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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

                          ۲۴/۰۵/۲۰۱۵                                    نجیب سخی

 «دوم  بخش! » جناب هاشمیان وسطح بحث 

،  و دو سه نفر از هوا اند چون جناب هاشمیان  متکی به محتوای  گنجینٔه  دانش شان،  تٔه اندیشٔه خود را بیان کرده

خواهان نظر ایشان ؛ دم دمساز را با قلم ناساز خود آمیخته ، و بشمشیر زنی لفظی پرداخته اند ؛ یکی از همین شمشیر 

را ندارم ؛ اما خودش کلمٔه هیٔات را … توبیخ میکند، که سواد نوشتن و  بدستان بنام جناب معروفی ؛ در حالیکه مرا 

حتی تلویزیون فارسی بی بی سی و ! هیئت مینویسد ؛ در حقیقت آنچیزی را که بزبان میگوید با دست نوشته نمیتواند 

ف بردند ، یعنی این تلویزیون ملی ایران ، که مخترع این کژ انشائی ها بودند، دست باصالح اوصاف  و نابودی اصرا

کلمه را هیٔات مینویسند ؛ اما متأسفانه ایشان  باین مراد پابند نیستند، که جناب میتوانند بغیاث اللغات مراجعه کنند  ؛ اما 

؛ اگرازین همه بدویت گرائیها  و اینکه زبان عربی چه میگوید ... گردان عربی وصرف ونحو را بیان میکند،  و 

اطر نشان میکنم ، که   تغیر در زبان دری همیشه حالت الزمی دارد ؛ لهذا بیک ی نوشته بگذریم ؛من بایشان خ

 !!شود؛ چنانچه خود شما هم اقرار کرده اید   می

تغیر از غیر آمده ویک ی را از غیر گرفته و ی دوم را از تفعیل ؛ این روایت غلط :  ایشان روایت کرده و میگویند 

درین مورد ایشان میتوانند بازهم !! ساکن است اما در تغیر مکسور ومتحرک است  در غیر« ی » محض است ؛ زیرا

را حذف میکنند و این تفریس است  ؛ « ی » فارسیان یک: بغیاث اللغات مراجعه بفرمایند؛  غیاث اللغات میگوید 

لوی خرسند هستید، من با آن اینکه  شما به هزوارش نگاری په.  همچنان در مورد ولوع نیز همین منبع را باید  ببینند 

 .کاری کرده نمیتوانم ، هدف من تنها دفاع از نگارش پارسی دری یعنی زبان اجداد ماست 

ها در هنگام تلفظ برحروف علت آنقدر تکیه میکنند که این حروف از  شرح اصولی موضوع قسمی است،  که ایرانی

روند، که  چنین آوازی در زبان    دری خیلی فرا تر میحدود اعراب یعنی حرکات و ممدودات معمول در زبان پارسی 

 ...عیید ، امیید ، آسمون ، نون و: دری جنبٔه تلفظی ندارد ؛کلماتی چون 

مینویسند ، یای دوم با منبع عربی کلمه هیچ رابطٔه ندارد ؛ مثالً آئین عربی نیست؛ … گاهئیکه تغییر ، تعیین ، آیین و 

مجهول و معروف را یکنوع « ی» ها ها درهنگام تلفظ است ؛ همچنان آن ٔه زبان ایرانیعبارت از تکی«  ی دوم» بلکه 

مجهول را بنسبت فشار تکیٔه زبانی اصالً تلفظ کرده « ی » تلفظ میکنند ؛ مانند شیر غذا و شیر حیوان درنده ؛ زیرا

 .ها وجود ندارد  در زبان عامٔه آن« ی»نمیتوانند ؛ لهذاهمزه  در دندانٔه 

مجهول ی معروف را بکار میبرند ، که استادان « ی» همین اکنون در تلویزینهای شخصی و دولتی  کابل ، بجای

گرامی قلمبدست ؛ بدون اینکه در موضوع تعمق بفرمایند و قبول زحمت کنند استعمال دو ی را معمول میدارند ، که 

مجهول را به یای تکیٔه ایرانی «ی»تحریری ؛  این وضعیت تلویزیونها در بخش تلفظی  وهمین قلمبدستان  دربخش

میخواهند تبدیل کنند ؛ البته عمل تلویزونها عمدی و سازمان داده شده است ؛ اما نویسندگان اکثراً نا آگاهانه درین دام 

موضوع بناً تمام رقص افاعیل و تفاعیل را که جناب شما ارتسام میفرمایند بیهوده بوده و هیچ رابطٔه ب.  گیر میکنند 

 .   همچنان در تفاوتیکه بین وزنبندی و قافیه بندی وجود دارد ، لطفاً به آن در آینده توجه بفرمائید. ندارد 

اگر شما قبالً غیاث اللغاترا مطالعه کرده بودید ، وقت ما وشما باین تبادل آتش تلف نمیشد ، و جناب شما از رخ  

 .کوتاهی مطالعه بدرازی  سخن مجبور نمیگردیدید

 

 !!!ما در مورد ارشادات هاشمیان صاحبا 

اظهارات جناب هاشمیان ،که در مسائل تاریخ و وغیره تماس میگیرد همه را بیک وقت دیگر موکول میکنیم؛اما اینجا  

است  بسوالی میپردازم که جناب شان طرح نموده اند ؛ نجیب سخی در کدام فاکولته پوهنتون ودارالعلوم زبان را خوانده

برمال میکند ؛ یعنی خودش حق دارد فکر کند ؛اما دیگران برای کننده را  ؟ در قدم اول طرح این سوال منطق سوال

 !!فکر کردن باید سند داشته باشند ؛ آنهم در مورد زبان مادر ی و اجدادی شان 

اگر من تغیر را تغییر مینوشتم ، وزن وقافیه را نفی میکردم، همزه و حرکات  زبان اجدادم را زیر پا میگذاشتم ؛از  

 !ام ؛ باید حجت ارائه کنم واگرنه حق سخن گفتن ندارم  ؛ چون بحث اصول را مطرح نموده من کسی سند نمیخواست
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سطح وسواد و درجه تحصیل من در سایت افغان جرمن موجود است ؛ اما هدف جناب هاشمیان چنان است که اگر از 

 !پوهنتون آمریکا ویا ایران سند نداری توچه حق داری که حرف بزنی

دی که شما در مورد زبان در دست دارید؛ مربوط بزبان فارسیست؛  نه بزبان پارسی دری  ؛ از سن! جناب هاشمیان 

اینجاست که  هیچ اقدام عملی که بتواند خصوصیت ذاتی و اصلی زبان پارسی دری را مبرهن کند ؛ از شما تا کنون 

مان آموخته را  برزبان اجداد ما  سر نزده است ، ؛ لهذا هر آنچیزی را که در مورد زبان فارسی آموخته اید  ، ه

میخواهد تطبیق کند، و از دیگران  هم میخواهد ، آنرا گوسفند وار باید  نشخوار نمایند ؛ اگر این آماده خواری  را 

 ! .کسی دفع و ردکند ؛ باید برایش فرصت داده نشود

؛ بناً در مورد پارسی دری، شود، هدف از آن فارسی ایرانی هاست  هرگاه بحث زبان پارسی در غرب مطرح می 

هیچ پوهنتون آمریکا و اروپا کدام شعبه یا دپارتمنتی اختصاص ندارد ؛ از جانب دیگر هیچ نوشتٔه در مورد زبان دری 

در هیچ زبان معتبر دنیا  موجودنیست ؛ زیرا دانشمندان و ادابای زبانشناس ما تاکنون نتوانسته اند در مورد تفاوت 

کوچکترین اثری را بیرون بدهند ؛ چون این موضوع برایشان در پوهنتون ایرانی یا غربی   وخصوصیات زبان دری 

؛  لهذا این روشنفکران  اصالً به تفاوت و خصوصیات منحصر بزبان دری  واقف هم نیستند ؛   ! تدریس نشده است  

ل  باینطرف فارسی را دری حتی در مور تاریخ زبان دری شما بحیث زبانشناس  میگوئید، که  پنجاه یا شصت سا

من این کتابرا بپارسی دری نوشتم » هزار سال قبل در مقدمه دانشنامٔه خود میگوید ( م ۱۰۳۷ – ۹۸۰)سینا ابن! گفتند 

؛بناًادعا های شما در موردفهم و بیان  زبان دری  چنان با فارسی ایرانی (دیده شود دانشنامه تدوین احمد خراسانی « ) 

فکر خود  در چنین شرائطی که روشن! خودشانهم نمیدانند از کجا شروعشده و بکجا ختم خواهدشد  آمیخته است ، که

نمیداند سر کالوه درکجا واقعست ؛ متکی بیک سلسله قرار داد های ذهنی و تحصیلی مجرد باسرنوشت ومرام زبان 

ی ، وبخصوصیات رود ، به ؛ دست آورد ها وکشفیات دیگران که بزمان و مکان دیگر یک ملت ور می

یکی ازین نوآوری ها علم . جغرافیائی،اقلیمی و شرائط عینی زیست ملت وجامعٔه دیگری تعلق دارد ؛ استناد میجوید 

فونولوژی یا هجا شناسی زبان با متود وتکنالوژی معاصر است ؛ در حالیکه سرحد علم ودگم را  در ساحٔه تطبیق این 

راهن عثمان  آنرا برخ هر نافی نظر ، و متضاد گفتٔه خود میکشند؛اما توانائی علم نمیشناسند ؛ مگر هر بار همچو پی

های مدرن  وارداتی را در زبان سنت و روایت خود ندارند ؛ زیرا علم و تکنالوژی   تطبیق  عملی یک بند ازین داده

ونمند ساخته انکشاف میدهد ؛ زیر نام تجدد ؛ سنت و روایت کتلٔه انسانی را مضمحل وتخریب   نمیکند ؛ بلکه آنرا قان

 .مشروط بر اینکه مورد استفادٔه دگماتیک و میکانیکی قرار نگیرد 

من در تناقضی امالئی و انشائی ، که بین طرز تحریر شما ، که ساکنین را پهلوی هم قرار میدهید ، و رد این  

وضعیت از طرف متکلمین زبان دری مثال عینی آوردم  ؛ اما جناب شما از جواب در ین مورد، که مربوط به 

 !فونولوژی است  ؛ طفره رفته ، درجه تحصیل مراارزیابی میکنید 

علم عروض  و وزن شعری  و ساختمان ( ۱)قعیت اینکه؛ با تطبیق دگماتیک همین علم ، صنعت  هزار سالٔه وا 

در عدم درک و آموزش  علم هجا شناسی بومی .  هجائی این زبانرا  ؛ بدون اینکه آنرابیاموزند ویا بدانند رد میکنند 

مثالً شما غیاث اللغات . ن و بیگانه را پرستیدن است خود ما در کنج هر بام فونولوژی را جهر زدن ، این خودرا کشت

در حالیکه این اثر چکیدٔه  زیاده از هزار سال  صنعت شعری ، هجائی و تلفظی زبان پارسی !! را دربست رد میکنید 

 دری است ؛ چون در  فونولوژی، یا بهتر بگویم دگمولوژی  شما نمیچسپد ، این هزار ساله ثروت اجداد ما دریک شبه

 !!برباد میگردد

ها را  ممنوع و  بعضی حروف حرکات وسکنات ،شد و مد که از شروع عهد اسالمی درین زبان جاری هستند آن

موقوف میکنند ؛ در حالیکه زبانهای زنده و علمی جهان همین اکنون عالمات تلفظی را وسیعاً  در زبانهای شان 

 .مراعات وتطبیق میکنند 

بی  که در زبان دری شامل و مجری هستند ؛ صوت همزه را بدلیل واضح ، که در زبان از جملٔه تمام اصوات عر  

ها قابل تطبیق نیست ؛ حکم میکنید که  صوت همزه در زبان دری وجود ندارد ؛ در حالیکه  بر خالف فرمودٔه  ایرانی

ظاهر « ی»و « واو»ر  مصمت که هم متحرک بود وهم ساکن اما د:» شماخواجٔه طوسی در معیار االشعار میگوید 

چه پیشتر : »در همین مورد مفتی مراد آبادی در میزان االفکار میگوید «  . است ، الف مصمت را همزه نیز خوانند 

الف متحرک را : »،غیاث اللغات بنقل از  بهار عجم میگوید« ازین الف بود اما هنگام حرکت به حقیقت همزه است 

 « .همزه گویند

اند ؛  ه شود که شما ها  حق بجانب هستید ، و یا این بزرگان که تاریخ ادبیات پارسی دری را رقم زدهاینجا باید فیصل  

اگر هم شما میدانید و هم این بزرگان میدانستند ؛ پس در مورد دو زبان جداگانه و متفاوت ازهم ما صحبت میکنیم ؛ 
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نی  فارسی ؛اما نه از زبان پارسی دری، که این لهذا شما دانشمند زبانی هستید که دران  همزه وجود ندارد ، یع

 .!!!  بزرگان درمورد آن صحبت کرده و صوت همزه را در پارسی دری مشخص ساخته آنرا تائیدمیکنند 

من برای تثبیت، بزرگداشت وتمامیت پارسی دری و بر ضد هزوارش نگاری در تحریر این زبان ؛ مقالٔه نقش همزه  

سی دری را نوشتم ؛ این مقاله در بخشی از سایتها بمشکل نشر شد و دیگری آنرا سانسور در بیان ونگارش زبان پار

مقالٔه که هر بند آن یک یا چند بیت از پارسی گوی بزرگ تاریخ ابوالقاسم فردوسی را . کرد ؛ مانند سایت آریائی 

ه که از ذخیرٔه بی پایان شعر این نوشت. آورد ؛  مورد جفا وسانسور واقع گردید  شاهد صداقت و واقعیت خود می

سینا ، معیار الشعار خواجٔه طوسی اصول عروض مفتی مراد  موزون ومقفی پارسی دری ، مخارج الحروف ابن

آبادی، از غیاث اللغات مولوی غیاث الدین مصطفی آبادی ، از اعجازخسروی امیر خسرو دهلوی ،از رسائل و 

و وزنی حکیم ابونصر فارابی و از بخش موسیقی و وزن  کتاب شفا ،   بهارستان عبدالرحمن جامی ، از اصول آوازی 

 .اثر همیشه بهار ابو علی سینای بلخی  عصاره برداشته است 

تبصره های ذهنی ، واولی و کانسونی شما  در مورد آن ، نزد من   مایٔه پوزخند شده بود ؛ زیرا شخصی که تا حال  

؛ چگونه بخود اجازه میدهد ،که بگوید  فردوسی اینجا جوئیده نگفته بلکه    دهپنج بیت فردوسی را تقطیع و تحلیل نکر

چندین صفحه را با … اندو  جویده گفته است ویا آقای سخی هـ هوز را با همزه اشتباهی درین شعر فردوسی گرفته

 .همین انتقادات  ذهنی ، و  خسته کن  مملو  کردید 

جانب نقش همزه در  دل یا فردوسی را تقطیع کنید و آنرا با نوشتٔه ایناگر روزی برسد که شما غزلی از حضرت بی

بیان ونگارش زبان پارسی دری مقایسه کنید و اغالط و اشتباهات مرا بیرون بکشید، من اولین کسی خواهم بود که 

ه را در زبان ازین وسعت دانش شما استقبال کنم و اشتباهات خود را اصالح و انتقاد نمایم ؛ شما که موجودیت همز

دری نفی میکنید ، غیاث اللغات رادربست رد میکنید، حرکات و ممدودات را قبول ندارید  و علم عروض را تنها بنام 

میشناسید؛ زیرا در کلمٔه ولوع ، جدا ازاینکه در امالی آن موافق باشیم یا نه ؛اما شما میگوئید که واو دوم درین کلمه 

؛ لهذا من ازشما انتظار دیگری ندارم بجز !!!  م این اشتباه را تنها ناشناسی میخوانمساکن است ؛ من برای حفظ احترا

؛ زیرا هدف از تحریر آن مقاومت ! اینکه آن نوشته را  تردید و تکذیب کنید ، واگر چنین نمیکردید مایٔه نگرانی بود 

 .در برابر دگم  فونولوژی ایرانی و هزوارش نگاری است 

 !ه جدا و متباین از شما دارد ؛ این جرم نیست  اگر شخص  اندیش   

من درقدم اول افغان هستم و مربوط یکی از ! ملتگرای تاجک است : برخالف اشتهارات و تبلیغات شما،که  نوشتید  

کس و هیچ نظری  قرار ندارم ؛ پابند این اصل  هستم ،  ضد هیچ. ملیتهای افغانستان ؛ نه ملتگرا هستم ونه ملیت گرا 

 !  .من فکر میکنم و دیگران هم حق دارند فکر کنند   که

اصطالح شعر نو ؛چون واقعیت ندارد من بآن مخالف هستم ؛اگر آنرا کالم سپید ، یا مصرع های آزاد بنامند  ویا هر  

نم ؛ زیرا این نام دیگر بغیراز شعر را بدان بگذارند ؛ عالوه بر اینکه با آن مخالفتی ندارم ، آنرا تشویق و تائید نیز میک

 .اصطالح در حقیقت ترجمٔه و تطبیق  عملی دگمی است، که در فوق ذکرش رفت 

من خودم را درصف اشخاصی نمیدانم ،که بادست هزوارش نگاری میگنند و باصطالح شعرنو می سرایند؛ اما در  

 ! زبان ضد گسترش فرهنگی ایران شعار میدهند؛ این هذیان گوئی و آبرا بشمشیر بریدن است

هر تحصیل کرده باید  سر    . هدف از تحصیل کشف وشناخت حقیقت و خدمت بخلق خدای است ! جناب هاشمیان  

 !  در گریبان کند وببیند که باین هدف رسیده است ؟ 

ام که انگشت بر تناقضگوئی ها    من اگرچه هشت یا ده سال در آمریکا تحصیل نکرده ام؛ اما آنقدر تحصیل نموده

بگذارم  ، و در راه استقالل و تمامیت زبان وفرهنگ ملت افغان در حدود توانائی ام حقایقی را بگویم ، که دیگران 

 .آگاهانه از آن چشم میپوشند 

 انتهی                                                    

 

 :یاداشت  

که دراواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم میالدی؛ کتاب موسیقی کبیر را ( م    ۹۵۱ – ۸۷۴)ـ  حکیم ابو نصر فارابی  ۱

، یعنی این سنت در زبان «در عصر ما دیگران از اعراب اصول وزن شعری را می آموزند :»نوشته است؛ میگوید 

وزن شعری عربی است باید دور ریخته : )صد ساله دارد ؛اما بازهم جرٔات کرده وبما میگویند هزارو یک ما ریشهٔ 

 !.؛ در حالیکه هر اصل فرهنگی در جامعٔه بشری یک یا دو نسل بعد بومی میشود(شود 
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