
مسعود رحیمی:

ناشناس، گنجینه ی آشکار
انحراف از وضع اصلی هیچ جا مقبول نیست

چون به سوی دیده برگردید مژگان نشرت است )بیدل(

آمده است که روزی روبهی روباه دیگری را دید که ُدم ندارد. روباه 

مگر  گفت،  ُدم  بی  روباهء  پرسید.  را  علت  و  کرد  تعجب  دار  ُدم 

نشنیده ای که بی ُدمی رواج شده است؟ روباهء دومی را این سخن 

خوش افتاد و بر این شد که ُدم بربد تا از رواج پیروی کند. ساعتی 

از  اولی رساند و  نزد آن  افتان و خیزان  را  بیچاره خود  بعد روباهء 

شدت درد شکایت ها بر زبان راند و نوحه همی رس داد. اولی گفت، 

خاموش که من ُدم خود را اشتباهآ بریده ام و چون تو خیلی درد می 

کشم، اما اگر دیگران بدانند بر ما خنده خواهند کرد و مورد استهزاء 

قرار خواهیم گرفت. دیر زمانی نگذشت که اکرث روباه ها ُدم های 

خود را از برای رواج بریدند، مگر چند تا. القصه، کار آنجایی کشید 

که روباه های ُدم بریده بر روباه های ُدم دار می

خندیدند.

از  تعدادی  زمان،  درازنای  در  زیرا  یادآور شدم  آنجا  از  را  این قصه 

اهل خرد و اندیشه نیز مورد خشم یا استهزاء گروهی قرار گرفته اند 

درست مانند همین چند تن روباهء ُدم دار در برابر آن ُدم بریده ها. 

"وضع اصلی" ما متاسفانه همین گونه بوده است. چند قصه از این 

قرار است:

هیپوکراتیس که اکنون به "پدر طب" مشهور است و دکتوران حلف 

وفاداری خود را در رشتهء طب با "سوگند هیپوکراتیک" می آغازند، 

این باور بودند که  زمانی توسط عوام تکفیر می شد زیرا مردم بر 

تنها خدا می تواند درد را درمان بخشد. واژهء "هیپوکرات" در زبان 

انگلیسی تا هنوز نزد عوام معنی "منافق" را تداعی می کند.

رسگذشت ابن سینا – پدر طب نوین – نیز شبیه هیپوکراتیس بود تا 

جایی که او را هم تکفیر می کردند. رباعیی منسوب به ابن سینا در 

ارتباط با این موضوع چنین آمده است :

کفری چو منی گزاف و آسان نبود

محکم تر از ایامن من ایامن نبود

در دهر چو من یکی و آنهم کافر

پس در همه دهر یک مسلامن نبود

هم اکنون، دو کتاب وی – "قانون" و "شفا" – مراجع معترب در عرصه 

ی طبابت شمرده می شوند.

مانند، که توسط معبد دلفی خردمند روزگار  سقراط، پرسشگر کم 

باوری به خدایان و  از برای بی  اتن  ثابت شده بود، توسط دادگاه 

فاسد ساخنت جوانان محکوم به اعدام شد و سپس جام شوکران را 

تا  او فیلسوفی بود که مردم را پیوسته تشویق می کرد  رس کشید. 

همه چیز را مورد بازپرس قرار دهند و عوام را همواره به روشنگری 

دعوت می کرد.

گالیله را کلیسا به جرم تائید نظریهء آفتاب-محوری یا گردش زمین 

به دور آفتاب محکوم کرده بود زیرا این نظریه در خالف با عقاید 

چنین  محکمه  هنگام  در  گالیله  که  است  آمده  بود.  آمده  مذهبی 

گفته است: "اکنون که در آستانهء هفتاد سالگی خود قرار دارم، در 

برابر شام به زانو در آمده و کتاب مقدس را به آغوش کشیده اقرار 

می کنم که ادعای من در قسمت آفتاب-محوری ناشی از مستی من 

بوده و رساپا در اشتباه ام." اما پسانرت زیر لب گفته بود، "چه کنم 

مگر می چرخد." حال می دانیم که گالیله چقدر راست گفته بود.

امام صحیح بخاری قسمت زیاد عمر خود را رصف تفکیک احادیث 

از خردمندان روزگار خود  که  او  نادرست )جعلی( منود.  از  درست 

القول ها  نقل  و  بر ماخذ ضعیف  تکیه  که  دانست  بود خوب می 

کار شایسته یی نیست. این کار او بدون شک مخالفان زیادی داشته 

است.

در هفته یی که گذشت، تعداد زیادی از مردم در برابر اظهار نظر 

اقای ناشناس نیز در برابر سوالی در مورد کتاب "پته خزانه" که در 

کتاب "ناشناس ناشناس نیست" به طبع رسیده بر وی تاختند و خشم 

گرفتند. در نخست، قابل یادآوری است که نظر جناب ناشناس نظر 

نو نیست بلکه تعدادی از دانشمندان پیش از این نیز به این مساله 

پرداخته اند و نظریات موافق و مخالف داشته اند. چیزی که از این 

دست می توان آموخت آن است که همه چیز و هر چیز را باید مورد 

پرسش قرار داد.

آثار شعرای  و  االلباب، که حاکی حال  لباب  کتاب  در  گونه،  همین 

را  شعر  اولین  که  کند  می  ادعا  عوفی  محمد  است،  زبان  فارسی 

حرضت آدم در سوگ هابیل رسوده است. او شعری را که به گونه ی 

رباعی به زبان عربی آمده ذکر منوده است. )شعر یادم نیست چون 

به زبان عربی است، اما در ردیف "قبیح" آمده است.( آیا الزم نیست 

که این ادعا را مورد پرسش قرار داد؟ آیا الزم نیست بپرسیم که آیا 

زبان )عربی( در آغاز وجود داشت؟ آیا الزم نیست پرسید که آیا در 

بود  به پختگی رسیده  آن زمان شعر وجود داشت؟ شعر چه گونه 

بدون طی مراحل تکامل؟.... و هزار سوال دیگر.



داکرت ناشناس، به مثابه ی یک دانشمند اندیشمند و یک پرسشگر 

نامربده،  برد.  می  سوال  زیر  را  چیز  همه  و  چیز  هر  نیز  خردمند، 

نوشته  که  داند  می  رسد،  می  دکرتا  به  اش  تحصیلی  ی  درجه  که 

اند. در  اعتبار  فاقد  با ماخذ ضعیف  یا  بدون ماخذ  پژوهشی  های 

دانشگاه های کشور های پیرشفته )شاید هم در همه دانشگاه ها( 

به محصلین رصیحآ ابالغ می شود که دو چیز – ماخذ و اقتباس – 

بیشرت و پیشرت از هر موضوع دیگر رسنوشت یک پژوهش را تعیین 

ی  نوشته  قبال هامن  در  ناکامی  امر  این  به  توجه  عدم  کنند.  می 

پژوهشی )کمرتین جزا( الی اخراج از دانشگاه )اشد مجازات( را در 

بر می گیرد. بنآ کسی که حتی اگر یک نوشته ی پژوهشی را در سطح 

اکادمیک انجام داده باشد اهمیت ماخذ و اقتباس را خوب می داند. 

از همین روست که برای داکرت ناشناس، به صفت یک فرد اکادمیک، 

ماخذ هر کتاب و هر نوشته مهم است.

آهنگ  برای  اشعار  انتخاب  و  اشعار  خواندن  در  هرنمند  ناشناِس 

از  هایش نیز دقت فراوان داشته است. به گونه ی منونه، در یکی 

آهنگ هایش که با مطلع )من سنگدل چه اثر برم ز حضور ذکر دوام 

او – چو نگین نشد که فرو روم به خود از خجالت نام او( آغاز می 

شود، واژه یی در یکی از ابیات این شعر بر اثر لغزش چاپی چنان 

آمده است که در معنی آن مرصع تناقض بار می آورد. خواننده باید 

بسیار نکته سنج باشد که به این اشتباه کوچک اما بزرگ پی بربد. 

این بیت چنین است:

نه رسی که سجده بنا کند نه لبی که ترک ثنا کند – به کدام مایه ادا 

کند عدم ستمزده وام او

)دیوان بیدل به اهتامم حسین آهی و با تصحیح خال محمد خسته 

و استاد خلیل الله خلیل، صفحه 1098(

در وبسایت گنجور نیز همینگونه آمده است.

اما جناب داکرت ناشناس این بیت را به این گونه ادا می کند:

نه رسی که سجده بنا کند نه لبی که "تر" به ثنا کند – به کدام مایه 

ادا کند عدم ستمزده وام او

معنی: نه رسی را دارم که شایسته ی سجده باشد و نه لبی را دارم 

که شایسته ی ثنا باشد.

حال اگر متوجه آن اشتباه نشویم، معنی چنین می مناید:

نه رسی را دارم که شایسته ی سجده باشد و نه لبی دارم که ثنا گفنت 

را ترک کند. واژه ی "ترک" تناقض را بار می آورد.

با هامن تدقیق هوش می  را  ناشناس هر کتاب  بدون شک، جناب 

اگر ها  و  اماها  )پیری  را.  اقبال  و  بیدل و موالنا  خوانده که دیوان 

دارد(

ناگفته پیداست که پشتو، مانند فارسی، یک زبان است و دارای آثار 

و اشعار خوب! این بحث که کدام یک از این دو زبان بر دیگر تقدم 

دارد یک بحث بسیار پیش پا افتاده می مناید. به باور من، قدامت 

زبان الزامآ باعث غنای زبان منی گردد. امروزه، بسیاری از زبان ها 

در موضوعات طبی، کمپیوتری، و دیگر دانش ها به واژه های غیر 

اتکا می کنند. بنآ، قدامت به معنی کهنه گی و فقر زبان است نه 

به معنی غنا.

دقت  به  و  بخریم  را  نیست"  ناشناس  "ناشناس  کتاب  دارم  آرزو 

بخوانیم.

و  فارسی  زبان  آشکار  ی  گنجینه  که خود  ناشناس،  داکرت  جناب  به 

پشتو است، توامنندی تخلیق آثار بیشرت و بهرت متنا می دارم!


