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  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ جوالی ٠٢
  

  !جناب محترم ھاشميان صاحب..." رنويس،ُنويسندۀ پ"پاسخ به مقالۀ 
يد ونه که نوشته اگبگو مگوی شخصی و از روی خصومت و بدبينی، آنقبل از ھمه توقع دارم که اين جواب و سؤال را 

خالف دريافت و . نمی آيد، تلقی نکنيد" خوشم"خاطر آنست که گويا  از ايشان ه انتقاد من از جناب مسعود فارانی ب

تر، ما ًنگرش شما، جناب مسعود فارانی از جمله محدود کسانی بودند که در زمان تندرستی و صحت مزاج نسبتا بھ

اگر : " و ايشان را در بارۀ من نظر اين بود ًبعضا با ھم صحبت ھای تيلفونی داشتيم و جويای احوال ھمديگر می شديم

من ھميشه پاس ايشان را . شاھد اين مدعا جناب محترم سيستانی صاحب ھستند." انسان خوبی در جھان است، اوست

زم را مبذول نموده ام، ولی در عالم نوشتن و ابراز نظر بعضی داشته و به شخصيت اجتماعی ايشان توقير و حرمت ال

يد که انسان، با حفظ ھمه احترامی که به يک نفر دارد مجبور به ابراز نظرمخالف می شود،  آاوقات مواردی پيش می

ر دو ھدر  موارد، وقتی من از خود حرف بزنم، ۀگاھی با جديت و اصرار و گاھی با شوخی و يک اشاره، اما در ھم

مسألۀ سنگسار از نظر من خواه دينی يا . گونه از تبادل افکار از جانب من عاری از خصومت و کينه و دشمنی است

 شود، يا به اجرای پاکيزه شدۀ آن از آلودگی اءی که اجراًغيردينی يک عمل نکوھيده است، بناء به ھر نام و به ھر شيوه 

 کسانی که به ھر نامی از آن  حمايت می کنند، يا آن را تشويق يا هم و عليھا پند و ارشاد داده شود، من مخالف آن ھست

  . ترغيب می کنند، با شدت تمام می ايستم و از ايشان با تمام قوت انتقاد می کنم

ًدوستی درجای خودش، اين عمل کامال غيرانسانی است، بايد به ھيچ شکل نه تبليغ شود و نه مورد حمايت و پشتيبانی 

  . د ـ حتی با زيبا ترين کلمات، با لطيف ترين جمالت، با آسمانی ترين حجت ھا، و با اجرای رقيق ترين مراسمقرار گير

صيقل کردن اين تفکر را حتی به بھانۀ حق آزادی بيان، نبايد اجازه داد و به مروجين آن ياری رساند، و از آنھا جانب 

 اين مورد شخصی پنداشته اند، يا شما و کسانی ديگر، آن را ًبناء اگر جناب مسعود فارانی بحث مرا در. داری کرد

دليل آن، اين است که : که بگويم  خصومت يا دشمنی با ايشان تعبير می کنيد، من کاری کرده نمی توانم؛ غيراز اينۀنشان

تقاد عادت فرھنگ بحث روی مسائل مھم به گونۀ جدی تا امروز ميان ما رواج نداشته است و اکثريت ما به نقد و ان

  . ی از ديوانگی می دانند، شايد در آينده ھم به سھولت بدان دست نيابيمانکرده ايم؛ و حال که برخی آن را نشانه 

چون وجود چنين وضعيتی می تواند مانع رشد فکری يک جامعه شود، نظر من اينست که بھتر است ما به فرھنگ نقد و 

  .  ھمچنين عادت به نقدپذيری نمائيم. منفی يک اثر، خود را آشنا بسازيمانتقاد سالم؛ يعنی، بيان نکته ھای مثبت و 

مسائل بعدی شامل نوشتۀ تان را بھتر است به نوبت، و با در نظر داشت ھرسؤال شما جواب بدھم؛ البته با ذکر فشرده 

به ! ق به قاعدۀ نقد يک مطلبمطاب: يد و من چه جواب داده امان عزيز بدانند که شما چه گفته ای از نظر شما تا خوانندگا

  :ترتيب شماره
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  :  در خصوص رابطۀ عنوان نوشته و آغاز صحبتـ ١

قاعده در نويسندگی چنين است که کسی که در عنوان نوشته مخاطب قرار می گيرد، در آغاز متن نيز بايد ھمان شخص 

لی روی صحبت شما در آغاز ، و"دوم شخص مفرد است"درعنوان نوشتۀ شما مخاطب تان . مخاطب قرار داده شود

که کسی را  واضح است که نويسنده می تواند بعد از اين. است] افراد غايب" [سوم شخص جمع"بحث در مقاله به 

ًی چند فراموش کند و مطالب نوشتۀ خويش را با چيز ھای ديگر، مثال، امخاطب قرار می دھد، مخاطب را برای لحظه 

 يک خبر، يک شعر، يک وجيزه، يک مقدمه يا ھر چيز ديگری آغاز کند، اما، با يک حکايت، يک لطيفه، يک گذارش،

ًاگر او در عنوان نوشتۀ خويش کسی را مخاطب قرار داده و قصد سخن گفتن با شخص معينی را داشته باشد، قاعدتا 

شما محترم به انتظار چنين است که . بايد سخنش را با ھمان کسی شروع کند که درعنوان روی سخن با وی بوده است

خصوص در زمينۀ زبان و ادبيات و نوشت و خوان، حيثيت يک ه عنوان يک استاد با سابقه، در بسياری مسائل، ب

که چون استاد چنين  اگر شما چنين قواعدی را رعايت نکنيد، ديگران به فکر اين. ديرا برای ما داشته باش" ائدول"

  .خواھند گرفت که در اصل نبايد پيش گرفتکرده، پس بايد ھمين درست باشد، راھی را پيش 

، زمانی که مصروف تحصيل زبان بودم، در "کمبريج"بر اين موضوع  يکی از معلمين بسيار ورزيدۀ زبان انگليسی 

  .،  تأکيد می ورزيد)strictly(ًکه تمرين مقاله نويسی داشتيم، اکيدا، به قول خودش  روز ھائی

می دانم، که اين قاعده را می دانيد، اما چرا در . شما محترم اين اصل را نمی دانيدمنظور من، صد البته، اين نيست که 

که سخن تان را با من آغاز کنيد، که مخاطب شما بودم، با کسانی آغاز کرده ايد که غايب  جای اينه آغاز نوشته، شما ب

ک يا چند پشتيبان ضرورت داريد تا حضور اند، شايد برای اين باشد که شما محترم در جدل و بحثی که با من داريد به ي

که آنھا را کماکان دعوت به اين کنيد که از نوشته ھا و  يا اين. ًآنھا در ذھن تان شما را در وقت نوشتن روحا نيرو ببخشد

  . از خود شما بازھم حمايت کنند

 و به نيرو و فھم و دانش و حقانيت و خوده که دارند، به اين حمايت ھا نياز دارند، زيرا ب خيلی ھا ھستند، با ضعف ھائی

ن خويش خواھش نمی کنند اکسانی که به خود اطمينان و ايمان دارند، نه تنھا از مشوق. استداالل خويش بی باور ھستند

د که فالن نويسنده عالی نکه دريچه ھا و صفحات را با کلمات گرم، حمايتگر و نويد بخش شان پر کنند و به مردم بفھمان

بس کنيد، ذره را به : "ن نظريات خويش می خواھند کها، بلکه با تواضع و فروتنی از يک، يک موافق...د يامی نويس

  !" آسمان نبريد

  :خطاب کرده ام" دورو"  در قبال اين گفتۀ شما که گويا من آقای انصاری را ـ٢

ين مطلب که گويا من آقای انصاری جناب شما رسم امانتداری درنوشته و بحث و مناظره را مراعات ننموده و با طرح ا

من تنھا در يک " تقاضای يک ابھام از يک عالم موسپيد"درنوشتۀ . خوانده ام، به من اتھام بسته ايد" دورو"را شخص 

  .  معلوم می شود که جناب شما نوشته را دقيق نخوانده ايد؛ يا قصد نفاق افگنی داريد. کار برده امه جا کلمۀ دورو را ب

کار نبرده ام، بلکه ضمن گله ھای سخت و شديد از آقای انصاری، به عنوان ه را من در مورد آقای انصاری باين کلمه 

از نظر طب اجتماعی "ًو يک انسان موسپيد، کسی که غالبا ھر شخص و ھرنوشته را ] روانشناس يا روانکاو[يک عالم 

 از زبان مردم، چون دعوا دارند که ديگران بيمارند قابل مکث می دانند، مخاطب قرار داده از ايشان" و عقلی و عصبی

جای استفاده از اصطالحات  دشوار فھم مسلکی با زبان ه و اعصاب وعقل شان را از دست داده اند، تقاضا نموده ام که ب

ن ، موسپيدا...روان و ساده به مردم  ساده و خوش قلب و خوش نيت و کم سواد يا بی سواد کشور صادقانه دورويان و

کار برده ام نظر ه ی که من کلمۀ دوروئی را در آن بابھتر است به جمله . غير از جنس خودش را، به مردم بشناسانند

  .شما و خوانندگان را معطوف سازم تا ديده شود که آدم مغشوش و مغلوط کيست
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 ھستيم و جھان ديده و مطلع از خوب گفتيد دست به دامان ما بزنيد که مو سپيد و با تجربه و عالم، و دانا تر از پيامبران"

راه . شما را از خواب گران بيدار می کنيم و از خوب و بد جھان و انسان آگاه تان می سازيم... و بد و از حق و ناحق

از . شما می شناسانيمه ھر چه دروغ گو و دو رو و مکار و حيله گر و ناراست است را ب. شما می نمايانيمه راست را ب

  "زديم؛ چه شد؟ . گی و عجز و فالکت و ادبار نجات تان می دھيمھمه درماند

را به ...  داده اند که دورويان و دروغگويان و مکاران وهگفتيد، اشاره به تمام آنھائی است که يک عمر به مردم وعد

ًی که فعال ا َمردم معرفی می کنند و مردم را از شر اينھا نجات می دھند، به شمول جناب انصاری صاحب که در قضيه

مورد بحث است، باوجود تقاضای صريح اين کمينه، ار لحاظ مسلکی به تحليل موضعگيری جناب ھاشميان صاحب در 

تحليل اين قضيه می تواند خيلی از حرف ھا و نيت ھا  را  آشکار . آن زمان در قبال آن پيشنھاد، ھيچ چيزی ننوشته اند

  . سازد

مردم شکايت از ! از ھمه، از جمله آقای انصاری. گفتن حقيقت را به مردم داده اند ۀاين شکايتی است از کسانی که وعد

ما معرفی می کنيد؛ و ه اين دارند که شما به ما وعده داديد که دو رويان را، دروغگويان را، مکاران و حيله گران را ب

 اين اشاره از صحبت بسيار مختصر و .کجا شد آن وعده. ما ھم به حرف شما باور کرديم و به خود تان اعتماد نموديم

 بر می خيزد که من و جناب انصاری صاحب روزی در يک محل با ھم داشتيم و از شناختی که من از گذشته و یتلويحي

  .  از فعاليت ھای سياسی ايشان دارم

م بر می انگيزانند نوشتن مقاله ھائی که جناب انصاری صاحب بار بار بدان ھا اشاره می کند، ھمين انتظار را در مرد

که از  وليت ھائیؤبه خود ھم نگاھی بکنيد که در باب ابھامی که شما می توانيد پرده از روی آن برداريد، با ھمه مس: که

اميدوار بودم با "ی نمی کنيد و از روی آن تنھا با گفتن اين سخن که اآنھا در قبال مردم دم می زنيد، ھيچ اشاره 

کار براه افتد ولی برخورد ھای شما وگروپ شما از نظر طب اجتماعی وعقلی عصبی قابل ھمکاری با گروپ دوم اين 

  ." مکث است که چرا به ھمکاری تن نميدھيد عفو و بخشش را که پيشه ای دانشمندان وبزرگان است پيشه نميسازيد

ری آن زمان جناب انتظار من از جناب انصاری صاحب اين بود که برخورد و موضع گي: سخن را گوتاه می سازم

ھاشميان صاحب را، پيش از اين که به مسائل عقلی و عصبی در خصوص جناب نوری صاحب و جناب معروفی 

ره بين  طب اجتماعی و عقلی و عصبی قرار ذًصاحب و اين کمينه، و تلويحا به ديوانگی ما اشاره کنند، يک بار زير 

يان صاحب ھم، مانند ما سه نفر، به مرض عقلی و عصبی دچار بدھند و علت آن را بيان فرمايند تا اکر جناب ھاشم

  . رددگًباشند، ضرورتا به جست و جوی يک انسان سالم و توانا برای پيشبرد اين پروژه اقدام 

توصيۀ اين ديوانه را بپذيرد؛ زيرا شروع و موفقيت اين پروژه ايجاب می کند که از روزھای آغازين آن يک انسان به 

رای اعتدال، که عادت به افراط و تفريط نداشته باشد، يک انسان سالم، ھم از لحاظ روحی و ھم از لحاظ تمام معنی دا

  . جسمی، در رأس آن قرار بگيرد

عالمه دھخدا کجا زبان شناس اکادميک و واقعی  بود؟ ! حتمی نيست که اين انسان يک زبان شناس به تمام معنی باشد

متعادل، باحوصله، باگذشت، شخصی که روحيۀ ھمکاری واقعی، در ھمه حالت ھمين قدر کافيست که شخصی سالم، 

را به ديدۀ قدر بنگرد  زمينه ھا و تحت ھر شرائطی داشته باشد، به کار دسته جمعی باورمند و کار ديگران ۀھا، در ھم

  . و درضمن دارای تحصيالت عالی و تجربۀ فرھنگی و آگاه از زبان و فرھنگ نو و کھنۀ کشور باشد

کارعملی تدوين کتاب را به تيم ھای چند نفرئی که در رأس ھر کدام يک انسان پرکار و آگاه از تاريخ ادبيات و زبان 

و ھم از نظر انسجام ن ه شخصی که ھم از نظر حوصله و بردباری داشتباشد، بسپارند، و کار اداره اين تيم ھا را ب

که بايد دارای ذوق و شم استنباط معنی و مطلب از راه  اين شخص عالوه براين. کاری بين تيم ھا توانا باشد، محول کنند

و ادب و اندوخته احساس ظريف و تعقل، بيشتر از رھنمايان ھر تيم، باشد، از تجارب و معرفت استادان عرصۀ  شعر 
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ھا و تعابير زبان دانان با نام امروز آگاه باشد و به آنھا احترام داشته قدر و مقام شان را بداند و از آن ھا در انجام اين 

  .   کار مشورت دريافت کنند

 و خ را به آب بگذارندوجناب انصاری صاحب، اما، باتأسف کوشش دارند که مقصد يک تيم درست شود؛ می خواھند کل

ر راست که خواھش ما ديوانه ھا، يا حداقل يکی از اين سه ديوانه، اين است که خشت زيرين اگ درحالی! از آب بگذرند

ی که من دارم، دارای ا و خشت زيرين موجود، با تجربه   راست و بدون کژی باال می روداگذاشته شود، ديوار تا ثري

  !ی الزم برسدگژئی است که گمان نکنم ديوار مورد نظر به بلند

  ":رنويسیُپ" سخنی ھم پيرامون ـ ٣

  :علت پرگوئی يا  اطالۀ سخن در کل سه چيز است

  بيماری پرگوئی و دراز ساختن سخن؛) يک

تنھائی و بيکسی که برخی انسان ھا را وادار به آن می کند، که وقتی کسی را می بينند يا می يابند، قصه را شروع ) دو 

  گپ می زنند؛ و،می کنند و تا می توانند 

ًوقتی که انسان مجبور به تفصيل يک مطلب شود، خصوصا وقتی که طرف صحبت از روی فھم کم، کند ذھنی و ) سه

 که وجه مغلوط خودش نمايان نگردد، بحث را به شکلی مخدوش می کند؛ مثلی يا جھت مغشوش کردن بحث، برای اين

يش نموده نوشتيد که گويا من جناب انصاری صاحب را دورو را پ" دوروئی"که، جناب شما، ھاشميان صاحب، مسألۀ 

 نھائی نمی ۀی که نه تنھا کمکی برای رسيدن به يک نتيجايا دخالت برخی از انسان ھا به گونه ... خطاب نموده ام و

کرد و يا بايد سکوت اختيار :  دو راه باقی می ماندیدر چنين صورت. وجود می آورده گردد، که ابھام باالی ابھام ب

ًگذاشت که ھمين حالت ابتر و ناقص و غيرمفيد جريان پيدا کند، يا بازھم، بعضا با پرروئی، دنبال مطلب را، البته با 

وليتی که در برابر ملک و ملت انسان احساس می کند، ادامه داد؛ که من راه دوم را انتخاب نموده ام، از روی ؤمس

ر کسانی مانند جناب ھاشميان صاحب کوتاه، سنجيده و به جا بنويسند، باور ًبناء، اگ! وليتؤناچاری و به حکم ھمان مس

  .  توسل نمی جويد" رنويسیُپ"کنيد که ھيچ انسانی دست به اخالل ايشان نمی زند، يا به 

  : و بدی نيست؛ اما  معنی آفرينی کار نوـ۴

نش عالی، بکر، برابر با طبع، و با معنی وليت و وقتی صورت بگيرد که منتھی به يک آفريؤاين کار بايد با احساس مس

عالوه بر اين، اين کار بايد از طرف کسانی صورت گيرد که غواص بحر تفکر و زيباشناختی و  دارای ادراک . شود

درجات مختلف [ظرافت معنائی بوده، شم دقيق و بلندی برای درک و تعيين آراستگی و ترتب و توالی رتبت کيفی معنی 

می " آملی"دارا باشند و ھمانگونه که ]  رایءانند تعيين درجات مختلف کمی يک شمعين کردن؛ مکيفی يک لغت را 

ترصيف ـ خوش نويسی ـ و تسطير و تأليف و تفصيل در موقع خلق يک اثر : گويد ـ فرھنگ بزرگ سخن ـ چھار چيز

  . بايد رعايت شود

، از جناب ھاشميان صاحب پرسيده "تفصيل"وجه به کلمۀ ی چھارگانۀ اين توصيه؛ يعنی با تاگر با توجه به يکی از اجزا

: را از نگاه ترتب کيفی مفھوم يا معنی، چگونه به شاگردان خود می شناساند؛ خواھند گفت" رگرمُپ"شود که کلمۀ 

د، ی وجود دارئمعيارھا... ، بدون اينکه فکر کنند که برای پرزور و پرکار و...!"رگرم ديگه، مثل پرزور و پرکار وُپ"

رگرم نه ميزانی وجود دارد و نه آلۀ ُولی برای درجه بندی يا ميزان و اندازه گيری و يا نشان دادن ترتب کيفی کلمۀ پ

: در ترتب کيفی گرم، در زبان ما درجاتی وجود دارند؛ به اين ترتيب.  ، ھيچ چيزی وجود ندارد...اندازه گيرئی و 

ن دادن توالی کيفی ھر کدام از اين کلمات ما عادت داريم که قيود کم و  و جوشان و برای نشا شيرگرم، گرم، سرخ، داغ

آيا جناب ھاشميان صاحب می توانند بگويند که کلمۀ پرگرم از . کار ببريمه را ب... زياد و بسيار بی نھايت و به غايت و

  نظر ترتب کيفی برابر با کدام يک از اين قيود ھستند؛ و چرا؟  
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، دست به نوآفرينی لفظی ـ کالمی زده ءًسانی زيادی بوده اند که در نوشته ھای شان، غالبا شعرادر تاريخ ادبيات دری ک

خودم . من مخالف اين کار نيستم. ًاند و کلمات واقعا روان و زيبا و بامعنی را در زمان و زبان شان ابداع کرده اند

جای کلمۀ لمس ه کار بردم، به شيدن را در مبحثی بباری، شايد ده سال پيشتر، وقتی کلمات بوئيدن و ديدن و شنيدن و چ

" معنی آرائی"يا " معنی افرينی"را نوشتم و اضافه کردم که در اين خصوص من از ھمان قاعدۀ " لمسيدن"کردن، کلمۀ 

اسم "ھم حالت " ن"و " د"می توانند با داشتن ... نظر من اين بود که وقتی کلمات ديدن و شنيدن و. استفاده کرده ام

را، چرا نبايد کلمۀ لمسيدن را که ھمين دو حرف را به آن می " مصدرمتعدی"را پيدا می کنند و ھم حالت " مصدر

افزائيم، و ھموزن و ھم قافيۀ چھار کلمۀ ديگر است و از لحاظ شموليت معنائی ـ حواس پنجگانه ـ ھم باھم رابطه دارند، 

اما . ائی از جائی درنيامد،  من ھم پشت آن پيشنھاد را رھا کردمچون صد! کار ببريمه نتوانيم در نوشتن و در تلفظ ب

، را شما معنی کنيد؛ از نظر سبکی و سنگينی کلمه، از نظر درجات مفھومی و کيفيی که اين کلمه می "رگرمُپ"کلمۀ 

معنی آفرينی " توان" و "طبع"ً، بعد ببينيد که اين ترتيب چگونه ترکيبی است و  ببينيد که شما واقعا ...تواند داشته باشد و

  : برای معنی آفرينی کسانی، مانند وحشی بافقی الزم داريم، که می گفت!  را داريد يا نه؟

  آفرين وحشی به طبع درفشانت آفرين    طبع معنی آفرينت درفشـانی می کنـد  

  ":سعدی"ِيا صاحب دل، که در گل نماند؛ به قول 

  ِفرومانده ام در گلیکه محکم     زبان دانی آمد به صاحب دلی

  :ش لغتنامهي  در باب تاريخ پيداـ۵

مطابق تحقيقات دامنه داری که پيرامون زندگی انديشمندان اسالمی، ھم در شرق و ھم در غرب، طی قرون متمادی به 

و از عمل آمده است، اکثريت قريب به اتفاق محققين در اين اواخر به اين باور رسيده اند که اين دانشمندان در اصل 

   .لحاظ نژاد، عرب نبوده اند

اکثريتی از کشورھائی که امروز عربی پنداشته می شوند، قبل از اسالم، گذشته از موقعيت جغرافيائی شان، نه زبان 

،  تونس، نيجر، مالی، سومالی، امصر، سودان، مراکش، ليبي. شان عربی بود و نه مردمان شان از نژاد عرب بودند

 مردم يا اکثريت آن ھا مسلمان ۀامبيا، ساحل عاج، گينه، سيئرالئون و الجزاير، کشورھائی که يا ھمموريتانيا، سنگال، گ

اين ھا ھمه افريقائی و از مردمان کشورھای . ھستند، نه عرب بودند و نه در شبه جزيرۀ عربستان زندگی می کردند

ھمينگونه !  ا افريقائی می دانند، نه عربغيرعربی بوده اند ـ اکثريت قريب به اتفاق مردمان اين کشورھا خود ر

  ... کشورھای افغانستان و ايران و قزاقستان و ترکستان و ازبکستان و سوريه و عراق و اسپانيا و

ابن سينا از بلخ و فارابی از فارياب افغانستان . که از پدر يھودی بود، در اسپانيای موجود به دنيا آمد" موسی بن ميمون"

زکريا رازی، . نوشته ھا از فاراب قزاقستان يا از فاراب ترکستان بود؛ که در ھر سه حالت عرب نبودـ قرار برخی از 

ابوريحان بيرونی از خوارزم، خيام و جابر بن حيان از طوس و ابن ھثيم از . قسمی که از نامش پيداست، اھل ری بود

، ھرچند از نظر ...ون يا ابن باجه يا ابن عربی وو ديگرانی مانند ابن رشد يا ابن خلد. بصره، شھری در عراق، بودند

ه ب... ًنژاد عرب بودند، ولی اکثرا در کشور ھای غيرعربی مثل اسپانيا يا ترکيه و ايران و افغانستان و ترکستان و شام و

وچک دنيا آمده بودند و بيشتر از طريق سفر به مراکز دانش آن زمان، بغداد و دمشق و اندلس و مصر و چند مرکز ک

 توانستند هديگر که امکان دسترسی به آثار فيلسوفان يونانی در آنجا بيشتر بود، به درجات باالئی ازعلم و دانش رسيد

او متولد ری، شھری در ايران، به : زکريا رازی را مثال می زنيم. خدمات باارزش و ماندگاری به بشريت انجام دھند

با اين ھم، . ه باشد، عرب نبوداز ھر کدام از اين سه کشوری که بود.  بودانتقولی در ترکستان، به قولی ھم در افغانس

  . نام گذاشته اند" جالينوس عرب"نی با القيدی کامل او را اکس
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جارج سارتون، يکی از . ؛ يعنی، گوگرد بود"اسيد سولفوريک"او ھمچنان کاشف . ل را اين دانشمند کشف کردحالک

، دفتر فرھنگ، چاپ ايران، صفحۀ نه، "زکريای رازی دانشمند و طبيب روشندل"ب انديشمندان اروپائی، بر اساس کتا

  . می گويد که رازی بزرگترين پزشک جھان اسالم و يکی از بزرگترين پزشکان تمام زمان ھا بوده است

سله سر اين سل! که او عرب نبود نام عرب ختم می شود، درحالیه  خدمات او بۀناميدن رازی، ھم" الينوس عربج"با 

  !درازی دارد که بايد آھسته آھسته کاويده و گفته شود

ھرکاری، درھرکشوراسالمی غيرعرب، که در سده ھای ميانۀ ميالدی رخ داده است، با تأسف به نام اعراب ختم شده 

ه  بع اولين تقويم جديد ـ تقويم ھجری شمسی ـ ھمينطور موضوع تدوين اولين لغتنامه در جھان را،اموضوع ابد. است

  . خصوص عرب زادگانی که ھنوز خود را از قيد تعصب نژادی آزاد نساخته اند، منسوب و مربوط به اعراب می دانند

ی مانند لبنان و عراق و سوريه که امروز به زبان عربی تکلم می کنند و بسياری ئالزم به تذکر است که حتی کشورھا

 ر به تاريخ کھن اين کشورھا مراحعه کنيد، خواھيد ديد که نهمردم، آنھا را جزئی از کشورھای عربی می دانند، اگ

  .مردمان اين کشورھا عرب بودند و نه خود اين کشورھا  جزء سرزمين عرب ھا بود

 توسط سومری ھا، درنوشتۀ قبلی من، بدان معنی نبود که من به جناب ھاشميان صاحب، هيادآوری تدوين اولين لغتنام

، اتھام نادانی بزنم، بلکه از برای آن بود که نوشتن يک لغتنامه يا دائرة المعارف يا چيزی آنطور که ايشان می فرمايند

که ديده  مانند آن، مستلزم کمال امانتداری، دقت در کار و توضيحات مستند است؛ که جناب ھاشميان صاحب، طوری

  .  جدی و درخور چنين اثری، ندارندهشد، بدان توج

شند که ھر آنچه از زبان ايشان خارج می گردد، برای مردم عوام به مثابۀ حجت و برای چيز استادان ما بايد متوجه با

 !فھمان و نکته سنجان جامعه به مثابۀ مقياسی برای تعيين سطح دانش و صداقت ايشان است

٠١/٠٧/٢٠١۵  

  ادامه دارد

  

  

  

   

  

 


