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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

  ٢٠١۶ جنوری ١٨

  !ھر تشبثی شايان تأئيد نيست
  است يا ھست؟

  
ه اينست که اول به کاربرد اين کلمات برای تعيين معنی صحيح برخی از کلمات، به خصوص کلمات مجرد، بھترين را

دوم کاربرد و معنی کلمات را در بحث . در جمله، ارتباط آن ھا با کلمات ديگر، ساختار جمله و محتوای بحث دقت شود

در اين سه .  را با کلمات مشابه در زبان ھای ديگر مقايسه نمائيمیھای فلسفی مورد توجه قرار بدھيم؛ و سوم چنين کلمات

  :ً که ذيال به ترتيب آن را تشريح می کنيم،ياز به ارائۀ مثال داريممورد ن

، جمله ای است صحيح، چرا که احمد موجودی است زنده جان ـ ھستی "احمد برای ديدن فلمی به سينما رفت"ـ  ١

تن، ھوشيار ـ و چون ھر زنده جان يا ھستی ھوشيار گرايش به خوشی و تفرج دارد و قادر به حرکت و جنبيدن، رف

است، رفتن او برای ديدن فلم ممکن می باشد ـ و فلم ھم برای ديدن تھيه و در محلی به ... ديدن، فکر کردن، حظ بردن و

گاھی مورد قبول  سنگ برای ديدن فلمی به سينما رفت، جمله ھيچ: اما اگر بگوئيم. نام سينما به نمايش گذاشته می شود

ن که سنگ نام اول يا نام خانوادگی انسانی باشد، زيرا سنگ ھرچند وجود انسان ھای باھوش قرار نمی گيرد، مگر اي

خارجی دارد، چون ھستی بيجان و بی شعور است، نمی تواند کششی به نام ميل و رغبت و عالقه به ديدن فلمی، يا توان 

به دست می آيد، اين است نتيجه ای که از شنيدن اين دو جمله . جنبيدن و حرکت و از جائی به جائی رفتن را داشته باشد

که جملۀ اول درست تشخيص داده می شود، چون ارتباط اجزای جمله مطابق واقع، مقدور و ممکن، بر اساس دستور 

زبان، تجربه و منطق است و جملۀ دوم که در آن سنگ فاعل جمله پنداشته شده است نه منطقی است و نه ممکن و 

  .عملی

َببرد" می شود که در يکی کلمۀ به دو بيت زير اگر دقت شود، ديده َ ُنبرد"و در ديگری کلمۀ " ِ   :کار رفته استه ب" َ

  دلق و سجادۀ حافـظ ببرد باده فروش

  گر شرابش زکف ساقی مھوش باشد

**  

  جمشيد جزحکايت جام ازجھان نبرد

  د بـر اسباب دنيویـــھار دل مبنــزن

است بازی می " شرط"و ھمچنان حرف " اگر"مخفف که " گر"در بيت اول نقش عمده را در تفسير بيت حرف ربط 

، اول زمانی را که شاعر بدان اشاره می کند، نشان می دھد ـ آينده را؛ و دوم فعل بردن را "گر"در اين بيت . کند
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مصراع دوم زمان فعل مصراع اول را تعيين می . مشروط می کند به شرابی که از دست ساقی مھوش به دستش برسد

راع دوم با مصراع اول از نگاه معنی آن قدر مستحکم است که بدون نگرانی می توان اين دو مصراع رابطۀ مص. کند

َببرد"و کلمۀ باشد کيفيت و حقيقت فعل مصراع اول که ھمان " گر"از روی حرف شرط . را متصل المعانی خواند َ ِ "

ُباشد ــ نه ببرد ــ مشخص و مقرر می شود ِ.  

زيرا جمشيد شاھی بود در قديم که در گذشته . ی کند که زمان وقوع فعل چه وقت استتعيين م" جمشيد"در بيت دوم 

و زنھار، ھشداری است به اين حقيقت که چون جمشيد، با ھمه شأن و شوکت و قدرتش، به وقت مرگ با دست . است

ربه ای که بر بنياد تاريخ، از روی تج! خالی از جھان رفت، نشود که از اين تجربه پند نگيريد و دل به اين جھان ببنديد

  .آنچه گذشته است، می خواھد راھکار آيندۀ ما را معين کند

  : و در اين بيت

  دھقان سالخورده چه خوش کفت با پسر

  کای نور چشم من بجز از کشته ندروی

 از مصدر در اين شعر" کشته"از دو کلمه، يعنی از دھقان و ندرويدن، ھمچنين فحوای کالم چنين استدراک می شود که 

ُکشتن يا کشت کردن زمين ريشه گرفته است، نه از کشتن يا به قتل رسانيدن؛ و يا نوعی از ميوۀ خشک يا مردی کژ  ِ
  ...چشم و

  :يکی دو مثال ديگر

از روی مشخصه ھای جنسيتی خواھر و برادر می " برادرم موتری را فروخت"و " خواھرم کتابی خريد: "در جمالت

نيز از روی دستور زبان و " فروخت"و " خريد"در مورد . مادينه است و ديگری از جنس نرينهدانيم که يکی از جنس 

سنجه ھای اعتباری معنائی، گذشته از اين که درستی ھر دو جمله را تشخيص و تأئيد می کنيم، می دانيم که زن يا 

ه و چيزی را که کتاب ناميده می شود دختری، که با گويندۀ اين جمله رابطۀ خواھری ـ برادری دارد، پولی پرداخت کرد

و برای مطالعه است، به گمان غالب از جائی که ما آن را کتاب فروشی می ناميم، نه از دکان زرگری، قصابی يا چوب 

و دومی، مردی، برادر متکلم، موترش را در بدل پول به کس ديگری، شخص نامعلومی، مبادله . فروشی، خريده است

 ھم، ارتباط، کيفيت و موقعيت اجزای جمالت است که مشخصۀ معنائی کلمات و ارتباط آن ھا را در اين جا. کرده است

  . با يک ديگر تعيين می کند و ھم صحت جمالت را به روشنی و درستی توضيح می کند

، چون را با آن اضافه کنيم" زن دار"شوھر بدون اين که ترکيب . دقت کنيد" زن شوھردار"در برابر " شوھر"به کلمۀ 

معنی کلمۀ شوھر پيدا و معين است، اين معنی را افاده می کند که؛ اول، او از جنس نرينه است؛ و دوم، که او ازدواج 

فارسی معرف جنسيت انسان نرينه است و شوھر بيانگر /لفظ مرد در زبان دری. نموده است و دارای زنی می باشد

به کار نبريم، فھميده نمی توانيم که " زن"را در کنار کلمۀ " وھردارش"متأھل بودن وی می باشد، اما اگر کلمۀ ترکيبی 

ی خود گويای تجرد و تأھل نيست، بلکه گويای جنسيت ئکلمۀ زن به تنھا. زن مورد نظر ما شوھر دار است يا مجرد

  . است

ا دارد، که با که ھر کدام مشخصۀ معنائی و اصل اشتقاقی معين خود ر" ھست"و " است"به ھمين ترتيب است کلمات 

يعنی با دقت به چگونگی پيوند ھای الزم اين . کمی دقت می توان آن مشخصه ھا را از متن، يا از سياق جمله معين کرد

: به طور مثال. دو کلمه با معنائی که در جمله مستتر، و يا بارز است، می توانيم بگوئيم کدام کلمه دارای چه معنيی است

  . ، تفاوت کامل و شايان يا برازنده دارد..."از روزی که احمد ھست شده است"ن جمله که ؛ با اي"احمد در خانه است"
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، در جملۀ دوم "ھست"که  می باشد، در حالی" بودن در مکانی"يا " قرار داشتن"دارای معنی " است"در جملۀ اول 

است، و " عدم"يا " نيستی "، ضد"ھستی" با هھست ھمريش. است" وجود داشتن در عالم ھستی، يا جھان"دارای معنی 

ی "بود"معادل حضور داشتن در مکان، قرار داشتن بر جائی و بودن در محلی است؛ بودنی که ھيچ ارتباطی با " است"

ھست در اين جمله معنی متضاد . در زبان انگليسی است، ندارد" existence"يا " عالم وجود"، "ھست"که مترادف با 

  . در اين جمله دو نيستی با ھم يکی نيستند. ا عدم ناشی می شود را دارا استيا نقيض نيستی که از نيستی ي

يا " وجود داشتن"را مساوی با " ھست"موالنا در اين بيت ". پيش ھست او ببايد نيست بود: "به اين بيت توجه کنيد

 دفتر و دکان در لحظۀ می داند، نه وجود داشتن يا موجود بودن در يک مکان، مانند خانه يا" بودن در عالم ھستی"

دارای معنی معدوم، محو و ھالک، يا به نيستی و عدم پيوستن می باشد، نه نبودن در يک " نيست"مختصری از حيات و 

  ! ًفرقی که کامال مبين است. محل

  : به اين بيت از نظامی نيز توجه کنيد

  ای ھستی کن اساس ھستی

  کـوتــه ز درت دراز دستی

را دارد و ديگری ھر ) کنندۀ کار(معنی آفريننده " کن"يکی ھمراه با فعل : ای دو معنی می باشد در اين بيت ھستی دار

ام، ای، اند و ايد و ايم و : ھيچ کدام اين دو معنی با معنی بودن مانند. آنچه در کون ـ عالم وجود ـ وجود دارد می باشد

  .   دن، يعنی قرار داشتن ــ مشابه نيستنداست، يا ھست، ھستم، ھستی، ھستيم، ھستند و ھستيد ــ مقارن بو

 ۀدر يک برھ... اگر منظور از وجود داشتن، يا قرار داشتن در يک محل يا مکان، مانند خانه و دفتر و يا کلپ ورزشی و

ًکوتاه از زمان می بود، يا قرار داشتن مثال خط کشی بر روی ميزی، در آن صورت بايد از کلمۀ  استفاده می " است"ِ

  ". ھست"ه از کلمۀ شد، ن

  : تشخيص داد زير می توانۀرا ھمچنان از دو جمل" است"و " ھست"فرق ديگر 

يعنی خالقی که  انسانی را آفريده است، ). مصراعی از يک بيت از مولوی"(که را خود ھست کرد چون نداند آن"ـ 

  . چگونه نمی داند که آن انسان چه، چگونه، چسان و  چه جور است

  ! چطور نمی دانی که محمود در خانه است، يا نه؟! حظه از خانۀ محمود بيرون شدیھمين ل ـ تو٢

درجملۀ اول خلق کردن و به وجود آوردن يا حيات بخشيدن است، يعنی به وجود آوردن چيزی از نيستی، ولی " ھست"

يا فعل .  مکانی معنی می دھد، بودن در عالم ھستی، يا خلق کردن معنا ندارد؛ بلکه بودن يا قرارداشتن در محل يا"است"

ِکمکی يا معين است برای سوم شخص مفرد در ماضی نقلی، مثل ِيا می تواند نقش اسنادی . ديده است، خورده است: ُ
: جمله ھای اسنادی جمله ھائی ھستند که حالت يا صفتی را به چيزی يا به کسی ربط يا نسبت می دھد، مانند. داشته باشد

يا پدرم مريض است . به ھوا نسبت يا ربط داده شده است" است"جمله سردی با استفاده از کلمۀ در اين . ھوا سرد است

  ...و

ولی ." خدا ھست: "تی بر وجود خدا تأکيد می کنيم، می گوئيماين است که وق" ھست"يک مثال بسيار برازنده از لغت 

  . خدا در ھمه جا حاضر است: حرف می زنيم، می گوئيم... وقتی از حضور خدا در ھمه جا، در مسجد و در خانه و 

در به کار می برند، اما اين کار با " است"را به جای " ھست"درست است که برخی از انسان ھا در برخی از جمله ھا 

  .نظر داشت ماھيت وجودی و معنائی اين دو کلمه صحيح نيست

به کلی نابجا و بی معنی " او کارش را تمام کرده ھست: " ماضی قريب، مانندۀدر جمل" ھست" ھمچنين استعمال کلمۀ 

  .است
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 زبان ھای ـ برای شناخت دقيق تر تفاوت اين دو لفظ، بھتر است، ھمانگونه که گفته شده، راه سوم، يعنی يکی از٣

  :خارجی را مورد مداقه قرار بدھيم

در ) قرارداشتن، حاضر و يا موجود بودن(را داريم که معادل مصدر بودن ) be(در زبان انگليسی مصدر فعل بودن 

؛ "او درخانه است"، منظور گوينده اين است که He is at home:وقتی در زبان انگليسی گفته شود. زبان ما می باشد

  .  ، سخن از بودن در يک جا است؛  نه از حضور داشتن در ھستی يا عالم وجود... مکانی ودر جائی، در

از وجود يا حضور داشتن درھستی، انگليسی زبان ھا از کلمۀ ... برای تشخيص حاضربودن در صنف يا خانه و

"exist "ھند، می گويندبه طور مثال اگر خواسته باشند از حضور مردی در محلی خبر بد. استفاده می کنند.":He is 

there" اما اگر از وجود و حضور وی درعالم ھستی خبر بدھند، زمانی که کسی وجود وی را به مثابۀ يک انسان حی ،

 off: "، او به شما خواھد گفت".such a person does not exist: "و حاضر درعالم وجود منکر شود و بگويد

course. I asure you that such a person exist.)"،به شما اطمينان می دھم که اين چنين يک شخص وجود ـ  چرا

  .)کلمۀ وجود داشتن در اينجا مساوی است با کلمۀ ھست. موجوديت فزيکی ـ دارد

  انگليسی است، از existenceـ را که معادل " عدم"ـ ضد " وجود"بنابرآنچه آمد تفکيک و تشخيص معنی کلمات 

 است، از روی مشخصه ھای معنائی دو کلمۀ ياد شدۀ not to be و to beکه معادل " حاضر و غايب بودن"کلمات 

انگليسی و ترکيب جمله و مشخصه ھای معنائی سائر کلماتی که در جمله به کار رفته است، می توانيم به سھولت 

  .  دريابيم

  . ظر گرفته شودبھتر است اين روش معنی يابی، در آينده و در قضايای مانند اين قضيه نيز در ن

 کلمات ھميشه حضور معنائی مستحکم، قطعی، بارز و تابناک در جمله ندارند، الزم است معنی کلمات از ۀچون ھم

سياق جمله فھميده شود، ھمانطور که تا امروز اسالف ما معنی آن ھا را از سياق جمله ـ طرز جمله بندی يا اسلوب سخن 

  . مله با ھمديگر در يافته اندـ و يا با ارتباط دادن کلمات در يک ج

زبان انگليسی، الزم ) بودن (to beبرابر باشد با " ھست"اگر گاھی با گفته ای رو به رو شويم که در سياق جمله معنی 

به طورمثال اين مصراع از بيتی . است به ماھيت ـ چه است و چه بود ـ آن کلمه نظر شود، تا به ارتباط دستوری آن

؛ که ھستی را اگر محتوا و مفھوم بيت در نظر گرفته نشود، "چو دانش داری و ھستی خردمند: "ازعطار که می گويد

" are"در اين مصراع دارای معنی " ھست"انگليسی ترجمه نمود؛ ولی واقعيت اين است که " are"بايد چيزی معادل 

ِمراه با پيدائش مخاطب عطار، در در ارتباط است که ھ" خردمندی"در اين بيت با " ھست"انگليسی نيست، زيرا معنی 
وی تعبيه شده است؛ و جزئی از طبيعت يا فطرت مخاطب می باشد؛ و تا وقتی که پيری يا کھولت  يا مريضيی آن را 

ِزائل نسازد، يا در اثر حادثه ای مخاطب عطار ھوش و خردش را از دست ندھد، ھوش و خرد او جزئی از ھستی وی 
  .خواھد بود

ی رودکی نيز اگر دقت شود، منظور از "زمانه را چو نکو بنگری ھمه پندست/پند آزاده وار داد مرازمانه "به بيت 

پند . زمان جزء ھستی است، اما پند جزء ھستی نيست. در آن به وضوح  مشھود است" است"استفاده از مخفف لفظ 

اجتناب نموده " ھست"شاعر از استفادۀ ًبناء . چيزی است اکتسابی که انسان در اثر مشاھده و تجربه به دست می آورد

   . است و کلمه ای را استفاده کرده است که ھستی يافته است، ولی جزء ھستی به معنای علم وجود نبوده است

برای درک صحيح معانی کلماتی که دارای چندين معنی ھستند، بھتر است عالوه بر شناخت دقيق معانی متعدد کلمات، 

  . را در خود تقويت نمائيم" متن"و يا " بند"يسنده و معنای سخن از جمله يا مھارت استخراج منظور نو
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در زبان انگليسی ھستند کلماتی ـ مانند . تنھا ما با اين مشکل که يک لغت دارای چندين معنی است، رو به رو نيستيم

headھميشه از سه راھی که تذکر انگليسی زبانان اين مشکل خود را . دارای بيشتر از بيست و پنج معنی ھستند  ـ که

رفت، يعنی يادگيری تمام معانی لغات، يافتن معنی از سياق جمله يا اسلوب سخن و طرز جمله بندی، و ارتباط دادن 

فارسی ھم کلماتی داريم که دارای چندين معنی ھستند، /در زبان دری. اجزای تشکيل دھندۀ يک جمله با ھم حل می کنند

طوری که در اين بيت از شعری از مولوی آمده . سان آن را می نوشد؛ و شير حيوانی درندهشير؛ مايعی که ان: مانند

  :است

  آن يکی شير است کادم ميخورد

  وان يکی شيراست کادم ميخورد

فارسی تا ھمين پنجاه ـ /؛ چرا که در زبان دری"استند"نوشت، نه " ھستند"را بايد ھميشه مانند قدمأ " است"جمع فعل 

مصدر استن را فکر می کنم . ًتا جائی که من به خاطر دارم اصال وجود نداشته است) استند( مصدر شصت سال پيش

برای اولين بار داکتر معين ابداع کرده است و بعد از وی مرحوم دھخدا آن را در فرھنگ خويش آورده است، اما، با 

. مصدر باشد" استن" حدس زده می شود که اين، آن را مفروض می داند، يعنی می گويد تصور و پندار چنين است، يا

  !به کالم ديگر او به مصدر بودن اين لغت صد در صد اطمينان ندارد

باوجود آن برخی از انسان ھا که از ھر چيز نوی بدون تفکر پيرامون سودمند بودن آن، يا بدون انديشه پيرامون درستی 

تقبال می کنند و ھم ديگران را به قبول آن تشويق و  ھم خود از آن اسیءادرستی و ضرورت و عدم ضروت يک شو ن

دانسته شده است، به ترويج آن " مصدر مفروض"ترغيب می نمايند، با اين که اين کلمه از سوی زبان دانان برجسته 

  . ھمت گماشته اند

 کوشش ھای فارسی، اگر چنين چيزی ديده شده باشد، چنين امری/در گذشته ھای دور، و در آثار کالسيک زبان دری

ًمن شخصا با کاربرد چنين نوآوری . منفردانه ای بوده است برای رواج دادن آن، مانند امروز، که بی نتيجه مانده است

  .ھائی در زبان دری ھيچ موافق نيستم

! ھرگز. وجود آورده اين سخن بدان معنا نيست که سدی در راه تکامل و تحول و غنا بخشی و غناپذيری زبان بايد ب

بلکه به اين معنی است که از . ن چيزی را علم زبان شناسی و تغيير جبری حيات انسان به ھيچ وجه اجازه نمی دھدچني

ی و سالست و بالغت، يا رسائی زبان لطمه وارد کند، بايد ئآوردن ھر گونه تحولی که بر ريشه و  استحکام و زيبا

  !اجتناب ورزيم ـ تا نظر بزرگان ادب و زبان چه باشد

در اخير بن ماضی فعل به " ن"، طوری که ديده می شود، با اضافۀ حرف "استن" نظر از اين، مصدر مفروض صرف

نيست، بلکه در زمان حال برای سوم شخص مفرد صرف می " استن"است بن ماضی مصدر مفروض . دست نمی آيد

آخر آن حذف شود، می تواند بن " ن"را نيز دارا باشد، اگر " ھست"که می تواند حالت مصدری " بودن"اما . گردد

  :ماضی فعل بودن از آن به دست بيايد، مانند

  ...  بود ـ بودم ـ بودی ـ بوديد ـ بودند ـ بوديم و به تبع آن است يا ھست و ھستی و

  : ذکر دو مطلب ضروری

  ". ان چيزی نيستبخدا غير خدا در دو جھ: "، نيست است، مانند اين گفته از جامی"ھست"و " است"ــ فعل منفی مفرد 

  : يکی می باشد، مانند" است"و " ھست"جمع 

  ). بودن در يک مکان" (تمام کسانی را که دعوت نموده بوديد، اينجا ھستند"

  ). وجود داشتن(انسان ھا، مانند سائر زنده جان ھا جزء عالم ھستی و آفرينش ھستند 
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در گذشته، اگر وجود داشته است، منحيث يک قاعده در که به تازگی در برخی نوشته ھا ديده می شود، " استند"کلمۀ 

فارسی چنين چيزی را /اگر جائی ديده شده باشد ـ که من تا امروز در آثار کالسيک دری. زبان دری مروج نبوده است

  .  بوده استاءًنديده ام ـ حتما استثن

  :  يک صورت و حال است؛ مانندت مفرد و جمع از قديم تا امروز دارایأھمچنين زمان گذشتۀ ھر دو فعل در ھي

  !عجب، گفتيد آب مايه حيات نيست؟

   .  ھيچ کدام شان اينجا نيستند

ـ که امروز در برخی " است"، يا کلمات استی و استند و استيد و استيم و استم ـ به استثنای "استن"خالصۀ کالم، مصدر 

 و ھستم مورد استفاده قرار می گيرد، چيزی است از نوشته ھا به جای کلمات ھست و ھستی و ھستند و ھستيد و ھستيم

خصوص از سوی ه که به نظر من به دالئلی که به عرض رسيد، نبايد درست باشد، و نبايد مورد استفاده قرار گيرد ـ ب

ًاشخاصی که مخالف تھاجم فرھنگی در اين يا آن حوزه و عرصه، خاصتا در قلمرو زبان می باشند؛ يا از جانب کسانی 

  ! ھر تشبثی شايان تأئيد نيست.  فکر حفظ اصالت زبان خويش ھستندکه در

  ١٧/٠١/٢٠١۶  

  

  

  

  

 

 
 


