پژوهش یا سرقت؟! مسئله این است
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دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه تهران
انجام کار علمی و پژوهشی مستلزم تخصص ،آگاهی ،و آشنایی با روش پژوهش ،مطالعه ،رعایت
اصول اخالقی از جمله امانتداری و غیره است؛ شرایطی که در سالهای اخیر به دالیلی کمرنگ
شدهاند به گونهای که هر کسی به خود اجازه میدهد و جرأت میکند بدون داشتن تخصص الزم ،در
زمینۀ هر موضوعی که دوست دارد ،لب به سخن بگشاید و دست به قلم ببرد.
در مجلۀ ژیوار ،شمارۀ  29و  ،3٠صفحۀ  56تا  ،63نوشتهای با عنوان «جستاری در ساختار و
پیشینۀ زبان هورامی با تأ کید بر گویش هورامان لهون» به چاپ رسیده است که در اینجا به بررسی و
نقد آن پرداخته میشود.
یکی از شرایط پژوهشگر به معنای واقعی ،شیوۀ ارجاعدهی (درونمتنی و پایانی/منابع) درست
ً
و امانتداری در این مهم است؛ چیزی که در این نوشته اساسا رعایت نشده است .شیوۀ ارجاع
ً
درونمتنی این نوشته اصوال اشتباه است .برای نمونه ،در صفحۀ  56چنین آمده است(« :آساطوریان؛
 ،»)33 ،1374ارجاعی که به آ کوپوف( 2کریمی )56 :1395 ،و عبدالرحمن شرفکندی (ههژار)
(همان )61 :داده شده است .روش معمول و درست ارجاع درونمتنی به این صورت است:
(آساطوریان .)33 :1374 ،برخی ارجاعات درونمتنی در بخش منابع دیده نمیشوند(« :اشمیت3؛
( »)1382 ،6٠همان )56 :و ارجاعی که به آ کوپوف داده شده است (همان) .آنچه که در بخش
منابع آمده است ،این است« :اشمیت ،رودیگر( »... )1387( 4منبع شمارۀ ( )4همان )63 :که جلد
دوم است و از صفحۀ  4٠9شروع میشود .بنابراین مشخص نیست که صفحۀ  6٠در کجای این
کتاب قرار دارد! در مواردی منبعی که در ارجاع درونمتنی به آن ارجاع داده شده است ،اشتباه است
و به جای آن باید منبع دیگری آورده میشد(« :بلو5؛ ( »)555 :1387همان .)56 :با توجه به مطلبی
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که ذکر شده است ،منبع درست این است( :اشمیت .)555 :1387 ،در ارجاع درونمتنی یکدستی
دیده نمیشود .در جاهایی اینگونه ارجاع داده شده است(« :اشمیت؛ ( »)1382 :6٠همان،)56 :
یعنی «نام خانوادگی نویسنده؛ شمارۀ صفحه ،سال»؛ اما در جاهای دیگری به این شکل(« :صفیزاده
( »)85 :136٠همان ،)57 :یعنی «نام خانوادگی نویسنده سال :شمارۀ صفحه» .درحالیکه،
همانگونه که اشاره شد ،روش معمول و درست ارجاع درونمتنی چنین است« :نام خانوادگی
نویسنده ،سال :شمارۀ صفحه» .در مورد ارجاع درونمتنی منابع خارجی نیز این مشکل وجود دارد.
در مواردی صورت التین نام نویسندۀ خارجی آورده شده است»)Minorsky1943 :77 ،78(« :
ُ
(همان )57 :و در مواردی صورت فارسی نام نویسندۀ خارجی(« :ارانسکی ( »)3٠8 :1379همان:
 .)6٠برای برخی مطالب و ادعاها منبعی ذکر نشده است ...« :زبانهای ایرانی نو را میتوان به چهار
بخش شمال شرقی ،جنوب شرقی ،شمال غربی و جنوب غربی دستهبندی کرد ...و تا حدودی کردی
و بلوچی نیز شاخۀ شمال غربی ایرانی نو را تشکیل میدهند( ».همان )56 :یا « ...عدهای از
ُ
صاحبنظران معتقدند که نام گوران/گران  ...و در مناطق کوهستانی زاگرس ساکن شدند( ».همان:
 ،)57 ،56که منبع آن این است( :اشمیت )556 :1383 ،یا « ...جدایی این دو گروه به اواخر دورۀ
میانۀ زبانهای ایرانی باز میگردد( ».همان .)57 :معادل التین اسامی خاص و اصطالحات
ُ
تخصصی نیز ارائه نشده است ،مانند :اشمیت ،ارانسکی ،1بلو ،هدنک ،2مینورسکی و غیره.
نکتۀ جالب توجه و در عین حال تأسفآور این است که عالوه بر این روش ارجاعدهی ،تا جایی
که نگارندۀ این سطور اطالع دارد و به منابع استفاده شده در این نوشته دسترسی داشته و آنها را
بررسی کرده است ،از  27منبعی که از آنها استفاده شده است ( 22منبع فارسی 1 ،منبع کردی و 4
منبع غیرفارسی دیگر) (همان 1 ،)63 :منبع ( 3/7٠درصد منابع) از دبیرمقدم ( )1392و  11منبع
( 4٠/74درصد منابع) از سجادی ( )1394گرفته شدهاند .این منابع ( 44/44درصد کل منابع) را
نگارنده خود ندیدهاند و بر اساس این دو منبع از مطالب آنها استفاده نمودهاند بدون اینکه به آنها
به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارجاع دهند .بر این اساس میتوان وضعیت بقیۀ منابع را نیز ارزیابی
کرد .آیا این سرقت نیست؟ آیا این نقض حق چاپ ،نشر و تکثیر آثار این مؤلفین نیست و پیگرد
قانونی ندارد؟ در زیر به دالیل این ادعا پرداخته میشود.
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همانگونه که اشاره شد ،نگارنده در بیشتر موارد به اصل منبعی که به آن ارجاع دادهاند ،دسترسی
نداشتهاند و به زبان آن آثار (انگلیسی و غیره) آشنایی ندارند چرا که ایشان کارشناسی زبان و ادبیات
فارسی و کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دارند .تخصص ایشان زبانشناسی نیست و به
هیچ زبان خارجی نیز آنقدر آشنایی ندارند که بتوانند از آثاری که به این زبانها نوشته شدهاند ،استفاده
نمایند .بنابراین ،مشخص است چهار منبع غیرفارسی را که به آنها ارجاع دادهاند (همان ،)63 :از
منابع فارسی گرفتهاند و طوری به آنها ارجاع دادهاند که گویی خود این منابع را دیده و خواندهاند! به
عبارت دیگر ،به منابعی که خود دیدهاند یعنی منابع فارسیای که این منابع غیرفارسی در آنها آمده
است ،ارجاع نداده اند .روش درست آن است که وقتی ما به اصل منبعی دسترسی نداریم و آن را در
آثار دیگران میبینیم ،باید دست کم به طور غیرمستقیم ارجاع دهیم .برای نمونه( :دبیرمقدم:1392 ،
 ،795 ،794به نقل از مینورسکی )88 ،86 ،77 ،75 :1943 ،یا (سجادی ،4٠ :1394 ،به نقل از
آساطوریان)33 :1374 ،؛ چرا که ممکن است آن افرادی که این منابع را در آثار آنها میبینیم (در
اینجا دبیرمقدم و سجادی) ،درست ارجاع نداده باشند ،درست ترجمه نکرده باشند ،برداشت آنها
از مطلبی که به آن ارجاع دادهاند ،اشتباه باشد ،یا با برداشت ما که منابع را از آثار آنها میگیریم،
متفاوت باشد وقتی که اصل آثار را ببینیم .تنها در مواردی که اصل منبع در منابعی که دیده شده است،
شمارۀ صفحه نداشته و لذا امکان ارجاع درونمتنی به منبع اصلی وجود نداشته است ،به منبعی که
دیده شده است ارجاع داده شده است و اشتباه هم ارجاع داده شده است(« :هردویل  1984به نقل
از خورشید  .»)77 :1382شکل درست آن چنین است( :خورشید ،77 :1382 ،به نقل از هردویل،
 .)1984این گفته« :او بازسازی نام مردمان گوران را  ...و صورت اصلی آن  *gāvāraبوده است».
(همان ،)57 :را از دبیرمقدم ( )794 :2/1392گرفتهاند .دالیل باال و مقایسۀ گفتۀ نگارنده با گفتهای
که دبیرمقدم نقل کرده است ،این ادعا را ثابت میکند.
در این نوشتۀ  8صفحهای با  27منبع 11 ،منبع از سجادی ( )1394گرفته شده است بدون اینکه
به وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ارجاع داده شود؛ یعنی در واقع بیشترین میزان سرقت از این اثر
شده است .در ادامه به دالیل این ادعا اشاره میشود :شمارۀ صفحۀ برخی منابع اشتباه است و این
نشان میدهد که از روی اثر سجادی رونویسی شده است .به عنوان نمونه« :مدارک و اسناد
زبانشناسی  ...به مجموعه گویشهای سواحل جنوبی دریای خزر تعلق دارد( .آساطوریان؛ :1374
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( »)33همان ،)56 :درحالیکه شمارۀ صفحۀ درست این است( :آساطوریان)36 :1374 ،؛ یا
«گویش هورامی نه فقط  ...بلکه از گویشهای کهن و ناب گروه زبانهای ایرانی به حساب میآید
(آساطوریان ( »)33 :1374همان ،)59 :شمارۀ این صفحه هم اشتباه است .شمارۀ صفحه در منبع
اصلی 35 ،است .از آنجایی که سجادی ( )4٠ :1394چندین گفته از کل اثر آساطوریان نقل کرده
است و شمارۀ صفحۀ نخستین گفته را آورده است ،یعنی صفحۀ  ،33نگارنده گمان کردهاند همۀ این
گفتهها مربوط به صفحۀ  33است .ایشان اصل منبع را ندیدهاند تا ببینند که آیا همۀ آنچه را سجادی
از منبع اصلی نقل کرده است ،در یک صفحه است یا چندین صفحه ،و آنچه خود ایشان نقل کردهاند،
ً
دقیقا در کدام صفحه میباشد .به عالوه ،مقایسۀ جمالتی که نگارنده آوردهاند با جمالت اثر سجادی
و آساطوریان ،به خوبی نشان میدهد که این جمالت برگرفته از سجادی هستند .این گفته نیز از
ً
سجادی ( )25 :1394گرفته شده است« :نام گورانها ظاهرا در منابع و مآخذ تاریخی  ...و متشکل
از دو طبقۀ «جندورعیه» دانسته است (آساطوریان ( »)35 :1374همان .)58 ،57 :دلیل آن این
است که در اثر آساطوریان واژۀ «سالکاالبسار» در داخل «» نیامده است و واژۀ «جندورعیه» به
صورت «جندورعیة» آمده است ولی در اثر سجادی عکس این حالت وجود دارد و نگارنده نیز آن را
ً
دقیقا همانند سجادی آوردهاند .بالفاصله پس از آن ،این گفته از تابانی نقل شده است« :در اکثر نقاط
کردستان ،ترانههای « ...گورانی» به معنی «ترانه و آواز» مینامند (تابانی .»)424 :138٠این هم از
سجادی ( )25 :1394اخذ شده است چرا که در اصل اثر به آن صورتی که ایشان آوردهاند ،نیامده
است ،بلکه در اثر سجادی آنگونه آمده است که ایشان آوردهاند ،به این صورت که واژههای «گورانی»
و «ترانه و آواز» در اصل اثر در داخل «» قرار ندارند .به احمدیان ( )94 :1391ارجاع داده شده است
(همان .)58 :این نیز از سجادی ( )28 :1394رونویسی شده است چرا که ایشان همان ترجمهای
ً
را آوردهاند که سجادی کرده است درحالیکه ترجمۀ هیچ دو نفری دقیقا مانند همدیگر نیست .اگر
ایشان خود اثر را میدیدند و خودشان آن مطلب را ترجمه میکردند ،ترجمۀ متفاوتی میبود .این اثر
به زبان کردی سورانی نوشته شده است .در جای دیگری این گفته آورده شده است« :هورامی زبانی
است که ادبیات شفاهی و کتبی غنیای دارد .فرهنگ و ادبیات عامۀ کردی (هورامی)  ...در آن
ُ
منعکس است (ارانسکی ( »)3٠8 :1379همان .)6٠ :این نیز برگرفته از سجادی ()3٠ :1394
میباشد چرا که جملۀ اول یعنی «هورامی زبانی است که ادبیات شفاهی و کتبی غنیای دارد ».متعلق
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ُ
ُ
به ارانسکی نیست ،تنها ادامۀ آن مربوط به وی است .به عالوه ،ارانسکی در جملۀ دوم که مربوط به
اوست ،واژۀ «(هورامی)» را نیاورده است بلکه سجادی آن را آورده است آن هم به این شکل:
[هورامی] .گفتههایی با تغییراتی از مکنزی )1966( 1نقل شده است که آن هم برگرفته از سجادی
است؛ اما این گفتهها به آن صورتی که آورده شده است نه در اثر مکنزی و نه سجادی یافت نمیشوند.
به عنوان نمونه ،واژهای که در اولین گفته به آن اشاره شده است یعنی «(( »(Hôrâmîهمان )58 :یا
در ادامۀ همین آمده است ...« :هورامی یک جزیرۀ زبانی است که در میان گویشهای کردی محصور
شده است( ».همان .)59 ،58 :این کار میتواند دو دلیل داشته باشد :الف) نگارنده به زعم خود
خواستهاند رد پایی از سرقت و دستبردهای خود بر جای نگذارند! ب) با توجه به شناختی که نگارندۀ
این سطور از ایشان دارد ،خواستهاند بدین وسیله دیدگاهی را که در مورد ریشهشناسی و وجه تسمیه
واژۀ «هورامی» و «هورامان» دارند ،توجیه نمایند؛ اما زهی خیال باطل! این در حالی است که وقتی
ما گفتهای از کسی نقل میکنیم ،اجازه نداریم نظرات و دیدگاههای خاص خود را به او نسبت دهیم
و اگر واژه یا جمله ای از خود ارائه دهیم ،باید آن را در داخل [] بیاوریم که نشان میدهد مربوط به
ماست نه آن کسی که به وی ارجاع دادهایم .در جای دیگری نقل قولی از مکنزی به این صورت آمده
ً
است« :در واقع (چنانکه خواهیم دید) هورامی از جهات زیادی زمینۀ آن را دارد تا یک گویش نسبتا
قدیمی ایرانی میانه شمرده شود (( »)4 Mackenzie1966 :3همان .)59 :الزم است اشاره شود
ً
که مکنزی چنین چیزی نگفته است ،یعنی ترجمۀ ارائهشده اشتباه است .مضافا اینکه آنچه مکنزی
در این مورد گفته است ،در صفحۀ  3اثرش میباشد« .هورامان منطقهای کوهستانی و دارای آب و
هوای معتدل  ...تشکیل میدهد (ایرانی و همکاران( »)8 :1392 ،همان)59 :؛ این هم از سجادی
( )22 ،21 :1394گرفته شده است .جالب اینجاست که سجادی تنها بخش آخر این مطلب را یعنی
« ...چند رشتهکوه ممتد و موازی با جهت  ...مرز استانهای کردستان و کرمانشاه را تشکیل میدهد».
از ایرانی و همکاران ( )8 :1392گرفته است نه همۀ آنچه که نگارنده آوردهاند و به اشتباه به ایرانی و
همکاران ارجاع دادهاند .بخش پیشین این مطلب یعنی «هورامان منطقهای کوهستانی و دارای آب و
هوای معتدل  ...هورامان را در دو استان کردستان و کرمانشاه قرار داده است ».از ایرانی و همکاران
گرفته نشده است .نگارنده تصور کردهاند که همۀ مطلب متعلق به ایرانی و همکاران میباشد .بیشتر
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وجه تسمیههایی که از واژۀ «هورامان» ارائه شده است (همان ،)61 ،6٠ :برگرفته از سجادی (:1394
 )25 ،24 ،23است .تفاوتهای بین دو گویش پاوهای و لهونی نیز که در صفحۀ  61به آنها اشاره
شده است ،با اندک تغییراتی از سجادی ( )60 ،57 :1394گرفته شده است اما برای آنها منبعی
ذکر نشده است .یکی دیگر از دالیل اثبات اینکه ایشان  11منبع را بدون آنکه آنها را ببینند و تنها از
سجادی گرفتهاند بدون آنکه به وی ارجاع مستقیم و غیرمستقیم دهند ،این است که اگر شیوۀ
ارجاع دهی پایانی این منابع در نوشتۀ ایشان با اثر سجادی مقایسه شود ،این ادعا ثابت خواهد شد.
در مواردی گفتههایی آورده شده است و برای آنها منابعی ذکر گردیده است که این گفتهها در آن
منابع وجود ندارند .به عنوان نمونه« :در میان گورانها و هورامیها تنوعی از باورهای مذهبی و
اعتقادی دیده میشود .به گونهای که میتوان آنجا را هند کوچک نامید ( ...طبیبی ».)286 :1388

(همان ،)58 :چنین گفتهای در منبع یادشده وجود ندارد؛ یا « ...سرگاورا  sargāwrāدر روستای
َ
کلجی از توابع هورامان تخت( ...احمدیان ( ».)94 :1391همان) ،این گفته نیز در منبع ذکر شده
نیامده است ،هرچند که نگارنده آن را اشتباه نوشتهاند .شکل درست آن این استَ « :س َ
رگاورا/

 .»sarɡɑvarɑتنها این دو مورد برای اثبات تمام ادعاهایی که راجع به این نوشته میشود ،کافی است
چرا که این دو گفته از آن سجادی ( )29 ،28 :1394است .وی آنها را از هیچ منبعی نگرفته است
و نمیتوان آن ها را در هیچ منبع دیگری غیر از اثر خودش یافت .با کمال تأسف ایشان در این مورد
نیز بدون ارجاعدهی و رعایت اصل امانتداری مانند دیگر موارد مرتکب سرقت شدهاند.
این نوشته مملو از تناقضگویی و ادعاهای بیپایه و اساس است .موضوع این نوشته ،موضوعی
زبانشناختی است اما رشتۀ تحصیلی و تخصص نگارندۀ آن زبانشناسی نیست .نوشتۀ ایشان این
نکته را به خوبی نشان میدهد و ثابت میکند که ایشان با الفبای این علم و مفاهیم پایۀ آن آشنایی
ندارند .ایشان خود مطمئن نیستند که هورامی زبان است یا گویش ،ولی ادعا دارند ساختار و پیشینۀ
آن را بررسی کردهاند! در جاهایی از هورامی به عنوان زبان نام بردهاند :عنوان و جملۀ پایانی نوشته
(همان .)62 ،56 :در جاهای دیگری آن را گویش دانستهاند« :عدهای از اهل حقها در عراق  ...و
به شعبهای از گویش هورامی  ...سخن میگویند( ».همان )58 :یا «پس میتوان گفت گویش
هورامی  ...در مناطق مختلف جغرافیایی است( ».همان .)6٠ :در صفحۀ  61آمده است ...« :زیرا
از نظر ساخت دستوری و صرف ضمایر و واژگان تفاوتهایی با گویش منطقۀ لهون دارد ».این جمله
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نشان می دهد که ایشان هنوز معنی و تعریف دستور زبان را نمیدانند .در صفحۀ  59و  6٠راجع به
ً
گویشهای زبان هورامی صحبت شده است و به چهار دسته تقسیم شدهاند .اوال منبعی برای این
ً
ادعا ذکر نشده است .ثانیا این نمیتواند درست باشد چرا که تعداد گویشهای زبان هورامی بیشتر از
ً
چهار گویش است و تقسیمبندی گویشهای یک زبان الزاما بر اساس محل سکونت گویشوران آنها
انجام نمیگیرد و بر تقسیمبندی جغرافیایی منطبق نیست ،بلکه با توجه به میزان تشابه و تفاوت
ً
ویژگیهای زبانی و گویشی آنها صورت میگیرد .ثالثا تقسیمبندی گویشها حالتی پیوستاری دارد
نه قطعی .به عنوان مثال ،ممکن است روستایی به لحاظ جغرافیایی در منطقۀ لهون یا نزدیک به آن
باشد ولی گویش مردمانش به گویش تختی نزدیک باشد یا برعکس و غیره .ادعا شده است که تاکنون
تحقیقی علمی و معتبر در مورد گویش تختی انجام نگرفته است غافل از آنکه پژوهشهای علمیای
که دربارۀ این گویش صورت گرفتهاند ،اگر بیشتر از پژوهشهای علمی صورت گرفته در مورد دیگر
گویشها نباشند ،کمتر نیستند .این نشان میدهد که نگارنده هیچ گونه اطالعاتی در مورد پیشینۀ
ً
پژوهش دربارۀ زبان هورامی ندارند؛ چیزی که در پژوهشهای واقعا علمی بخشی از ساختار پژوهش
و ضروری است .ایشان در ادامه میافزایند که آمار دقیقی از گویشوران زبان هورامی وجود ندارد ولی
بالفاصله میگویند که جمعیت آنها بین  25٠تا  3٠٠هزار نفر است .هیچ کدام از این ادعاها
درست نیست ،زیرا جمعیت گویشوران این زبان مشخص و نزدیک به یک و نیم میلیون نفر است.
در مورد جمعیت زازاها هم دچار این تناقضگویی شدهاند (همان :)58 :ایشان مینویسند که
جمعیت زازاها نزدیک به یک میلیون نفر است اما در ادامه اضافه میکنند که به دلیل نبود آمار صحیح،
جمعیت دقیق آنها مشخص نیست .باز هم هیچ کدام از این گفتهها درست نیست ،چرا که جمعیت
زازاها مشخص و نزدیک به چهار و نیم میلیون نفر است .در صفحۀ  6٠گفته شده است که در گویش
ژاوهرودی جنس دستوری از بین رفته است .برای این ادعا هیچ منبع و دادهای ارائه نشده است .برای
اثبات نادرستی این گفته الزم است از نگارنده سؤال شود که آیا معادل هورامی این دو جمله در گویش
ژاوهرودی یکی است یا اینکه با توجه به جنس دستوری فاعل فرق میکند و فعل در جنس دستوری
با فاعل مطابقت نشان میدهد« :آن دختر خوابید /.آن پسر خوابید .».در همین صفحه دادههایی آمده

است که نادرست است = bilwa« :برو (گویش ژاوهرودی)» = liwa« ،برو (لهونی و تختی)» .شکل

درست آنها به ترتیب چنین است .»lva/lwa« ،»bla/blo/bəlwa« :ریشهشناسیای که در
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صفحۀ  61در مورد واژۀ «هورامان» ارائه شده است ،ممکن است به عنوان یک گزینه درست باشد
ً
اما الزاما تنها ریشهشناسی درست ،آنگونه که از نقل قول نگارنده برداشت میشود ،نیست .در صفحۀ
 59گفتههایی به مکنزی ( )13 :1966نسبت داده شده است که اشتباه است و دست کم در صفحهای
که به وی ارجاع داده شده است ،چنین چیزی وجود ندارد .مشخص نیست این گفتهها از کیست!
بیشتر دادههایی که در این بخش به آنها اشاره شده است ،اشتباه میباشند« :از مشخصات و
تفاوتهای هورامی با دیگر گویشهای گورانی میتوان این موارد را ذکر کرد »... :یا « ...در مقابل
دیگر گویشهای گورانی جنس را از دست دادهاند( ».همان .)59 :در صفحۀ  61و  62به
خصوصیات گویش لهونی اشاره شده است که همگی برگرفته از مکنزی ( )1966است و اشتباه
میباشد از جمله :معادل فارسی جملۀ اولین ویژگی « -1حالتهای اسم» و نیز دومین ویژگی «-2
جنس دستوری» .مثالهای این دو ویژگی در صفحۀ  17و  19اثر مکنزی آمدهاند نه صفحۀ ،14
آنگونه که نگارنده نوشتهاند .به عالوه ،این مثالها به لحاظ آوانویسی و معنی آنها اشتباه نقل شدهاند
و در اثر مکنزی به آن صورتی که نگارنده آوردهاند ،نیامدهاند .دیدگاه مکنزی دربارۀ جنس دستوری
نیز اشکال دارد .برای سومین ویژگی « -3ضمایر اشاره و شخصی» و به ویژه توضیحی که در این
بخش در مورد ضمیر " "azداده شده است ،منبعی ذکر نگردیده است .در مورد چهارمین ویژگی «-4
تکیه» به مکنزی ( )18 :1966ارجاع داده شده است ،درحالیکه وی در این صفحه چنین چیزی
نگفته است .سرانجام برای پنجمین و آخرین ویژگی « -5خوشههای همخوانی آغازین» نیز منبعی
ذکر نشده است .مشخص نیست چنین ادعاهایی بر چه پایه و اساسی مطرح شدهاند!
بین عنوان نوشته و متن آن و نیز بخشهای مختلف آن انسجام وجود ندارد و گسست و شکاف
ً
عمیقی دیده میشود .اساسا متن در راستای عنوان نیست .یک جا بحث از ویژگیهای زبان هورامی
است (همان )59 :و بالفاصله پس از آن گسترۀ جغرافیایی آن ،گویشهای آن و غیره آمده است .در
سراسر نوشته آشفتگی و سردرگمی قابلتوجهی به چشم میخورد به گونهای که خواننده نمیتواند
ارتباطی منطقی بین عنوان ،متن و بخشهای مختلف آن برقرار کند .مشخص نیست که هدف نگارنده
چیست .پایانبخش نوشته این جمله است« :این ویژگیهایی که از زبان باستانی هورامی برشمردیم
کهن بودن و قداست و اصالت این  ...در حفظ و اشاعۀ آن بکوشیم( ».همان .)62 :این جمله بیشتر
ً
متنی ادبی ،احساسی و شعرگونه را تداعی میکند تا متنی علمی و پژوهشی .اصوال استعمال چنین
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واژهها و جمالتی در نوشتههای علمی و پژوهشی جایی ندارد .این جمله به وضوح عدم ارتباط بین
عنوان و متن نوشته را مشخص میسازد و به خوبی نشان میدهد که نگارنده خود نیز نمیدانند در
پی چه چیزی هستند .در خوشبینانهترین حالت میتوان این نوشته را رونویسیای بدون هدف و
سرگردان نامید که از هر جایی مطلبی سرقت و رونویسی شده است و این مطالب بدون وجود ارتباطی
منطقی ،در کنار هم چیده شدهاند و عنوانی نامرتبط بر آنها نهاده شده است .در واقع بخشی از آن
تکرار مکررات از راه سرقت و بخشی دیگر مغالطات و ادعاهای بیپایه و اساس است .در هیچ جای
آن تحلیلی منطقی و درست از خود نگارنده و در نتیجه نکتهای تازه در ارتباط با ساختار و پیشینۀ زبان
هورامی وجود ندارد.
الزم به ذکر است که در اینجا برای جلوگیری از اطالۀ کالم به همۀ اشکاالت این نوشته اشاره
نشد و آنچه ارائه شد ،تنها مشتی از خروار بود .نگارندۀ این نوشته تنها نیستند .ایشان جزو گروهی
هستند که ادعای خدمت به زبان ،فرهنگ و ادبیات هورامی و پاسداری از آن را دارند ،خود بر خود
عنوان نویسنده ،پژوهشگر ،فعال ،خدمتگزار و غیره را در این حوزه گذاشتهاند اما هیچ کدام تخصصی
در این زمینه ندارند و کارهای آنها به خوبی ثابت میکند که با الفبای آن نیز آشنا نیستند.
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