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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جنوری ٠٩
  

  چرا بعضی ھا با ايرادگيری ھای بی بنياد به اعتبار خود لطمه می زنند؟
  

رق بين اسم و پسوند و ترکيباتی که ف"  مقالۀۀ، نويسند"ھاشميان"دانم چرا آقای قبل از ھمه بايد خاطر نشان کنم که نمی 

ناميده خواھند شد، يک موضوع ساده را با " ناقد" تنھا ، که بعد از اين در نوشتۀ ھذا"از امتزاج آن دو ساخته می شود

مشخص  بحثی که من به طور برابر پيش کشيدن بحث زبان شناسی، به خصوص آواشناسی  و اشاره به فلسفه، در

از نظر لغت شناسی، که ايرانيان به آن واژه شناسی می گويند، نموده بودم، اينقدر " گاه"پيرامون معنا و جايگاه کلمۀ 

  چيده و گسترده نموده اند؟پي

من از ناقد بسيار دوستانه تقاضا می کنم که يکبار ديگر مقالۀ مرا تا آخر بخوانند و ببينند که آيا من به راستی بحثی را در 

  ًباب زبان شناسی، مخصوصا در مورد زير مجموعۀ آواشناسی اين علم، در آن مقاله مطرح کرده ام؛ يا نه؟ 

ی از مقالۀ من سخنی پيرامون ئِگذر نوشتۀ من برای ناقد ثابت خواھد شد که درھيچ جابی گمان با مروری زود

ازموضوع اصلی خارج شدن در . ًآواشناسی، طرز تلفظ کلمۀ گاه، و يا فلسفه، خاصتا زبان شناسی فلسفی نرفته است

تدريس در پوھنتون را ًبحث ھای علمی يا تخصصی، خصوصا برای کسی که ادعای استادی زبان و ادبيات و يک عمر 

  ! ت بی ادبانهمدارند، يا از فقدان احاطه بر موضوع است، يا از روی استبداد فکری و يا بنابر مقاو

  . ِدرخصوص زبان شناس نبودن من ھيچ الزم نبود ناقد بار بار خود را به زحمت بيندازند، و بار بار آن را ياد نمايند

کل عملی و اکادميک را نکرده ام، و نخواھم کرد، اما اين واقعيت را نبايد من ھيچ گاه دعوای زبان شناس بودن به ش

فراموش کرد که زبان شناس نبودن دليل نمی شود که کسی به مسائلی فرعی و عام زبان و ادب، مانند نشانه شناسی، 

که پيرامون بيان نشانه گذاری، سخن پردازی و سخن آفرينی، صرف، اشتقاق کلمات، نحو، معنای دستوری، علم بيان 

معانی لغات به شکل ھای مختلف و بر پايۀ تصويرسازی بحث می کند، فلسفۀ زبان و يک سلسله مسائل ديگر آشنائی 

ـ با معادل اين ھمه اصطالحات در ١: من از ذکر اصطالحات انگليسی اين کلمات به سه دليل پرھيز کردم. (نداشته باشد

 و به ھمين دليل به جای   انگليسی مصوت می گويندwovel به لغت که در زبان ما ًمثال می دانم (زبان خود آشنا ھستم 

و مردم ما بيشتر ترجيح می دھند به زبان خود، که آن را می !) ــ ، مصوت می نويسم[!] ــ آنھم واول کسره" واول"

واھم خوانندگان اين مقاله، که با ـ نمی خ٢؛ رين است، چيزی بخوانند و بنويسند، تا به زبان ديگرانيدانند و برای شان ش

 یـ قصد آن را ندارم که با آوردن چنين اصطالحات٣زبان تخصصی انگليسی آشنائی ندارند، به مشکل مواجه شوند؛ و 
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روند، تا ارزش يک نوشته، شيفتۀ  لمبه میسبه مخوانندگانی را که بيشتر زير تأثير القاب و اصطالحات پرطنطنه و قل

  .)سازمخود و نوشتۀ خود ب

مند به زبان و ادبيات ھمان دروس مکتب و دو ـ سه سال تحصيل زبان و گرفتن مدرک ه برای شاگردان ساعی و عالق

از يکی از پوھنتون ھای بزرگ و مھم يکی از کشور ھای خارجی، و ھمنشينی با استادان زبان انگليسی، مانند آقای 

ھم بس خواھد بود که به قدر کافی و وافی به باريکی ھای زبان .. . و"برھان، آقای صديقی، آقای سلجوقی، گل آقا خان"

  .آشنا شوند ـ البته با کمی کار جدی و آفاقی

استعارۀ ساختاری ِبحث من به طور مشخص پيرامون معنای واحد لغت گاه برپايۀ لغت شناسی و تداعی معانی و 

فھم حدود مقصد را بر اساس ساختار حدود مبدأ مسلم ھای مفھومی،  ای از ارتباط  ای که از طريق مجموعه  استعاره (

 نظر به نياز نيز "گا"رچند به کثرت معنای لغت ھبوده است ــ اگر به آن مقاله دقت شود؛ نه چيز ديگری ـ ) سازد می 

  . اشاره ای شده است

، چيزی "گاه"تلفظ کلمۀ ی و غير ضروری، مثل آواشناسی و ئکاری که ناقد کرده است، يعنی پرداختن به مسائلی حاشيه 

 و ھيچ الزم به توضيح ندارد، درحالی که من به ھيچ   عامی ترين و امی ترين افراد در کشور ما آن را می داننداکه حت

زد، مورد نقد نبود، اما از يک داکتر، از يک استاد  کدام نپرداخته ام، اگر از يک انسان غير مسلکی و عادی سر می

ی قابليت ھای يک انسان صاحب وقار بايد باشد، و يک زبان شناس، که به طور ضمنی و با زبان زبان و ادبيات که دارا

شناس نبودن ديگران، مانند جوانان نورس و خودستا به زبان شناس بودن خود اشاره می کنند، کاری ست دور ازعقل، 

  . غيرعلمی و سبک

ست که چون دليل روش شناسانه و منطقی برای اثبات ای  کار ھای آدم ھاۀنظر من چنين است که اين کار ناقد از جمل

به (مدلول و مقصود خود ندارند، می خواھند خود را در عقب القاب و مدارک تحصيلی و اصطالحات بزرگ و درشت 

علمی، بدون پرداختن به محتوای آن اصطالحات و بدون آن که متوجه شوند که چنان ) ُاصطالح ايرانيان کلمات گندۀ

ًت و بحث ھای مرتبط بدان ھا در نوشته يا در بحثی اصال وجود ندارند، پنھان کنند ــ بی آن که کمی فکر کنند اصطالحا

  ". مشک آنست که خود ببويد، نه آن که عطار بگويد"که 

يا می خواھند با آوردن چنين القاب و اصطالحات برخی از خوانندگان نوشته ھای خويش را، که بيشتر به اصطالحات 

 پرکن و القاب پروفيسور و داکتر و استاد توجه دارند، تا به متن و ارزش و منطق و اھميت بحث وی، بيشتر از دھن

  . پيش مفتون خويش سازند

نويسندگان مقاالت تخصصی وعلمی، اگر به مقاالت تخصصی وعلمی توجه شده باشد، اولتر از ھمه يک سلسله 

ی که می خواھند روی آن بحث کنند، ارائه می کنند؛ و بعد، به ترتيب و معلومات الزم را به نام مقدمه دوروبر مطلب

فصل به فصل می پردازند به بحث جامع و ھدفمند و متمرکز روی ھمان مطلبی که مربوط بدان فصل، و جزئی از کتاب 

  . است

نويسنده و موضوع کتاب، به طور مثال، در يک کتاب زبان شناسی، اگر نگاه کنيم، می بينيم که بعد از مقدمه و معرفی 

نويسندۀ دانشمند و مجرب و کھنه کار و وارد به فنون نويسندگی با فصل بندی موضوعات مشخص، شروع می کند به 

در بارۀ زبان به طور کلی، در بارۀ تحول زبان، در بارۀ ارتباط : توضيح مطالبی مربوط به ھمان فصل؛ من باب مثال

ائش زبان، در بارۀ دوره ھای تکاملی زبان، در بارۀ ارتباط زبان ھای مختلف با ھم، در زبان و انسان، در بارۀ تاريخ پيد

بارۀ رابطۀ زبان و فکر و تفکر، و در بارۀ ريشه شناسی، معنا شناسی، آواشناسی، ريخت شناسی، زبان شناسی 

  ... اجتماعی، زبان شناسی فلسفی، دستور زبان و
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ی و حاشيه پردازی روطلب ھيچ وقت در يک بحث معين و مشخص به حاشيه نويسندگان مرتب و آراسته و وارد به م

روی نمی آورند؛ زيرا می دانند که با اين کار نوشته ھای شان مغشوش و مغلوب می شود و در نتيجه خواننده به درستی 

  . به آنچه نويسنده می خواسته بگويد يا بنويسد، ملتفت نمی شود

له يا کتاب قطعی و صريح و روشن و مشخص و عاری از  حاشيه نويسی و تعليقات ھر قدر بحث در يک مقاله يا رسا

بی ربط  باشد، و نويسنده آن را به واحد ھای معين و منسجم تقسيم کند، به ھمان اندازه آن نوشته دلچسب و سودمند می 

و جذب آن ) مند و علمی باشداگر مقاله و رساله و کتاب حاوی مطالب سود(باشد ـ عالوه بر اين که قابليت يادگيری 

  .بيشتر خواھد بود

 و اين که اين کلمه اسم است، يا پساوند و پيشاوند، با آنچه ناقد نظر داده و من نوشته "گاه"اما سخن من روی معنای کلمۀ 

  :ام، اين است

 پساوند و برای فارسی از آن به مثابۀ/را، که از نظر دستور زبان اسم است و در بسا موارد در زبان دری" گاه"«

معنی کردن، " دوران"يا " دوره"و " عصر"، "زمان"، "وقت"، تنھا ساختن يا ترکيب اسم از اسم کار گرفته می شود

به کرسی بنشانيم، يا " دانشگاه" کلمۀ ۀ قومی ـ سياسی خود را دربارۀکه اعتقادات و باورھای خصمان صرف برای اين

د در زبانخواھی را ارضاء کنيم و سبب ارضاع به افراطی گری بيشتر سائر سودا وعالقۀ شديد و درحد افراط گری خو

افراط گرايان و شوونيست ھای فرھنگی شويم، نمی توانيم چيزی غيراز تعلقات قوی و غيراصولی به ناسيوناليزم قومی 

  ».بناميم ـ  زبانی بسيار تنگ نظرانه، کار غيرمحققانه و عملی از درون ديدن،

تنھا چيزی که در اين قسمت از ناقد می پرسم، . برش باال، چون وقت و جای آن نيست، می گذرم ر دراز حرف ھای ديگ

  : اين است

  آيا شما قبول داريد که لغت گاه اسم است؛ يا نه؟ ھمچنين، آيا قبول داريد که لغت دانش نيز اسم است؛ يا نه؟ 

ھر دو کلمه در جای خود اسم ھستند؛ و وقتی اين : من می گويم. ن می کندينتيجۀ بحث ما را جواب به ھمين دو سؤال تعي

آيا اين نظر درست . خوانده می شود" دانشگاه"دو اسم با ھم ترکيب می شوند، اسم مرکبی را به وجود می آورند که 

  است؛ يا غلط؟ آيا دانشگاه اسم مرکب است؛ يا نيست؟ 

عنی گاه، در اين ترکيب وجھه يا حيثيت وند، يا پارۀ الصاقی يا الحاقی اسم درست است، منتھا اسم دوم، ي: من می گويم

ًکلمات پيشينه و پسينه به جای پيشوند و پسوند، که اخيرا در چند نوشتۀ برخی از ايرانيان ديده شده (را به خود می گيرد 

 برای شرح اين دالئل ھم وقت نيست ــ .است و ناقد ھم بدان اشاره نموده اند به دالئلی، مناسب و مورد پسند من نيستند

!) ديگر باتأسف پشتم به کوه نيست. ست نسبت مريضی خانمم تمام روز را مصروف خريد و کار در خانه ھستماچندی 

  :به ھر رو

مفھومی را که من در يک و نيم سطر اول بند نقل شدۀ نوشتۀ خويش می خواستم افاده کنم، ھمين است که در چند سطر 

  .ند سطر زيرين با کلمات و جمالت ساده بيان شدند و بيان می شوند؛ نه چيزی ديگرباال و چ

مند زبان و ريخت   و به استناد قواعد نظام اگر ناقد با اين نظر موافق نيستند، نظر شان را با ارائۀ دالئل موجه و معتبر

برای بی عقالنی مانند من، و با شناسی و لغت شناسی و ھر آنچه در اين مورد ارتباط می گيرد، با شرح کافی 

ند، تا من اصطالحاتی که در زبان خود ما مروج ھستند ـ معادل اين اصطالحات در زبان خود ما وجود دارند ـ بيان کن

  . م که چرا به خطا رفته امھم بدان

  . ميان من و ناقد حل شودفکرنکنم که تنھا با ياد کردن چند اصطالح زبانی، مانند فونيم و مورفيم  و امثال اين ھا مشکل 
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  bound morpheme و  lexical morphemesوfree morpheme من می دانم که در زبان انگليسی اصطالحات 

 ديگر وجود دارند؛ و اين را ھم می دانم که اين اصطالحات چه   و صد ھا اصالح inflectiona morphemes و

 سؤال من از ناقد اين است که در کجای نوشتۀ من از اين اصطالحات، معانی و تعريف ھائی را در خود نھفته دارند، اما

ًمثال از کلمات بسيط يا يک جزئی،  کلمات قاموسی، کلمات آزاد و کلمات مقيد و غيره و غيره صحبت به ميان آمده بود 

  اشاره کرده اند؟    " مورفيم ھا"که ناقد به اين کلمات، با قيد 

  : اسم نبودن کلمۀ گاهبر گرديم بر سر اسم بودن يا

  :می نويسند

وجه مشخصۀ اسم آنست که به شکل نام يا ...  ھا، چيز ھا و مفھوم ھاست]جای[اسم از نگاه معنی، نام شخص، جا«

اکنون به اساس تعريف فوق می بينيم که در ھيچ نوع ... ]می تواند[ضمير در جمله، درموقف فاعل قرار گرفته ميتواند

  -اغالط امالئی به وسيلۀ ويراستار پورتال مشخص شده است - ».حيث فاعل موقف گرفته نمی تواندبه  "گاه") گاه(جمله 

  . نمی تواند فاعل باشد"گاه" ھيچ گاه حيثيت فاعل را به خود نمی گيرد، پس "گاه"ی عبارت آخر اين است، که چون امعن

، که طرف تأئيد ناقد ھستند، بنويسم، " سعيدینگھت"می خواھم قبل از اين که نظر خود را در باب گفته ھای فوق آقای 

 را به "گاه" بودن کلمۀ  اسم  مبنی بریيا ھر کس ديگری که ھستند، از دو مرجع معتبر تر و طرف تأئيد خود چند سند

  :شکل نمونه ارائه کنم

  :ه می کنند، نوشت)ک ـ معلومه(خود، جلد سوم " فرھنگ فارسی"الف ــ آقای دکتر معين؛ که در فرھنگ شش جلدی 

  ـ گاه١

  ...تخت شاھی) ا(ـ ١

  .ـ تخت، کرسی، مسند، جا، مکان٢

  ـ گاه٢

  ...زمان، وقت، عصر، دوره و) ا(ـ ١

  ... خوردنگاه، رزمگاه و: ـ بصورت پسوند زمان استعمال شود٢

ـ گاه ٢می کند؛ داللت بر اسم ) ا(ـ ١: ذکر چھار مطلب را در مورد توضيحات آقای دکتر معين تا اينجا الزمی می دانم[

ـ رزمگاه تنھا زمان رزم را بيان نمی کند، بلکه جای و محل رزم ٣تنھا پساوند زمان نيست، بلکه پساوند مکان ھم است؛ 

به ھمان گونه که خود ) و نوشتۀ سائر ايرانيان(ـ تمام کلمات يا القاب در نوشتۀ آقای دکتر معين ۴را نيز بيان می کند؛ و 

  ] شده اندشان نوشته اند، نوشته

  :  جلدی خود نوشته می کند١۴ب ــ  دھخدا، که درجلد يازدھم لغت نامه 

  . مقام... مسند... مکان. جای. جا... سرير) ا(گاه 

  ...اين مزيد به بعضی کلمات ملحق شود معنی زمان دھد) پسوند(گاه 

  .موسم. فصل... زمان. دوره. عصر) ا(گاه 

  ...پيوندد و معنی مکان و جای دھد) ربیفارسی و ع(زمانی بکلمۀ ) پسوند(گاه 

  :و در مورد اسم می نويسند

ی مستقل بر اقتران به يکی از ازمنۀ ثالثۀ ماضی و ئھر کلمه که داللت کند بر معنا.. .اسم در لغت مقابل کلمۀ مھمل است

  ...علی و قلم و درخت و: حال و مستقبل، مانند

  : تحليل نظريات مورد تأئيد ناقد در باب گاه و در مورد اسماکنون که گاه اسم شناخته شد، می پردازيم به
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مگر مکان يا زمان و : می پرسيم. ــ می گويند که گاه چون به حيث فاعل موقف گرفته نمی تواند، نمی تواند اسم باشد

  عصر که اسم ھستند، در شکل و پيکر خود شان، گاھی به حيث فاعل موقف گرفته اند؟ 

عصر انسان را می کشد؟ يا زمان انسان را می کشد؟ گذشت زمان، آره؛ اما :  اند که کسی بگويدآيا ناقد گاھی شنيده

  ! گذشت زمان و زمان يکی نيستند

در يک مکان ... مکان انسان را می کشد؟ قلت ھوا، رطوبت، تنگی، سردی و: يا ناقد گاھی شنيده اند که کسی بگويد

  !مانسان را می کشد، اما خود مکان چه فکر کن

اگر کلمات عصر و مکان و زمان باوجودی که به حيث فاعل موقف گرفته نمی توانند، می توانند اسم باشند، چه مانعی 

  ت اسم ظاھر شود؟ أوجود دارد که گاه نتواند در ھي

  " وجه مشخصۀ اسم آنست که به شکل نام يا ضمير درجمله، درموقف فاعل قرار گرفته ميتواند: "ــ  نوشته می کنند

مير محمد شريف، مالی مسجد گذر، با : "می خواھم اين ادعای باطل را با يک مثال ساده نمايان بسازم! عجيب است

  ." اعصايش محکم به فرق احمد دراز، که باعث اذيت مرد نابينا و فقيری شده بود، زد

اما احمد !  فاعل است؛ قبول زبان از اسم، اسم است، چونتادانمير محمد شريف، بنابر تعريف ناقد و تعريف ديگر اس

دراز که در اين ميان مفعول واقع شده و چوبی به فرقش خورده است، يعنی در موقف فاعل قرار نگرفته است، در کدام 

   از تقسيم بندی نه گانۀ کلمات در دستور زبان قرار می گيرد؟ آيا احمد را نمی توانيم اسم بناميم؟ رديف

د گفته است که شخص اسم است، احمد بايد اسم باشد؛ اما از نگاه اين که، بنابر است و ناق" شخص"از نظر اين که 

، و تناقض "نه"و " آره"با اين مخلوطی از ! تعريف مورد قبول ناقد، احمد درموقف فاعل قرار ندارد، نبايد اسم باشد

  !ار زياد باالستفھم آن از عقل ضعيف من بسي. گوئی ھای ناقد چه بايد کرد؟ جواب آن را ناقد می داند

  . نکتۀ سوم موضوع مفاھيم، بھتر است بگويم موضوع مفھوم، است که به حيث اسم معرفی شده است

و بس و ... از ھمه اولتر می خواھم ناقد به من بگويد که زيبا و چاق و الغر چيستند؟ ھمينطور رفتن و خوردن و گفتن و

   ديگر، چه ھستند؟ ظزاران لفباز و و بسته و سريع و زياد و کم و تند و کند و ھ

ی ديگر آيا اين کلمات مفھوم نيستند؟ مفھوم، يعنی چيزی که اآيا از کلماتی که ياد شد چيزی فھميده نمی شود؟ به معن

  ! معنی آن قابل فھم باشد ـ از نظر معناشناسی؛ و ھم از نظر فلسفی

  . لمۀ مشابه ديگر، اسم باشند ــ که نيستند و ھزاران ک به حساب تعريف مورد تأئيد ناقد بايد ھمۀ اين کلمات

آيا ناقد قبل از آن که مثال مورد نظر شان را ارائه کنند، دوروبر اين مسائل فکر کرده بودند، يا خير؟ در ھر دو حالت 

  !! ناقد، چون در ساحت زبان و ادب شخص مطرحی ھستند، مورد مالمت قرار می گيرند

تعريف جامع تر . اين تعريف ھم چندان رسا نيست." (نچه از لفظ فھميده می شودآ: "تعريف مفھوم درمنطق چنين است

 است، ، زيرا لفظ، که در واقع صورت کلمه"ی لفظ فھميده می شودامعن آنچه از"مفھوم درمنطق بايد اين می بود که 

  !) و مصداق چيزی نيست که قابل فھم باشدابدون معن

لفظ، که لغت و کلمه يا ھر حرف يا سخنی که ! است" لفظ"مفھوم، صحبت از اگر دقت شده باشد، در تعريف منطق از 

  در اين صورت بايد، بر وفق نظر ناقد، ھر لفظی را اسم بخوانيم؟. از دھن خارج می شود معنی می دھد

ام و کمال در آخر از روی ناگزيری، زيرا به دل خود بس نمی آيم، بايد بگويم که اگر سر تا سر نوشتۀ ناقد مورد نقد تم

  !ًقرار بگيرد، خصوصا از نظر امالء و انشاء، از آن نقد کتابی ساخته خواھد شد به قطر و بزرگی مثنوی موالنا

٠٨/٠١/٢٠١٧  

 


