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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ٠٧
  

  !برخی ابھامات را بايد با استفاده از عقل و منطق حل کرد
  بخش سوم و آخر

  

 گرفته می شد ـ "ھاشميان"و بعد از بخش دوم اين نوشته نبايد دنبال بحث با آقای ًـ قاعدتا بعد از يک سلسله گپ ھا ١١

دليل تأخير در نوشتن بخش سوم ھم ھمين بود؛ اما چه کنم که نوشته ناتمام مانده بود و من قول داده بودم که تمامش کنم؛ 

  :"ھاشميان"ابھاماتی باقی بود که بايد توضيح می شد؛ مانند اين گفتۀ آقای 

خوانده ) پساوند(و ھم آن را )  اسم(را با اصرار ) گاه(موصوف غلطی ھای سابق خود را تکرار کرده، اين بار ترکيب «

  …» مشحص از من می پرسد که ]به طور[و بطور 

اين سخن در مورد پساوند صدق نمی کند، زيرا از گذشته ھای دور من گاه را در ترکيب ديدگاه، دانشگاه، زايشگاه و 

 که من "ھاشميان"ادعای آقای . ھم به عنوان پساوند معرفی کرده ام، چون اين کلمه عالوه بر اسم پساوند نيز استامثال

 را پساوند خوانده ام نوعی بی مباالتی در خواندن، عدم احترام به "گاه" جنوری خود برای اولين بار کلمۀ ١٠در نوشتۀ 

  . مدن استاصل گفت و گوی سالم و با تمام کاال به چشم درآ

تأمالتی درباب پوھنتون و " جنوری خود ـ ١٠من  برای اولين بار در مقالۀ . در مورد اسم، اما گفتۀ وی درست است

ًقبل از آن چنين سخنی را من اصال و . ـ گاه را به مثابۀ اسم معرفی نموده ام" دانشگاه و باور به وجود تمايز ميان آن ھا

  :به بخشی از مقالۀ ياد شده توجه کنيد. ه امدرھيچ جا و ھيچ موردی مطرح نکرد

فارسی از آن به مثابۀ پساوند و برای /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"ساختن يا ترکيب اسم از اسم کار گرفته می شود، تنھا 

به کرسی بنشانيم، يا  " دانشگاه" قومی ـ سياسی خود را در باره کلمۀ ۀکه اعتقادات و باورھای خصمان نصرف برای اي

سودا وعالقۀ شديد و در حد افراط گری خود در زبانخواھی را ارضاء کنيم و سبب ارضاع به افراطی گری بيشتر سائر 

ر از تعلق قوی و غيراصولی به ناسيوناليزم قومی ـ افراط گرايان و شوونيست ھای فرھنگی شويم، نمی توانيم چيزی غي

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

به اين دليل که در آن پاراديم فکری ـ فرھنگی ـ .  و نه مقرون به تحقيق می باشد  علمی داردۀچنين کار يا تالشی، نه پاي

در پاراديم فکری ـ فرھنگی ـ .  معانی مختلف آن مفقود استۀق و تبيين کامل و ھمه جانبعلمی الزم و ديالکتيک فھم دقي
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علمی الزم، و ديالکتيک فھم دقيق کلمه يا سخن، ھمينطور در تبيين آن ھا، چيزی که واجب و حتمی ست، بيان و تفسير 

  » .تمام جھات محمول و مبحث يا معانيی يک کلمه يا يک سخن است

منظور من از . شان مطالب و معانيی را که در دو بند باال مستتر است نتوانسته اند به درستی درک کنندبه گمان من اي

را داراست، اين است که بايد تمام " فقط"که در جملۀ باال معنی " تنھا"سطر آخر بند دوم، به خصوص استعمال کلمۀ 

؛ ... و مکان و محل ویی جاادوران، مانند معن را، عالوه بر معانی عصر و زمان و وقت و دوره يا "گاه"معانی 

  . رود، ھرچند اسم است، مد نظر گرفت  بيشتر به شکل پساوند در زبان به کار می"گاه"ھمچنان اين که 

اگر نوشته ھای قديمی تر من به خاطر شان باشند، خواھند ديد که در نوشته ھای من، از زمان ھای بسيار دور، جائی که 

  !موده ام، اين کلمه را پساوند معرفی کرده اممن از گاه ياد ن

معرفی کرده )  اسم زمان(به حيث )  عصر، زمان(و ھم  به معنی ) اسم مکان(ترکيب گاه را ھم «: ـ نوشته می کنند١٢

  » .بود

لۀ تان  صفحۀ اول مقا٢٣عين اشتباه را در سطر .  کلمۀ ساده و بسيط است نه مرکب"گاه"اولتر از ھمه بايد گفته شود که 

  » .شناخته نشده است) اسم(در دستور زبان دری به حيث ) گاه(ترکيب «: ھم نموده اند؛ جائی که نوشته می کنند

، درعين بسيط بودن خود، اگر سر زوری کنيم و پشت قواعد نگرديم، قابل تجزيه است، ولی اين "گاه"شکی نيست که 

ی ای مستقل می باشد، بعد از تجزيه معنا از دو جزء آن که دارای معنًکار را قاعدتا اجازه نداريم بکنيم، زيرا تنھا يکی

، "گاه"از . ی نداردائجزء ديگر آن که تنھا صداست، بعد از جدا شدن از اصل خود ھيچ معن. مستقل خود را حفظ می کند

... و " زه"و " ھين" و "وه"و " ھان" باقی می ماند که جزء اصوات، مانند اداری معن" آه"اگر آن را تجزيه کنيم، تنھا 

ی ائاست و اصوات ھم در زبان دری جزء کلمات نه گانه در دستور زبان می باشند، چرا که در زبان چيزی بی معن

، بعد از "گ"بخش ديگر آن، يعنی حرف ! وجود ندارد که جزء کلمات نه گانه در دستور زبان باشد، غير از آوا ھا

   .ی را افاده نمی کندائتجزيه ھيچ معن

گاه تشکيل + بوده باشد که از کلمات دانش " دانشگاه" را نوشته می کردند، ترکيب "گاه"شايد مقصد شان، وقتی ترکيب 

اولی به قول عموم پسوند .  با ترکيب دانشگاه متفاوت است"گاه"کلمۀ ) اگر منظور اين باشد، اول. يا ترکيب شده است

 نيست، زيرا بعد از تجزيه ھر دو جزء آن "گاه"دانشگاه مانند !  باشداست، درحالی که دومی اسم مرکب و اسم مکان می

آقای ھاشميان بايد سخنان شان را ) ی را که در صورت مستقل خود داشته اند، نگه می دارند ـ خالف گاه؛ دومائھمان معن

گويم که دانشگاه اسم مرکب بلی؛ بازھم می ) به شکلی بيان کنند که عالوه برعام فھم بودن، توجه پذير نيز باشند؛ وسوم

ھمين طور شامگاه و سحرگاه و صبحگاه نيز ھر يک ! و اسم مکان است که از دو اسم تشکيل شده است؛ با تمام قوت

  !اسم مرکب ھستند، که می توانند به مثابۀ قيد زمان نيز شناخته شوند و از دو اسم ترکيب شده اند

نيد که زبان پيچيدگی ھای خاص و عجيبی دارد و می دانيد که يکی از زير  می داًشما که زبان شناسی خوانده ايد، حتما

 امجموعه ھای زبان شناسی معناشناسی می باشد و در روشنی اين مبحث از زبان شناسی می دانيد که در بسا موارد معن

کار (شکافتن کلمات ھای صعب الوصولی در بطن کلمات و در پس کاربرد آن ھا نھفته است که معانی آن ھا را بايد از 

يکی از خصلت ھای يک . بيرون کشيد و پيش چشم مردم قرار داد)  آن استامعناشناسی معلوم کردن رابطۀ کلمه با معن

انسان باھوش اين است که نه تنھا حرف ھای روشن ومبھم و اشارات و کنايه ھا و استعارات را درک می کند، که حتی 

خصلت و ذکاوت يک استاد زبان نيز بايد طوری باشد که صدای .  را نيز می شنودصدای انديشه و پيام سکوت پديده ھا

ًکتاب ھای نوام چامسکی را، کسی که انقالبی در زبان شناسی به وجود آورد، حتما . ساکت معانی کلمات را بشنود

به اين حساب کسی که » . استاعامل پيوند ميان زبان و انديشه معن«: او می گفت! انقالب يعنی تغيير بنيادی. خوانده اند
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اين مرد ! معانی آشکار و پنھان کلمات را نداند، نمی تواند از زبان چيزی به درستی بفھمد و نمی تواند به درستی بينديشد

شناخت از زبان را دگرگون . در مورد زبان گفته بودند، اکتفاء نکرد... دانشمند به آنچه سقراط و افالطون و ارسطو و

بھتر ! م نگفت که نه جانم افالطون و ارسطو و فالن و فالن اين گونه گفته بودند؛ سخن قدماء اين نيستساخت؛ کسی ھ

ببينيد که منظره و مودل جھان .  چشم باز کنيد و ببينيد که جھان ما چقدر تغيير کرده است"ھاشميان"است شما ھم آقای 

زبان و پيدايش و «: ن مورد سخنی ديگری ھم داردطبری در اي. ما، به قول احسان طبری، چقدر دگرگون شده است

انسان بر می خيزد  و بعد ) مغز(بلی، ھر تغييری از ذھن » .تکامل آن با سير تکاملی شعور انسانی پيوند ناگسستنی دارد

سازد، از تأثير گذاری ھائی دو باره به ذھن انسان برمی گردد و مايه ھای زبانی انسان را توأم با آگاھی وی افزون می 

ِزيرا زبان و ذھن و محيط بيرون از آن ھم از يک . که بخواھی نخواھی شامل ساختار و معانی و مفاھيم نيز می گردد
يکی از بحث ھای . ديگر تأثير می پذيرند و ھم بر يک ديگر تأثير می گذارند و تکامل يکی بدون ديگری ممکن نيست

گرگونی درمعانی الفاظ، اشارات و نمود ھا و اثرات کار و توليد، و رشد زبان بدون د. چامسکی در بارۀ رشد زبان است

زمان ما زمان مرحوم .  شناسی و غنای آن قابل تصور نيستا و معنادگرگونی در محيط، ھمچنين در بالندگی معن

 جمله ؛ که در زبان شناسی و ادبيات تنھا روی تعريف، آرايش و جايگاه کلمه در"ھاشميان" ھا نيست، آقای "نگھت"

ت خودش ده ھا أ را به تنھائی و در ھي"گاه"کلمۀ . بحث شود؛ يا از اشتقاق و صيغه ھای کلمات گفت و گو به ميان آيد

  .  شناس، استاد زبان و لغت شناس و اديب در عصر ما اسم می خوانند، ولی شما و آن رفيق تان آن را قبول نمی کنيدامعن

من ھم می دانم که کلمۀ مرکب دانشگاه . شگاه و اسم و مرکب بودن آن ھا نبودبحث من بر سر جايگاه و لشکرگاه و دان

اين را !  بود"گاه"ی کلمۀ ابحث من بر سر معن. را از نظر دستور زبان اسم، به طور مشخص تر اسم مکان می خوانند

را در ) مھوش(ماھوش . ندی ديگری ھم ھستاھم می دانم که اين کلمه از جملۀ پساوند ھاست، اغلب پساوند ھا دارای معن

وش که پساوند است، دارای معنی ديگری ھم است . نظر بگيريد که از دو کلمه، يک اسم و يک صفت، ساخته شده است

گوش در اين جا نقش پساوند را داراست، اما . يا سياه گوش... مثل، مانند، خوب، خوش، زيبا و: که عبارت می باشد از

در " دار"در مھوش و " وش"گاه ھم، مانند . تور زبان ميان گروه اسم ھا می باشدجايگاه اولی و اصلی آن در دس

در برخی موارد حتی پساوند ھای دو . است که به تنھائی دارای معنی مستقل می باشد" دردمند"در " مند"و " سردار"

 پساوند ۀ از جمل"گاه"). تصف... (تندرو سريع و چابک و: در تيزتک" تک"حرفی نيز دارای معنی مستقل ھستند، مانند 

 و مکان یاين کلمه باوجود پساوند بودن دارای معانی مستقلی نيز است؛ مثل وقت و زمان و جا.  نيستاھای بی معن

  !؛ و چون وقت و زمان و مکان اسم ھستند، گاه ھم می تواند اسم باشد...و

از دانش و . زديکی ھای ھم زندگی می کرديمدرن.  نشسته ام"الھام"ـ  من بارھا پای صحبت ھای عالمانۀ مرحوم ١٢

من در مورد ايشان از روی . ُآدم مھربان، حليم و پری بودند. اطالعات وسيع ايشان در عرصۀ زبان زياد بھره برده ام

می دانم که او زياد می . يک يا دو جمله ای که در ارتباط بحث ما چيز زيادی بيان نمی کند، صحبت و قضاوت نمی کنم

نمی دانم شما .  ولی در جمله ای که شما از ايشان نقل کرده ايد من چيزی نمی بينم که قابل کمک به بحث ما باشددانست،

اسم وجوه، اقسام، « چه مطلب مشخصی را می خواھيد تصريح کنيد؟ "محمد رحيم الھام"با نقل جمله ای از مرحوم 

، »...ص و مفرد و جمع، و پساوند و پيشاوند می پذيرد حالت ھا و جنبه ھای گوناگون دارد؛ مثل جنبه ھای عام و خا

 فراموش کرده اند که طرف "ھاشميان"خوب؛ آيا اين تعريف مشکل مشخص ما را حل می کند؟ فکر می کنم آقای 

صحبت شان ديگر کودکان صنوف چھار و پنج و شش نيستند که تازه به ياد گرفتن وجوه اسم و ديگر کلمه ھا شروع 

 يا ھدف شان از آوردن نام اين شخصيت محترم اين است که خود را در سايۀ بزرگ ايشان قرار دھند و .نموده باشند

! خيز بلندی زده ايد، متوجه باشيد که باز ھم به روی نخوريد! "ھاشميان"اين کار شدنی نيست، آقای . بزرگ نمائی کنند
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الھام، الھام بود و الھام می داد، و شما، . وست احاصل تحصيالتزبان و عقل و بينش ھر انسانی معرف سطح دانش و 

يکی پيرو و دوست دار علم و آزادگی و متواضع و عميق؛ و ديگری سطحی، پرادعا، پرافاده، پيرو تفکر ! شما ھستيد

  !!طالبانی و ترويج دھندۀ جھل

ا آنچه را که شما به نام او  خوب زبان و ادبيات کشور ما بودند، منتھتادان نيز يکی از اس"نگھت"شکی نيست که مرحوم 

 که "نگھت" در بارۀ اين گفتۀ مرحوم "الھام"به ھر رو، مرحوم . می گوئيد، اگر از او ھم باشد، دارای سؤال و نقد است

مناظرۀ من با شما آقای . وجه مشخصۀ اسم فاعل بودن آنست، در نقلی که شما از او نموده ايد، ھيچ اشاره ای نکرده است

ًوقتی مرحوم الھام در اين باره مشخصا چيزی نگفته اند، . بودن اسم است" فاعل"و " وجه مشخصه"سر  بر "ھاشميان"

  !! دليل نقل قول از ايشان بيھودگی محض و آشفته ساختن بحث است نه کار ديگری

شما بگوئيد که آيا ! قبول.  از اسم نموده اند به درستی نفھميده ام"نگھت"ـ شما می فرمائيد که من تعريفی را که آقای ١٣

 فاعل بودن آن است؟ من به زعم شما دستور زبان نمی دانم، زبان شناس ھم نيستم، تنھاًواقعا وجه مشخصۀ يک اسم 

اينھم قبول، برای دھمين بار، شما که دستور زبان می دانيد و ده سال تدريس زبان در پوھنتون کابل نموده و زباشناسی 

ناگفته "شعر«ار و جلسه ھم پيرامون مطالب مختلف صحبت نموده ايد، بفرمائيد که در را ھم خوانده و در ده ھا سيمن

شما ھم می دانيد که کلمۀ شعر در اين جا اسم . از نظر دستور زبان چه است" شعر"موقف » ...، که شاعر سروده"ھا

ًکز نمی کنيد و جوابی، مثال،  مانند اين تأمل و تمریآيا وجه مشخصۀ آن فاعل بودن آن است؟ چرا شما روی نکات. است

 "سديد" کوتاه، يک توضيح مختصر، بار بار می نويسيد که آقای ۀچرا به جای يک جمل. ھمين يک نکته را نمی دھيد

شما که می دانيد، بفرمائيد و بگوئيد که علت . از روی نادانی سخنی را نقد کرده ام. من زبان نمی دانم. زبان نمی داند

کابل "درجملۀ " کابل"که در باال به کار رفته چيست؟ و بگوئيد که وجه مشخصۀ فاعل بودن " شعر"اسم ناميدن کلمۀ 

 در اين باره چيزی نگفته اند؟ و چرا شما تعريف شان را تکميل "نگھت"، چه است؟ و چرا مرحوم "شھر بزرگی ست

  !! حق بودن بايد سند و دليلی ارائه کنيده برای ب!  دنيا دنيای دزد گفتن و بربستن نيست"،ھاشميان"نکرده ايد؟ آقای 

 مصيبت ھم ..."از جملۀ الفبای دستور زبان استدر جمله، ) اسم(قرار گرفتن چنين موقف ھای : "... ـ می فرمائيد١۴

درھمين جاست که يک استاد زبان و ادبيات مطلبی را که در جملۀ الفبای دستور زبان به حساب می رود، نتواند به 

اگر در . ن تعقيد و غموض تعريف کند، آنھم در کتاب دستور زبان يا مبحثی در ارتباط زبان و دستور آندرستی و بدو

 کوتاه که به قلم يک انسان ناوارد به عجله نوشته شده باشد، چنين اشتباھی صورت بگيرد، نبايد زياد جدی و ۀيک مقال

ھيه شده است، کتابی که بايد تصحيح ھم شده باشد، و مھم گرفته شود، اما در کتابی که برای آموزش ھزاران انسان ت

منتھای کوشش و دقت  به خرج داده شده باشد که غلطی يا اشتباھی در آن موجود نباشد، چون مھم ترين کار در زندگی 

مصيبت باالتر از اين مصيبت ھم اين است !  يا مؤلف کتاب است، چنين امری فکر نکنم زياد قابل اغماض باشدهنويسند

که يک استاد ديگر که خود را استاد استادان می خواند بدون توضيح مکمل در بارۀ آن اشتباه يا  اقدام به تصحيح آن، آن 

  .را نه تنھا تأئيد کند، که به مثابۀ يک سند معتبر و قابل رفرنس به رخ ديگران ھم بکشد

ی قطعيت و انحصاری را امعن" ]می تواند[ميتواندقرار گرفته " فقرۀ ]اين که[ ديگر اينکه«: ـ در برابر اين سخن شما١۵

، بايد به عرض حضور برسانم »... نگفته که اسم در جمله تنھا و فقط به حيث فاعل قرار می گيرد"نگھت"ندارد، يعنی 

ًسخن ايشان طوری که قبال ھم ياد کرده ام، در اصل و اساس . که سخن يک استاد بايد روشن و شفاف و جامع باشد

 ازمشخصه ھای اسم فاعل  يکی:گوياتر و رساتر اين بود که می فرمودند. نيست، بلکه ناقص و معيوب استنادرست 

بودن آن است؛ زيرا مشخصۀ ديگر آن؛ ضمير را ياد کرده اند، درموقف مفعول قرار گرفتن يک پديده؛ ھمين طور 
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اين جمله پاريس به يک شھر داللت می در . »پاريس پايتخت فرانسه است«: داللت کردن به چيزی ديگر است، مانند

  .ًبناء پاريس بدون اين که فاعل و کاری از آن سر بزند اسم شناخته می شود. کند

 به "نگھت"می دانيم که مقولۀ مفاھيم در تعريف مرحوم . اشتباه دوم شان اين است که مفاھيم را مشخص نفرموده اند

مجرد، موجودی که دارای خصوصيت و جسم غير مادی ست و چه اصطالح فلسفی دربرگيرندۀ تمام پديده ھاست، چه 

 در تعريف خويش از انسان و حيوان و سنگ و چوب ياد می کند، نيازی "نگھت"ًبناء وقتی آقای . جسمی که مادی باشد

وان و اشياء ـ ندارد که مقولۀ مفاھيم را در آن تعريف به کار ببرند، چرا که ھمه آن چيز ھائی که ياد شده اند ـ انسان و حي

 از اسم نموده "محمد جواد شريعت"به تعريفی که دکتر . جزء مفاھيم ھستند؛ مگر اين که مفاھيم را مشخص می ساختند

 مفھومھای مجرداسم نام انسان يا حيوان يا نبات يا جماد يا کار يا يکی از پديده ھای طبيعی يا «: است، توجه کنيد

تفاھم با وءرا، برای جلوگيری از س" مجرد" بعد از نوشتن مفھوم ھا، کلمۀ "يعتشر"توجه می کنيد که آقای » ...است

 راه ھر گونه بحث را در مورد اين که سنگ و چوب و ، به کار برده است و با اين کار خويشمفھوم ھای غير مجرد،

معين " مجرد"وردن کلمۀ انسان و حيوان ھم مفھوم ھستند، بسته می نمايند؛ چرا که تفاوت بين دو شکل مفھوم را با آ

  . نموده است

 ھا و تعريف ھا را ابيشتر ياد نمودم که دنيا در تحول است و توأم با اين تحول بايد زبان ھم رشد کند و تکامل يابد، و معن

ھيچ انسانی را نديده باشيد که از ! بايد از سر و نو به نو مرور و اصالح کرد و نوشت؛ اگر به اصالح لزومی ديده شد

 کودک هامکان ندارد، زيرا از يک طرف کودک برای ھميش. وز تولد تا روز مرگ يک پيراھن را به تن داشته باشدر

افالطون در زمان خود افالطون . باقی نمی ماند و بزرگ می شود و از جانب ديگر پيراھن فرسوده و کھنه می شود

کنم باالخره زمان آن رسيده است که تقليد را به فکر می . بود، ولی امروز ھر نو جوانی برای خودش افالطونی ست

  !گوشه ای بگذاريم و از خود ھم چيزی بگوئيم و خلق کنيم

من قبول دارم آقای « قادر به ساختن يک جمله از دماغ خود نيست؟ شما که نوشته می کنيد "سديد"ـ چرا؛ آيا آقای ١۶

اشيد که قادر به ساختن يک جمله از دماغ خود نباشد؟ اين آيا نويسنده ای را ديده ب» . يک نويسنده است"]سديد["سديد

  ؟!"ھاشميان"ديگر چه تافته ای است که شما بافته ايد، آقای 

 را وقت و زمان و عصر و دوره می نويسد، قبول نداشته نوشته می "گاه"ی ا را که معن"معين"ـ شما قول مرحوم ١٧

، "رزمگاه"موضع يا محل خوردن را و ھم " خوردنگاه"ردم که  تعجب ک"]معين["به دانش و بينش محمد معين«: کنيد

در ھر دو مثال پسوند است، آن ] که[ھم ) گاه(موضع يا محل جنگ را، که ھر دو به طور قطع اسم مکان می باشد، و 

  » .را پسوند زمان خوانده است

ق و جھان شمول نيست، ھيچ موردی را ی ست که ھيچ چيزی در آن مطلئاول، بايد بدانيد که دنيای اھل علم و دانش دنيا

شنيدن چنين . »ِبه طور قطع اسم مکان است«نمی توان در آن به قاطعيت رد و قبول کرد، چنان که شما می نويسيد 

 در "گاه" از "معين"دوم، منظور مرحوم ! حرفی از کسی خود را استاد و داکتر می خواند، بسيار عجيب می نمايد

! ، بلکه وقت و عصر و زمان و دوران است"ھاشميان"اوند  يا اسم مکان بودن آن نيست، آقای تنھا پس... خوردن گاه و

  ! بخوانيد١٨توضيح بيشتر در اين مورد را در فقرۀ ! وقت يا زمان خوردن: خوردن گاه، يعنی

 ولی با افزودن  به نام پساوند به مصدر خوردن می توان اسم مکان ساخت،"گاه"سؤال ديگر اين است که چرا با الحاق 

 با يک اسم، "گاه"ً به عنوان پساوند با فعل خوردن نمی توان اسم زمان ساخت؟ يا اصال چرا می توان با ترکيب "گاه"

نمی توان اسم زمان ...  با اسم ديگری، مانند سحر و شام و صبح يا"گاه"اسم مکان داشت، ولی با الحاق يا ترکيب 

يکی روز فرخنده از صبحگاه ـ «: مينه وجود دارد؟ کدام قاعده ای؟؟ نظامی می گويدداشت؟ آيا کدام قاعده ای در اين ز
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 گاه ــ بعد از +چرا پا با گاه ــ پای . صبح در لنگۀ اول بيت از نظر دستور اسم است. »ز فرزانگان بزمی آراست شاه

 به عنوان اسم "گاه"م است، با ترکيب با ھم اسم مکان خوانده می شوند، ولی ترکيب صبح، يعنی اول روز، که ھم اس

 با اسم بايد اسم مکان داشته باشيم و "گاه"زمان پذيرفته نمی شود؟ حرف قرآن است که در يک جا با ملحق کردند 

  ؟!درجای ديگر نه

... ـ شما با آوردن مثالی از نوشتۀ من می نويسيد، آنھم به رنگ سرخ و خط درشت، که گاه به معنی وقت و عصر و١٨

آب انگور خزانی «: خوب، به گفتۀ شما سخن من غلط است، ولی در برابر اين بيت منوچھری که می گويد.  تغلط اس

گاه در اين بيت چه است؟ "ی اچه داريد که گوئيد؟ معن» را خوردن گاه است ــ که کس امسال نکرده است مر او را طلبی

 در اين جا "گاه"! "ھاشميان" در اين جا پساوند نيست، آقای "هگا" در اين جا به مثابۀ پساوند به کار رفته است؟ "گاه"آيا 

معنی می دھد، ...  وقت و زمان و"گاه"کسانی که می گويند . جايگاه مستقل خود را دارد؛ که مربوط به گروه اسم ھاست

  ! کسی که غلط کرده است شما ھستيد. غلط نکرده اند

  : ی وقت يا زمان  آورده استات اسم، و به معنأرا در ھي "گاه"داراب زردشتی ھم در بيت بسيار زيبای زير 

  "پگه خيز باشيد ھر سال و ماه ــ که گاه سعادت بود صبحگاه"

خوب، به اساس فرمايش . ی وقت به کار رفته استا به معن"گاه") بيت منوچھری و بيت داراب زردشتی(در ھر دو بيت 

آيا به قول اين دو شاعر و به قول ابوعلی بلعمی .  اشتباه کرده ام برای يک لحظه می پذيرم که من"ھاشميان"شما آقای 

  مترجم، تاريخ نگار و شاعر دوران سامانيان، شاعری از بخارا، نه از ايران، ھم باور نداريد؟ 

 در اين "گاه"معنی » .و از خلق نخست که را آفريد از گاه آدم تا اين زمانه«: بلعمی می گويد، نقل از فرھنگ دھخدا

 آدم، يعنی از زمان "گاه"؟؟ از "ھاشميان"بارت بلعمی چه می باشد؛ و موقف آن از لحاظ دستور زبان چيست، آقای ع

  !!آدم

ی وقت يا زمان و عصر و دوره به کار رفته است، خدمت کسی که قسم خورده اچند بيت ديگر که گاه در آن ھا به معن

  :، نقل می گردداست به ھيچ حرفی، حتی حرفی حسابی و درست تن ندھد

  :فردوسی

  .گاه سکندر رسيد ــ ز شاھان ھر آنکس که آن تخت بديده چنين تا ب

  :فرخی سيستانی

  .گاه توه گاه اميری بزرگ شد ــ نشگفت اگر بزرگ شدم من به ھر شاعری ب

  :یئکسا

  . خدای عرش جھان را چنين نھاد نھاد ــ که گاه مردم از او شاد و گه ناشاد

 "گه". ی آن ھا را يکی نمی دانيدا معن"ھاشميان" در بيت باال که شما، آقای "گه" و "گاه"ی واحد اعنتوجه کنيد به م(

  .) دارد"گاه" است که ابيشتر در زبان شعر برای توزين و زيبائی کالم و شعر به کار می رود، ولی دارای عين معن

  .فارسی/ ديگر بزرگان ادب دریۀ و ده ھا بيت و قول در ده ھا شعر و نوشت

نمی دانند و می نويسند که ...  با وقت و زمان وا را ھم معن"گاه" به استناد کدام سند و مدرک "ھاشميان"نمی دانم آقای 

  ! می گويند غلط است؟"دھخدا" و مرحوم "معين"آن چه مرحوم 

روزگار ه خسرو تا بين ملوک عجم از گاه کيئآ«: ز فرھنگ دھخدا نيز توجه کنيدبه اين برش از نوروز نامه، نقل ا

  »...يزجرد شھريار که آخر ملوک عجم بود
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، آن دو بزرگوار اشتباه نکرده اند، اشتباه از شماست که از فرھنگ و ادب و زبان خويش بی خبر "ھاشميان"خير آقای 

حد سبب ًاگرچنين نباشد، پس حتما تعصب بيش از. ھستيد، باوجود استادی در زبان و ادبيات و باوجود ده سال تدريس

خدا داند شاگردان شما در چه سطح . شده است که شما حتی حقايق مبرھن شامل در زبان خويش را نيز انکار کنيد

  !! خواھند بود، وقتی دانش و اطالع استاد شان از زبان و ادب و فرھنگ شان اين قدر باشد

  :ـ سخنی چند در مورد رابطۀ فلسفه و زبان١٩

 خويش چندين بار مقولۀ فلسفه را به کار برده و چنين وانموده اند که زبان شناسی با ۀشت در ھر دو نو"ھاشميان"آقای  

اين سخن ايشان درست نيست، زيرا رابطۀ زبان با جامعه و انسان و طبيعت و جھان ھستی نمی . فلسفه سر و کار ندارد

  . تواند بدون فلسفه و تفکر فلسفی به وجود آيد

  داريم، که زبان شناسی فلسفی"philosophy of language"ا، نه تنھا ما فلسفۀ زبان در رابط با زبان ما انسان ھ

"philosophical languistige "و تحليل زبان از طريق روش ھای عقلی می پردازد و هنيز داريم، که اولی به مطالع 

لسفی و وضعيت فلسفی  و کار دومی بررسی نقش زبان در درک مطالب و مسائل فزبان را موضوع فلسفی می داند

" دستور زبان فلسفی"و " اشارات فلسفی"عالوه بر اين که . مشاھدات و نظريه ھا و شيوه ھای کاربرد زبانی می باشد

  !داريم... و

اميدوارم اين . اين کتاب را دوستی برای خواندن برد، ولی پس نياورد.  را خوانده بودم"ويتگنشاين"من زمانی کتابی از 

 بحث ھای تازه ای "ويتگنشتاين"...  ته را بخواند و ياد شان بيايد که آن کتاب را به امانت برده بودند ودوست اين نوش

در مورد زبان و فلسفه دارد، ازجمله پرداختن به موضوع زبان از ديد فلسفی و کوشش برای توضيح اين نکته که با 

 ساده و مسائل عادی و روزمرگی زبان نيست، بلکه مسائل منظور او تنھا بيان. زبان چه چيز ھائی را می توان بيان کرد

  ! فلسفی است

با چنين ديدی چگونه می توان ). انقل به معن(او در جائی گفته بود که مسأله اصلی زبان نسبت بين زبان و جھان است 

ان و شناخت را آيا ممکن است جھان را بدون کمک تفکرات فلسفه شناخت و فلسفه و جھ. زبان را از فلسفه جدا کرد

ناميده می شود، به شما " پژوھش ھای فلسفی" خواندن اين کتاب را که بدون زبان و انديشه و منطق تشريح نمود؟ من

  ! "ھاشميان"توصيه می کنم تا خود ببينيد که فلسفه بی رابطه با زبان و انديشه و منطق نيست، آقای 

بلی، پنج و سيب و . آغاز می کند" سرخ"و " سيب"و " پنج"مات اين انديشه ورز معروف کتابش را به تحيل معانيی کل

، منطق، فاعل، حالت ھای آگاھی، فھم، مفھوم، مبانی رياضی اسرخ، به اضافۀ صد ھا کلمۀ ديگر، از جمله کالم، معن

  ... و

تعمق کرده ايد يا  نموده ايد، "نگھت"ی مقولۀ مفاھيم در تعريفی که از مرحوم ا به معن"ھاشميان"نمی دانم شما، آقای 

ی لفظی و لغوی آن ھمان فھميدن يا درک کردن معنی يک امر يا يک عمل و يا يک سخن را می اخير؟ اين کلمه در معن

 يا در اصطالح ای ھم ارائه شده بود، ولی در معنئرساند، که من در نوشتۀ قبلی خويش آن را توضيح نمودم و مثال ھا

ه ھا ھستند، به شمول آن پديده ھای اعتباری که مجرد ناميده می شوند؛ مانند روح و فلسفی، منظور از مفاھيم تمام پديد

  ...  روان و جان و عقل و شعور و

ًخالصۀ کالم، وقتی يک استاد از مفاھيم صحبت می کند، خصوصا در جائی که از اشياء و نبات و انسان و حيوان اسم 

 "شريعت"بايد بين مفاھيم مجرد و مفاھيم غير مجرد، مانند آقای دکتر برده باشد، چون ھمۀ اين ھا شامل مفاھيم ھستند، 

  !!ھنر يک استاد در ھمين است؛ و اال ھر حمالی ھم می تواند حرفی بزند. فرقی قائل شوند و آن را مشخص کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 از فته ايد،، جمله ای که ھيچ اشتباھی در آن نيا..."مير محمد شريف، مالی مسجد"ـ تجزيه و تحليل شما از جملۀ ٢٠

، که يک استاد ھيچ وقت، آن ھم وقتی آن جمله از ھر نظر درست باشد، نبايد با آن خود  الفبای دستور زبان استۀجمل

  !را مصروف سازد و وقت گران بھای خود را ضايع کند

  !  باشد"ھاشميان"ـ اميدوارم اين آخرين مناظرۀ من با آقای ٢١

 

٠۶/٠٢/٢٠١٧  

  

  :يادداشت

  .با رنگ سرخ، از ويراستار پورتال است" ھاشميان"غالط امالئی و انشائی مشخص ساختن ا
 AA-AAادارۀ پورتال 


