شده بود و از جمله فرهنگ اصیل افغانی میسر گردید،

 در برابر نفوذ فرهنگی ایران اصالً دربی و شدافغانستان به روی نفوذ سیاسی، اقتصادی و مذهبی ایران باز گذاشته 
 .گردیدبار عهده دار وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان  وجود نداشته گماشته ای خاص ایران دو

تلویزیون های مشهور و پر بینندۀ داخل  یۀ محترم تدوین قاموس دعوت می نمایم که سری به برنامه هامن از کمیت
بدقت تماشا نمایند و پیمانۀ استعمال  بزنند پخش اخبار و میز های مدور و برنامه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را 

مأمور بلند رتبۀ دولتی، وکالی پارلمان و استادان  .درا خوب دریابن و تقلید لهجۀ ایرانی کلمات و اصطالحات ایرانی
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ر آن بلکه سعی ب فضیلت مآبی و دانشوری می دانندحتی نو ساخته( را ) پوهنتون نه تنها استعمال اصطالحات ایرانی
 به آن مباهات می کنند.است که به لهجۀ ایران سخن سرایند و 

ایران اعمار شده مدرسین بلبل وار ایرانی می گویند و تمام  شیخ آصف محسنی بزنید که به پول« دانشگاه!» سری به 
هموطنان اهل تشیع  صداقت خود را در  مبلغین و امام های تکیه خانه ها و مساجد مواد درسی از قم و ایران آمده

ریده ج نشرات کتبی به شما انتباه آن می بخشد که شما روزنامه، پیروی از خط امام در ایرانی گفتن تظاهر می دهند.
روزی خواهد رسید که مزدور کار افغانستان کاله شپو نپوشد ولی ایرانی صحبت  و یا مجلۀ ایرانی را می خوانید

نماید. در چنین احوالی و با قوت و سرعتی که این تسلط و تهاجم در جریان است تأثیر گزاری این قاموس مورد سؤال 
 قرار می گیرد.

 

نگارگر هم نوا ام. ما یک خالی بیش از هفتاد سال داریم نه تنها از لحاظ مالی من با فرمایشات جناب محترم اسحق 
ب و آثار ، کتتراجیم. نا بلدی با زبان های غربی گی محدودیت و عدم توجهاتی داشتیمفقیر بودیم بلکه از لحاظ فرهن

 .و است بحیث یگانه مؤخذ در اختیار ما بودبروی مجبوریت ایرانی 
 از  بعد که اگر نمودن و این فاصله را کوتاه ساختن در قدم اول مسؤولیت یک نظام مردمی و ملی استاین خال را پر 

و رقابت های زور طلبی به این اصل مهم و حیاتی توجه نموده سیاست روشن و  خواهیفراغت از جنگ های قدرت 
فرهنگ و تقویت در صیانت   ان هاافغ خالق  مشخص طرح نموده در راه مسیر بخشیدن  اندیشه ها و استعداد های

. خدمات ارزشمند خبرگان در تدوین قاموس نیازمند حمایت، نمایندمربوط توجه الزم مبذول مؤسسات ملی در چوکات 
 پشتی بانی و کمک مالی دولت است.

 

زرگ قدام ببهر حال ابراز این مالحظات که شاید دقیق و درست نباشد نباید بحیث ایجاد مانع در بسر رساندن چنین ا
 پنداشته شود.

 
 اعطای  لقب استاد زبان دری: -دوم

 

و خواهر محترمه از صمیم قلب احترام دارم و تا جایی که در مورد دبا کمال صداقت اذعان می نمایم که به هر
تحصیالت و خدمات فرهنگی و اجتماعی شان معلومات در دست است هر دو خانم را در موقف قابل ستایش علمی 

 ارج گذاشته شود.آن فهم و دانش در طبقۀ زنان وطن است که باید به  ده و هر یک ممثل اهلیت، لیاقت وقرار دا
  به عرم می رسانم:یالً ذا د ردر زمینه نظریات خو

 

 شعر: - الف
 

 قرار گرفته.اشعار دو خواهر ما معیار اعطای لقب استادی زبان دری اگر درست فهمیده باشم 
دنیای خود را دارد و بحریست بس گسترده و پهناور که حدودش قابل تخمین « 1» فارسیشعر و شاعری در زبان 

وجود داشته و تا امروز این تا جایی که تأریخ کتبی مبین است در قلمرو زبان فارسی/دری به هزاران شاعر  نیست.
 جزء فرهنگ است. ینو های یبا به نحو باستانی اش و یا به شیوهز رهن

راه  ه ایوده بعضی به فلسفه گرائیده و دستدر جمعیت شعرای پیشین و معاصر هر که را سلک و راه و مکتبی ب
ار از زیبایی هایش با بکگرویدۀ طبیعت بوده  ه ایعد دیگرانی در بحر تصوف شناور بوده اندالهیات پیشه نموده و 

کوچه های عشق سرگردان از سوز و سوخت  ترسیم نموده اند، دیگرانی در خم و پیچ آثاریبستن رنگ های تخیل 
، چشمان پر خمار قد و قامت، کمند زلففراق نالیده و در انتظار وصل پشت دیوار های آرزو ایستاده اند، از رعنایی 

و  اصل کهوهم شعرایی داشتیم و داریم  .به جوالن انداخته اندرا تخیالت خویش سخن رانده و رخ زیبای محبوب 
ی خبری غرور ه از راه گمی های انسان و قرار گرفتن شان در سیه چاه جهل و بدرد توجه قرار داآدمیت را مو معنی 

فریده گار آماند آثار  تأمین منافع خود و دیگران یوا داشتن ظلم و ستم بر بنی نوع خود برارو ت و تکبر در اوج قدر
ار داده را مسیر تبارز اندیشه های خود قآالم و محرومیت های جامعه ر ،درد ها، غصه ها این دسته از شعراء اند

بند جهل، خرافات  اعجاز کالم در صدد رهایی جامعه از با وبرای رهنمونی جامعه بسوی راه آدمیت چراغ بدست بوده 
بسی مسائل و  و موهومات بوده اند و دیگرانی چون پروانه ها در دور شمع عشق وطن چرخیده پر و بال سوخته اند

 و قدرت قلم می خواهد.  فهم بلندبیانش خود  حیطۀ تخیل و دانشم بیرون بوده ازدگری که  مرتبط
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 نوعیت و  ،هیچ مدانم در آن  من ،محکی برای ارزیابی و قضاوت بر شعر و شاعر است گذشته از صنایع شعری که
و رمزی در این جلوه کیفیت اشعار در آن ترازو وزن می گردد، شعر صحنۀ تمثیل هنر واالی سخن است و قدرت 

که به کالم حالوت می بخشد و برای گیرنده حیرت می آفریند. شعر متقدمین مبین سحر و اعجاز کالم نمایی نهفته 
ر عمق د و محیرالعقول می درخشد. ده اات بکر و خارق العهیعادی که با تشب تخیالت مافوق تصور انسانِ است که با 

بحر معنی بیدل در آمدن و تخیالت بلند پرواز موالنا را درک نمودن و در چکیده های حافظ از حالت ظاهر به باطن 
مطرب و چنگ و چغانه را یافتن و حال خمار  وساغر و پیمانه ، صراحیمیخانه، ساقی،  می، رفتن و نشانی اصلی

م سعدی رموز کالو توحید و یکتا پرستی را در اوج پندار درویشانۀ سنائی دانستن و به عمق نظر می طلبد  ا دانستنر
و  جامی  این که فرخی چه گفته و دقیقی چه سروده  یک موضوعی که من از گفتن آن عاجزم. و رپی بردن و هزا

 و صدهای دگر.رودکی 
در پهنای افق ال یتنهاهی شعر ستاره شناسی و ستاره داوران است که  گفته آمد آزمونگاه شعر و دستاویز آنچه در باال
 .و لقب مناسب برای شاعر انتخاب نمایند پالی نمایند

 
 استاد ادب دری: - ب
 

نا ، کلمۀ استاد نا آشجامعۀ ما توضیحاتی داده اند. بلیدر « استاد»نویسندگان محترم قبالً در مورد معمول بودن کلمۀ 
 استعمال و ترویج آن معلوم نیست. نیست ولی قدامت

ر د« حرف دال را»استاد می گفتند حتی عوام النأس  و یا بصورت عموم اهل کسبه و مخصوصاً سلمانی ها را خلیفه
 .می گفتند «ستاکاراُ » اخیر حزف نموده 
 استعمال می گردید.، مکاتب مدارس و باالتر از آن کلمۀ استاد بر صبغۀ احترام برای معلمین در محیط علمی ما

گرچه سندی در دست نیست احتماالً کلمۀ استاد از نیم قارۀ هند آمده باشد چه در آن سرزمین موسیقی که جزء دین 
شناخته می شد خارج حلقات دولتی سازمان های کهن و باستانی داشت که در چوکات هر یک سرایندگی، نوازندگی 

ر و سوانح پندت راویشنکواده ها از نسلی به نسلی انتقال می کرد و رقص تدریس می گردید موسیقی در بعضی خان
هشت نسل را نشان می دهد. لذا موسیقی در هندوستان توسط نظم خاصی اداره و تدریس می گردید که پیدایش هنر 

 به موسیقی هندوستان رونق خاص بخشیده با وصف اختالط با غرب از اصل نگریخت.ما نسی
لقب استاد در رشتۀ موسیقی تحت شرائط خاص و با مراعات معیار های ثابت زیر نظر خبرگان و اشخاص ذیصالح 

 .می شد ءاعطارقاصه  موسیقی به سراینده و نوازنده و رقاص/
تشویق و تقلید  یدر افغانستان نه چنین سازمانی وجود داشت و نه معیار های مشخص، وزارت اطالعات کلتور برا

 از هند به بعضی سرایندگان و نوازندگان لقب استادی بخشید.نا مکمل 
 

 :لقب استاد در شقوق علمی و محیط اکادمیک - ج
 

اگر مراجع ذیصالحیت علمی کشور با داشتن وظیفۀ اعطای القاب مثالً کمیتۀ دانشمندان و اهل خبره در چوکات 
دیگر فیصله می نمود که لقب استاد مافوق درجۀ وزارت تحصیالت عالی، یا شورای عالی پوهنتون و یا تشکیل خاص 

و استادی بحیث یک رتبۀ علمی برسمیت شناخته شود در  معلم یک رشتۀ خاص علمی داده شود پوهاندی به یک
تعداد معین کتب تحقیقاتی را ترجمه و یا تألیف نموده و بحیث مواد درسی و منابع و مؤاخذ صورتی که  اگر پوهاند 

ا واجد ب مربوط تدریس نمودهځی مدت معین را در رشتۀ خود در پوهنقرار گرفته باشد این پوهاند ه علمی مورد استفاد
 ، ریاضی و شقوق مختلفۀ طبابتفزیک، کیمیارشتۀ مربوطه مثالً برایش لقب استاد بودن این مشخصات و معیار ها 

ه ک ا گرددطاء و شرعیات و غیره اع، رشته های اختصاصی اقتصاد، حقوق، قضیا پشتو و انجنیری و ادب دری و
 .در این حال موقف استاد از لحاظ اکادمیک نزد همه روشن می بود

 عالوه بر آن استادی در یک زبان ایجابات خاص خود را دارد
 

 .خلق تألیفات، تراجیم، رساالت و آثار مربوط به جهات مختلف یک زبان 

 .داشتن یک کرسی علمی در چوکات پوهنتون و تدریس برای یک مدت معین 
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 در علم بیان،  با دانش عمیقان دری مخصوصاً زب اور بودن و صالبت داشتن در محیط کستردۀ یک زبانغ
و غیره ضرورت مبرم است و کسی در موقف استادی زبان باید عاری از عیوب،  و نحو بدیع، صرفو 

 اغالط و اشتباهات امالیی، انشایی و صرف و نحو بنویسد.

 د از جملۀ مشخصات بوده می انۀ نوشتن که مکتب خوانده خواهد شص و مبتکرپدید آوری یک سبک خا
 تواند.

 

تصمیمی در بیرون مملکت بدون مراعات مشخصات و معیار های الزم توسط ذوات محترمی که خود استاد زبان 
رون نهادن از پا بیتدریسی داشته باشند دری نیستند و تائید کنندگان آن ولو که دارای درجات بلند علمی بوده و سابقۀ 

 گلیم صالحیت شان است.
 

 پذیرش نظریات متفاوت: - سوم
دو اخالق معیار و اصل مبرم و اساسی است. ما  مسلماً هر پدیده ای مؤافقین و مخالفینی همراه دارد که در ابراز هر

قفس سینه قید کردیم، ولی زندگی در در دوران های استبداد های گوناگون را پشت سر گذاشتیم و مدت ها نفس را 
جای دگر و شرائط دیگر ما را از غل و زنجیر اسارت های فکری وارهانید. دانشمندان ما، محققین ما مؤرخین ما 

 بیشتر درک نموده و دیگران را در این طریق رهنمون اند. این اصل را یقیناً که بهتر و
ه و بتوهین بوده نقدی بر محتوی باشد واجب االحترام است ، هتک حرمت و ابراز نظر که مبری از تعرم شخصی

الل و بحث ارزشی و دنقد گردد که متکی بر است آنموکراسی و حق مشروع آزادی بیان محترمانه بریتأسی از د
معیاری باشد. نظر متفاوت را نباید اهانت دیده و شخصی تلقی نمود و نباید اصل محتوی را کنار گذاشته بر امور 

شته و سوابق و اقوام و اقارب کسی تعرم و تجاوز صورت گیرد. همانگونه که ما نظریات را محترم شخصی گذ
می شماریم به عقاید سیاسی مردم کاری نداشته تا وقتی نویسنده یک جنایت را تبرئه نکرده خودش دست آلوده به خون 

 نداشته باشد.
وازین اخالقی و اطالعاتی از طرف ارباب دانش ، قهر آمیز و خشمگین و تعرضات خالف مخشن یعکس العمل ها

چون امکان دسترسی به  است، و خود بیاد آورندۀ استبداد د.دسخت تأثر آور، دل شکننده و نامطلوب محسوب می گر
این نوع برخورد ها مظهر نهایت ، می شودگرفته  کارقین و فانه و شالق و برق دادن نیست از قلم بحیث این وسیله 

 ؟؟که در برابر من هر کاره سخن گوییو منم گویی است که تو چه کاره ای  خود خواهی
صادقانه اعتقاد موجود باشد باید برخورد سالم و آفاقی و ارزشی  بیان در برابر نظریات متفاوت اگر به اصل آزادی

 حوصله و سینۀ فراخ داشت که خود بزرگواری و فضیلت مآبی است.گرفته باید  صورت
، اگر غلط پنداشته، درست گیردافتخار است که اگر عرائم من مورد توجه و نقد خبرگان قرار کمال مسرت و 

 .م مرا تدریس و رهنمایی کنندشابنفهمیده به خطاه رفته 
 

 پایان
 
زبان را سرحد نبوده و ملیتی نمی شناسد اصالت هویت ملی به زبان ربطی ندارد و مال و  در مجموع هنر و «1»

 .ِملک کشور خاصی پنداشته نمی شود
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