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هگوییق یا.مرشدیکهمشایدپیرمردی؟یا.دانااماکوربود،پیرزنیروزگاری،روزی
ردرااینبهشبیهداستانییاق هاینمن.میداددلجوییرابیتابکودکانکه

.شنیدهاممختل یفرهنگهای
"دانااماکور،بودزنیروزگاری،روزی"
درتنها،کهآمریکاییوسیاهبردگان،تبارازاستدختریزن،میشناسم،کهروایتیدر

شهرهیبیهمتاییاشودانایی.میکندسپریراروزگارششهرازدورمحقریخانهی
دممربلکهمحلهاشمردمتنهانه.آنهتکهمواستقانونخود هممردمبرای.استشهر

ذکاوتآن،درکهشهرهاییقائلاند؛حرمتوارزشبرایشنید،دوردستشهرهای
.استسرگرمیوت ریحمایهیروستایی،پیامبران
دارند،راادشیعنوانبهاوافشایوپیرزنبینشتکذیبق دظاهر،بهکهجوانسهروزی،

م رحسوالیومیشوندخانهاشوارد:استسادهآنهانقشهی.میرونددیدارشبه
مهلکناتوانیراآنکهت اوتیآنهاست،باپیرزنت اوتبهمنوطتنهاپاسخاشکهمیکنند

من،پیرزنای"میگوید،آنهاازیکیومیایستنداومقابل.پیرزنکوری:میپندارند
"مرده؟یااستزندهپرندهاینکهبگومنبهدارم،دستدرپرندهای
یااستزندهدارمدستدرکهپرندهایآیا".میشودتکرارسوالنمیدهد،جوابیپیرزن
"مرده؟
هببرسدچهببیند،رامهمانانشنمیتواندواستکور.استخاموشهمچنانپیرزن

.راتشانملینهوجنسیتنهمیداندراپوستشانرنگنهاو.استدستشاندرکهپرندهای
.میداندراانگیدهشانتنها

.یرندبگراخندهشانجلوینمیتوانندجوانانطوریکهمیکشد،درازابهپیرزنسکوت

،                   راین نوبل توین موریسونسخن
1993سال 

فاطمه سواعدی: ی منتترجمه
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نمیدانم.نمیدانم".استمحکمامانرمصدایش.میگشایدسخنبهزبانعاقبت
پرندهکهاستاینمیدانمکهچیدیتنهامرده،یااستزندهاستدستانتدرکهپرندهای

."توستدستدر.توستدستدر
کردهایداپیمردهراآنیاپساست،مردهپرندهاگر:باشداینتواندمیپیرزنپاسخمعنای

بهتهوابسماندنشزنده.بکشیراآنمیتوانیهمهنوزاست،زندهاگرو.کشتهایراآنیا
.هستیمسئولشتودرهرصورت،.توستت میم
ننشاراپیرزنعجدوخودقدرتمیخواستهانداینکهبهخاطرجوانکنندگانم قات
بلکه،پیرزنتمسخربهخاطرتنهانهمسئولند،کهمیدانند.کنندمیسرزنشراخوددهند،
راتوجهشانکورپیرزن.کردندقربانیمق ودشانبهرسیدنبرایکهکوچکیجانبهخاطر

.میدهدتغییرقدرتاعمالابدار بهقدرتاظهاراز
تداللمیتواندچیدیچهبر(نحی شبدنازجدای)دست-در-پرندهیآنچهدرتعمق
کریمفدغدغهیکهاخیرابهخ وصاست،بودهجذابامریمنبرایهمیشهباشد،داشته
مثابهبهارزنوزبانمثابهبهراپرندهمیخواهمبنابراین.استدادهسوقموضوعاینبهمرا

ازوافدمیبرویاآنباکهزبانیکهاستایننگراناو.کنمتاویلدستچیرهنویسندهی
وردبرخآنباچگونهمیشود،گرفتهبهکارچگونهاست،شدهدادهاوبهتولدلحظهی
انبهعنووی.میشوددریغاوازمشخ ی،شنیعاهدافبهخاطرچگونهحتیومیشود،

کهزندهیشیئوسیستمیکمثابهبهنسبتا:میانگارداینگونهرازباننویسنده،یک
باهمراهکهکنشی-عاملیکمثابهبهاساساامااست،انسانکنترلدستمایهی
نیستیغیرواقع،"مرده؟یااستزندهآیا":کهاوازکودکانپرسشبنابراین،.پیامدهاست

واستخ رمعرضدرکهچیدیمیپندارد؛نابودیومرگمستعدامریرازباناوکهچرا
تدسدرپرندهیاگرکهداردباورپیرزن.استمیسرم ممارادهیباتنهانجاتشراه

.ندهستجسدشمسئولکهجانورانندمحافظینایناست،مردهجوانشکنندهیم قات
باکهاستشسرکزبانبلکهنمیشود،نوشتهیاگ تهکهنیستزبانیمرده،زباناوبرای

همکهحکومتمحورزبانهمچون.میداردنگهراضیراخودشدنش،عقیمتحسین
نترلکوظایفانجامدربیرحمیبازبانیچنین.کنندهسانسورهمواستشدهسانسور
(سیمنارسی)خودشی تگیازوسیعیمحدودهیح ظجدانگیدهاییامیلهیچکننده،

شدیداکهراچنیستبیاثرمرگش،علیرغمزباناین.نداردوتسلطانح ارطلبینشئهآور،
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وددمیبنضمیربرراهمیکند،خنثیراخرد
.میکندسرکوبراآدمیبالقوهنیروهای
شها،پرسدربرابرشدنمانعبازبانی،چنین

راآنهانهمیآفریندجدیدایدههاینه
نهمیکندخلقنوییافکارنهبرمیتابد،
نهومیگوید،جدیدیحکایت

زباناین.میکندپرراسرگشتهخاموشیهای
هلجبهبخشیدنمشروعیتبرایکهرسمی

زرهیاست،شدهایجادامتیازاتح ظو
اینینحالابا.گذاشتهاندکناراستدرازیسالیانشوالیههاکهغ فیبرق،وپرزرقاست.

چهباحترامبرانگیختنبرایزباناین.عاط ییغماگر،گنگ،:استبرقرارزبان
وثباتدرموردکذاییخاطراتفراخواندنوستمگرانبرایپناهیایجادمدرسهایها،
.استشدهتعبیهمردممیانهماهنگی

و اوتیبیتاست اده،سوءسهلانگاری،اثربرزبانوقتیکهاستشدهمتقاعدپیرزن
ونگویندگاهمهیکهاوتنهانهمیشود،کشتهحکمیبراثریامیمیرد،بیاحترامی
گرفتهاندزگارازبانشانکودکاناو،سرزمیندر.هستندآنمرگمسئولزبانآنآفرینندگان

لجفوشدهفلجزبانصدایخاموشی،صدایتامیکننداست ادهگلولهازآنبهجایو
معنا،نیافتبرایوسیلهایعنوانبهراآنهمگیبالغانکهزبانی.کنندبازگوراکننده

انتخابفقطزبان،قتلکهمیداندپیرزناما.کردهاندرهاعشق،بیانیاسرنخپیداکردن
انزبکهقدرتنابالغدادوستدکنندگانودولتهاسرانمیانامراین.نیستکودکان
زیرااسترایجمیکند،محرومانسانیشانغرایدبقایایبهدسترسیازراآنهاپوچشان

.انداطاعتبهمجبورکهکسانیبراییامیگویندسخناطاعتکنندگانبراییاآنها
گیهایوی برچشمپوشیبهآنکاربرانمیلطریقازرازبانسیستماتیکغارتاین

وبگر،سرکزبان.کرددر میتوانانقیاد،وتهدیدح ظجهتزایا،وپیچیدهمت اوت،
اییبازنمازبیشکاری.استخشونتخودمیکند؛خشونتبازنماییازبیشکاری
انزبیاباشد،دولتیگنگزبانخواه.میکندمحدودرادانشخود،میکند؛دانشحدود

کادمیکمتحجراماپرافتخارزبانخواهاندیشه؛ازخالیرسانههایساختگی یاد،باشآ
.
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رایبشدهطراحیزبانیاباشد،اخ قبدونقانونپلیدزبانخواهعلوم؛کاالییزبان
باید-استهکردپنهانادبیظاهرپشتران ادپرستانهاشتاراجکه-اقلیتهاکردنبیگانه
ذیریهاآسیبپمیآشامد،خونکهاستزبانیاین.شودافشاشود،دگرگونشود،زدهپس
پنهانتیمیهنپرسوآبرومندیکردهیپفدامنزیررافاشیستیاشچکمهیومیپوشاندرا

زبانه،جنسیتزدزبان.میرودپیشم لققهقرایسویبهبیرحمانهحالیکهدرمیکند،
دانشبهنهودمسلطنکنندهیکنترلزبانهاینمونههمه-پرستانهیگانهزبانون ادپرستانه

.میکننداندیشههاتبادلبهترغیبنهمیدهندورودمجالجدید
گاهسختپیرزن، دیکتاتورهیچروشن کری،مددورهیچافکارشباکهاستآ

رااکاریریروزنامهنگارهیچومددبگیریعوامفریبیاسیاستمدارهیچسیریناپذیری،
کهداشتخواهدوجودوداردوجودمحر زبانیک.دهدقرارتاثیرتحتنمیتواند
درکردنس خیوشدنس خیدرحالدارد؛نگهتسلیححالدرومسلحراشهروندان

زبانبلوارها؛وخواباتاقهایبازی،زمینهایپست،ادارههایدادگاهها،خرید،مراکد
.یگذاردمسرپوشکشتارهابودنبیمعنیوهمدردیش قت،برکهنوستال یکپرشور
.بودواهدخقتلوشکنجهتجاوز،کنندهیتوجیهکهداشتخواهدوجوددیپلماتیکزبانی
لویگوشدهساختهزنانکردنخ هبرایکهداشتخواهدوجودمتغیرواغواکنندهزبانی
سرکشویناگ تنکلماتبامیشوند،دادهپرورشجگرتولیدبرایکهغازهاییمثلراآنها
بانیز؛پ وهشوتحقیقمبدللباسدرداشتخواهدوجودنظارتگرزبانیمیکند؛پر

مردمکهرقبوپرزرقزبانیانسان؛میلیونهارنجنگهداشتنخ هبرایتاریخیوسیاسی
برمبنیوپرنخوتزبانیکرد؛خواهدتحریکهمسایگانشانعلیهرامحروموناراضی
.میکشدبندبهعجدوفرومایگیق سهایدرراخ قمردمکهدروغینتجربهی

باشند،هفریبندیامهیجهمهرچهقدرعلمی،ائت فاتوفریبندگیف احت،الیهیزیر
.باشدمردهقب پرندهاگر-نمیتپداص شایدیااست،پ مردهزباناینقلب
شتهیرهرپنهاناندیشهیتاریخمیتوانستچیدچهکهمیکردفکرامراینبهپیرزن
همواسازاستثنبرهمراادرا وشناختراهکهاستثناسازی،مرگبارگ تمانهای)علمی

برمسلط،قعیتموبازنماییوتوجیهبرایرشتهایناگرباشد،(میکنندسدشدهمستثنیبر
.بودنشدهتحمیلزندگی
وزنیاراکندگیپ.بودسیاهبختیبرج،فروپاشیکهاستاینبابلبرجداستانرایجمن ق

.
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کپارچهیزبانیک.کردتسریعرابرجناموفقمعماریتخریبکهبودگوناگونزبانهای
میکند،کرفخودباپیرزن.کندتسریعرابهشتبهرسیدنوساختمانبنایمیتوانست

وظراتننق هزبانها،نداشتفرصتهیچکساگربهشتی؟طورچهوکسی؟چهبهشت
اگر.بوددهشتابزونابهنگامخواستهایبهشت،بهنیلشایدکند،در رامت اوتروایات

پیچیده.مییافتندخودزیرپاهایراخودرویاییبهشتشایدبودند،فهمیدهراچیدهااین
.زندگی-پسانهاست؛زندگیمثابهبهبهشتازنماییایناماآری،است،وسخت
وجودکهاینبرایزبانکهکندالقاجوانشکنندگانم قاتبهراایننمیخواستپیرزن
وخیالی،واقعیزندگیکهاستاینبهزباناعتبار.بماندزندهاستمجبورباشد،داشته
توازنهیگازباناگرچه.بکشدت ویربهرانویسندگانوخوانندگانگویندگان،ممکن
جاییبهانزب.نیستآنبرایجانشینیهیچکهمیکندپیداتجربهایجابجاییدرراخود
قبرستانهبتبدیلکهکشورشبهآمریکاپرزیدنتوقتی.داردحضورمعناکهمیکندمیل
وکرداهدخواعتنایینهمیکنیمادااینجاماکهک میبهجهان"گ ت،وکردفکربودشده
،"کردنخواهدفراموشراشدانجاماینجاکهکاریهیچگاهاما.آوردخواهدیادبهراآننه

نشدکشتهواقعیتبرزیراروحبخشاندزندگیبقایوادامهبرایسادهاشکلمات
ادبود،یبنایساختنازاجتناب.میگذاردسرپوشن ادیفاجعهبارجنگدرن ر600000

،"فهاضاوحذفبرایناچیدشانقدرت"بهاقرارودقیق"جمعبندی"،"آخرک م"تحقیر
عجداین.میکنندسوگواریبرایشکهاستزندگیکشیدنت ویربهدرعجدبردالهمه،
نمیتواندهمیشهبرایوهرگدزباناینکهشناختمیدهد،تکانراپیرزنکهاست

هرگدزبان.باشداینگونههمنبایدو.باشدآنهمترازوکندبرآوردهرازندگیانتظارات
چنینتارخواسهمنبایدوبگذاردنمایشبهوضوحبهراجنگوعامقتلبردگی،نمیتواند

.ناگ تنیهاستسویبهدستدرازیدرزبانسعادتون وذ.باشدگستاخیای
بخنددلندبچهتقدس؛ضدیاکنندهمن جرزننده،نقبسست،چهباشد،باشکوهچهزبان
باشدخوردهدستناگرزبانیباشد،گدیدهسکوتیاک مچهباشد،ال بابدونفریادچهو
هکنمیداندادبیاتدربارهیرااینکسیچهاما.خوداضمح لنهمیروددانشسویبه

کهاچراستبیاعتباروبدناممیدارد؟واپرسشوتکاپوبهراذهنزیرااستممنوعه
ازهکهستندن رچندواست؟آلترناتیوکهزیرااستشدهریشهکناست؛انتقادی

؟میشوندپریشاناست،کردهویرانراخودکهزبانیبهاندیشیدن
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ا گانیواست؛زایشیزبانزیرااست،تعالیکلمه،باکارکهمیاندیشدخودباپیرزن
یگراندازراماکهراهی-راانسانیمانت اوتمیکند،تضمینرامات اوتکهمیآفریند
.میکندمتماید

یارمعمیتوانداینو.میگوییمسخنمااما.باشدزندگیمعنیشایداین.میمیریمما
.باشدمازندگیسنجش

هستند؟هککودکاناین.میپرسندسوالیپیرزنازکنندگانیم قات،"....روزگاریروزی"
دررندهپ":کهشنیدندپایانیکلماتآندرچیدیچهشد؟عایدشانچیدیچهدیدارایناز

 لقکهجملهاییامیکنداشارهامکانیکبهکهاستجملهایاینآیا."شماستدست
پیرم،من.نیستمنمسئلهیاین"باشد،اینشنیدندکودکانکهچیدیشایدمیاندازد؟

ندهیآی.کنمکمکشمابهنمیتوانممیدانمکهاستاینمنب یرت.کورمسیاهم،زنم،
."شماستدستدرزبان

میتوانود؟نبدستشاندرپرندهایکهکردفرضمیتوان.میایستندآنجاکنندگانم قات
قراراطبمخیکعنوانبهک مشانباتابودترفندوحقهیکتنهام قاتکهکردفرض
نبود؟چنیناینازپیشآنهابرایموقعیتاینکهطوریشوند،گرفتهجدیوبگیرند
برایآنها،ارهیدربکردنگ تگوازکهبدرگترهادنیایبهتجاوزوکردنمختلبرایفرصتی
کهسوالیجملهازدارند،مبرمیپرسشهایآنهایبود؟شدهمتع نآنهابانهاماآنها

اینپرسشمعنیشاید"مرده؟یااستزندهگرفتهایمدستماندرکهپرندهایآیا":پرسیدهاند
ب هتییاهحقهیچ"چیست؟مرگچیست؟زندگیکهبگویدمابهمیتواندکسیآیا":بود
.ندکجلبخودبهراداناانسانیتوجهکهداردارزشآنقدرصریحپرسش.نبودکاردر

بوده،رودرورمرگباوگذاشتهسرپشترازندگیکهداناوپیرفردایناگرو.پیردانایی
میتواند؟کسیچهپسکند،توصیفرادوایننتواند
راتعهدشازخالیهنرورا؛اندرزگونهاشعقیدهی؛رارازشنمیدهد؛پاسخپیرزناما

سویهبومیکندپافشاریآنبراست،کردهح ظرافاصلهاشاو.میداردنگهخودبرای
چید،چهی.میکندعقبنشینیبهفردش،منح رورمدآلودفضایدرعدلتش،تکینگی
 رفتر،است رفسکوت،.نمیشودگ تهک مشواگذاریبیانیهیدنبالبهوا هایهیچ
راآنهعاجدانکودکانکهلرزانسکوتی.استآوردهزبانبهکهکلماتیدرموجودمعنایاز
.میکنندپرمیآفرینند،لحظهدرکهکلماتیبا
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ازکندکمکمابهبتواندکهک می"ندارد؟وجودگ تاریهیچآیا":میپرسندپیرزناز
بودنآموزههمچندانکهدادی؟مابهکهآموزههاییازکنیم؟عبورتوشکستهایپروندهی

خردوتسخاوبینکهمانعیبه.داریمدقیقیتوجهسخنانتاندازهیبهتوعملبهمازیرا
.کردهایوضع

یاآ.داریمرامهممانپرسشوتوتنها.مردهنهوزندهنهنداریم،دستدرپرندهایهیچما"
این درموردشحتییانداریراآندرتعمقطاقتکهاستچیدیمادستهایدرهیچ 

چهآنکهبود؟معنافاقدجادویزبان،آنموقعکهنداریخاطربهراجوانیتبدنی؟حدس
بود؟نشدیددنبالبهخیالکهبودچیدیغایبونادیدنیامرکهنداشت؟معنامیگ تی،

خودبهپاسخننیافتآشوبازتوکهمیسوختندروشنیبهچنانپاسخ،بهنیازومسئلههاکه
میلرزیدی؟

گاهیبایدماآیا" باامازپیششماچونقهرمانیمردانوزنانکهکنیمآغازجنگیباراآ
اینگونه،کردیت ورشتوآنکهجدخالی،دستانیباراماوگذاشتهاندسرپشتناکامی

ویکندمشرمندهرامابودنشزیرکانهامااست،زیرکانهتوپاسخکنند؟رهاخویشحالبه
ناریویسیک.استناشایستخودپسندی،خاطربهتوپاسخ.کندشرمندهبایدهمراتو

.میشودبیمعنانباشددستماندرچیدیاگرکهتلویدیونی
ودرسونکردی،لمسماننرمتانگشتانبانکردی،درازماسمترادستتچرا"

بیدارماوباسلوحقهازآنقدرآیانینداختی؟تعویقبهماشناختنازبعدبهراسخنرانیت
ماکنیم؟بجلخودمانبهراتوجهتچگونهنمیدانستیمماکهببینینتوانستیکهبودی
درسئولیتماین.باشیممسئولیتپذیربایدکهشنیدهایمزندگیمانطولدر.خاموجوانیم
قولبهکهجهانیباشد؟داشتهمیتواندم هومیچهاستشدهتبدیلم یبتبهکهجهانی
ما."استدریدهجامهپیشاپیشچیدهمهکهچرانداردافشابهنیازچیدهیچ"شاعری،
گمان.نیمببیراپوچیوظلمتنهاسیاهت،وپیرچشمهایبامیخواهیتو.خ تیموارثان
بخوریم؟غدروسوگندملیهمبستگیافسانهیبرایبارهاوبارهاکهابلهیمآنقدرمیکنی
شماتهیگذشزهرابهیدرکمرتاماوقتیبگوییوظی هدربارهیمابهمیکنیجراتچ ور
رفتهایم؟فرو
برایسیاقیوبافتهیچآیاشمردهای؟خواررانیستمادستهایدرکهپرندهایوماتو"

باطمرتبتاریخهیچپرباری،شعرادبیاتی،ترانهای،هیچندارد؟وجودمازندگیهای
.
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وپیربالغی،توم؟داشتیداشتهپرقدرتآغازیبتوانیمتابگذاریباقیمابرایکهتجربیاتی
دنیایازحیشرمابهوکنفکرمازندگیبه.نکنفکرخودآبرویح ظبهاینازبیش.دانا

خلقکهلحظهایهماندراست،اساسیامریروایت،.کنخلقداستانی.بدهخودت
ازراترفبلندپروازیهایتاگرکردنخواهیمسرزنشراتو.میکندخلقنیدرامامیشود،
جدچیدیودبسوزتمامیبهکهبدندکلماتتبهشعلهایچنانعشقاگرباشد؛تواناییات

راهاییجاتنهاجراح،یکدستانچونمحتاطوا ههایت،اگریا.نماندباقیسوختگیزخم
وکمالامتموشایستگیبهراکارایننمیتوانیمیدانیم.داردخونریدیکهبدندبخیه
ینتیجهبتنهاییبهمهارتکههمانطورنیستکافیتنهاییبهاشتیاقوشوق.دهیانجام
کنارراننگونامدغدغهیخودتان،بهخاطرومابهخاطر.کنیدت شاما.بودخواهد

نگوییدمابه.استبودهچگونهروشناییوتاریکیدرشمادنیایکهبگوییدمابهبگذارید؛
نشانراقاداعتپهناورگسترهیمابه.بترسیمچیدچهازوباشیمداشتهاعتقادچیدچهبه

دهای،شمتبر کوریبهکهپیرزن،ایتو.میدردراترسپوستهیکهکهزخمیودهید
:بگویدندمیتوازبانتنهاکهبگویدراچیدیمابهکهبگوییسخنزبانیبهمیتوانی
تاموربرابردرماازمیتواندکهاستزبانتنها.دیدمیتوانچگونهت ویربدون رسنا  
.میکندمیسرراتعمقومراقبهکهاستزبانتنها.کندمحافظتبینام

دراوضاعوبگمابه.دریابیمرابودنمردمعنایبتوانیمتاچیستبودنزنکهبگومابه"
راندهوآوارگی.معناستچهبهاینجادربودنپناهوبیخانه.استچگونهشهرهاحاشیهی

تهمراهیوحضورتابکهشهرهاییکنارههایوگوشهدرزندگیچه؟یعنیخانهازشدن
"معناست؟چهبهندارندرا
دروزادنیکج تاز.بگوشدراندهساحلازپا عیدروزدرکهکشتیایدربارهیمابه"

یخواندند،مترانهآرامیبهچگونهبردگانبگوبگو،بردهازپرارابهایازمابه.بگودشت
ستیدبغلفردبهنگاهباچگونه.میشدگمبرفبارشصدایدرصدایشانکهطوری

باگونهچ.باشدایستگاهآخریناستممکنبعدیایستگاهکهمیفهمیدندقوزکردهشان
رفتند،میگباالراسرشانچگونه.میکردندفکرخورشیدوگرمابهپایشان،الیدست

نهمهمانخایککنار.میبردندبهرهگرمایشازوبودآسماندرخورشیدگوییچنانکه
میکردند،تر تاریکیدرزمدمهکنانرابردگانحالیکهدردوستش،وارابهران.میایستند
ایش،سمهزیربرفدربخارکناناسبشاش.رفتندمهمانخانهداخلبهدستبهفانوس

.
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.برمیانگیخترایخزدهبردگانحسادتشاش،ازشدهآببرفومیشدجاری
واگنتختداخلبهومیآیندبیرونپسریودختر:میشودبازچراغانیمهمانخانهیدر "

وزهایکوفانوساالن،اماگرفت،خواهددستبهاسلحهایدیگرسالسهپسر،.میپرند
.دارددستدرسیبگرمشرابازپر

متقسیدیگریچیدهایوگوشتتکههاینان،دختر،.میچرخانددهانبهدهانراکوزه
رهبهسهمیک.میاندازدنیمنگاهیمیدهد،راسهمشانکهبردگانازهریکبه:میکند
گاهایست.میدهندرانگاهشپاسخهمبردگان.نگاهیکع وهیبهزنهربهسهمدوومرد

.بودخواهدایستگاهشانآخرینگرمابخش،ایستگاه ایننهوبعدی
نایزنکهوقتیتامیشود،حاکمسکوتجاهمهمیایستند،بازسخنازکهکودکان
ینکهاوجودباشمابه.دارماعتمادشمابهاالن"میگوید،"سرانجام"ومیشکندراسکوت
ببینید.ینیدبب.انداختهایددامشبهبهراستیکهچرادارماعتمادنیستدستتاندرپرندهای

.دادهایمانجامهمباماکهاستکاریاینزیباست،چه

پایان
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زیسنت و امکاِن مرگ
 بررسی  درآمدیبربایستگی  هایفلس یپرسمانزبانشناختی 

میرمجید راشدی

باندهخوانرویاروییبرایهشداریواپسزننده،وا گانیهمچونمیتواندجستاراینعنوان
برخاستهدخو-از-دفاعجایگاه درمؤلفکهبودتواندهرآینه،.باشدناروایکسرهنوشتاری

نوشتهی:کندبیانچنینو برجستاریرو،پیش  یافتحال  نگرگاهیازیستینبارویارویی 
ترازویدرجستارایناگراما.استهستیشناسانه رچه؟یردگجاینکتهدانسنجشگران  پ 

درمؤلفادعایکهاستروشن ازتهاثرپذیرفریشخندیافدودهیباعنوان،روشنسازی 
 نوشتارگان  بابیمیانجیرویاروییبرایپس.میشودرداگدیستانسیالیستیفلس ی 
ممکن،وهیشیسرراستترینبهکهمییابیمایندررابهترینعنوان،درنه تهپرسشهای
ودموجآنازکه رفیوس حیمعنایهربهزیستن،آیا:برافکنیمراخودپرسشهای

مردهکهنیستچنیناست؟امکانپذیرمرگمیانهیدراست، زمین،انساکنماانگاشتن 
خبهبرایشاعرانهتشبیهیتنهاوتنها ر  کشاندن  ماآیات؟ماسزمانهیفجایع رفنای 

عدم؟درزندگانییاهستیم؟زندهمردگانی
گدار ازپسنوشتار،سخت  دیگررسشیپنمایاندن رخباهمهنگامپرسشی،هربرافکندن 
رپسنددیگودرستنوشتاریهیئتبهبایدچگونهپرسشهااینبهپاسخ:مینمایدرخ

.یستندسترسدردستیافتنیوروشنپاسخیمواردازبسیاریدرکهبهوی هدرآید؟
میانازآغاز،برایرو،همیناز.بنهیمنوشتنراهدرپایکهمیرسدنگربهاینماراهیگانه

.برمیگدینیمراپرسشیخود،پرسشهای استتارنوشراهدرنهادنگامتنهامافرجامآهنگ 
درت اوتیکهنمیرودگمانباشد،دیگرگونشمابرگدیدهیپرسشاگرو ذات  ماراهپیمایی 
.دهددستبه مردهآیا:استاینچنینمابرگدیدهیپرسش  تنهازمین،ساکنانماانگاشتن 
خبهبرایشاعرانهتشبیهیتنهاو ر  کشاندن  کهبرآنیمامماست؟زمانهیفجایع رفنای 

گ تناسخپدرصدددرنگوبیزمانسوزیاگرنمیرسدنگربهمن قیوفّنیچیرهدستانه،
فقطهناّمانه؛»:میگوییمچنیناست؟ایننهماپاسخمگر.«نه»:بنویسیموبرآییم

.
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افاندیشهپسند برایکهمیکندحکمنانوشتهتوافقیپیمان کهچرا.«همین تادن  نوشتارگان 
.بسنجیمراخودادعاهایازنمونههاییخود،

ازجملهواپسیندرلیفشیتدمیخائیل :مینویسد«مارکسدیدگاهازهنرفلس هی»کتاب 
.«کندمیفریادمارکسزیباییشناسیکهشعاریاستاینو!هنرزندهباد!استمردههنر»

نمایههایکهمیرسدنگربهیادآوریبایستهی درمارکس،ازپیرویبهجمله،اینفلس یب 
یادهبرادهلویبیدلازم رعینید،شاعرانهنمونهایبرای.استنه تههگلفلس هی
ازارهایپمیتوانیمهمچنین،.«نیستچقَدرهستیکهفهمکندنیستَکس»:میآوریم

رودنسشعربرایتنهامن/عالیجناب»:بنویسیمرا-فرانسویبران هیاز-چکامهیک
خواهمشعرکردنزندگیبرای/...وقتآن/بگیریرازندگیاماگر/میکنمزندگی
از«ر؟ت کخوانندشآنچهباشدچه»درسگ تارهایازجم تنخستینیادآوری.«سرود
استوارسازیبرایهایدگر،مارتین وتگاههاخاسپراکنشنگرازخود،نمونههایچندچندان 
رهوقتیخوانندت کرشآنچهبهما»:نمیکندجلوهناسودمندانهزمانهها،وزمینهها
ت کریارایزهنوراماکهپذیرفتهایمنیدرااینپیشاپیش....کنیمفکرخودکهمییابیم
رهداردنکهآنچهبهندارد،کهآنچهباتااستبرآنهایدگرگویاکهمیافداییم.«نیست
بررسیکهزمانیتامیدانیمنیکما.یابد دستگاه،یبررسازبییادشدهسخنانیادآوری 

وزیباییشناسیمسلک، رآمدهاندبآنازگدینگویههااینکهخاستگاهیهستیشناسی 
ودخنوشتههایدلپسندسازیوناروااثرگذاریبرایتنهامایادآوریهایبماند،برجای
چهبسا.دخوساختنتبرئهبرایبیخبر،سوهمهازشاهدیکشاندندادگاهبهچونان.است
ماادعایبودندروغینبگشایند،خودسویازبیشترسخنگوییبهلبشواهدهمیناگر
روآنزانه.نمیرسانیمانجامبهراباالدریادشدهبررسیهایراهایندرما.سازندآشکاررا
کهیرواینازتنهابل،است؛بیاندازهبسیارنویسیهایوبسیارخوانیهانیازمندکه

 شدهاندهیادآوردنمونهبرایکهجم تیمیاندررایکسانیناپیدایوپیداتاریکروشن 
تن-هم-درگونهای.ماستآهنگکهاستهمانبهسویکشیدنانگشتودرمییابیم یدگی  وناممکنهاامکانپذیرییکدیگرند؛خ فآمددرکهاموریوفاقمتنافر؛امردو
-ناممکن راسر س.آری.همهچیدزایندهیهیچیهمچونچیدیدیالکتیک؛امکانها؛گشتن  وههاواگویباآنهاازهریک.برمیخیددماناهماهنگنمونههاییکایکاززبانپریشیاین

آغازینپرسشوماپرسشهایباهمچنین.میرسندنگربهکشمکشدرماهذیانهای
.
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ازا ا خاییهوهرزهدراییهااین:میرسدگوشبهپرسشی.(؟)مرگدرزیستنامکان:ما
میرسدرنگبهاینماراهیگانه»کهباشدنبردهیادازپرسشگرکهاستامیدروست؟چه
کهبگوییماگر.پیمودهایمراهایندرکوتاهگامهاییهماکنونو؛«بنهیمنوشتنراهدرپایکه
معنپرتوهایازراخودگ تههایبایدبران هوبیدلهایدگر،مارکس،همچوننیدما ای 

بهرانهشاعناهمخوان،بهگونهایوسادهانگارانهپایانبندیایدریابیم،آنهاراه درافکنده
پرسشهایماانمیفشاریم؛پاینگراینباستیدهبرکهماستخوشبختیاز.میرسدنگر
ردگیموزندگیراه در.میفشارندرانوشتاراینگریبانکهآمدهاندمیانبهدیگریمهم

.بودواندتممکننوشتارراهازاندازهچهتاپرسشاینساختنروشننهاد؟گامبایدچگونه
ازهکاستآنکسمانندهیالجرمآغازدنوشتنفکرتسرازهرکه»کهاستایننهمگر
؟«بگریددبادپناهبهشدیدبهغایتتندبادهایبرابر

وشتهایمانگایکینوشتارباراگ تارجستار،اینازجایچندیندرکهمیدانیمنیکما
تواند قمترادواینچیدچهمینماید؛نوشتارخاستگاهچونانگ تارکهمیدانیمنیکتر
پرسشاسخپدادهایم،نسبتخودنوشتههایوا گانبهرازبانپریشیپیشترکهچنانکرد؟

ود،خپرسشهایوا هیبهوا هروشنسازیبرایما.باشد«زبان»کهتواندما،فرجامین
.بیاندیشیمآنخاستگاههایوآنچون وچندزبان،بهتامیدانیمبایسته
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وبدهمرمعاصاپیستمولو یدرزباننقشازکوتاهگدارشیکردهامسعییادداشتایندر
ذاشتند،گزمینهایندرراتاثیرمهمترینکهراویتگنشتاینسوسورآرایکاراینبرای

مسالهیاهمیتبهخوانندگانتوجهع فصرفایادداشتاینازهدفم.دهمتوضیح
گدارشکیاین.استفلس یوبنیادینمسئلهایعنوانبهاستزبان(پروبلماتیک)

انهیشناختشناسنقد.استنگارندهارزشگذارانهینظرازمستقلکهتوصی یست
بهوسیلهیامیدوارمکهداردطوالنیوم  لوکاربحثیکبهنیاززبانمسالهی

.بگیردصورتوع قهمندانخوانندگان

ونداشتتیاهمیهیچفین سه،دوسوسورفردیناندازقبلانسانی،علوموفلس هدرزبان
برایلباسییاوابدارتنها م لق کیکتنوعی.میشدتلقیفکرشدهقبلازوآمادهمعانی 
درریشهکهداشتوجودغربسنتدرهمواس میسنتدرهممعنا،ول ظمیان

بدنواوستروحهماناانسانهویتوبودگیکهمعنابدیندارد،روحوبدندوگانهی
آنروحوردمیگیقرارل ظمقابلهمیشهمعنابنابراین.استروحاینلباسوتجسدتنها

ورت قابلفین سهوداردخودبرایمستقلموجودیتیکهروحیمیشود؛محسوب
بدن/پوششیکصرفاونداردمستقلیموجودیتهیچکهل ظبرعکسدرستاست،
.است
یکخودبرایزبانالذبود،بیستمیقرنماقبلفلس ههایتمامپیشفرضتقریبات وراین

.نبودمساله دوگانهیوشکستدرهمرادیکالبهطوررات کیکاینسوسورزبانشناسی 
ل ظهکدادنشانهمگانیزبانشناسیکتابدرسوسور.کشیدچالشبهرامعناول ظ
بیرونینایمعیککهاعتباربدین.ندارد(مدلول)معناباطبیعیوانعکاسیراب هی،(دال)
.

بین نقش زابن در اپرادایم فلسیف بعد از جنگ
اینامللل اول به اتثیر از سوسور و ویتگنشت
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حسین مسیر
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وارسآنبرال اظکهنداردوجوداب کتیوومستقل
مهمنکتهیدوسوسور.میشوندوضعیتشانوگویای

مدلولودالراب هینخست:کرداثباترا
ستیدترمنیوطبیعیراب هیهیچواستدلبخواهانه

وممستقیراب هیازداللتدومندارد،وجودآنهابین
 یلهیبهوسبلکهنمیشود،ایجادمدلولودالسببی 

یگریکدبادالهازنجیرهوار وبههمپیوستهراب هی
کهواقعیتبهال اظارجاعیراب هیاو.میشودایجاد
دمیکنخاطرنشانومیکندردراهستندمعانیمحل
هیشبکیکدرراب هشانبهوسیلهیال اظخودکه
. تاریخدرارباولینبرایسوسوربنابراین.میکنندتولیدرامعانیکهاستبههمپیوسته

ینقلکنندهابداروجهبههیچومعناسازندفین سهخوددالهاکهمیدهدنشاناندیشه
علومو هفلسدررابدرگیانق بسوسور،ت وراین.نیستندمستقلوبیرونیمعانی
روبلماتیکپیکوخودشدفلس یحساسیتواردزبانکهصورتبدینکرد،ایجادانسانی
رامدرنلس یفپارادایمزبان متاخر،ویتگنشتاینکاربابخ وصتدریجبهچنانکه.شد
جدیزبان،مسالهابدرگیریبدونفلس یاینظریهپردازیهیچدیگرترتیببدین.دادتغییر
.نمیشدتلقی

بازی»م هوملهیبهوسیرازبانت ویرینظریهیفلس یپ وهشهایکتابدرویتگنشتاین
علیهاقعودر-میکنداستداللویتگنشتاینزبانی،بازینظریهیدر.میکندرد«زبانی

بهستهبوآنهاندارندواحدمرجعیکال اظکه-تراکتاتوسکتابدراولویتگنشتاین
دایرهیکسهاکانتاینازیکهرکهبدینگونهمیکنند؛پیدامت اوتیکارکردهایکانتکس،

یناومیآورندبهوجودرامعانییکدیگر،باتعاملدرکهداردراخودال اظواص  حات
هیشیوکه-آندرشرکتبهوسیلهیتنهابازیاینکهاستبازییکهمچونتعامل
فلس یهایپ وهشکتابدرویتگنشتاین.میکندپیدامعنا–استزندگیجریان ازخاصی

کهندمیکاستدالل(غیرهونردوتختش رنجمثل)تختبازیهایازمثالهاییآوردنبا
قعوادرمیکنیمنامگذاریراچیدییکماکهزمانی»نمیدهند؛ارجاعچیدیهیچبهنامها
.[1]میشودنامگذاریکهاستبازیدرتنهامهرهیکچوننکردیمکاریهیچ
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درویتگنشتاینبهنظرنامهاوداللتهااینرواز
اینازخارجومیگیرندشکلمعینبازییک
یکاربردنظریهیاین.نیستچیدیهیچبازی
کهاستت ویرینظریهیبرعکسدرستزبان،

دادهرحشراآنتراکتاتوسکتابدرویتگنشتاین
هیتمازبانتراکتاتوس،کتابنظریهیدر.بود

وسیلهیبهمیتوانکهترتیببدینداشت،گدارهای
بردینبازراآنانحرافاتمن قی،-فلس یتحلیل

راهانجبههمپیوستهیاتمیواقعیتهایساختارو
اربسیجملهایدرویتگنشتاین.کردمنعکس

.
بهانزبکهمیآیندبهوجودزمانیفلس یمشک ت»:میکندبیانراحکماینمشهور

.[2]«میرودتع ی ت
باشدنداشتهیکاربردکهل ظی»میداندوابستهکاربردبهراداللتتراکتاتوسکتابدراو

یکدراخرمتویتگنشتاینکاربردینظریهیبرخ فکاربردایننتها.[3]«نداردمدلولی
.نمیگیردصورت،[4]بیرونیکلیساختیکازخارجازهمگسیختهوجداساحت

بایانعکاسراب هیزبانزبانی،بازینظریهیدر
هستآنچههرونداردبیرونیکلیساختیک

درزبانمت اوتکام کاربردهایازاستعبارت
هرمیکنیمادعاکهزمانی»همازجداحوزههای

یچهواقعدرمیکنداشارهچیدیبهزباندرل ظی
صمشخرات اوتهااینکهمگرنگ تهایمچیدی
حثبازفراترراپامتاخرویتگنشتاین.[5]کنیم

 زبانم لقاستق لبهومیگذاردسوسورت اوت 
یکانزبدیگرکهترتیببدین.میرسدعینیتاز

یبترتاینبه.نیستدانشمنداندستدررسانه
یا-وینحلقهیفیلسوفانکهمعیارهاییومبانی
معتقدآنهابه-من قیپوزتیوستهایهمان
قاداعتاینبرحلقهاین.رفتسوالزیربهبودند

.
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.برسندعینیشناختبهمیتوانندزباندقیقبهکارگیریبابودندکه
یکواشتگذراپستمدرنبرساختگراییبنایسنگواقعدرفلس یپ وهشهایکتاب

کتابدرتونایگلتری.کردپایهریدیپساساختارگراییمباحثبرایمستحکمشالودهی
بانق بارزمشخ هی»:کردبیاناینگونهرازباناهمیتادبینظریهیبردرآمدی

اینشناختر،معاصادبینظریهیتاویتگنشتاینوسوسورازبیستم،قرنزبانشناختی
بلکهیابد،بازتابآندریاشودبیانزباندرصرفاکهنیستچیدیمعناکهاستواقعیت

.[6]«استزبانمح ولواقعدر

:پینوشتها

االولیال بعةجمة،للترالعربیةالمنظمةبنور،عبدالرزاقدترجمة/فلس یةتحقیقاتفیتجنشتاین،.1
159ص،2007عام
:150صهمان.2

Denn die Philosophische Probleme entstehen, wenn die Sprache feiert
:153صهمان،.3

Wird ein Zeichen nicht gebraucht, so ist es
bedeutungslos

پیوستهبهماتمیهایفکتازساختاريجهان-3:1ص/ال لس یةالمن قیةالرسالةفیتنجشتاین،.4
وپراکندهاتمیدهچیدهایینهاست
127ص/فلس یةتحقیقاتفیتجنشتاین،.5
دومتویراستهران،مرکد،نشرمخبر،عباسترجمهیادبی،نظریهیبردرآمدیایمیلتون،تری.6

84ص،1380
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معناداریهراتنهاگ تنسخنکهمیکندعنوانبشروضعدرخشاناثرابتدایدرارنتهانا
انیزمتنهامیکنند،تجربهومیشناسندمیکنند،انسانهاآنچههر.استبشریعالم

سربجهانایندرآنجاکهازانسانها.گ تسخنآندربارهیبتوانکهدهدمعنامیتواند
کنندهتجربرامعناداریمیتوانندزمانیمیزنند،عملبهدستومیکنندحرکتمیبرند،

.(1)باشندمم هوودهندمعناخودشانویکدیگربرایوبدنندحرفیکدیگربابتوانندکه
حالدرماواستخ رمعرضدراکنونمعناداری،اینکهمیدهدهشدارادامهدراواما

سرمیدهیمانجامکهکارهاییازنمیتوانیمکمکمکههستیممرحلهایبهرسیدن
کمیناچاریمم لب،اینایضاحبرایچیست؟هشداراینازمنظوراما.(2)دربیاوریم

.برگردیمعقببه

مثابه رشط زابن  به
یمعناداریِ عامِل بش 

مصطیف محمددوست
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اینپیدرف س هازشماریمدرن،دورهیدر
کهدکننابداعروشنوصریحزباننوعیکهبودند
راانیزبسودایالیبنیتس.باشدفهمسوءازعاری
هیچبدونبتوانندفیلسوفدوآندرکهداشت

 فیاختودریابندبیدرنگراهممق ودمشکلی،
طولردزبانوف س هراب هی.باشدنداشتهوجود
دروتاسم  لوپیچیدهمسئلهایفلس ه،تاریخ
سخنآندربارهینمیتواناخت اربهجداینجا
بیانبرایمداحمعاملیرازبانگویاف س ه.گ ت
وناف ط.میدانستندمندهوبیزمانومجردحقایق

(3)رتوریکازرابیداریاشفایدروس،در
.
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وبگویدسخناستناچارهمفیلسوفکهآنجاازاما.میکنداع مدوهرنوشتارو
ازرافریبندهوبدرتوریکاو.میکندبرقرارزبانبامریدوکجدارنسبتیاف طونبنویسد،
کهایتکنیازعاریوسادهبایدفیلسوفبیان.میکندجدافلس یوخوبرتوریک
آیاکهمیگذریمبحثایناز.(4)کندمنتقلراحقایقصریحبهصورتوباشداقناعگری
است عیقکهآنچه.خیریااستخاصرتوریکنوعینیدفلس هکهداشتقبولاف طون

ونندمیکپیداتندلآنباحقایقکهمیداندمداحمعاملیرازباناف طون،کهاستاین
نایازامکانحدتاکهبودواضحرتوریکیایجادپیدراو.(5)میشوندت سیرپذیرهمواره
اینازفتبرونربرایاف طونپیشنهاددیالکتیک.کندجلوگیریم اهمهعدموفهمسوء

.بودمعضل
تأسیسنیادبدردوگانگینوعیکهاستاینگرفتفایدروسازمیتوانکهنتایجیازیکی

.استهیافتامتدادنیدمازمانتاحتیومدرندورهیتاکهداشتهوجودفلس یاندیشهی
مامتبایدرواینازاست،مداحمامریزبانطرفیاز.زبانبههمزمانتوجهوگریدنوعی
بایدانزبهمیندرواستیکدیگرباماارتباطراهتنهاکهچراکرد؛مع وفآنبهراتوجه
وصریحبانزآنابداعفکربهراالیبنتیسکهاستزبانبانسبتهمین.کردایجادرافهم

هایگدارهدداشتنسعیالیبنیتستاثیرتحتراسل،وفرگهاحتماال.میاندازدبینقص
هممن قیپوزیتویستهای.برگردانندنمادینع ئموهافرمولقالبدرراطبیعیزبان

ایناما.(6)ددادنتوضیحتجربیتحقیقپذیریمعیارباوعلمبهنگاهباتنهارا"معناداری"
معضلیبعدهاعلمی،هایفکتیشدهفرمولیدهبیانهمینطورونمادین(7)بازآفرینی
بادیگرکهدرسیدنعلمینتایجیبهفیدیکدانانبیستم،قرندر.زدرقمبرایمانراعجیب
وعلمینمادهایوفرمولهازبانبهنتایجینبود؛فهمقابل(طبیعی)بشریزبان

مفهقابلبرایماندیگرعلم.بودتعارضدرما(8)مشتر فهمباکهآمددستبهریاضیاتی
کهرامانزندگیمعنایاکنونبیاورد،«رفاه»و«آسودگی»برایماناستقرارکهعلمی.نبود
ماویاگکهمعنیاینبه.استدادهقرارتهدیدمعرضدرهست،نیدزندگیماناساسوپایه

.نداریمآنازفهمیخودمانکهدادهایمچیدیدسترازندگیمانافسار
دردبایرامعناداریقضاازمیکردند،ادعاپوزیتویستهاکهچیدیآنبرخ فدرست
(9)ردکجستجومیگ ت،فرونسیسآنبهارس وکهساحتیهماندرروزمره،زبانهمان

.معنایندفاقدمابرایکههستندعلمیگدارههایدقیقاو



دکدهازویتگشنتاینمتاخربهخوبینشانمیدهد
مدامنقضاروشتحلیلزبانیراسل،بهسوءفه

زبداندرکابردهدایمتندوعش،بدا(.10)میزند
فشیوههایمختلفبهکارمیرودوافرادمختلد

اشاعرانزبانهدمر.نیدمنظورهمرادرمییابند
امیفهمند،ادبیاتیهازبانهدمرامیفهمنددوبد
در.یکدددیگردرآثارشددانگ ددتوگومیکننددد

دیسکورسهایسیاسدیخ ابدههابدرایاهدالی
تمددامیدرواقددعدر.سیاسددتمعندداداراسددت

ازهاآنازیکهیچتقریباوداردوجودمعناداریمتنوعشیوههایواقعی،زندگیحی ههای.
مسئلهیرد.نمیکنندپیرویزبانتحلیلیاوتحقیقپذیریم  یاصوریمن ققواعد

یمن قوعلمیم  هایبهارجاعممکن،کاربیربطترینت میمگیریها،وارزشها
آناببدرنمیخواهیماکنونکهمیکنندپیرویمت اوتیقواعدازارزشها،حوزهی.است
حثباینجملهاز]استشدهانجامبابایندرفراوانیبحثهایامابگوییمسخنقواعد
روشهاییکهریامیکنندپیرویواحدیروشمندیازنیدغیرمن قیحوزههایآیاکه

بههمینجاتااما.[گ ت؟سخن[متد]روشازمیتواناساسازآیادارند؟راخودخاص
کردهعملمیکردند،توصیهپوزیتویستهاکهآنطوراگر.میرسیمآرنتهشدارازفهمی
زندگیکنونابودیم،چسبیدهتجربیتحقیقپذیرییاومن قیعلمیم  هایبهوبودیم
بدانیم،شارزواجدراعلمتنهااینکهوشئونهمهبرعلمسی ره.داشتیمبیمعناییبهکلی
خ رینا.میکندحذفبشرزندگیصحنهازراگ تگوومعناوزبانبیشترروز،بهروز

.ردداوجودبرودراخودشراهبایدعلمکهقبیلاینازباورهاییهنوز.داردوجودکماکان
تحتآنچیدهمهکهچرا،(11)نمیکندفکرعلم.نمیکندفکرهایدگرقولبهعلماما

علمدرقابلطرحاساسا ارزشهامسئلهی.میرودپیشفرمولهاونمادینزبانهمان
؟کردبایدچهاما.نیست
پوزیتیویستباوراندگممشهورونسنجیدهتوصیههایخ فبررازبانیفعالیتهایباید
دجقدیمی،قرنباورآنبهچسبیدنامروزهکهچراکهدگمباورگویممیازآنرو]دادادامه
آندرچهگر.ندارددیگریمعنایدفاع،غیرقابلوکارافتادهازوقدیمینظریهیبراصرار

.
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کههرچندبود،فلس یابداعیخودپوزیتو،طرحزمان
.[مینمایدذوقزدگیسرازابداعی
وزهیحمسائلوبرودسمتوسوکدامبهبایدجهاناینکه

بهراآنهانمیتوانم لقاکههستندمسائلیارزشها،
همچنین.(12)کردواگذاردانشمندان«بیسخن»عالم

وسیاستمداراندستبهراارزشهازمامنمیتوان
حی ههاییانسانیعلوموفلس ه.سپردآنانهوسهای

. .ستندهکارابداریگانهزندگیمانمعنامندیمقومبهعنوانزبانآنهادرکماکانکههستند
وزبانیتشویشجوازمعنایبهبههیچوجهصوری،من قوفکتباوریازگریداین

.دارندراخودخاصروشمندیانسانی،علومحی ههایاینازیکهر.نیستمهملگویی
ایجادهدلخواهانبهصورتم اهیماست،خودخاصروشهایتابعفلس ی،م هومیت کر

ولس هفدرتنهاباشد،کههرچهاما.استخاصشیوههاییتابعآنهاخلقبلکهنمیشوند،
هبلکتجربیعلومروشهایبانهرازبانکهآنجاتا__انسانیعلومسایروادبیات

زهنووداردوجوددغدغهیکبهعنوانکماکانزبان__میگیرندکاربهمتمایدروشهای
،زندگیمعناداریوبودنانسانضروریشروطاینفهم،وزبانوگ تنسخنآنهادر

نابیمعرازندگیمانتنهانهزبان،وم اهیمبدونزندگیفرض.میشوداجراوتمرین
«انسان»هکچرامیکند،بدلانسانازغیرچیدیبهراماگ تمیتوانحتیبلکهمیسازد،

.استشدهمتمایددیگرجاندارانازکهاستزبانبا
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______________________________

ازتنهامنوردمیگیکنمبیانمیخواهممنکهنتایجیازغیردیگرینتایجکتابایندرآرنتالبته-1
انسانوعملدغدغهیدرنهایتآرنت.گرفتهامبهرهدیگرچیدیبهاندیشیدنبرایفیلسوفبینشاین

.داردراسیاسیحیوانیبهمثابه
40-39ص.چشمهنشرعلیا،مسعودترجمهبشر،وضع.(1389)هانا،آرنت-2
اینهنویسندترجیحاما.اندکردهترجمه...وبیانعلموخ ابهسخنوری،بهراRhetoricوا هی-3

ازدیگربسیاریودیالکتیکمثلوا هایاغلباینکهکما.ببردکاربهرااص  حاصلکهاست
واقناعیابدارهایمجموعهبرداردداللترتوریک.میآوریمآنیونانیاصلصورتبهرام اهیم

.
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کارابدارک،رتوریاف طونندد.میگیردکاربهمخاطباقناعبراینویسندهیاسخنگوکهتاثیرگذار
غالبا سیککفلس هیدر.حقیقتنهاستمخاطبنظردادنتغییرپیدرصرفاکهاستسوفس ایی

ت اوتیمجایگاهرتوریکبیستقرنازاما.میشوندقائلتمایدرتوریک،و(reasoning)استداللبین
نیچه.استرتوریکازخاصشکلیخوداستداللکهمیکنندظهورقبیلاینازنظریاتی.میکندپیدا
برای.تاسداشتهرتوریکجدیدنظریههایپیدایشدرمهمینقشخودرتوریکالفلس هیبانید

:به .نجدیدرتوریکیمباحثازاینمونهمشاهده
Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The new rhetoric: a treatise on 
argumentation, trans. John Wilkinson and Purcell Weaver (Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press, 1969)

انتشاراتفایدروس،محاورهیل  ی،محمدحسنیترجمه،2جاف طون،آثاردورهیاف طون،-4
خوارزمی

جمهورتمه کتابمحاورهیدرنظرگاهاینالبتهواستمعروففلس هتاریخدرچنانکهاف طون-5
لیاایدههابهقائلمیشود،تبیینبهترغارتمثیلمعروفعنوانتحتو ث  منشاءولاصکهبودم 

 زبانبهنسبترانگاههمینویکهگ تمیتواننظرگاهاینطبقبر.هستندجهانیاینموجودات 
طوناف برایدارد،واس هگرانهواستعارهایشأنیمعرفشناختیمنظرازکهروآناززبان.داشت
دورهاایدههمانیااصلیمنشاءازرامااستممکنبارهرکهاستامراینمستعدبالقوهکهبودامری
بودتقدمعچراکهنداشت؛هنرمندانطرفیازوشاعرانبهمثبتیچنداننگاهویهمینبرای.بیندازد
بااستخیرایدهیدیداربهمشتاقکهراآدمیکسانیچنین اینبهوازندمیانددوربازنماییبازنمایی 
همواجآنهااصلنهوایدههاسایهیباتنهاماجهانایندرمعنیاینبه.میشوندمعرفترهزنشکل

آنهاازسایهایهمبازاشیاء،اصلنهوسایههاهمیناساسبراغلبهنرمندانوشاعرانومیشویم
آنهاولیدبازتوتقلیدبهغیراصیلاشیاء بامواجههدرآنهاکهمعنیاینبه.میکنندبازتولیدرا

.میشوندنمایانپیشازناقصترباراینالبتهوناقصهمبازکهمیپردازند
وت کرشلاودورهیدرویتگنشتاینآرایتاثیرتحتکهبودندنحلهایمن قیپوزیتیوستهای-6

آنتبعبهومعناداریم  میکردندامرتاکیداینبربیستمقرناوایلدراوفلس ی-من قیرسالهی
ستند،نیبرخوردارخ ی هاینازکهگدارههاییروایناز.استتجربیبودندرگدارهایهراعتبار

اگرمیشدندهبردکاربهانسانیعلومدرکهگدازههاییخاطرهمینبه.نیستندعلمیاعتنایشایستهی
علومبرمقدمهکتابدردیلتایویلهلم.بودندبیاعتبارآنانمنظرازنبودند،معیاراینبهنددیک
زیستهتجربهیربمبتنیراآنودانستتجربیعلومبامتمایدکلیبهراعلوماینروششناسیانسانی،

وششناسسیرهمچنینوآنانانتقاداتبرابردرشکلاینبهودانستتاریخیوهرمنوتیکیت سیرو
م العهیبرای.ایستادبودروششناسیایندرپوزیتویستهاپیشگامگ تمیتوانکهکنتآگوست

.
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،رهبیدیدصانعیمنوچهرترجمهیدیلتای،ویلهلمنوشتهیانسانی،علومبرمقدمهبه .نبیشتر
1392ققنوس،انتشارات
.

7- transformation
8- Common sense

اپسیتمه،ا،سوفیدارد؛وجودحقیقتبرایآشکارگییشیوهپنجارس و،نیکوماخوساخ قطبق-9
کارآمدنآدرعملیعقلارس ونظرطبقکهاستساحتیهمانفرونسیس.نوسوتخنهفرونسیس،

یعنیتغیرموممکناموربافرونسیس.استنظریعقلبهمربوطکهداردقرارسوفیامقابلدرواست
تبطمربیزمانوجاودانحقایقباسوفیاآنکهحالدارد،سروکارمااجتماعیوسیاسیزیستهمان
طرحانتشاراتل  ی،محمدحسنترجمهینیکوماخوس،اخ ق.(1389)ارس وبه .ن.است
نو
ص.مرکدنشر.فاطمیفریدونترجمهیفلس ی،پ وهشهای.(1389)لودویگ،ویتگنشتاین-10
ولراساراینقدنید،شدهدادهارجاعنمونهازغیربهکتابایناززیادیبخشهایالبته.72-73
.استویتگنشتاینخوداولیهارایوفرگه
سیاوشترجمهیهایدگر،مارتینت کر؟،خوانندشآنچهباشدچهدرسگ تارهایبه .ن-11

1392ققنوس،انتشاراتجمادی،
فراوانمدیتهاییواجدعلمیقیناکنیم،ن یراعلمارزشهرگونهکهنیستاینمق ودالبته-12

نمیتواندمعلکهاستاینمسئلهاما.استوسیلهبهترینطبیعیجهانتبیینحی هیدرعلم.است
ماگیزنداساسکهارزشهاونبایدهاوبایدهامسئلهیبهنیستقادرعلم.کندتبیینراچیدهمه

.کندورودهستند



28

جهان، زمان، زابن؛ به روایت 
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جهان
نوعمعرفیبرایهایدگرمارتین .(1)یکندممعرفی«دازاین»ل ظتحترااوانسان،هستی 

وهستیاشهموارهکهاستهستندهایدازایناومنظراز وشکلدهیچگونگی 
بادازاینکهروستاینازاست؛مسئلهبرایشآنبهتعینبخشی سرازاب هایرخودهستی 

تثابشأنیخودبهنمیتواندفهمیچنیننگاهایندر.(83ص،1392هایدگر،)داردفهم
سنخنایبلکه.شودآشکارهستیازتمامشدهوش افشکلیبهطرفیازودهدپایدارو

راخوددازاین«عمل»شیوهیدرکهاستامریدیگریست،فهمنوعهرمبنایکهفهم
اننشاعمالش،مختلفاطواروشکلهابهواس هیدازاینکهمعنیاینبه.میدهدنشان

نظرهبمبناهمینبر.داردجهاندرهستیاشازاعتقادیمندلهیبهت سیریچهکهمیدهد
انستدباید.است«جهان»دارایهستندههادیگرمیاندرکهاستدازاینتنهااینهایدگر،

-دادامتوبعدمندلهیبه«کّمی»ومادیصرفامعناینهنیدجهانازمق وداینجادرکه
کهاست«کی ی»صرفاجهانیبلکه-میشویممواجهآنباریاضیاتوفیدیکدرچنانکه
درهانج.استجهانازکّمیومادیت سیرنوعهر«مبنای»همبازبودنکی یاینخود 
یکدیگربهآنهاازکدامهرکهنشانههاستومدلولهاوداللتهاازمجموعهایمعنااین
برایجاییجهانمبنااینازچنانکه.هستندمعناداریشانبرایمداومارجاعیدر
بهجدنیددازایندرهستی.باشددازاینهستیبه«قوامبخشی» ازکههمیف-فهمصورت 

کهتدانسدازاینعمل آزادگاه میتوانراجهان.نمیشودپدیدار-استرویدادوفعلسنخ
همراهبههبلکفیدکی،مشخصابعادبامکانیهمچوننهنیدجهاناینخود دیگرجهتیاز

«ختهپردا»و«ساخته»قدمهردرطرفیازمیکندوتغییراستفهمرویازکهدازاینعمل
جهانمعنایبابدرهایدگر.میگذاردتاثیرومیگیردتاثیرکهمعنیاینبهمیشود؛
:مینویسد
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هبیاجهان،برعمومادرونجهانیهستندگان»
ای]داللتگریازکلیتیبرسخن،دیگر

-درهمچونپردازش،آغاز،ازکه[معناداری
طرحاندازیاست،استوارآنبربودن،-جهان

همراهدرونجهانیهستندهایوقتی.میشوند
با انکشاف  بهیاودمیشمنکشفدازاینهستی 

کهوییمبگمیتوانیممیآیدفهمدردیگر،بیانی
در،بنگریمنیکچوناما.داردمعناهستندهآن

،بلنیست،معنامیشودفهمیدهآنچهاینجا
. .(373صهمان،)«استهستییاهستندهمورد،بهبسته

زمان
پدیداریامکان معنایی،بافتاریازکلیتیمندلهیبهجهاندرراخودکهفهماینطرفیاز

-استتغییربیوپایداروثابتفهمینهجهانازتعریفاینتبع بهکههمچنان-میگیرد
ایمعنهماننهزمانازمعنااینکهداشتتوجهبایستیاما.استزمانبهوابستهامری
وساعتچه¬آنباآندرترتیبوروالوموجودنسبتهایچراکه.استخ یوروزمّره
زمانآنکهردکعنوانچنینبایستیحتیواستمت اوتکلیبهمیکندمرادجهانیتقویم

وبنیادخودنیدزمانازمعنااینچنانکه.ببیندبایدیکیایندررابنیادشکلیبه(تقویمی)
ابهمبستهفهم،این.استتقویمیزمانهمینجملهاززمانازدیگریشکلهرمعنای
یهستبودن متناهیومحدودیتسپسوآنبودن متناهیومحدودیتمعنایبهزمان
زمان،کهمیدارداع مصریحیطوربهزمانوهستیآغازدرهایدگر.استدازاین افق 
فقااینکهاستآنصدد درموقتهدفیعنوانبهواستهستیفهمانحایازنحویهر
وا هیاینجادر.(57صهمان،)شودنددیکهستیمعنایبهطریقبدینتاکندروشنرا
بودن،زمانمندوزمان-در.شودفهمیدهبایستیفهمودیدمحدودهیمعنایبه«افق»

 قادرند،میکمعّینافقاینکهمحدوهایدرتنهادازاینواستدازاینفهمشیوهیخ لت 
ازیا]«خویشبرون»زمانمندی،.آوردفراچنگبهرافهمیآنازوبنگردهستیبهاست
هموارهزمانمندیاشدردازاینکهمعنیاینبه»میشود؛توصیف(2)[برونشوندهخود

.
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واستخویشازبرون«میآید»او«سویبه»کهآیندهایدریعنیمیشود،دربهخوداز
به ترتیبنایبه.میشودم قیخودحاضر حالباوبازمیگرددگذشتهاشواقعبودگی 

دستزمانمندی.میشوندنامیدهنیدزمانمندی«خویشیهایبرون»حالوگذشتهآینده،
امرتبطنبرهههایییامراحلازمتشکلاست،دازاینفقراتستوندرکهشکلیآنبهکم

الب،قوشکلیکآندرکهمیدهدتشکیلرا«ارجاعات»ازپویایینظامبلکهنیست،
اینبهبایستیچنانکه.(599ص،1392اسپیگلبرگ،)«دارددیگرقالبوشکلبرداللت

ود خآمد،جهانازهایدگرتعریفدرهمچنانکهارجاعاتازپویانظاماینکهبودقائلامر
نظامایندر.میکندممکنزمانمندیدرراآنکهاستجهاناینآنکهیاواستجهان
بادامجق عاتیعنوانبهکدامهرآیندهوحالگذشته،کهنیستچنینارجاعتازپویا

گریکدیازکهبههمپیوستهکام اموریبلکهشوندنمایانجداگانهجواهریوماهیتها
رویدادهایمانی زشکل معنایبهگذشتهمثالعنوانبه.میشونددیدهمیگیرندتاثروتاثیر
دریدگرهابلکهمیآید؛درشناختبهاکنونزمان ازجداوتکافتادهکهنیستپیشین
آنکهیحتوضمیبرد؛کاربهبودنمانآنجاتبع بهو«بودگی»معنایدرراگذشتهاینجا

ازچونامامیبریم،سربههواوحالیکدرکهاستاکنونزماندرهموارهماچهاگر»
آنبه،تجراینمیآید،درتجربهبهجهانبودن بازهوا،وحالیکدربردنسربهرهگذر 
وکنشآزادگاه  ویشخکنش هردرما.ایم[بوده]ماکهمیدهدنشانراخودرفتارکردنی 
گال،فی)«بودهایمجهانامکانگاه درماوی هبهوبودهایمکههستیمنیدچیدیآنهمواره
ازمیتواناینجادر.(91ص،1394 دازاینبرایزمانمندیومکانمندیهمبستگی 
وبافتاردررااصلینقشکهگ تسخن چنیننایودارنداوبرایفهمدرهمپیوستگی 
.معناستچهبهواقعبودگیاشومیفهمدچگونهکلدردازاینکهفهمیدمیتوان

دررابنیادشکهمکانمندی خمندیتاریبنیادخودکهزمانمندیودازاینذاتیجهانمندی 
 شرطسپسو امکان  افقدرلحظه،هردربدینسانما.استتاریخینوعهروجودداشتن 

بهارینمانساختپرتابشدگی سبببههستیازپیشفهمیهمراهوآن،ازبیروننهوزمان
فهمیشین،پتجربهایسیاقبرراتجربههروت سیریمحالدرواقعبودههستندهایعنوان

فهمیربکهفهمی.استفهمیکاست،رویدادنیخودچونتجربه،تعبیریبهمیکنیم؛
معنایاینو.مییابدابتناپیشینتر عملیشأن فهمبهکهاستواقعبودگیهرمنوتیک 
یمعرفآندرتاثیرگذاربلکهنظرورزی،وتئوریپردازینوعهربرمقدمراآنومیدهد

..



انمیتووا هاینمعنایبهشدننددیکتربرای.میکند
مادازاین،بودن برگشودههموارهتبع بهکهکردعنوانچنین
آنمعنیبهاینومیشویمخویشممکنبودن متوجه
بهماکهاست عکس  شکشاکدرآنباکهخودخواست 

!میمانیمباقیبیتعّینخودبرایهستیم،

زبان
هستیخانهیزبان،»:کهشکلاینبهداردمشهورگ تهایخودت کردومدورهیدرهایدگر
,Heidegger)داردسکونتومیگدیندمأواآندروآنباانسانتعبیریبه؛«است

1977, p. چونهمرازبانباآدمیبودن جهاندراستادش،ازتأثیربهنیدگادامر.(217
,Gadamer)میداندبودنخانهدر 2004, p. ازارس وتحلیلبهاشارهباگادامر.(63

 «logos»مندلهیبهن قاینجادرکهداردتأکیدناطق،حیوان عنوانبهانسان،ماهیت 
وفهماساسبررا(4)تعقلو(3)ت کرکهن قی.میگذاردمارویپیشرازباناهمیت
تعریفدراولنظردرآنچه.میکندممکنشناخت ودیدهارس وسویازانسانماهیت 
نظرربداللتدوم،درجهیدرکهاستانسانبودن زبانمندیابودنناطقمیشود،فهمیده

,Ibid)داردفکرو p. همچونگادامربرایواستمتغیروپویاامریطرفیاززبان.(57
,Ibid)میشوددیدهزندهموجودی p. ماواستگونزبانماهستیدیدگاهایندر.(63

ازویابیمبزبانازخارجیافراترجایگاهینمیتوانیمهرگد.میکنیمزندگیزباندرفقط
اززبانکهمعنیینابهکنیمتعری شکهکنیمت شیابیندیشیم،یابنگریم،زبانبهآنجا
اآنجازجهانایندرماحضور.میزندبازسربشودمامعرفتواندیشه«موضوع»کهآن
هلحظهردرما،برای.استوابستهزبانبهمیشودپدیدارفهمقوارهیوهیأتدرکه

در.زندهاندمکالمهیدرمعناوانسانومیشوندم رحمعناوداللتزبان،چوناموری
باروزاموگذشتهجملهاززمانبرونخویشانهیپدیدارهایآنکهاستزبانباگادامرنظر

هرشگودررواینازومعناییافقهایازاستترکیبی[فهم].میشوندمتحدیکدیگر
.استزبانگونه
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یحتیاومتماید،فراشددونه[فهم]وزبان
وعقاید.هستندواحدفراشدیبلهمزمان،
شناخته«زبانزمینهی»درهموارهکنشها
ودوجشیوهیزبان»:نوشتگادامر.میشوند
زبانکهاستوسیلهایسّنتو«استسّنت
هراجتماعیشدن.مییابدتداومآندر

آنازبخشیخاصجامعهایدرپدیدهای
د،میشوتأویلآندرزبانکهاستفراشدی

ایندر .مییابدتکاملودگرگونیسپسو
درزبانکهاستنکتهاینپذیرشمعنایبهندارد،وجودگذشتهافقبدون«امروز»کهنکته
هریاع متحکم زبان،دیگربیانبه.استامروزبرگذشتهم  زماندرهگذشتزندگی 
وبازمییابیمزبانگونهشکلیبهوزباندرراخودجهان هموارهما.استحاضر

موضوعینمیتواندتمامیتبهزبانآنکهاز.(580ص،1392احمدی،)بازمیشناسیم
باگادامرشودشناختبرای برداشت  استداللنچنیومیکندمخال تزبانابداریدیدن 

ازبعدنیم،میکاست ادهابدارازوقتیماچراکهباشد؛ابداریکنمیتواندزبانکهمیکند
آنکهاستغیرممکنونیستچنینزبانولی.مینهیمکناریبهراآنآن،باکارماناتمام
رایبراجهانفهمآن،هردرکهزبانی.زبانیم«با»و«در»هموارهما.نهادکناریبهبتوانرا
دونبگادامرنگاهازترتیببدین.میسازدراماجهانخودشفهمهمینومیکندممکنما

زبانادامرگبرای.آنیمفاقدماگ تمیتوانبلکهنداریم،جهانازفهمیهیچتنهانهزبان،
وپیشنشرط ازشکلیهرهستیشناختی  ازدامکهیچآن،وجودعدمدرکهماستفهم 
.کردنخواهندپیداتحققبرایماننیدشدهیادموارد

بهومضمونزبانخود درطریقیبهکه-هایدگرازگادامرتاثیربهتوجهبا-نید«تاریخ»
بهبلکهباشد،داشته(5)نگارانهتاریخمعنایینمیتوانداست،آنحاملزباناص  ح،

گانهستنددرفهمایناطواروهستیازویفهمکهاستدازاینزمانمندیازشکلیعنوان
.داردریشهآندر اوخودعدمپایهیبر[َقَدریا]فردتقدیراولدرجهیدردازاینتاریخّیت 
بنیاد.امکانهاستازشدهایانتخابحالعیندروموروثیچارچوبدروندر

استیندهآدرنیدتاریخّیتثقلمرکدزمانمندی،مانند.استدازاینزمانمندیتاریخّیت،
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کهاستتاریخحاملخودباوخودموازاتبهزبان.(602ص،1392اسپیگلبرگ،)
درکهپیشداوریایبدونفهم،.میکندتأکید«(6)پیشداوری»م هومبراینجاازگادامر
یشداوریپروایناز.بگیردصورتنمیتواندمیشود،دادهزبانبهواس هیانسانبهتاریخ
داردجهانواقعّیتمتناز«(7)فهم-پیش»نوعیخودهمراهبهکردن،حکمبرایهمواره

تداشتوجهبایداینجادراما.میکندممکنراماتازهیفهمهایآنباوآنبهواس هیکه
آنل هیستحتوانسانان عالیبودن معنایبهمیکندمرادپیشداوریازگادامرآنچهکه

همانکهجهانازخودپیشینبنیانهایبرالت اتباآدمیبلکهنیست،درآمدن
وهددتغییرطریقیبهراآنمیتواندهستند،زبانوتاریخدردادهشدهپیشداوریهای

ادامرگوقتی».استفهمازنوعیخودرخداد،یکعنوانبهاص حاینن س.کنداص ح
ازنمیتواندمافهمازشکلهرکهمیکندعنوانتحریککنندهایشکلبه

بهینا[استاجتنابناپذیروضعیتاینکهمعنیاینبه]باشدجداپیشداوریهایمان
ازدفاعحالدرویکهنیستمعنیاینبهوجههیچ بلکهد؛باشکورکورانهوعمدیتع ب 
یشینیپماهّیتیازفهمآندرکهاستهایدگریمعنایاینبهعمومّیتدادنحالدرتنهااو
معنایبهتحتالل ظیصورتبهپیشداوری.استبرخوردار[هستیهمچون]ماتقّدمو

معنایدر]ت کرازماقبلیاپیشحکمداشتن اصلدرینجاادرواست[دکارتیتأملداشتن 
معنایبه ,Kearney)نیست(8)روشنگریدوران درآنمن ی  2005, p. 303).
زبان.داردویهرمنوتیکهستیشناختی جنبهیدرریشهفهم،بهگادامرنگاهاینروایناز
منتقلبانزبهواس هیوسّنتشکل درخودتاریخکهچراهستند؛وابستههمبهتاریخو

زبانبهزبانباسّنت،قوارهیوشکلدرتاریخکهکردعنوانچنیناینمیتوان.میشود
بهدواینبعدها.میدهدقرارخ ابموردامروزشازتازهفهمیبرایراانسانومیآید
.دمیشونمعّرفیگادامرتوسطمیگیردصورتآنهادرفهمکهپیشینیامورعنوان

:پینوشتها

بانزدر.کردترجمه«هستن-جا¬آن-در»بهتحتالل ظیصورتبهمیتوانفارسیدررادازاین.1
معانیبهگلهوکانتهمچونفیلسوفانیت کردرل ظاینآنفلس ی سنتدرخ وصبهوآلمانی
شیوهیوعنوکردنمتمایدبرایرال ظاینهایدگراما.میشداست اده«هستیداشتن»جملهازدیگری

.
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 چنیندرل ظاینکردناختیارازهایدگرکهبودمتوجهبایستیهمهاینبا.میکنداختیارانسانیهستی 
انسانزاسنتیتعریفدرمح وررال ظایناینکهجملهیازداشت؛نظردردیگریمقاصدمعنایی

»همچنینوارس ونگاهدر«ناطقحیوان»عنوانبه کهبلنمیداند،دکارتنگاهدر«اندیشندهمن 
انستدهستندهاییاموجودهرمیتوانرادازاینچنانکه.داشتمدنظرراشاملترییاوسیعترمعنای

وتشناخبهتوجهباواطرافایندروفع استممکن.داردفهمسرازراب هایخودهستیباکه
برایل ظاینکردناختیارباامااست،ل ظاینمدلولکهباشدهستندهایتنهاانسانعلمی،معرفت
 بهاراوماهیتشدگرگونیبرایکهمیکندمعرفیموجودیراانسانهمواره،انسانیخاصهستی 

نایباهستندهایزمینازغیردیگریجاهایدراگرحتیطرفیاز.استگشودهدیگرامکانهای
هستیداشتنیشیوهیچنینبهبخشیدناولویتباتااستخواستارامکاناینیافت،بتوانمشخ ات

طرفیاز.جویددوریاومانسیمیاانسانمحورینوعیعنوانبهانسانمرکدیتوانح ارازراآن
کاریناباهایدگرکهاستاینداشتنظردردازاینل ظکردناختیارازمیتوانکهدیگریمق ود
نگاه بربتنیمکهسنتیتعریفهای.نهدکناریبهراانسانماهیتازسنتیتعریفهایتااستخواسته
ثابتیدیچهمچونانسانماهیتآندرواستموجودشناسانهیااونتیکیهایدگرتعبیربهومقوالتی

همچونهستندهایبرایدازاینل ظاختیارکردندرکهحالیدر.میشودگرفتهنظردربیتغییرو
انسان، بهویماهیت  به.نمایاندمیرخ«بیتغییر»چیدیو«اسمی»نهو«کنشی»و«فعلی»صورت 
امری هیخ یخودبهمیشودکشیدهپیشکنشیوفعلیصورتبهانسانماهیتوقتیمعنیاین

ماهیتشدرنیادینبتغییراتبهنسبتکهامری.میگیردمقوالتی-اونتیکیمنظرازحداقلتعریفبدون
.استگشوده

2.Existance
3.Thought
4.Reason
5.Historiographic
6.Prejudice
7.Pre-understanding
8.Enlightenment

:منابع
1392تهران،مرکد،نشرمتن،تاویلوساختاراحمدی،بابک-
1394تهران،حکمت،انتشاراتباقری،شهرامترجمهیهایدگر،بردرآمدیفیگال،گونتد-
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مپنجچاپتهران،ققنوس،انتشاراتجمادی،سیاوشترجمهیزمان،وهستیهایدگر،مارتین-
1392

تهران،خرد،مینویانتشاراتعلیا،مسعودترجمهی،1جپدیدارشناسی،جنبشاسپیگلبرگ،هربرت-
1392

- Kearney, Richard (2005(“ContinentalPhilosophyinthe20th Century: 
Routledge HistoryofPhilosophy”,Routledge, Volume VIII 
- Gadamer, Hans Georg (2004(“TruthandMethod”)3th edn), Translation by 
Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, London, Continuum Publishing 
Group
- Heidegger, Martin (1977(,“BasicWritings”,ed .by D.F .Krell, New York, 
London, Harper and Row press
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تپرستاند منافع،امابیش.همهیآدمیانب  ت 
افتخار،برخیب  ت 

برخیب  ت 
ترینآنهاب 

ت.لذترامیپرستند حرکتهاییراکهمردمرابهپس،احتیاطحکممیکندهمهیاینب 
دارادهیاوچناناستکهگوییکلی«دیگری»شناختنعاملحرکت:دارند،بشناسیموامی

.رابهدستآوردهباشیم

«بالتازارگراثیان،یسوعیاسپانیایینیمهینخستسدهیه دهم»

عدیکهاستآنبرکوتاهمقالهیاین ودئولو یایزبان،میاننسبتگستردهیابعادازب 
کههستندوسیعوگستردهقدرآنخودم اهیماینازیکهرهرچندبکاود،راسیاست
بهرفتنادیهبراهبهسعدیتعبیربهرویهربه.نگنجدمخت رایندربایدکهآنگونهشاید
درکهددارنقراردیگریباواکنشوکنشدرهموارهسیاستوزباناما،.باطلنشستناز

دراملتحاصلوبودهاندبسیاریدگرگونیهایوتحوالتدستخوشوآبستنحالعین
درانمیتونیدراآنتاثروتاثیراینرو،ازو.استدادهرویآدمیانبرایکهبحرانهایی

از.گذاشتبحثبهوکاویدراآنمبسوطنحوبهودیدبسیاریفیلسوفانودورهها
دورانانس،رنستاگرفتهمیانهسدههایوارس واف طون،سقراطی،پسا/پیشافیلسوفان
.معاصروجدید

نمایمرذکبحثاهمیتدررانمونهچندینکهمیکنمت شموضوعاینایضاحبرایاما
صمشخاست،رایجآنازبهرهبرداریوایدئولو یباپیونددرامروزهآنچهنوعیبهکه

هینظریپیشگامانازماکیاولی»دیدگاهبهنگاهیابتدائانیدمهماینبرایوگردد
.
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و«سیاسیآزادنظامهایوجدیدجمهوریخواهی
نیمهیاییاسپانییسوعیگراثیانبالتازار»همچنین
اینبا.میکنماشاره«ه دهمسدهینخست
دوازرکمتکمدستایدئولو یم هومکهتوضیح
یسیاساندیشهیتاریخم اهیمدرکهاستسده

.استگشتهنمایان
سیاسینویسندهیومت کرنخستینماکیاولی،

حساببهرااعتقاداتازبهرهبرداریکهبودبدرگی
:1389پ مناتد،)کردطرفداریآنازوگرفت
نیداوازپسهمع رانمیاندراما،.(170

. تر ار«عادتگهوارهی»کهمیپندارد«قهرمان»راکسیاو،کرد،اشارهگراثیانبهمیتوان
ایناز.(1396:271طباطبایی،)دهدانجامبدرگکارهایمردانه،هنرهاییاریبهوکند

نخستینو،اباوربهزبانکهجاییتااستقائلزبانبرایوی هایاهمیتگراثیانرهیافت،
رگونیهایدگبیانزبان،.مییابدتغییرزمانهدگرگونیباکهاستجمعیزندگیازنمودی
آنرهایمعیاآنانسلیقهیوذوقوپیشگامانتداولکهاستزمانهالداماتازتابعیوزمان
مردانکهاستزبانوذوقجدیدمعیارهایبهنهادنگردندرفردیکمال.میکندتعیینرا

گراثیان،نگاهت سیردراما،.(274:همان)میکننداستوارراآنشالودهیوایجادبرجسته،
و«بود»انمیاف طون،بهاقتدایباپیشینییان،کهرانسبتیحقیقتازبحثدر»وی
ورتصم ابقت»آنانمانندراحقیقتبیآنکهومیزندهمبربودند،کردهبرقرار«نمود»

اهمیتفاقدرا«بود»سیاسی،واجتماعیعملقلمرودربداند،«خارجیعینباذهنی
پیشه«یگندمنمای»پیوستهبایدبرجستهمردانکهاستآنبرماکیاولیمانندومیداند
ازبنابراین،.(274-5:همان)«باشندبوده«فروشجو»-اگربهوی هیا–اگرحتیکنند،
راالهیسنتازتقلیداوواستآگاهیدشمن،ورقیببرچیرگیابدار،یگانهویدیدگاه
واندمیتنمیکند،آشکارراخودشسنتاینکهخاطراینبهاونظربه.میکندتایید

.(276-7:همان)داردنگاههوشیاریدرراماپیوسته
ارهایابدباپیچیدهاینحوبهزبانکهکردادعاچنینمیتوانرهیافتاینازباری،
درمنظور.اشدبداشتهایدئولو یکیوجودیفین سهکهآنبدوناستمرتبطایدئولو یکی
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کهآندونبباشندایدئولو یکیمیتوانندزبانومراوداتباری،.استآنیافتنآغازبدو
آنستلدممکهحالیدرباشدسیاسیمیتواندنیدزبانهمچنینو.باشدآنانجامبهنیازی
خاصیاجدایگ تاریهرعبارتیبهدارد،ایدئولو یکماهیتیگ تاریهر»اما،.نیست
کهمضمونیومحتواشناختبنابراین،.سازدمیروشنراآن«اجتماعیماهیت»کهدارد
خودبهزایدالوصفاهمیتیواجدهااندیشهتاریخبررسیدردهدمیشکلراگ تارهر
نادیدهاننمیتوراآناجتماعیاهمیتاما،نیست،ت کرایدئولو یآنکهوجودباگیرد،می

.(1392:27آبادیان،)«گرفت
جنگیاانهاپارلمواحدابتنهاسیاست،»استمدعیپلینکاآنتوانکهچونانبنابراین،

چیدمههروایناز،«استچیدهمهبالقوهطوربهکمدستسیاست،بلکهنیستصلحو
موردایدبراپلینکامهمادعایوپرسشایناما،.دانستسیاسیبالقوهبهنحومیتوانرا

ازیتوانماما.نباشدسیاستمح ولونتیجهچیدیهرشایدکهنحوبدینداد،قرارمداقه
از....وگ تسخناجتماعیوسیاسیچالشهایباسیاسیمشارکتگوناگونمراتب
بانزبنابراین،.میپیچدهمدرراآنومیکندمنعکسراقدرتساختارهایزبان،رواین

ینیرومیتواندهمچنینو.باشداجتماعیوسیاسیموقعیتهاینمایانگرمیتواند
خروجیوورودیعاملمثابهبهزبانهمچنین.باشداجتماعوسیاستتغییربرایمحرکی
،هیافترایناز.میگرددتعیینسیاستبهواس هیآنتاثیرات:استسیاسینظامهای
.بشرقحقوودموکراسیرستگاری،نگری،روشنعلیهیالهباشدابداریمیتواندزبان،
کاربهامیتخواهتمر یمهایتوسطمیتواندکهاستچونانپلینکابیانبهزبانتاثیرباری،
رودکاربهنیدر یمهاهمانعلیهمقاومابداریبهمیتواندهمچنینوشودگرفته

.(Pelinka,  یهاایدئولووعقایدباورها،باپیچیدهایبهطورزبانرو،ینااز(129-131
Dijk)استمرتبط 1998, Wodak & Weiss مارتینکهنبودبیارتباط.(2004
بودباورینابرزمانوهستیدورانسازاثرخالقبیستمقرنآلمانینامدارفیلسوفهایدگر

»میگدیندسکنیانسانکهاستخانهآندرواستوجودخانهزبان«که (Heidegger,
1993: ورداختهاندپزبانبهکهفیلسوفانیدیگروگادامرویتگنشتاین،همچنین،.(217

اینبهنپرداختکهبیستمقرندرخ وصاکردندبررسیبسیاریابعادازراآناهمیت
بایستیهمرانکتهاینروی،هربه.میطلبدراکاغذیمنه تادمثنویخودنیدبحث
ازبهرهبرداریمعنایبهگرچهماهرانهراستگوییوم لحتآمیددروغگوییکهافدود

.
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ازکهیاعتقادهایزیرانیست،ایدئولو یازبهرهبرداریبامساویلدومااما،اعتقادهاست،
ازجدئیوباشدنداشتهایدئولو یکماهیتاستممکنمیشود،بهرهبرداریآنها

:1389پ مناتد،)نباشندمعینمواقعبرخیدرمردمتوسلمورداعتقاداتمجموعهی
170).

یلسوففدیگرآرنتحنااندیشهیبهگذریبایستیموضعونگاهاینفهمبرایاما،
ازیکیاوکههنگامیبیندازیم،هایدگرویاسپرسبرجستهیشاگردانازبیستمقرننامدار
وینکاملتر»کهبودباوراینبرمینگاشترابشروضعفلس یاشدورانسازآثار

ازباری،.(1398:63آرنت،)«استعملورزانهزندگیانسانی،واقعازندگیسرشارترین
و تارگآندرکهمیدانستجهانیراآدمیانمیانمشتر جهانآرنت،کهاستت سیراین

زادواینکهمیدیدجاییدرراقدرتومییابدبروزمحلعمومیانظاروعرصهدرکردار
ازهایتجانراواقعیاتومیکنندآشکاروپدیدارراواقعیاتونیستندمن کیکدیگر

:میبخشند
تهیگ تارهاکهجاییاند،نشدهجداهمازکرداروگ تارکهمیکندپیدافعلیتجاییدرفقطقدرت»
وآشکارراعیاتواقبلکهنیستند،اغراضونیاتپوشانندهیگ تارهاکهجایینیست،سبعانهکردارهاو

واقعیاتوکنندمیبرقراررارواب یبلکهنیستند،تخریبکنندهوتجاوزگرانهکردارهاومیکنند،فاش
.(64:همان)«میکنندخلقراتازهای
رینپیچیدهتازیکیاحتماالایدئولو یم هوماما،

بههکاستسیاستفلس هیاص  حاتوم اهیم
مترکمعموالولیمیگیردقراراست ادهموردکرات
چهوداردتوجهآندرستودقیقمعنایبهکسی
وبدفهمیهابهخودنیدمواردهمینبسا

وا هیاما،.استشدهختمبسیاریک فهمیهای
برخوردهایوایدههابهداللتمقامدر»ایدئولو ی«

منشائیخاص،جمعییاگروهیکمخ وص
کهبودهم هومهمینبه.داردجدیدبالنسبه

ارکبهانگلسومارکسنوشتههایدرایدئولو ی
.
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کردهیداپترعمومیکاربردشده،وسیعترایشانافکارن وذدامنهیهرچهپسآنازورفته
اندیشهیدرراآننخستینفکریآبشخورپ مناتدهرچند.(1389:8پ مناتد،)است
حددرامامیطلبدمجداتحقیقیومجالخودآنبررسیکهمیکاود،نیدهگلوکانت
ایدئولو یساختار،هگلمن قعلمدر(شباهتیا)تظاهرمقولهی«کهگ تمیتواناشاره

ت ویربهاصخب ورکپیتلیدمدررابرابریوآزادیایدئولو ی،ومیکندبیانعامنحوبهرا
»میکشد (Abazari, 2017: یآیدنمالزمکهافدایدمیهمرانکتهاینپ مناتدالبته،.(1

میتوانندداتیاعتقااوباوربهبلکهباشد،ایدئولو یکضرورتانیست،علمیکهاعتقادیهر
ازمهماموراببایدباشند،مشتر مردمازگروهیمیانکهباشند،داشتهایدئولو یکماهیت
داشتهروهگبرایکارکردییانقشانحاءازنحویبهبایدهمچنینباشند،مرتبطگروهنظر

رانآافرادمخ وصبرخوردهایوفعالیتهایاکنندکمکگروهح ظدرمث وباشند
.(23:پ مناتد(کنندتوجیه

بهنههنوزالبته-ایدئولو یازکهساختمتوجهراسیاستعلمدانشمندانآنچهاما،
یاسیسهدفهایسایروقدرتبهیافتندستبرای-دانستهوخواستهمیتواناسماین
شدم لباینمتوجهکهکسانیازیکی.(171:همان).دبوفرانسهکبیرانق ببردبهره

بر باری،ن،کنستابن امننیددیگریوبودایرلندیشهیرخ یبوفیلسوفبر ادموند
رآوزهاشاثردروبودفرانسه1789انق بناپذیرآشتیمخالفودشمننخستین یتام ت»پ 
رخ فب-میآورددرتحریررشتهبهآنازپسسالیکتنهاکه-«فرانسهانق بدرباب
مخال انکه اکوبنیتبلیغاینمیکندثابتبودند،انق بشوقوشوردرغرقکهکسانی
فلس هیگاههیچبر .نیستبیشیاوهایمرتجعاندکهنهپرستمشتی«همگی»انق ب
فلس هیکهبلنداشتمنتسکیووال هابد،چوناندیشهورزانیمانندبهنظاممندیسیاست

بااو.میشودپدیداروهویدااورسالههایوجدواتسخنرانیها،س ورالب یازاو
وودبمخالفمیگ تند،سخنآنازروسووال هابد،کهآنگونهطبیعی،حقوقآموزهی
رپیچسیردررابدیهیوپیشینیحقوقوجوداساسا وتحوالتهدارتویوخموپ 

امریویمنظرازحقوقواقعبه.دانستمیغیرممکنبشری،جوامعگسستهای
رف،عرسوم،عقاید،باورها،قبیلازفرهنگیواجتماعیزمینههایازکهاستبرساخته
قوقحشکلگیریآنها،فقداندرومیگیردشکلملتوجامعهیکتاریخیتباروعادات
رخوآبشرااواندیشهیمیتواننظرگاه،اینازوبودنخواهدبیشتوهمیجهانشمولوعام
.
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ومیزندتدسطبیعیحقوقنقدبهبعدهاکهدانستهگلهمچونسترگیفیلسوففکری
ر بآثاررویهربه.میگیردپیشدرجامعهتحوالتت سیردررابر همچونرویهای
برابرردمقاومتبهاوآثارم العهیبااروپاییحاکمانوواداشتتاملبهرااروپاسرتاسر

اکثریتدموکراسی،حکومتیکدروی،باوربه.میپرداختندانق بیخیدشهای
اقلیتربرافشارهاظالمانهتریندموکراتیک،سازوکاریباتابودخواهندقادرشهروندان

ترکیه،ن،ایرادرراآنازرگههاییمیتوانیمنیدیکموبیستقرندرکهبیانی.کنندوارد
درپرابر رو،ایناز.دیدوگرفتپیدیگرجاهایوهندوستانمیانمار،افغانستان،

دربر اندیشهیتبیینبرایکهتوضیحاتیازپسباری،.مینامندبیستمقرنمحافظهکاری
ازبر کههاییپیشداوریکهگرفتنظردربایدنیدرامهمنکتهاینشد،بیانپیشینس ور

بههکنیستندکلمهعاممعنایبهایدئولو یکاعتقاداتجدچیدیمیکند،دفاعهاآن
بهعمداسویفرانانق بیوناوباوربهومیکنندکمکرفتار،اقسامبعضیمنعیاتشویق
خویشنظریههایوآموزههاازسیاسیاغراضسایربرایوقدرتح ظوکسبمنظور
ازپیرویبهنیدمارکسکهبودرهیافتایناز.(172:پ مناتد)میکردنداست اده

ازیکیهاتنمنافعخادمرافرانسویانق بیوننظریاتوآموزههاقبلی،سوسیالیستهای
.(173:همان)نهادطبقاتیایدئولو یراآنناموکردمعرفیبور وازییعنیطبقات،
عمدهگرایشدودررامیشودم رحایدئولو یبابدرکهمباحثیمدرن،دوراندر
کاذبین ریاتراایدئولو یهااستداللها،ازگونهای.ساختمتمایدیکدیگرازمیتوان
اینگردند؛آنجایگدینوآیندفائقآنبرتوانمیکهمیدانندواقعیتیدربارهی

عقلگراییتوسطوگردندبناعلمیبهطوریا/وعلمینظریاتبامیتوانندایدئولو یها
بهدیگریو.میشودپرداختهآنهانقدبههابرماسوآلتوسرنیدحدیتاوپوپریانتقادی
شقوقناپذیدیاجتنابشکلبهکهاستایدئولو یکیم روضاتموقعیتدیالکتیکینحو
وو یایدئولفروکاهندهیشکلهایشایگان،بیانبهشیوهاین.دربرمیگیردراعملوت کر

م رح ورتفرانکمکتبمت کرانتوسطکهآنگونهاست،عقلابدارشدگیباآنراب هی
هکمیدهندنشان،روشنگریدیالکتیککتابدرهورکهایمروآدورنوخ وصاشده،
بازمیگردداساطیربهعقلچگونهومیشوندتبدیلعقلبهاساطیرچگونه

کهکسی.است(1929)مانهایمبهبازگشتنوعیبهدیگردستهی.(155:1398شایگان،(
هیهمداشتاذعانچونانکهدهد،شرحت کرخاصشیوههایباراایدئولو یمیکوشید

.



؛روندشماربهجامعهمح ولبایدریاضیاتومن قبهمربوطایدههایحتی-ایدهها
قادرافته،یپرورشاجتماعیمراوداتدرتواناییهایشانکهموجوداتیتنهااوباوربهکهچرا
کهبودت شدرهابرماس،همچنین.(58:پ مناتد(هستندایدههاازاست ادهوح ولبه
بهانفردیشس وحدرآنهاعق نیساختنوجمعیس حدرایدئولو یهامیانتمثیلبا

.(1968)بکشدت ویر
هابرماسیومانهایمیرهیافتهایات التعریفدرتوجهیجالبرگههایمیتوان

وایقحقآنغایتکهجوامعاجتماعیوسیاسیوقایعدربارهیعقایدودریافتها:یافت
پایانبینظامهایونیمهحقایقناحقیقتها،کهمعتقدندآنهااگرچهاست،تعمیمبخشی

وقدرتبعددوهرایدئولو یتعریفدر(2001:691)نیدگیدند.باورهاستواندیشه
آنرویبرمارکسکهآنچهبر(1984)تامپسونحالیکه،در.میگیردنظردررانابرابری
لیمسوسیالیدمموردایندر.میکندتاکیدبود،متمرکد«کاذبآگاهی»عنوانتحت

بهکهسیالیسمیسو.شدمشهوراستالینیستی-لنینیکمونیدمبهبعداکهخوبیستنمونهی
آننتایجالبته؛بودجهانکمونیستیایدئولو یقویترینسیاستعالمانازبسیاریتعبیر
اتم العاستمعروفچونانکهچه،اگر.بودبارفاجعهمیدانهمانبهوویرانکنندهنید

دراهتمامیتخوایدئولو یهایخ وصیاتمثابهبهرامهمفراروایتدواینبسیاری،
وزادیآ»نامبااثرشدربرلینآیدایاچونانکه.کردندمعرفیمراوداتوگ تمانس وح
درگیبمردانشی تهیهگل،کهاستنظراینبر«بشرآزادیدشمنشش:آزادیبهخیانت
:میکنندویرانیامیسازندراجوامعکهاست
بودنایامیسازدراجوامعکهاستمردیبدرگشی تهیهگل،[که]میشوددیدهاوآثارسراسردر

میکند،خ صهاودرراخودمقاومتناپذیروقاهرقدرتلحظهایندرتاریخکهوجودیمیکند،
آنهکدستاینازپرسشهایی.استتاریخبیامانسیرهدفهمووسیلههمحالعیندرکهکسی
تیحوبیمعنام لقاهگلنظردرنه،یااستعادلوبافضیلتوخوبآیاعظیمالشأنبدرگمرد
مردکهاییدگرگونیهباکهاستارزشهاییوجودمستلدمص اتاینزیرااست،کوتهبینانهوحقیر
.[1387]1397برلین،)میشوندمنسوخیامیآیندوجودبهآنهاستایجادسترگعاملبدرگ
159).

1. Freedom and its betrayal: six enimies of human liberty

1
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شاثرازدیگریپارهیدربرلینهمچنین،
وهاجریانبرهگلاندیشهیتاثیربابدر

تقدمعآمدند،پدیدویازپسکهمت کرانی
الرادیکنهضتهایونیچهَابرمردکهاست

ومارکسیدمهمچونقدرتیشی تهیو
ودند،بویفکریخاستگاهازبرآمدهفاشیدم

رشورشقهرماناندربارهیگاهیاوکهمیکنداشارههگلدرنکتهاینبهبرلینکهجاییتا پ 
قتلبهرقی یولیوسغلتید،مرگکامبهجوانیدراسکندرکهمیخوردحسرتومیشود
اثردرنیدآرنتحنا.(164-163صصهمان،)شدتبعیدناپلئونهمچنینورسید

نوعاینبهتمامانگاهشنگاشت،1951سالدرکه«توتالیتاریدمریشههای»دورانسازش
.بودمع وفیهودستیدیوامپریالیدمکناردرتمامیتخواهایدئولو یهای

یگریدشارحانطیفت اسیر،اینباتقابلدراما،
نهکههستند«گرگورمکوهریس»همچوننید
عیندربلکهفرانسهانق بستایشگررااوتنها
یجایتامیداننددموکراسیمدافعودموکراتحال
نیدکمونیسترااووگذاشتهفراترراپاکه

.(1398.81مرئی،)میخوانند

نتیجه
 ی،ایدئولوم هومکهشدسعیکوتاهمقالهایندر

بانزباکهراعمیقیوتودرتونسبتوهمهگیری
تنهااینیویتگنشتتعبیریبهوشوددادهنشاندارد،

دنبالآنکهاتباشدکردهم رحراتاملیقابلنکتهییاوپرسشکهبودآنکوششودرصدد.
وگستردهعموضوچنینم مئناهرچند.استپیچیدهومبهمبسیارآنچهبرایباشدپاسخی
ایندرفیطراز.نیستشکینیدایندروداردبیشترپرداختنوکارجایبسیارفراخی

.
2.Harris & McGregor

2
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حالعیندرومترسیراتاریخیسیریبایستیآنبررسیوواکاویمقامدرپیچیدهرهیافت
پ مناتدهکچوناندانست،همهگیرم هومیبایستیراایدئولو یم هومباری،.کرددنبال
یااجتماعیموقعیتهایاعتباربهاعتقادهاوایدههاکلی،بهطورکهاستمعتقد

:مناتدپ )استصادقیافهمقابلایشاننظرازفقطواست«نسبی»مردمنظرگاههای
نیددوآنیانمسترگت اوتیالبتهودارندکارکردنوعدونظریههاواعتقادهااوباوربه.(78

ازورندمیخوتبیینوتوصیفکاربهطرفیازنظریاتواعتقاداترو،ایناز.داردوجود
فرونشاندنومیداابداریارفتارهابعضینهیوتقبیحیاترویجوتوجیهکاربهدیگرطرفی
بهخوبییدنزبانکارکردونقشت سیراینازباری،.گوینداقناعیکارکردآنبهکهامید

طرحیانپادرشود،م رحابتدادرمیتوانستکهپرسشیرو،ایناز.استواضحونمایان
آن هیحیازفارغوایدئولو یازفراترمعتقدندکهکسانیآیااینکه،برمبنیمیشود

عینوپرورشفکردرخودیااست؟چنینواقعبهآیا...ومیکنندفکرمیاندیشند،
مهمترودیبعپرسشبکشند؟نقدبهرادیگررویههایآنباکههستندجدیدیایدئولو ی

وبانزوذهنبرسایهایچونانیادارد؟وجودایدئولو یچنبرهیازرهاییبهراهیآیاآنکه
بسغیرممکن،نگوئیماگرآنازخ صیورهاییکهاستافکندهزادآدمیجهانوجان

کهآنچهازدیگربیانیبهنباشدهمشایدونیستهمراحتیهااینبهکمدست.دشوارست
.استایدئولو یمندلگاهزبانکهگ تمیتوانداشت،باوربدانهایدگر

منابع
.تهران.(ایرانمشروطهبرنظریدرآمدی)جدیداندیشهوقدیمم اهیم.(1392).حسین،آبادیان-

کویرنشر
.فوالدونداللهعدت.ترجمه.بشردشمنشش:آزادیبهخیانتوآزادی.(1397).آیدایا،برلین-

نشرماهی.تهران
وعلمینشر.تهران.فوالدونداللهعدت:مترجم،ایدئولو ی.(1389).پتروفجان،پ مناتد-

فرهنگی
نشرنو.تهران.دیهیمیخشایارترجمه،آرنتهانافلس ه.(1398)آلتنبرندپاتریشیا،جانسون-

روزنشرفرزان.تهران.عظیمانازی.مترجم.جهانآسمانهایزیر.(1398).داریوششایگان،
 بانقتانوزایشاز:نخستجلداروپا،درجدیدسیاسیاندیشهتاریخ.(1396).جواد،طباطبایی-

خردمینوینشر.تهران.سیاساتوالهیاتدرجدیدوقدیمجدال:نخستدفتر.فرانسه
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بینابطرودرجهانکشورهایمشتر زبانکهاندیشیدهایدخودباتاکنونمقدمه؛آیابدون
سخندیگرانبازبانیچهباکشوردویستواندیپرسیدهایدخودازآیاچیست؟الملل

میگویند؟
ای اانسانهانبیروابطدربسدایینقشهنروادبیاتتئاتر،سینما،موسیقیاستدرست
یبازرااصلینقشیاونیستکارسازچندانبینالمللروابطدراینهاامامیکنند
کارکردبهترعبارتبهوزباننقشخ وصدرخ صهطوربهنوشتارایندر.نمیکنند

.میگوییمسخنامروزجهاندرزبان

دیپلماتیکزبان.1
ه،خارجوزارتدارایکشورهادیگرباراب هبرقراریجهتطبیعیطوربهکشوریهر

ت ادهاسموردزبانمیانایندر.استدیپلماسیدستگاهوکنسولگریهاخانهها،س ارت
خودرسمیزبانباچهدیپلماتهاامااست،کشورآنرسمیزبانکشور،هردیپلماتهای

زبانآنبههکمیگویندسخنگونهایبهمیدبانزبانبهچهوبینالمللیزبانیکباچهیا
یاوش اهیتقالانوارتباطبرقراریبرایمهمیابداردیپلماتیکزبان.میگوینددیپلماتیک
اناییتودیپلماتیکزبانازمنظوراست؛معانیوایدههااحساسات،ت کرات،مکتوب

وازن،متهوشمندانه،ودقیقصورتبهجم توکلماتازمکتوبیاوش اهیاست ادهی
یکدرآنهادادنقرارومت اوتوضعیتهایوشرایطدرمتعادلوغیراحساسیآرامبخش،

لحوتنشکاهشیاومخاطباقناعوتاثیرگذاریوپیامانتقالهدفبامن قینظم
.استهنرووعلممن ق،ازترکیبیواستاخت فات

ولحصزبانهوشمندی،ودقتاعتبار،وصداقتدیپلماتیک؛زبانشاخصهایازبرخي
منافعهبتوجهباتعاملیواخ قمنداقناعکننده،ومستدلقانون،وحقوقزبانم الحه،

.

(پرسشهاییدرموردنقشزباندرروابطوحقوقبینالملل)
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شریحتدیپلماتیکزبانجهتنیدمهارتهاییصاحبنظراندیدگاهاز.استشدهذکرملی
بینتوازنن،بدزبانازموثراست ادهیکوتاه،وسادهجم تپیامانتقالقبیلازاست؛شده

سایهداروبهاماتکنیکمن ق،باخ ابهتل یقگ تار،درسیاستمحرمانگی،وش افیت
.محلیبانزبهتسلطوطندزبانازخ قانهاست ادهیرمدگشایی،وت سیرمعانی،کردن
و وذتربانگویاتر،دیپلماتیکزبانکهمیکنندعملموفقترجهاندرکشورهاییامروزه
عللولعوامبهکشوریهردیپلماتیکزبانقدرتاستبدیهيکهباشندداشتهرساتر

.استخارجخطچنداینهدفازکهداردبستگیمختل ی

معاهداتومتحدهمللسازماندرزبان.2
کشورهایتاگردیدموجبدومجهانیجنگبروزازجلوگیریدرمللجامعهیناتوانی
تجهکهنمایندپیریدیراجهانیسازمانتاسیسطرحجنگ،خاتمهیازپیشبدرگ
تاسیسنایمبباشد،داشتهکافیتوانوقدرتبینالمللیامنیتوصلحازحراستوح ظ

،1941سالدرآت نتیکمنشورهمچوناع میههاییوکن رانسهامتحد،مللسازمان
دسامبراولدرتهرانمسکو،کن رانس،کن رانس1942 انویهاولدرمتحدمللاع میه
درتحدممللسازمانمقر.استبودهسان رانسیسکوکن رانسویالتا،کن رانس1943

زاعبارتاندسازمانرسمیزبانهایوشدهواقعنیویور شهردرمخ وصساختمانی
دیوانمیرسزبانهایامامیباشد،عربیواسپانیاییفرانسوی،انگلیسی،روسی،چینی،

.استفرانسویوانگلیسیفقطدادگستریبینالمللی
استبرخورداربسداییاهمیتازمعاهدههرنگارشفرآینددرکهموضوعاتیازیکی

زبانیچههببایدبینالمللیتوافقنامهیامعاهدهاینکهیعنی.میباشدمعاهدهزبانمسئلهی
حتیواستکشورهبرابریواستق لوحاکمیتاصلبامرتبطمسئلهاینشود،نگاشته
رااتمعاهداروپادرجدیدع رتاوس اقروناز.میکندحساسیتبهاعتبارایجادگاهی
نوشتهالتینزبانبه1648وست الیصلحمعاهدهیمث  .مینگاشتندالتینزبانبهفقط
زباناول،جهانیجنگتانوزدهمقرنآغازازیعنیبعدبهتاریخآنازامااست،شده

عهدنامههایمث  شد؛التینزبانجایگدینتقریبا ونمودپیدامتمایدیموقعیتفرانسه
فرانسهزبان1919سالدر.اشتشدهنگاشتهفرانسهزبانبهالهه1907و1899

  مثآفتوی هیجایگاهانگلیسیزبانآنکناردروداددستازراخودانح اریبودن
.
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دوهرهکشدهنگاشتهانگلیسیوفرانسهزباندوبهمللجامعهیمیثاقوورسایمعاهدهی
طرفهایتعدادبهتوافقنامههاومعاهداتاکثرامروزه.بودیکساناعتباردارایمتن

کلیهکهبم لایناع مباالبتهمیشود؛نگاشتهوتنظیمآنهارسمیزبانهایبهومتعاهد
.باشدمرجحدیگریبریکیآنکهبدونمعتبرندوواحدندحکمدرمعاهدهنسخ
درماااست؛بینالمللحقوقجهانیبودناعراضقابلغیرتجلیزبانچندگانگیاین

نسازقانومعاهداتاکثردرزبانتعددروش.میدهدافدایشرات سیرمشک تمقابل،
زمینهیدر1969وینعهدنامهیومتحدمللمنشورمثلاست؛شدهاست ادهاستثنابدون
.شدهاشتهنگروسیوچینیاسپانیایی،فرانسه،انگلیسی،زبانپنجبهمعاهداتحقوق

دشمنتشرعربیزبانع وهیبهفوقالذکرزبانپنجبه1986وینعهدنامهیهمچنین
وسیعتروتربیشزبانیگسترهیدارایکهکشورهایییاکشوریشکبدونگ تمیتوان.

ازبالقوهتانسیلپبهعنوانیاوداشتخواهندبیشتریبینالمللیودیپلماتیکقدرتباشند،
.بردخواهندفراوانبهرهيآن

اتحادمحورعنوانبهزبان.3
جامعمواتحادیههاشکلگیریازمانعجهانگستردگیومنافعتعارضوکشورهاکثرت

عجمواتحادمحورگاه.استنشدهجهانکناروگوشهدراقت ادی-سیاسیمن قهای
محورگاهاوپک؛سازمانآننمونهیکهاستن تمثلمهممادهییكکشورهاشدن
بودهمشتر سرزمینیکایجادجهتت شیاومشتر سرزمینکشورهاتجمعاصلی
سازمانیلتشکبهاقدامهمکیشکشورهایگاهآفریقا؛اتحادیهییاواروپااتحادیهیمثل

یکولحکشورهااتحادمحورگاهامااس می؛کن رانسسازمانمثلمینمایندبینالمللی
باعثرهاکشوآندرفراگیریاورسمیزبانمعنایبهمشتر زبانیعنیاستبودهزبان

یااتحادیهلتشکیبهاقداممینگارندیاومیگویندسخنزبانآنبهکهکشورهاییگردیده
شکیلتنتایجوکارکردهاواهدافبررسیوم العه.نمایندبینالمللیسازمانیامجمع
دیپلماتیکعالموامروزجهاندرزباننقشبهرامامیتواندزبانمحورسازمانهایاین

.میسازدرهنمون



مشتر المنافعکشورهایاتحادیهی-الف
مستقلایالتوکشور53ازمتشکلاستانجمنیوبینالمللیسازمانیاتحادیهاین
نهاآبهوابستهسرزمینهایوبریتانیامستعمراتقدیمیترینشاملسازمان.است

1931السدررسمیبهطوراولینباربرایمشتر المنافعکشورهایاتحادیهی.میباشد
بریتانیایقلمروهاقانونیحاکمیتوستمینستر؛اساسنامهیامضایباهمآنشد،تشکیل

ن رمیلیون200ومیلیارد2بربالغجمعیتیقلمروهااینترکیب.شدشناختهرسمیتبه
سمیرزبانکشورهااینتمامدرالبتهاست؛جهانجمعیتازسومیکتقریبا کهبود

آندرآموزشییاواصلیزبانهایجدءانگلیسیزبانشکبدونامانیست،انگلیسی
.میآیدشماربهکشورها

فرانک ونیبینالمللیسازمان.ب
مانسازاینشعار.استجهانسراسردرفرانسویزبانمناطقازشدهتشکیلسازمانی
ازدستهآنشده،تشکیل1970سالدرکهموسسهاین.استهمبستگیوتکاملبرابری،

ساکنجاآندرفرانسویزبانانازتوجهیقابلتعدادیاتمامکهمیشودشاملراکشورهایی
رانک ونيفبینالمللیسازمان.دارندفرانسهفرهنگبازیادیوابستگیهمچنینوهستند
وداقت اعلمفرهنگ،زمینههایدرکهاستفرانسویزبانانازجهانیسازمانیاکنون
یکاتحادیهاینمردمانجمعیتاستذکرشایان.میکنندهمکاریعدالتوصلح
توسط1880سالدرباراولینفرانکوفونوا هی.میشودزدهتخمینن رمیلیارد

.شوندشناختهجهاندرکشوراینمستعمراتوسیلهاینبهتارفتکاربهفرانسویها

عربیکشورهایاتحادیه-ج
ابسازماناین.استعربیکشورهایاتحادیهيعرب،اتحادیهيرسمیوصحیحنام

عاهدهیماساسبرکهاستآفریقایی-آسیاییسازمانیکآن،عضو کشورهایبهتوجه
سعودی،عربستانعراق،سوریه،اردن،کشورهایمیاندرمنعقده1945مارس22مورخ
سایربهعرباتحادیهیموسسهیمعاهدهی.گردیدتشکیلقاهرهدرم رولبنان

دررحاضحالدرروایناز.درآینداتحادیهعضویتبهتااستدادهاجازهعربیکشورهای
ویاساسهدف.اتحادیهاندعضوفلس ینآزادیبخشسازمانوعربیکشور20مجموع

.
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زمینههایدرعضوکشورهایهمکاریگسترشوتقویتعرب،اتحادیهیعمدهی
انتظامیوقضاییمخابراتی،بهداشتی،فرهنگی،اجتماعی،اقت ادی،نظامی،سیاسی،
.استم رقاهرهشهردرآنمقروداردقرارکلدبیرنیداتحادیهراسدر.است

درنگونکتهچند
قرارحتیوبینالمللیسازمانیااتحادیهیکدرزبانیاشتراکاتوجودبامیرسدنظربه

انهایبحرتشکیلومنافعتعارضازمانعامراینخاص،جغرافیاییحوزهیدرگرفتن
یاوانعربستویمنبیناخت فاتآنبارزنمونهیکهاستنشدهچندجانبهیادوجانبه
زباناسپانیولیکشورهایجهتاتحادیهايجهتیاز.میباشدعربیکشورهایوسوریه
آمریکایدررسمیزبانگذشته،قروناستعماردلیلبهاسپانیاییزبانامانشده،تشکیل
ه،عالیرتبمقاماتازاحدییاکشوریجمهوررئیسمیشودمشاهدهگاه.استجنوبی
وستندهکردکهعراقجمهوررؤسایمثلباشد،کشورآناکثریتزبانازغیرزبانیدارای
ن وذسترشگوارتباطایجاددرمیتواندامراینکهمیکنندصحبتسلیسرافارسیزبان
مهممؤل هيزبانکرده،ثابتامروزبحرانهايوتحوالت.شودواقعموثرکشوریک

بهازنیامروزجهاناینکهآخرسخن.نیستکافياماباشدميتواندتعاملوهمبستگي
راهیقیموسنتهایوشعرهاتمامبهکهزبانی.داردگویشولغتازواالترومشتر زبانی
وعدالتلح،صمیتواندامروزجهانیانمشتر زبانکند؛ت سیررافلس هحتیوکندپیدا

دردمختل یزبانهایبهوبدنندفریادبخواهندانسانهاباشدنیازآنکهبدونباشد،برابری
.بگویندراخود

:منابع
دانشگنجانتشاراتبیگدلي،ضیایيرضامحمددکترعمومي،المللبینحقوق.1
دانشگنجانتشاراتبیگدلي،ضیایيمحمدرضادکترالمللي،بینمعاهداتحقوق.2
 لنامهفوحیدي،الرضاموسيدکترجدید،عموميدیپلماسيمهمابداردیپلماتیك؛زبانمقالهي.3

97پاییدخارجي،سیاست
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ی زابنمغز آماده

سادات موسویطاهره

موجوداتسایرازرااوکهمیآیدشماربهانساندراساسیومهمعناصرازیکیزبان
بهزباننخستنگاهدرمیدهد،قراررویشپیشرامهمیامکاناتومیسازدمتماید
تار،گ برع وهالبتهکهمیشوداط قآنهاازدارمعنااست ادهوکلماتادایتوانایی
افرادونیستتکلمبهمحدودزبانازاست ادهحالاینبامیگیرد،بردرنیدرانوشتار

.کنندقلمنتنیدمختلفنشانههایوع یمازاست ادهبارانظرشانموردمعانیمیتوانند
زبانندمانگوناگونرشتههایوگرفتهقرارتوجهموردمختلفجنبههایازدیربازاززبان

وعلومدامنهشدنگستردهباپرداختهاند،آندربارهم العهبهفلس هوروانشناسیشناسی،
ررسیبموردجدیدیرویکردهایبادیگریپدیدههرمانندنیدزبانرشتهایمیانم العات

ویدمیآشماربهآنهاجملهازآنپردازشچگونگیومغددرزبانجایگاهکهمیگیردقرار
ودستهاحرکتاززندگیطولدرمافعالیتهایتمام.میپردازندآنبهع بپ وهان

دارد،مستقیمطارتباماع بیسیستمبودنسالمباگ تن،سخنواندیشیدنتازدنپلک
نقشازطشرایباهماهنگرفتارهایواطرافمحیطباارتباطبرقراریدرع بیسیستم
دچارنیدماواکنشهایآندراخت لباکهبهگونهایاست،برخوردارمهمیوکلیدی
وعواطفازخاصیکلشبروزتواناییماکهداردوجودامکاناینحتیوشدهمشکل

.دهیمبدستازرادیگرانرفتاروسخنمعنایدر یاوسلیستکلمقدرتاحساسات،
انجامراخاصیفعالیتیکهرکهشدهتشکیلمختل یاجدایوبخشهاازمغد

مرتبطزبانبا(2)ورنیکهو(1)بروکاناحیهابتداع بپ وهانم العاتدرمیدهند،
ت سیرور دوچپسمتپیشانیلوبدرواقعبروکاباگ تارتولیدکهمیشدنددانسته
هربپ وهیع .بودارتباطدرگیجگاهیلوبدرواقعورنیکهباگ تاریونوشتاریزبان
انمیشاخهایامامیدهدقرارم العهموردرااستمرتبطع بیسیستمباکهچیدی

.
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وداردتوجهیع بسیستمزیستشناسیبهکهداردوجودنیدنوروبیولو ینامبهرشتهای
یستمسکارکردوساختارهمچنینوآسیبشناسیوفیدیولو ی،آناتومیم العهیبه

.میپردازدع بی
وکردهیعیسرپیشرفتزباننوروبیولو یکیوتکاملیمبانیازمافهماخیرسالهایطی
مغدبهآندرکهمیبرندکاربه"زبانآمادهیمغد"عنوانبارااص  حیمحققانآندنبالبه

درکهیکهورنوبروکاناحیهدوبهتوجهصرفجایبهومیشودتوجهتحقیقمرکدبهعنوان
ومغدهیشبکگستردهیارتباطاتوخواصازمجموعهایبودند،زبانمنبعسنتیدیدگاه
ایندرل یمختپ وهشهای.میگیردقرارتوجهموردنیدع بیسیستمرشدوتکاملحتی
هکچرامیکند؛کمکخوداطرافجهانبهتردر درراماآنهابهتوجهکهشدهانجامباره
راختلفمم اهیمکهاستزبانباوهستیمارتباطدرجهانبازبانمختلفجنبههایباما

 نکپماکسموسساتازیکیدرهاگوورت.میکنیمخلقراجدیدمعانیوکردهت سیر
کند،میبررسیرازبانآمادهیمغدپیچیدهبودنعلتودادهقرارتوجهموردراموضوعاین
فراترورنیکهبروکاونواحیاززبانپردازشجدیدرویکرددراینکهبهتوجهباواقعدر

.میرسدنظربهبدیهیآنپیچیدهبودنمیپردازدگستردهارتباطاتبهومیرود
م رحدهچکیدرونوشتهشده"است؟پیچیدهبسیارزبانآمادهیمغدچرا"عنوانباپ وهش
تعاملشاملکهمیکنندبحثزبانازجدیدیمدلدربارهیدانشمندانکهمیشود

برمدتاعکهزبانک سیکنوروبیولو یکیمدلازمدلاین.استمغدشبکهیچندجانبه
انسانتمایدکنندهیمزبانقابلیت.استپیچیدهتربسیاربوداستوارتکبعدیپردازشمبنای
قرارمااختیارردرابهترت کروفرهنگسازیامور،یادگیریارتباط،برقراریتواناییواست

فهمبرایرازیادیت شدانشمندانموضوعاینپیچیدهبودندلیلبهمیدهد،
درزباناصلیناحیهیدوک سیکدیدگاهدر.کردهاندصرفزبانع بیزیستشناسی

شکلبهانزبتولیدمسئول(پیشیانیلوبدر)بروکاناحیهی.داردقرارمغدمانچپنیمهی
زبانازم لبدر (گیجگاهیلوبدر)ورنیکهناحیهیدرحالیکهاست،نوشتاروگ تار

اسیکولوسف)بدرگفیبریرشتهییک.میکندپشتیبانیخواندنوشنیدنقالبدررا
دوکهشکافیسیلوین،شکافاطرافدر)را(4)سیلوینپیشناحیهیدواین(3)(قوسی
.میکندمت لهمبه(میکندتقسیمرالوب
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ازیچیدهترپبسیارزبان.استاشتباهزیادیحدتاک سیکدیدگاههاگوورتعقیدهیبه
الیکهدرح.بودمبتنیآنبرک سیکمدلکهاستکلماتصرفدر یاصحبتکردن

کلماتبترکیبرایهمچنانماهستندزباناصلیوابتداییسازندهیعناصرجدءکلمات
اییعملکردهبهدداردتوجهمقاالتبهکهروزنامهایویراستارهماننددساختاریجم ت

خاصکلماتنایمعونوشتاریاگ تاردانستنگ تاریچنینت سیرودر برای.داریمنیاز
متنیزمینهدربارهیاط عاتیبههمچنینمامثالبرای.نمیکندک ایتاخت اصیو
کی)جهانازدانشیو(استبدبینانهلحنآیا)جملهآهنگ(است؟کسیچهگوینده)

.داریمنیاز(میدهدانجامراچیدیچهویراستار

زبانچندگانهیمناطق
رحم مغدمختلفقسمتهایدرزبانبامرتبطاط عاتپردازشروندبعدیقسمتدر

ورنیکهوبروکانواحیکهکردندکشف(5)نوروآناتومیستهااخیرسالهایطی.میشود
دریدجدکش یاتهمچنینهستند،نوروآناتومیچندگانهنواحیدربرگیرندهیواقعدر

ارتباطاتباآهیانهایلوببهحتیوک سیکنواحیازفراتردرزبانی،نواحیباارتباط
این،بر وهع.مییابدگسترشمیشد،ت ورمناطقاینبیناینازپیشآنچهازبیشتری
دانشمندانهمچنین.دارندنقشزبانتولیدهمچنینوم لبدر درسنتینواحی
وراستهینیمکرشاملوبودشدهت ورقب آنچهازبیشترمغدنواحیسایرکهآموختند
شکلایبهگونهنیدزباننواحیجالبیطرزبههمچنین.دارنداهمیتزبانبرایبودمخچه
زبانوندمیشمتولدکورکهافرادیدرمثالبهعنوان.باشندمتغیرتاحدودیکهگرفتهاند
.یابدگسترشبیناییمغدیاسریپسلوببهمیتواند

غدمنواحیتعاملازپویاشبکهییکدرسریعوخیرهکنندهسرعتبارازبانمامغد
ازآغرامن ردکلماتمعانیترکیبکهزمانیمرتبطاط عاتتمام.میکندپردازش
برای.وندمیشمتحداط عاتیمختلفمنابعومیگیردقراردسترسدربیواس همیکنیم
بهعنوان).ندمیکپیشبینیرامیآیدآیندهدرکهآنچهفعالبهطورمامغدفرآینداینتسریع
اغلبکهرهمانطو(.باشدویراستارپیروروزنامهکهباشیمداشتهانتظاراستممکنمثال
طوربهنیداط عاتبرخیمعموالمیدهند،شکلرامکالمههایبخشکههستندال اظ
میکنندحاصلناناطمیگویندگان.میشودگذاشتهاشترا بهشنوندهوگویندهبینپیشینی



نوندهشتوجهجلببرایصدالحنیاکلماتترتیبازاست ادباراجدیداط عاتکه
ن رکیندارند،دوسترامقالهروزنامهمخاطباناینکهشنیدنازبعد).میکنندکدگذاری
اط عاتکهزمانیتنها(.دارددوسترامقالهروزنامهویراستارکهکنداظهارمیتواند
وورتهاگ.میدهدنشانواکنشافرادمغدباشندغیرگرامییاغیرمنتظرهمرتبط،جدید
دریاتجدئگرفتندرنظربدونراقدیمیاط عاتشنوندگاناحتماالکهمیدهدتوضیح
عاتاط اخ ارآنهاکهاستدلیلهمینبهومیکنندپردازشرضایتبخششیوهییک

.نمیدهندقرارتوجهموردراقدیمیغیرمنتظره

درگویندهکهاینفهمبرایاست،کافیغیرمسائلکردنپیچیدهتربرایزبانصرفغالبا
اینکهال؛مثعنوانبه.کنندرجوعگویندهنیتبهبایدشنوندگاندارد،هدفیومعناچهواقع

تدرخواسعنوانبهباشد،دمادربارهیگدارهایاینکهجایبهمیتوانداستگرماینجا
کهمیدهداننشع بیت ویربرداریم العات.شودگرفتهنظردرپنجرهکردنبازبرای
دربارهیت کریاو(6)ذهنتئوریدردرگیرمغدینواحیبهعملگرااستنتاجهایقبیلاین
.
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زبانکهمیگیردنتیجههوگوورت.داردبستگیافرادسایرتمای تواحساساتباورها،
استگونهایبهآیاچیست؟بشرزبانذاتاما.استفرهنگیزیستپیچیدهیترکیبیک
کهکشدمیچالشبهراقدیمیباوراینهاگوورتباشد؟یافتقابلبروکاناحیهیدرکه

وذاتییجنبههابینتمایدتوسطانسانزبانتواناییهایازکاملیت ویرجستوجوی
زبانیهدیدگابرایپ وهانع بمقابلدر.نمیشودحاصلزبانوگ تارمیانغیرذاتی
ملکردهاعبرخیاستممکنآندرکهمیکننداستداللچندگانهمغدیشبکهیبرمبتنی

.باشندمشتر حسابعلموموسیقیجملهازشناختیمحدودههایسایربا
نداردبتعججایدلیلهمینبهواستچندالیهسیستمیزبانکهمیکندبیانهاگوورت

واناییهایتاینکهبیانباپ وهشایندرواقعدر.استپیچیدهبسیارزبانآمادهیمغدکه
بایدزباندربارهیقتحقیبرایکهمیرسداینبهنیستورنیکهوبروکابرمبتنیصرفازبانی

بررسیموردراع بیسیستمازگستردهایشبکهوارتباطاتوتواناییهاازمجموعهای
ذکرظاهردرکهدارندوجودمواردیگ تاربرع وهزباندر درکهچرادهیم؛قرار

 العهمبرایاستالزم.استشدهانجامهدفونیتآنبرایگ تاروفعالیتامانشدهاند
دررامختلفجنبههایوکردهاتخاذجامعدیدگاهیآنپردازشنحوهیوزبانجایگاه
حقیقاتتعلیرغمالبتهرفت،پیشدرستترتحلیلسمتبهبتوانتاگرفتنظر

آنپردازشودر شکلگیری،روندوزباناصلیماهیتهمهنوزگستردهپ وهشهای
نایدرع بپ وهیدرم العهروشهایوعلمپیشرفتونشدهمشخصدقیقبهطور
.میکنندکمکمابهراستا
جهان،ازمابرداشتزبانرونددقیقترشناختنید،فلس یم اهیموفلس هباراب هدر

کمکمابهترجهانبینیبهوکردهواضحتررامختلفبیاناتونگرشهات اوتعلت
.میکند
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:پینوشتها
1. Broca s erea
2. Wernicke s area

3.
The arcuate fasciculusانجامقوسیفاسیکولوستوسطبروکابهورنیکهازسیگنالانتقال

نواحیهندهدات الع بیمسیربهعنوانکهاستفیبرهاازرشتهایقوسیفاسیکولوسمیشود،
.ستندهارتباطدرگیجگاهیوآهیانهایقدامی،لوبباومیروندکاربهیکدیگربهزبانمختلف

4. perisylvian
5.

neuroanatomyهایبخشمیکروسکوپیساختاروشکلتجربیوعملیبررسیبهآناتومی
مغداختارسوساختمانم العهبهنوروآناتومیتعریفاینداشتندرنظرباومیپردازدبدنگوناگون
.میپردازد

6.
Theory of mindگاهیوشناخت:ذهننظریه وخودامیالواحساسوعواطفبهنسبتآ

ایندراندمیتوفردیهرومیکندهدایتراافرادرفتارموارداینکهنکتهاینداشتندرنظرودیگران
.باشدماازمت اوتوفردبهمنح رزمینه

:بهکنیدرجوع
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191003141149.htm
https://www.frontiersin.org/research-topics/3624/components-of-the-
language-ready-brain
Encyclopedia of child behavior and development, Goldstein, Sam and Naglieri,
Jack A, pablisher: spiringer Boston. Ma, 2011

:تاونجورجدانشگاهاع ابعلومدپارتمان
https://neuro.georgetown.edu/about-neuroscience/
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Over»انداز Look«وزیادسرمایعلتبهزمستانف لدرکهاستاین(است

خودبادهنویسناینومیشودتع یلآنبهدسترسیعدموبورانوبرفشدید،طوفانهای
هتلتموافقباالخرهجک.یافتخواهدبیسروصداییوآرامفضایآندرکهمیکردفکر
واوبرایعجیبات اقاتیهتلآندررود،امامیآنجابهخانوادههمراهبهوکردهکسبرا

یکیکهمیکندجنونآمیدیت میماتبهمجبورراجکنهایتدرکهمیافتدخانوادهاش
اینمیرودگمان!بکشدرافرزندشوهمسریعنیخودخانوادهیکهاستاینآنهااز

همچنینونشانههاوات اقاتتمامبرآیندمح ولت میم استندهنویسخودشخ یت 
.میرسانندان جارنق هیبهرااواینکهتاشدهتلانبارهمبرذرهذرهکه
اشتدمشابهیدرخواستکهراقبلینویسندهیداستان هتل،رئیسورود،بدوهماناز

سرنوشت،خانوادهاشبابودنتنهاوهتلفضایاثربرگرادیآقای.میکندبازگوجکبرای
طرزبهراخودخانوادهی(گرادی)شخصآن.میزندرقمخانوادهاشوخودبرایشومی

.

ی خویش انجماد در هزار تویِ جمله
(کوبریکاستنلیساختهیدرخششفیلمبهنگاهی)
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ومیزندیریشخندداستاناینشنیدنباجک.میکندخودکشیسپسومیکشدفجیعی
.«نمیافتدمنبرایات اقاین»کهمیکندتأکیدهتلرئیسبه
یکچگونهکهکندنمایانراچیدیمیخواهدکارگردانمیآیدنظربهسکانسایندر

گاهضمیرس حدرهشداریاوتلنگریکیاداستان همینامامیشودگرفتهنادیدهماخودآ
عددرچنانکه.میشودناخودآگاهمانضمیرواردهشدار ظاهریگویاکهخودآگاهمانب 
فیطراز.بگیریمسخرهبهراهشدارهاییچنینشودباعثبساچهدارد،محکموقرص
گاهضمیردرهشداراینمعکوسانعکاسوهشداراینباهتلمسئولگویا نایناخودآ

هطوربمیتواندایناما.باشدکردهالقاراشومییاشی انی-کلیدیحلراهیکشخص
آنچهبهنسبتهموارهکهماهمهیبرایباشدتلنگرییانشانهیکعنوانبهاشارهایکلی

گ تهنیچآنچهکهکردعنوانمیتوانروایناز.باشیمهوشیارمینگریمیاومیشنویم
نهمچورا-«!بنگردتودرنیدآنبنگری،مغا درچون»:اومعروفجملهیاینیعنی-

داشتهمغا بهنیمنگاهیاگرحتیکهچنان.کنیمخودروزمرهزندگیسرلوحهیاصلیک
کهباشیمداشتهآنبرسعیهموارهباشیم، شدخودسویبهرامامغا   برنکهچنا.نک 
رنظدرهمهنگامنیدراامنیتخ ر،چهارچوبداشتننظردرباهمراهمیتوانمبناهمین
کهدمیآیدیدهبهچنین.کنیمزندگیشجاعانهترس،چهارچوبدراینگونهوبگیریم
محکراشخ یتماناستحکامتامیکنندعملسنجشیهمچونتلنگرهااینگاهی
جنگلازا واقعآیا.نداریمتلنگرهااینگونهبهتوجهیهیچگونهاغلبمتأس انهاما.بدنند

داریم؟اط عخویشدرونیوحشی 
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موازییهیالچندازکهبگویمباشدبهترشایدواستبسیاریدرونیالیههایدارایفیلم
ارزشمبیندازینگاهآنبهچشماندازهاییچهازاینکهنسبتبههریککهاستبرخودار
شچالبه«شناسافاعل»م هومفیلم،ایندرگ تمیتوان.دارندراخودعمقوواکاوی
خود اینهاانتدر،«آب ه»یکجستجوگر  روشنگریکعنوانبهنویسنده.میشودکشیده
آب هیبهمبدلکهاوست .یشودمخویشروانیوجسمانیوضعیتوناشناختهدرونیات 

ودیگرالیههایاز گانگی،ازخودبیخشونت،روانشناختیجنبهبهپرداختنفیلم،مهم 
ازرافیلماینمیتوانسیاقهمیندر.استآمریکاکشورسیاسیتاریخنقدشایدهمچنین

عد وراهیمابداستاننشانههایوالگوهاآندروکردواکاویراآناس ورهشناختیودینیب 
!یافترافرزندکردنقربانی

؟!باشدمیتواندچهدرخشش
بیشترکهافرادیگ ت،میتوانواضحطوربه واقعدرهستند،خویشدرونسرگرم 

دیگرگونهایهبارتباطوت اهمزبان بگیرد،صورتعملیچنینآدمیانندداگر.صادقتراند
.دباشدرونبهنوریتابیدنازاستعارهایمیتوانددرخششروایناز.کردخواهدعمل

غروردهینماینرااومیتوانکه-اصلیشخ یتارادهیازخارجفیلمایندرکهتابیدنی
و وزودترستیبایشایدکهشخ یتی.میگیردصورت-دانستس یدانسانخودپسندی 

عدپیشبردازناشیکهسرنوشتیامامیبود،صادقخودبااینترهاازپیش گاهب  اوناخودآ
.زدرقمفاجعهباریصورتبهراتابشاینبود،
ازنماییدر برایرخششدمورددرتوضیحیاست،سیاهپوستمردیکههتلسرآشپد فیلم 
متوجهاوامامیکند،معرفیدرخشانانسانیعنوانبهراخودومیدهدجکپسردنی

از.تاسبرخوردارخ ی هاینازاستسالهچهاریاسهکودکیکهنیددنیکهمیشود
درخشاندباشنداشتهخاصیتواناییهاییاوپیشگوییقدرتکهافرادیسرآشپدنظر

مانند.درخشانندنیدمکانهابرخی»کهمیگویدتوضیحشادامهیدرآشپدسر.هستند
.«!اورلو هتل
ابهاشسبانگشتطریقازکهدارد،قراردهانشدرتونینامبهموجودیکهدارداعتقاددنی
اما.یکندمعجیبیپیشگویهاییهمچنین.میکندبرقرارارتباطاوباومیزتدحرفاوبا

نازیبایهمسر یآیدمنظربه.استدوربهتقریباروانیاخت التازوندییعنیجک 
.



مابهراچیدیمیخواهدکهاستکارگردانتعمدیکارهایازنازیبا،کاراکترچنینانتخاب
.یشویمممواجهگوشکنحرفوتسلیمشدهکام زنیبامافیلمایندرچنانکه.کندالقا
ندیویونگ،نظریهیطبقوجکدرون کود عنوانبهمیتوانرادنیتسامح،کمیبا
نمیتواندوقتهیچجک.دانستجک،(آنیما)زنانگیبخشمیتوانرا(جکهمسر)

درکمکمکهچنانجکنوعیبه.کندبرقرارمتعادلیوخوبارتباطشخ یتهااینبین
مینهبهشاید.میرسدبنبستبهآنهاباهموارهرفتارشدرمیشودمعلومفیلمادامهی
 آنان،یهعلرفتارشبهبخشیدناعتدالدرناتوانیاحساسوانتهادرجککهاستدلیل 

.میشودخشونتاعمالبهمجبور
دراست؟خبرچه237اتاقدرکهمیپرسدحیرتانگیدسؤالیسیاهپوستمردازدنی
برکهابهمشات اقینیدخانوادهاینبرایکهمیشودایجادمخاطبدراحساساینبیناین
ودخخانوادهیگرادیآقایکهمیشویممتوجهبعد.افتادخواهدآمد،گرادیخانوادهیسر
.استکشتهوحشتناکیطرزبه237اتاقدررا

کابوسدنی.بازمیداردهتلبهرفتنازرادنیدنی،درونموجودشخصهمانیاتونی
دنیکهمیگویدآنهابهاینازپیشخانوادگیپدشک.میرودهوشازومیبیندخون

خودبیماری دهدیکابوسهایشدراینازپیشراآنچهبارایندنی.داردتحریکیهیپنوتیدم 
درزدنپرسهوچرخباکردنبازیحالدرکهدنیکهزمانیمیبیند؛واقعیدنیایدربود،

وشدهجاریکهمیبیندراخونازبسیاریحجمآنهاازیکیدراست،هتلسالنهای
خودشانبابازیبهدعوترااوکهمیشوندظاهرچشمانشجلویدوقلودختردوروح

گاهشاهراهخوابفرویدقولبه.میکنند کمکمودنیبرایکهاینجاستواستناخودآ
مرز جک گاهناز   گاهوخودآ راماکارگردانکمکمات اقاتاینبا.میریددهمبهناخودآ
فروظرمنبهیاان جاریاواوجنق هیآنکهتااستراهدرناگواریحادثهیکهمیکندآماده

شبهادرنوشتنهنگامبهواندوادرجک.بکشاندت ویربهراجکشخ یتریختن
چیرهاوروانوبدنبرکمکمهتلساکتووهمآلودفضای.میشودخستگیدچار

دریدن.میکشدفریادهمسرشسربرکوچکیصداییاوات اقهرخاطربهومیشود،
وسوالاینباجک!نمیزنی؟صدمهمادرمومنبهکهمیپرسدجکازسکانسی
همسرشندمیکفکرچراکهمیشود؛عمیقتربودداشتههمسرشبهنسبتکهبدبینیای
اوازیحرفهایچنینبارادنیگویاوندارداوشخ یتبهاعتمادیرفتارشواودربارهی
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ایننهاینگومیتوان.میرودفرودرونشبات قدربیشترجکروایناز.استترسانده
گاه درجککهدیدرامیکندآنازویکهت سیریواوضاع خودازخویشناخودآ

یاوزنانگیبخشبانمیتوانداوگویا.میترسد هردیدنابوباشد،دوستدرونشکود  
.میگیردخودبهبیشتریسرعتاوخودویرانگریآنهاسویازرفتاریوحرکت

حتترمانیازراسناریوکوبریککهمیشودگ ته.عدداینچراوچیست؟237عدداما
کوبریکامااستبوده«217»رماندراتاقعدد.بودکردهاقتباس(درخشش)نامهمین
کتاباملکنسخهیدرکهبودافرادیازیکیکراولیالیستر.میکندتبدیل«237»بهراآن

وقیقتحیافتنبرایجستوجوازسمبلییاونابودیوآفرینشازنشانیرا«237»عدد
عیندرنادیدهگرفتهشدنازنمادی2عدد.کردمعرفیآنیافتنراستایدرنابودینهایتدر

3عدد.میکشدید خودبانیدراخشونتوآرامشازم هومیعدداین.استقدرت
رشدایابتددرازم هومیفراماسونیت کراتدروکشتاروتولدیاون رتوعشقعدد
برایجستوجونید7عدد.استپیشرفتبرایع قهازنشانیعدد،این.داردبودن

.دهدمیمعنینیدنابودیوحکومتهمچنینوت کر،تویهدارتکامل،وواالترم هومی
.استخداوقدرتروح،نمادواستابراهیمیادیانتمامدراعدادمقدستریناز7عدد
انمردمنمادسویبهتوپیکردنپرتاپحالدرجککهنماییبا3عددفیلمدرطرفیاز

احاطهینیمعبهمیتوانداین.داردهمخوانیاستجنوبیسرخپوستانیعنیآمریکابومیان
بهاستهخواستکوبریککهباشدآنهانابودیبرایس یدپوستانارادهیوآنهابرمدنی
درکهیایپرستن اددیدگاهنقد.کنداشارهآمریکاشدنساختهچگونگیبهنمادینشکلی
یدبازدهنگامدرامراین.میگیردصورتهوشمندانهکام وموازیصورتبهفیلماین
Over»هتلکهمیگویدهتلرئیسکهزمانی.میشودبارزهتلازخانوادهاشوجک

Look«استشدهبناسرخپوستانگورستانبرچشماندازیا.
بعدجک.میرودجکیعنیپدرشرویدوربیناتاق،بهدنیورودباهمزمانسکانسیدر
باعثاویادفرومیبیندوحشتناکیکابوسلحظهایندر.میخوابدمیدروینوشتنکلیاز

گویدمیزنشبه.میکندبیدارخوابازرااو.بیایدسراسیمهسویشبههمسرشمیشود
چهرهایبادنیکلهیوسرلحظههمیندردرست.میکشمراشماکهدیدهامخواب
ودنیگردنرویبرکبودییکوندی.استبرگشته237اتاقازکهمیشودپیداهراسان
شکجکبهوندی.میبیند(است11آپولوع متآنرویکه)لباسشرویپارهگی

.
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ونهچگمیبینیماینجادر.آوردیدنیسرراب اینتوکهمیکندمتهمرااوومیکند
گویا.میشوندریختههمدرمجازوحقیقت وقوعهبدنیبرایکهات اقیباجکخواب 
کهاستنایمانند.بودآنتعبیرات اقایندیگر،عبارتیبهیامیشودیکیپیوست دنیای 
بیهشنوعیبهماجراکهاینجاستدر.استکردهپیداتماسواقعیتدنیایباخواب
 داستان  کهبیندمیرؤیادرپیامبر.مت اوتداللتهاییباامامیشود،پیامبرابراهیم 

رد؛سرخداراهدررااسماعیل صورتاوبرایخداطرفازکهاستالهامیاینمیب 
درونیسوازالهامیاینولیمیکند،تکهتکهراآنهاکهمیبیندخوابنیدجک.میگیرد
گاهشوناشناخته .استنداشتهراآنبامواجههشهامتتاکنونشایدکهبودهناخودآ
ازخودگذشتگیاشدادنقرارآزمونموردبرایوخداراهدرکهابراهیمعکسبهچنانکه

همان)خویشازبتیساختنراهدرراکاراینجکدهد،انجامراکاراینمیخواست
برشخواستهاتحمیلوهتلاینکردناختیارباجکتعبیریبه.میدهدانجام(شهرت

هنوزجکطرفیاز.استبرداشتهقدمخودشامیالوخودخواهیمسیردرخانوادهاش
.سازدبممتازادبیاثریکمیخواهداو.کندحلراخوددرونیتناقضاتاستنتوانسته
روروبمشک تیبامسیرایندرکهمیبردیادازجکامااست،امرایناهدافشقلهی
وجک.شونداوخودخواهیقربانیاستممکنهدفاینبرایخانوادهاشوشدخواهد
کهروآنازکهاستجکخود اینواقعدرولیمیشوند،بدبیندیگریکبهنسبتوندی
اینکهدمیشمتوجهبایداو.استناسازگاریاینخالقشده،ت وراتشوخیاالتزندانی
همانازاستعارهمیتواندهتلاطرافهدارتویو-هدارتوستیکهمچونکهرامسیر
رسیدنمسیر،نرفتبیناززیراببرد؛بینازنباید-باشدجکخویشتنصعبالعبورمسیر
نهوخوددرونیکود نهومیشودخودبیگانهازتقریباجک.میکندناممکنراهدفبه

کهروآنازمیشود،اسیرخودتویهداردراو.میشناسددرستراخودزنانگیبخش
دیدخواهیمفیلمانتهایدرچنانکه.دهدتشخیصرادرونشناسازگاریهاینیستقادر
ووفانطدربکشدراآنهاتامیافتدهمسرشودنیدنبالبهکهآنجاییدلیلهمینبهکه

!میزندیخهتلاطرافهدارتویدروبیرونسرمای
بهات اقاتاینازبعدجک.شودمیاورنجشباعثمیزندجکبهکهتهمتیباوندی
بارالیخیمت دی.میشودغرقخویشخیاالتوتوهماتدربیشترورفتهرقصسالن
میتواننهوکردزندگیآنهابامیتواننههستند؛عجیبیموجوداتیزنان»:میگویداوبه
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جک.دبدانمق ررازنشکهبودایندنبالبهخیاالتشدرجک.«کردزندگیآنهابدون
فرزندشورهمسکشتنبهتشویقرااونیدگرادی.میکندم قاتگرادیشبحبااینازبعد

عمل(ذهنی)سدیکهمچونبرابرشدرآنهاکهمیکندعنوانگرادیزیرامیکند؛
گاهضمیرازبخشیگرادیواقعدرکهکردبرداشترااینمیتوان.میکنند جکناخودآ
تر ازناشیبیشوکمکهاخت تی.میزندحرفاوباروانیاخت التاثربرکهاست

رانهاییمت میباالخرهتامیشودتقویتاتقاقیهرپیدرحاالواستالکلیمشروبات
.بگیردآنهاکشتنبرای
بارهدارانجککهعبارتیمتوجهومیرودجکتایپماشینسراغبهوندیحینهمیندر
راندیوجملهاین.«خستهساختهپسریجکازسرگرمینبود»:میشودکردهتایپراآن

جکهکباشدایننشانهیعبارتاینگویا.استشدهجنوندچارجککهمیکندم مئن
.میشوداوخانوادهیوجکنگرانسیاهپوستمرد.استشدهمنجمدومستحیلآندر

وخامتمتوجهبازگشتشدرسیاهپوستمرد.بازگرددهتلبهکهمیگیردت میمهمینبرای
باتاسکشتنشانبرایفرزندشوهمسردنبالبهجککهحینآندرامامیشود،اوضاع

نوعیبهنیداوکهسیاهپوستمردشدنقربانیبا.میکشدرااوومیشودمواجهاو
متبادرذهنبهامرایناسترسیدهلحظاتآخریندرآنهانجاتبرایواستدرخشان
راستایردسیاهپوستمردمانشدنقربانیازنمادیمیتواندنیدشخ یتاینکهمیشود
یعنیرزمینسآنبومیاننابودیبادیگرجنبهایازکهتمدنی.باشدآمریکاییتمدنساخت

ساختارازنمادیکهمجللهتلاینطرحکهنرودیادمان.بودهمراهنیدسرخپوستان
اینبا.استشدهساختهآنبومیانفرهنگوسرخپوستیطرحهایاساسبرآمریکاست

وتهداردردنیدنبالبهجککهزمانیومیکنندپیدانجاتوندیودنینهایتدرهمه
انتهادرکهگ تبایدروایناز.میشودمنجمدهمانجادرونمییابدراآنهامیافتد
هدارتویدرجک .میشودمنجمدخودخویشتن 
تآنهاسمیاندرنیدجککههتلکارکنانازقدیمیعکسیرویدوربینفیلمآخردر
لباسدراینجاقب  جککهمیکندمتبادرذهنبهراامراینعکساین.میکندزوم

رشهمسبهفیلماولسکانسهایازیکیدرجک.استداشتهحضوردیگرشخ یتی
وارهدوبتکرارازبخواهدشایدنماآخریناین.بودهاماینجاقب انگارکهبودگ ته

ردکهجملهایدرامراینهمچنانکهبگوید؛ابدیبهطوررویدادهااینهمهییکنواختی
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مدتتمام نیدرتکرااین.میشودبارزبودآنکردنتایپحالدرویهتل،درجکاقامت 
ینهمچنومییابدانعکاسبودندشدهکشتهاودستبهکهگرادیدوقلویدختراندر

!کندبازیابدیبهطورآنهاباتامیخواهنداوازومیشودمواجهآنهابادنیکهزمانی
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حسین عّبایس

ازپسیاوپیشنگارش،وخّط:1درآمد تاریخ  زبان د،باشآمدهپدیدوگوگ تزبان 
الخرسم زبان،دواینمیانتعارضهنگامبهوانددانسته«معیارزبان »رانوشتار ادیبانط 
رافناهل  درهمارهگ تارالبته.دادهاندقرارالخ ابف ل  نوشتاروتاسنوشدننوبهحال 
دامروزهدکهروست،اینازشایدواستآنتابع دعموما د بر«اهیش »/«گ تاری»زبان 

 .داردارجحیت(1)«درونی»زبان و«نوشتاری»زبان 
/گانوا هنگارشی شکل  یاندیشهیریافتنتغیباودیدهخودبهشگرفتغییراتیالخط،رسم 
است؛یافتهتغییرهاانسان ..میخیخط  ازآنشماروامروزینهایخط..هیروگلیفخط 
 .عربیخط 

الحروف)(2)حرفهشتوبیستدارایراعربیزبان دعموما داینازپیش:2درآمد
:اندهکردتقسیم،«قمری»و«شمسی»گروه دوبهراحروفاینوانددانسته(الهجائیة
شمسینهکهاند،افدودهراالفحرفگاه،.شمسیحرفچهاردهوقمریحرفچهارده
شروعهمدهباکهدانست،حرفچهاروسیراعربیحروفبایدامروزه.قمرینهواست
گ"و"ڤ"و"ZH/ "و"CH/چ"و"P/پ"شانبیندرویابندمیپایانالفباوشوندمی
/G"ڨ"/المثلثةالقاف»بهتونسوالجدایردر"گ".داردوجود"»=( (سهنق هقاف 

شةغیرجیم»بهم ریدرواستمعروف «(3)اءالخرسالجیم/الم ریةالجیم/المتع  
توانمیرا" "وشودمینوشته(ڥ)گاهیواستانگلیسی"V"معادل"ڤ".استشهره

/الهورأهل جیم » زبانهایازبرخیدرگانهپنجحروفاین.نامید«هورنشینانجیم 
یعنیدیگر؛یحوزهدوهایزبانو(آرامیوعبریدریعنی)عربییهمخانواده

عربیهایلهجهدرتوانمیراحروفایننید،.دارندوجود«تورانی»و«هندواروپایی»
پیش،چندیتادعربزنان وی هبهدحوزهدواینورانگویشالبته.یافتعراقیواهوازی

برابردر /چان»در"چ"ولیکردند،میبدل"ب"بهراآنوکردندمیمقاومت"پ"حرف 
.

 قرآینپیراموِن زابِن عریب و رمُس الخِط 
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/جاموس)«بعی يد  ا ، اموس،»در" "و؛(زنیکآنبود/مردیکآنبود)«چاَنت
جاجگاومیش، پرنده،نوعی)سار/بعیعيمرغ،/د  اس،َغّ :رسمی/ف یحبهعربی  ر  ر،ز  ز 

 َمر،َسَمر  ر  ور،ز  وجود(ردمیکآنگ ت/زنیکآنگ ت)«گال/گاَلت»در"گ"و؛(ز 
.آیندمیشماربهپرکاربردودارند

بهتوّجهبا تل ظ  و"چ"وهستندقمری"گ"و"ڤ"و"پ"خوانان،عربیودانانعربیعموم 
.شمسی" "

-عبارتنآونمودایجادعربیرسمیزبان قمریوشمسیگاهدستدردیگرتغییریباید
جاییجابهازست با"ج"حرف  "الم"وتدانسشمسیحرفیبایدرا"جیم"یعنی؛"ل"حرف 
.قمریرا یادگیرییپشتوانهباوسختیبهجیم،ازپیشالم  لم  .شودمیخوانده«تجوید»ع 
ة ال من»سختیبه نَّ

ن»خوانانعربیودانانعربیعمومتل ظوگرنهدگوییممی«والّناسج  م 
ة  نَّ برمایعنیالم؛بدون داست«والّناسَاج  -افدودهتل ظدرارالمتجوید،وتمریناساس 
نسورة »:استچنینهمایم؛ نال سورة »نه؛«اج  .«ج 
امروزه،نید، و«َلذيال »:گوییممیما.گیردجایشمسیحروفشمار درنبایدالم،حرف 
حمنه؛«حملَال »:گوییممی!نوشت؟اّلذيبایدچرا غةنه؛«َغةل ال »:گوییممی.الَّ غةال یاالُّ .لُّ
غة،:نوشتبایدشود،میانجامحالتوصورتهردرادغاماگر .سندنوینمیچنینکهالُّ
در ون:نوشتتوانمیآیاادغام،صورت  الَّ از؟!«َلونال »بهجای  تل ظدرامدیگر،سوی 
،«طهعثمان»قرآنیالخطرسمدر.اّلیلنه«یللَال »:گوییممی واست«یللّال »سورهنام 

نهوتاسدرستنخستیننوشتاریشکلنهکه!ص حههماندرد«اّلیل»سورهسرآغاز 
!«َلَلیلال »:باشندنوشتهچنینگویارااولی.دّومین
شانددهعربی،زبان درسان،بدین ه دهقمری،حرف  ودوجحرفیکوشمسیحرف 
زبان دردساکنبهابتداواستساکنهمارهالفزیراقمری؛نهواستشمسینهکهدارد،
ازرخیبدر:بگوییماستبهتر)هالهجهازبرخیدرکهنماند،ناگ ته.استمحالدعربی
نمونه،رایب.استامکانپذیرساکنبهابتدا(عربییعامیانه/شعبی/فلکلورهایزبان
رةیلهجهدر(گنجشکها/َزرازیر)رازیرز ،(کلیدها/ اتیحمَ) اتیحم  -زیرشاخهازمحمَّ

ویاجغرافتابع کهدارد،وجودمت اوتهاییگویشمحّمره،یلهجهدر.اهوازیزبان های
.استزیستهمهایگروه
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در سیستم  ل»حساب  مَّ "پ"/"ب"اند؛دانستهمعادل1عددبارا"الف"/"همده"«ابجد/ج 
را"چ/"ج"؛2عددبابرابررا را"گ"/" "و7عددبابرابررا" "/"ز".3عددمعادل  معادل 

.6عددبابدانیمبرابررا"ڤ"/"و"توانیممینیدما.20عدد

الف
همده

ب
پ

ج
چ د ه و

ڤ
ز
ح  ط ی  

گ ل م ن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 یا«...هّوزابجد»بهمعروفسیستم  لحساب  مَّ یشاخهبایالفحروفهماندقیقا ج 
ازمندائی دوگانه،وتبیسحروفایندرتغییروجاییجابهچندباالبته.استآرامیزبان 

،کلمناه ي،هّوز،ابگد،»:استشدهافدودههابدانحرفیکوحرکتیکبعدها،که
(4)«قرشتصایپس،

هایاهگخاستوکنندمیزندگیایرانکشور پهناورجغرافیایجایجایدرایرانهایعرب
تقسیمیکدر.دارندمتعددیومت اوتجغرافیاییوزبانی داخلی،یاییجغرافکّلیبندی 

یا،شهر/دشت/سهلدریاکنندمیزیستتاالبکنار دریااهواز/خوزستانعربهای
استرگذارتأثیگروههریلهجهبرجغرافیا،این.دریانددیکیدریاواندساکنکوهکنار در
آنانیلهجهوزبانبرخوزستان،مت اوتادیانواقواموهازبانبهنددیکیودوریو

کهیریم،بگنظردرراخیداب/(موج)الدعربیرسمییوا هنمونه،برای.استبودهاثرگذار
در /یناننشدشت/سهلنشینانتل ظدرو«مو »بهعراقوایرانمرزهورنشینانتل ظ 

وي»بهنشینانساحلتلّ ظدروموجبهشهرنشینان تابع تل ظ،نایگاه.شودمیتبدیل«م  .هاستگویشیاهالهجهایناخت فاست،مهمچهآنولیاست،دیگریمبانی
زبان چهچنان توانمیکنیم،دادقلمرسمی(language)«زبان »راف یحعربی  زبان 

هوریحاشیههورنشینانمث  )نشینهمگروههایزبان و(accent)«لهجه»رااهوازی
چناندارد،درنظرقلماینالبته.نامید(dialect)«گویش»را(شوشترهایعربیادورق

.
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 باموازاتدر(خوزستانعربهاییهمهشامل)اهوازیزبان  شدر(ف یح)=رسمیزبان 
برابندآنرسمیگاهخاستهرچنددانگاشتزبانیکرا«اهوازی»بایدکهاست،کرده
.باشدعربیجدیرهشبه مثل جاییدنویسانتاریخهایدیدگاهازبرخی
مقایسهازتوانمیوادیایندر ستسوددیگرهایزبانبااهوازیزبانی  انگلیسیزبان .ج 
یعنی:دارندمشتر گاهیخاستاگرچهآلمانی،وفرانسهو اّماوزهامرکهن،یونانیزبان 

جدیگریدوبداندآلمانیفقطیکیوگوگ تسویدواگرکهیافتهاند،دگردیسیچنان
خنیهموت اهمامکاننداند،انگلیسیزبان  دوازن رودانگاروشودنمیمیّسرایشانس 

دریونانیانازیکیباتورانییاحامیدسامیمث  سان،ناهمزبانییخانواده -گپحال 
یکی)=وشنودگ تکه،Dialogue/الحوار/وگوگ تنهالبته،کار،این.استوگ ت
.دانندمینداستت اهمابدار کهدرایکدیگرزبان چهاست؛(شنودمیدیگریوگویدمی
 .استچنینعملدروپنداشتچنینبایدرارسمیزبان واهوازیزبان 

 -علفازاست ادهاهوازی،عربییجملهساختاردرامروزهکنونی،رسمیعربیبرخ ف 
چنین،هم.شودمیساختهفراوانیرباعیهایفعلآن،درواستفراوانرباعیهای حذف 
ایندرتغییراتازدیگربسیاریو«جمع»مثابه بهتثنیهبابرخوردواسموفعلاز«تثنیه»

بانتیجه،درداده،رخزبانیاردوی .استتهیافگیرچشمهاییت اوتعربی،رسمیزبان 
یکمیانوگوگ تبرقراریعدمهمان،«بودنلهجه»یاو«بودنزبان»درقاعدهالبته،
 بهمتکّلمف یح  باکهاست،رسمیزبان  عیکوباشدناآشنااهوازیزبان  کهاهوازی،رب 
تکّلم یواس هبهچهچنانیعنینمیخواند؛بدانونداندرارسمیزبان  اصلحت اهم 
.نامیدزبانبایدرااهوازیهموف یحهمنشود،
ازکهنماند،ناگ ته ویشااس میپزبانیهایسّنتازبسیاریاهوازی،زبان دردیگر،سوی 
آوردن نمونه،برای.استشدهح ظچنانهماس مینخستینهایدوره عنوان بهمیمحرف 
 سَتر/شوشترهایعربمیاندراستواوجایبهجمعحرف  به«مراَح»:شیشَتر/ت  جای 

کهت،اسواضح!مردانشمابیایید/«تعالوا»جایبه«تعاَلم».مردانآنرفتند/«راحوا»
به»ازوقتی ،آید،میمیانبهسخن«جای  بوده«راحوا»براصلکهنیست،اینمرادضرورتا 

زبان ،چهبسابلدارد،فاصلهعربیزبان هنجارهایباشوشتر،هایعربیلهجه/زبانو
تربیشوضیحت.گ تسخنفرعواصلازبایداصوال اگردباشدعربیزبان اصل ایشان،

.
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اینکه، زبان  نوشتاری  العرب،جدیرة ف یح  شدهخوانانیعربودانانعربیرسمیزبان 
باید.سنجیممیبدانراناهنجاروهنجارواست
برهکگذشته،بهتوّجهبانهرانوینمعیارهایوباشیمجدیدهاییکاوشراهبهچشم اساس 
نیدماخود تهصدالبوبسازیمنویشناسانهباستانهایت شوشناسانهزبانوعلمیهایافته
حذفواص حوحّکوعیارسنجیونقدبرایوبنویسیموبیابیموبکاویمراه ایندرباید
.باشیمآمادهاضافه،و

-صیغهبانثا،خومؤّنثومذّکر:اسمنوعسهکهاست،اوستاییزبان دستور دیگر،ینمونه
یصیغهنهوماندهبرجایخنثانهفارسی،درامروزولی،(5)داردجمعوتثنیهوم ردی

درددانفارسیوداناوستاییدان سخندوامروزهگمان،بیوتثنیه دنیسخهمصورت 
ازسخن.گرددمنعقدوگوگ تین  هکهدانند،نمیهمحدیثوحرفازچیدی عدم 
بلنیست،تنهبهشاخهداریوام تنهحکایت  .استشاخهشدن 

بهراخویشدیدگاهوسخنباشیم،آنبرچهچنان ازتوانیمبدنیم،گرهگانگذشتهزلف 
ست،یاریس مابننظرگاه مَیریقبیله»:نوشتکهج  مناطقوح  زبانیمنیدوردست 
ازغیردارند -بدین(6)«.نیستماعربیزبان کهگویند،میسخنعربیزبانیباومازبان 
وی،سان، ت؛دانسمی«زبان»هنگامهمرادوهرزبان،دوهربودن عربیبهاعترافضمن 
!نیستند«زبانهم»که،«عربی»زبان دو

یکایران،درامروزه استاندرساکنعموما )خمسههایعربازعربیکواهوازیعرب 
(آبادهَمرودشت،جهرم،دبیران،داراب،فسا،:چونشهرهاییدروفارس زبفهمتوان  ان 
وندارندرادیگرهم .داردم داقچنانهم،(هد224-157)س مابندیرینحکایت 

برافدونهم،قرآنخود نماند،ناگ ته زبان  کاربهاردیگرعربیلهجههایرسمی،عربی 
-هجهلبربناتنهاقرآنگان،گذشتهدیدگاهبرخ فو(7)استکردهاست ادههاآنازوبسته
تردقیقفهمبرایبنابراین،.نیستقریشی عربیرسمیبان زفهمبهتنهانبایدقرآن،متن 
.شدغافلانشناسزباندیدگاهوشناسانباستاننوینهاییافتهازوکردبسنده(ف یح)=

(8)آمدهقرآندربار2697واستآمدپربسکهاست،"الله"قرآن،یوا هترینکلیدید2
استسریانیوا ه،ایناصل .«الرحیمالرحمناللهباسم»دربار112احتساببدوند
ربانوهاعربمیان درقرآن،ازپیشو(9) چهه؛داشتکاربردنشینان،بادیه/أعراب/ع  نام  .
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تبع بهوعربرانم ّسونحویانازبسیاریالبته.بود(اللهیبنده)عبداللهاس مبرپیامپدر هَ)ث ثیم دریازرااللهیوا هاصلعرب،غیر هاآن هَیاَأل  باورچراکهد؛انپنداشته(َول 
تنهاوندهستدادوستددردیگریکباهازبانکهندارند،باورهنوزپیروانشانوکردندنمی
 زبان  ردهکاربران  -میدخوبررادادودهشوتعاملیدروازهکهاست،جاننیمهمردمان وم 
.بندد
درد!«الله»:استشدهواندگذاشتهتشدیداللهبرای«طهعثمان»قرآنیالخطرسمدر

تکرارمعنایبهتشدید.نداردنیازتشدیدبهوا ه،اینکهحالی دحرف  :مانند ست؛اَمشدَّ
ّله، ّکه،چ  ل :شوندمیتل ظچنینواقعدرکهَدّره،َتّپه،ی  ه،چ  یک ل  ه،َتپ ه،ک  پ  ه،َدر  -بیاللهولیر 
بارسهبدون دراحتیبهواستتشدیدازنیاز الفیکنافدودبا)اللهدالمتکرارکردن 

لددلا):استآمدهالمدوتنهاهمدهازپسیعنیشود؛میخواندهد(دّومالمازپسمق وره
(ه

ه »:پذیردمیصورتادغامیک،(هلدلدلد)مانند الم،سهتتابع صورتدرالبته
لَّ نید.«ل 

ذي» لَّ جایبه)تشدیدصورت،دوهردرکه،«ل  چنین،مه.شودمیاست اده(شدهحذفالم 
ال :شودمی(اللون)برجّر«بد»دخولصورتدر ونب  .لَّ
IR)نویسد،میتشدیدبدونرا«الله»کههاییفونتاز Nazanin)است.

»امروزهد3 الله باسم  الّرحمن  رسمتبع بهدرا«الّرحیم  دگاندرگذشتهونگاگذشتهالخط 
کث/فراوانی»جددلیلیهیچکهالرحیم،الرحمناللهبسم:مینویسندالفبدون رت 

آنورندانگامیمت اوتالخ یرسم دارایراقرآننگارشحّتاوشودنمیاقامه«استعمال
علم »را رمبهورزیدناهتمامها،این(10)!خوانندمی«الم  حفرسم  گراییشکلوف 

وکنه بهرسیدندرواست عربیهایوشتهنسایر مثل بایدراقرآن.ندارندتأثیریقرآنروح 
وفهمدر اهلیجزبان بهتوّجهبابایدراقرآنچنین،هم.استعربیقرآن زبان زیرانوشت؛
خودیزمانهازربرتزبانیهیچاصوال وبودبستهکاربهراهنگامهوسامانآنزبان زیراکرد؛
.استزمانبند تختهومندچارچوبزبان،.باشدداشتههستیووجودتواندنمی
.دنداروجودالفحذفبرایدلیلیوباشد«تعالیباسمه»بایدنید،تعالیبسمه

ازچنانکهبلنیست،سانیکنوشتاردرتنهانهها،عربامروز زبان د4 کهزبان  عربین 
پیشین،عربیمتونیهمهوفهمدر امکان کهاست،گرفتهفاصله بهدقیقیعهمراجبدون 

.
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 درتغییریانچندالبته.نیستمیّسرفراوان،هایینمونهبررسیومعتبرگان وا هفرهنگ 
ولینداده،رخعربیکهنوا هگانوحروف دییکتنهاواندانداختهپوستگانوا هعموم 

رنظدررا"ال تنة"یوا هنمونه،برای.استماندهباقیمترادفمعنایهمهآنازمعنادو
یعرببهگ تنسخنهنگامبهدماامروزهالبتهو(11)داردمعناچهاردهقرآن،درکهبگیریم،

انهم«فتنه»مااستعمالدرکهکنیم،نمیمرادراقرآنیمعانیآنازیکهیچدفارسیو
وزنیهمدوبهوانگیدیفتنه تیوقسان،بدین.استن رچندیادویراب هتخریب 

ال تنة »:میگوییم نأشدُّ معنایاینکهایم،ستهنبکاربهراقرآنیم هومیکتنهانهد«القتل م 
 ردازیعبارتپووا هسازیداریمحقما،.ایمکردهتحمیلقرآنمتنبهراراب هتخریب 
نهادپیشرو،ایناز.کنیمآواروبارگذشتهمتونبرراخودنیازموردم اهیمنبایداّماکنیم،
شودمی اطیارتبتاکنیمترجمهجدیدعربیزبانهای/زبانبهدامروزهدراقرآنمتن 

همهمزنیدوبهمعنایهمینکهاینشگ ت.شودبرقرارکهنمتنآنباتردقیقوتردرست
در !استنیامدهعربیگانوا هفرهنگ 

 -گروهارحروفاینارزش.استزبانیتعّ باتازدیگر،حروفو«گچپ »پذیرشعدم 
در.انددیدهراآنهاسودرسانیواندبستهکاربهراآنهاکهدانند،میهایی عربیویفارسزبان 

!تندنیسکهمینویسیم،گونهآنراوا ههدارانها،زباناینازصیانتنامباانگلیسی،و تلّ ظ 
 نام  درکهببریم،یپوبشنویمدیگربارچندوچندینبرایراهاتیمناموفوتبالبازیکنان 
رشپذیمانندتغییراتیایجاد.استنیامدههاآنسربرکهب هاییچهزبان،سهاین
دعربیزبانمذّکرمداریازجلوگیریبرایخنثاضمیرساختنودیگرحروفو«گچپ »

انکارون یدصدالبته بلکهنیست،گانهدرگذشتوگانگذشتهنوشتار زبان وگ تارزبان 
کید ت اوتبرتأ گراییگذشتهازریجلوگیواستپیشینیانباماگ تاریونوشتاریزبان 

هایاراییدومحی یوفکرینیازهایتابع ونیستبیشابداریزبانچهما؛بیروّیهی
ویزبانهایفرصتایناستکافی.باشدزندهگانماخدمتدربایدرو،اینازوماست
مندرهبهتکنولو یکهایفرصتازبرخیازکههمانگونهدرستندهیم؛دستازراآوایی
.ایمشده
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:پینوشتها
سمیعی،.1 زبان .3خود؛باگ تار:درونیزبان .2محاوره؛تل ن،:ش اهیزبان .1:راهازبانانواع 

.ویرایشونگارش.(ش1397).احمد،(گی نی)سمیعی).داندمی(1393:3سمیعی،)نوشتاری
هاگاهشدانانسانیعلومکتبتدوینوم العهسازمان:تهران.اضافاتباسّومویراست.ه دهمچاپ

زبانکهامروزه(سمت) است،گرفتهقرارجمعیارتباطوسایلتأثیرتحت  -اندیشیارهچجهان،مردم 
بامانیآلزبانیساالنههمایشپنجمینوپنجاهنشستبهتوانمیشمارازآن.اندکردهمت اوتهایی

Konstanzeمارکسکنستانتسهخانم».نموداشاره«مجازیفضایوآلمانیزبان»موضوع Marx،
یشبکهابم احبهدر«اینترنتشناسیزبان»کتابینویسندهومانهایمآلمانیزبانیمؤسسهاز
زبانرویبرمجازیفضایتأثیربهپاسخدراو.پرداختموضوعاینبهت  یلبهSWRآرویاس
زبانبهاندتونمیمجازیفضایدرمت اوتگاهیوکوتاهعباراتازبهرهگیری»:گویدمیآلمانیمعیار
دیگریکبهکهداریم،سروکارمجدافضایدودرمت اوتزباندوبامازیراکند؛واردایل مهمعیار
دررسمیایفضازترمت اوتاینترنتفضایدرکهآموزندمیافرادبرعکس،حّتا.نیستندوابسته محل 
.1:هستیمتوانشنوعسهدارایما.کننداست ادهزبانازخودکار ؛کتبیارتباطرسمی،نگارشتوانش 
مث   .2غیره؛ومالیاتیادارهبهایمیلکار،درخواست  توانش  بانزکاربرد مانندرسمی؛غیر نگارش 
.3اینستاگرام؛هایپستیاوپیامکاپ،واتسدر ابوگوگ تمثالعنوانبهش اهی؛ارتباطتوانش 

(https://anthropologyandculture.com)«.همکارانودوستان
حروفیارعبرانیانواستحرفهشتوبیستکردهتلّ ظعربکهراحروفیدانیممیکهچنان».2

بانزآندرکهاست،حروفینیدمازبان درکهچناندنداردوجود[عربیزبان ]مالغتدرکهاست،
نباشد،آنانزبان درکهبرخوردند،حرفیبهاگر[هاعرب]....شودنمییافت درهممدبورحرف 
کلشبهراحروفگونهاینگان،نویسندهازبرخیکهبساچهوماندمیمهملبیان،درهمونوشتن
ازحرفی نشر)من،عبدالرحخلدون،بن)«.کنندمیترسیماست،واقعآنازپسیاپیشکهما،لغت 

یکی(117:ص.محّمدگنابادی،پروین:مترجم.1ج.خلدونابنیمقّدمه.(ش1390:الکترونیک
عبددون،خلابن)«یعقوبومعناهَسنتیاقو،»دنکردهعوضراحرفالبتهکهدخلدونابنمثالهایاز

المبتدأدیوانالمسمیخلدونابنالع مةمقدمة.(م2004/هد1424).الدینوليزیدأبوالرحمن
نعاصرهموَمنوالبربرالعربتاریخفيوالخبر لل باعةرال کدار:بیروت.األکبرالّشأن ذويم 
نت:شاید)سنتیاگوویمراد شک،بیواست(81:ص.والتوزیعوالنشر (ّدسمقیعقوب/یعقوبس 
درخلدون،ابن.است »:نویسدمی"گ"حرفآوایتبیین  بینالتيبالکاف  .مقدمة)«.افوالقالکاف 
(256:ص
نگجیممعنایبه«الخرساءالجیم».3 اییجدرچنانیحمیداستادراگذاریناماین.استالل/گ 

کهخوانده، .آوردنمییادبهرامنبع/کتابنام 
.
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د»امروزه،،مندائیان.4 ومضافمیان یکسرهمثابه بهکهرا«ا  لیهمضاف  خودزبانفحروبهاست،ا 
د،وگانه22حروفیافتنپایانازپسواندافدوده 24تاگردند،بازمی«آ»یعنینخستین؛حرفبها 
مانندحروفیهمچنین،.مندائیانیگانه24گانفرشتهوروزساعتهاییاندازهبهیعنیشوند؛حرف

ینیدمتوندرحرفششاینولیگیرند،میکاربهمحاورهیاومتنیکشرحدررا«ضظغ»،«ثخذ»
خوانده(ذال:مث  )عربیصورتبهومیشوندنوشتهمندائیالخطرسمهمانبااگرچهدندارندوجود
شرقماهالیبا(اندلسوافریقیه)مغربندددرابجدحروفترتیب»:آوردمیخلدونابن.شوندمی
.1ج.خلدونابنیمقدمهترجمهی)«.استداشتهفرق(ایرانوعراقوشاماتوم ر) پانوشت 

.مقدمة)«ظغشتخذقرسثصع ضکلمنحّ يهوزابجد»:استچنینمغربدر(233:ص
(119:صهامش

.(ش1389).هاشمرضی،:بهبنگرید.5 آموزش  ازایگدیدهدستور،)باستانفارسی میخی؛خط 
.(وا هنامهها،کتیبه :تهران.دّومچاپ  .8:ص.بهجتانتشارات 
مَیرإّن».6 ح  وأقاصيل  لهجات.(ت.د).زیادة،ط فح)«.عربّیتناغیروعربیة لساننا،غیرلسانا الیمن 

(.170:ص.العاّمةاآلثاردار:األردن.والتراثالکریمالقرآنفيالواردةالنقوشفيالعربیةالقبائل
درهکد«اللغة»امروزهوبود«زبان»بهمعنایدقرآندرجملهازودگذشتهزمان زبان در،«اللسان»

دبود«لهجة»معنایبهکهنمتون .استشده«زبان»معادل 
ینویسنده.7 کتاب  -اموگانوا هاینشمار،(قرآندرموجودهایلهجهیجدوه)=القرآنفياللغات 

ریش،از104»:داندمیمورد263را،عربیهایلهجهازگرفته ذیل،از45ق  نانة،از36ه  از23ک 
َیر، م  رهم،از21ح  مانأهل از6عی ن،قیسوتمیماز13ج  وطيءاز5خثعم،وَشنوَءةأزدوع 
ج ذح  داعةاز2أنمار،از3أشعر،وَحَضرموتوحنی ةبنواز4َغّسان،وَمدَینوم  َلخموعامربنووخ 

ندةو المقرئ،)«.العشیرةسعدوسدوسوعمالقةاز1ثقیف،ومدینةوالیمامةأهلوسبأوک 
َمربناسماعیل .(م1946/هد1365).ع  ص حالمنّجد،:ونشرهحّققه.القرآنفياللغاتکتاب 
»یعنیدیگر؛نامیباراکتابهمین(.الرسالةم بعة.الدین کتاب  القرآنفيالواردةالقبائللغات 
باکهنهایکتاب.میدهندنسبت«س مبنالقاسمعبیدأبياإلمام»به«الکریم بایدراکمحجم 

راّسة»معنایبهزیراکرد؛ترجمه«چهکتاب»یا«جدوه» :گوید نیفخوانیم،میتاریخدروقتی.اند«ک 
ودرسییجدوهسیزیراکرد؛تعّجبنباید«کتابا ث ثوَنوله» نهاست؛نوشتهبلندایوکوتاهیادداشت 

-جمعرایبیاهایشک سبرایبودهاوهایبردارین تیعنیما؛امروزیناص  حبربنادکتابسی
حّتاگانگذشته.درباریانبایاوکتابومشقودرساهل باحشرونشرشوشدن و«راوی»فرق 

دواینمیان ندرتبهعربنگاران فهرستوتراجمنگاران»:نویسدمیشولر!دانستندنمیرا«نویسنده»
هایکتابتألیفوسویکازشخ یهاینوشتهدستودرسیهاییادداشتیتهیهیعنیروّیه؛
تا[...].اندگذاشتهفرقدیگرسویازواقعی همازالبا غ«راویان»و«گاننویسنده»چهارم،وسّومقرن 
.«.نبودندمتماید
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ساز،نیل:مترجم.اس میهایسدهنخستیندرمکتوبوش اهی.(ش1391).گریگورشولر،)
.ن رت (.83و71:ص.حکمتانتشارات 

ولی،(خورشیدی1/1/1399)است/(http://wikifeqh.ir)فقهویکییادشده،آماردرم  .8
،(/http://quranvadadd.blogfa.com/post)قرآنیاینترنتیص حاتوقرآنحافظان ازبرخی
!میکننداع مبار2699راقرآندر"الله"تعداد

انتشارات.فریدونای،بدره:مترجم.(ش1372).مجیدقرآندردخیلهایوا ه.آرتور،ج ری.9
.126د125:ص.توس
درفراوانیهایمقالهوهاکتاب.10 وتاسشدهنوشتهالخّطرسمشمارآنازومیراثتمامصّحت 
ابن!باشیمپذیراراآن«هستکهگونههمان»بایدیعنیدانند؛می«توقی ی»دبسیاریدراالخّطرسم

ازنااستوارخ وطیبا...صحابه»:مینویسددپذیراندربستبرخ فدخلدون واییزیبلحاظ 
 ،اصول  خّطنعتصاصولوقواعدباآنانهایالخطرسمازبسیارینتیجهدرواندنوشتهراقرآنخط 

راهاآنفّناهل واستمخالف ازبرخیدار پنبهنبایدبارهایندرو...انددادهتشخیصقیاسبرخ ف 
«.اندنوشتهمینیکوراخّطوبودهآشناکام  خّط،هنربهصحابهگویندمیکهکرد،اعتناخبرانبی
(2:116ج.خلدونابنیمقّدمهیترجمه)
شتن"و"شدنراهگم"و"شر "».11 "گناه"و"قضا"و"عذرخواهی"و"کردنراهگم"و"ازحّقبازگشت"و"ک 
السیوطی،)«."گیدیوانه"و"سوزاندن"و"عذاب"و"آزمایش"و"پندگیری"و"بیماری"و .دینالج ل 
(http://www.al-eman.com.36:ص.القرآنلعلوماإلتقان.(ت.د)

.



کندیمهبوطی که ما را شبیه خدا 

سارا پورحسینی ترجمهژیژک                   اسالوی 

وجودتکینگیدرَتدکین،خود یکیمثابهبه،«من»نامبهچیدیدیگرکهآنجاییاز...
درکهتی،بودیسروشنشدگیوتکینگیدرخودسرنوشتکهاستایناحتمالیکندارد،

باموازاتردمیگیرد،فرضرانیستیاشبیواس ه،ومستقیمتجربهیطریقاز«خود»آن
گاهی چنین.بدهیمقراریکدیگر دیگراین:نیستآگاهی-خوددیگربهروشناییرسیدهایآ

.میکنمتجربهافکارمفاعلعنوانبهرا«خودم»کهنیستم«من» گاهی  گا،«من»آ هیآ
یانمفرقیکهرچند،.خود-بدوندانش یکاست،خود-بیسیستمیکازمستقیم

ازگرفتنهفاصلدنبالبهتکینگیدرمن:داردوجودتکینگیوبودیستیروشنشدگی
کهخ ءییباراهویتاممننیستم،تجربیاتمسایرواحساسات یکیاسترظواهحقیقت 
درتمامهبهراخودممقابل،درمن،.نمیدانم بیاتتجرسایرواحساساتمشتر فضای 

...میسازمغرقه
.استحم رتکینگیدرذهنیتسرنوشتازپرسشباراب هدراساسیترمسألهییک

ینامدم«برنهندگی-خود»راآنفیختهکهمنح ربهفردیعملدرذهنیتاصلیهستهی
تواننمییعنیکهاستم لقخودمختارجنسازنق هیکسو ههراینجادر.داردسکنی

هکبازگویی-خودعملیکدر.دادتقلیلمعلولهاوعلتشبکهیدرلحظهایبهراآن
علتهایبماسبق،ع فصورتبهباید[سو ه]نامد،می«م لقبازگشت»راآنهگل

-ارجاع-خود-بهحلقهیاینترتیب،بدین.«َبرَنَهد»راخودوجودی بادهندگی  زگشت 
عّلت،آندرکهم لق ریحصمعنایبهاست،خودمعلولهایشدهیبماسبقع فمعلول 
کلمه هاوزنمونشبارونداستانازبودنن سبهمتکیدربارهیمشهورجو آنتحقق 
باکهاست باموهایشکشیدن  ازراودبنشستهآنرویکهاسبیوخودخودش،دستان 

درالبته.کشیدبیرونمیشدند،غرقآندرداشتندکهبات قی متکیچنینعیطبیواقعیت 
جو کیمثابهیبهفقطکهبیمعناستتناقضیکاست،غیرممکنبودنین سبه
.

(قمست دوم)
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میتواندروحانیحوزهیدرتنهانهچیدیچنینهرچند،.ساختم رحراآنمیتوان
.میکندفتعریراروحکهاستاساسیواصلیوی گی همانحتیبلکهبیافتد،ات اق
بدون»:میماندباقیخودقوتبهبرنهندگی-خودحلقهیاینماّدیشالودهیشک،بدون
اما.میشودنابودهمروحببریم،بینازرابدنمااگر؛«نداردوجودهمروحیهیچماده
امرایننیست؛«کارَبروهم»نوعیکفقطروحبرنهندگی-خود آنارد،دراخودواقعیت 
.واقعیمعلولهایباهم
ازاستتناجدرلکان،کهمعناستهمینبه استادهآمسو هکهمیکندادعاتحلیلیدرمان 
Causaعنوانبهخودشبهکه Suiیا البته.بیاندیشدخودشعلت  یکهنسو هیکعلت 
Objetبلکهواقعیت،دراوب ه/هدف/شی a،هدف- کهاستمیلعلت  .نداردذاتیواقعیت 
امیالزندگیدرما.میبخشدتجسممیلخ ء بهکهاستمجازیکام  Xیکآن

Objetخودمانروزمرهی aتوارهسازیرا بهآنمایعنی،،میبخشیمجسمیت/میکنیمب 
یکعنوان وجهمتدرمانپایان درسو ه.میکنیمتلقیامیالمانموجود-پیش-ازعلت 

علتاشکهمیشود ورتصبهکهاستخودش(شده-گرفته-فرض-پیش-از)وضعیت 
ازگشتبپارادوکس.میشودبرنهادهمعلولاشعنوانبهسو ه،خودتوسطبماسبق،ع ف
رنهادهبراخودشعلتمعلول،زیرااست،شدهبستهدایرهاست،شدهعملیاینجادرم لق
علولمسو همیورزداصرارکه)«ذهنیتماتریالیستینظریهی»حامییکنظردر.است
تقلیلو هساندیشی-خودبهراآننمیتوانکهفرآیندیاست،ذهنی-پیشامادیفرآیندیک
فرآیندکهتوهمیهماناست،خودبنیاداصلیایدهآلیستی،توهمدایرهاینشدنبسته،(داد
یکازهرچند،.میکشاندابهامبهرامییابدظهورآنازسو هکهراایزداییشده-مرکد

اینیست؛نایدهآلیستی/فکریتوهمیکصرفا خودبنیادیاینهگلی،-لکانیچشمانداز
صورتیردتنهابرنهندگی-خود.میکندایجادواقعیتدرت سیر،یکشکاف،یکخودامر
درکهکنیمتعریفمعلولیوعلتبافتیکعنوانبهراواقعیتماکهاست«ایدهآلیستی»
.نداردوجودانق اعیوشکافهیچآن
بدونیکفراسویدرمونشهاوزنبهسهلانگارانهاشارجاعدرنیچهاستدلیلهمینبه

:بودرفتهخ ابهمضاعفبهطور
/.../خود،اعمالمسئولیتنهاییوتمامیتحملبهمیل/.../"اراده،آزادی"برایمیل»
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جودو[ساحت]بهنیستیبات قازموباخودکشیدنباالبا/.../نداردفرقیهیچ
aus dem Sumpf des Nichts))».(1)

درکهاستبرنهندگی-خودآنبازمیزند،سرپذیرشاشازاینجادرنیچهکهآنچه
رایبرنهندگ-خودعملکهاستاینماادعایومیکند،تعریفراسو هآلمانیایدهآلیسم
اغلبکاریچنینعواقبکههرچندنمود،ت سیرماتریالیستیشیوهایبهمیتوانهمچنین

گدارشهارسانهدر:بگیریمنظردرراجدیدترمثالیبدهیداجازه.میشودختمتناقضبه
دنیاهببخاطروالدینشازمیخواهدکهگ تهندی،شهروندیکساموئل،رافائلکهشد

شرم»آنبهآندرزآنچهازفوقالعادهاینمایشدرساموئل.کندشکایتآوردنش
-هب-یافتنوجودنهوجهان،بهشدنپرتابآمدن،دنیابهازشرم–گویدمی«پرومتهای
بهوجههیچبهآنهاکهمیگویدهندی،کودکانخ وصا مردم،به–خود-دست

اتیموسسدرکود یکدادنقرارکهمیکندادعاهمچنیناو.نیستندمدیونوالدینشان
شکایتنبایدما(2)...استاشتباهآنهارضایتبدونکاربازارومدرسه،همچون
دریعمیقاندیشهی–بگیریمنادیدهخندهآورومضحکمسألهییکعنوانبهراساموئل

.استنه تهحرفاین
نظرازمنکهنیستشکی.کنیمخلطهمبارااستع ییوتجربیس وحنبایدفقطما

آندرکود یکعنوانبهکهفرهنگیوبدنممن،«شدهامپرتابدنیاداخلبه»تجربی
باید،«خود»یکبهشدنتبدیلبرایهرچند،.نمیکنمانتخابراغیرهوبینممیآموزش

خوداعلیتف/ذهنیتبایدمنیعنی،باشد،داشتهوجودبرنهندگی-خوداستع ییعملیک
« لقم»عملاینآیا:کهاستاینسوالوبگیرم،فرضحداقلیفعاالنهینحویکبهرا

افرادبارهیدرگدارشیاخیرا منببرد؟دربهسالمجانتکینگیدرونشدنغرقهازمیتواند
رادوکسپاراهمیندقیقا عنوانشکهخواندماسلوونیاروزنامهیازیکیدرجنسیتی-ترا

-«ایمبیدنیابهآندرمیخواستمکهمیکنمزندگیبدنیدرباالخرهمن»:میکردم رح
یولو یکبسرنوشتوبودم،کردهانتخابراجنسیامهویتتولدمازپیشمنگویاچنانکه

...استنگذاشتهاحتراممنانتخاببه
گاهانعکاسپذیریت ّور وضعبرایایانبیپبازگشتوپسرفتمسألهیبراینیدناخودآ
یرویپقوانینیچهازمیکنیماطاعتآنازکهقوانینیبنانهادنبرایما)هنجارینظمیک

گاهیامازمنکهوقتی)آگاهی-خودیا(میکنیم؟ گاهم،خودآ ازکهخودمازهمچنینآیاآ
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گاهیام گاهمخودآ گاهآ راهحلاین.میکندارائهحلیراه(بینهایت؟تاغیرهوهستمآ
منتد،میافات اقزمانیکدربودنبرنهندهوبرنهندگیم لق،مندر)نیستفیختهای
کههرچند،(برمینهمبرنهنده،عنوانبهراخودم استاینراهحل.داردبداناکیدیشباهت 
علتمثابهیبهسو هلکان،قولبهآن،طیدرکهعملیبرنهندگی-خودعملاینکه

گاهانهمیکند،عملخودش گویتوسطپیشاز-همیشهاست،ناآ گاها  ضفرپیشازآ
..میشودگرفته
رابرنهندگی-خوددایرهیاینهگل

:مینامد«م لقبازگشت»
صورتبهعلتیکمعلولهای

راخودشانعلتبماسبقع ف
اینکهآنچه.میکنندتولید

را«ماتریالیستی»خودبرنهندگی
-خودمقابلدرمیکند،متماید

خته،فی«ایدهآلیستی»برنهندگی
برنهندگی-خودکهاستاین

کستشیکساختارماتریالیستی
وانمیتنحوبهترینبهکهداردرا
بازنماییهایحلقهیتوسطراآن

سو هیک:کشیدت ویربهنمادین
تشکسبازنماییاینکند،بازنماییمناسبیصورتبهراخودشتامیکندت ش

«نتگر-هیو-پارادوکس»خ وصایندر.استشکستهمیننتیجهیسو هومیخورد،
لکنتهبکند،ابرازمعشوقبهراعشقاشتامیکندت شقهرمانیک:میآورمیادتانبهرا

بهراقاشعشپیامکهاستشکستهمینومیشود،دستپاچگیوتکراردرگیرومیافتد
درا صرفسو هترتیببدین...استصّحتاشبرگواهکهمیرساند،عالینحوی

ینهممگرنیستچیدی[سو ه]ایننمیافتد؛گیرم لقبازگشتانعکاسپذیری
.انعکاسپذیری
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گاهیبرنهندگی-خودعملچنینت ّور :استتداعیاناندیشهییکازبیشترچیدیناخودآ
رمدرکهتنشیتاکندمابهمیتواندمسألهاین جیبیتیالایدهئولو یسرکوبشدهیف 

بیتیالجیدرتنشیمتوجهدیدهبانانازبسیاری.کنیمف لوحلراداردوجودپ س
ازفردیگرا:شدهاند(بیولو یکی)جبرگرایینوعیکواجتماعیساختگراییمیانپ س
وانیاشراقت اددرراخودشمیشود،شناخته/تعریفمردیکعنوانبهبیولو یکینظر
نظرازکهفردیاگرامامیشود،گرفتهدرنظرروانیسازهییکامراینکند،تجربهمردیک

اینکند،بهتجرزنیکعنوانبهراخودشمیشودشناخته/تعریفمردعنوانبهبیولو یکی
هویتکهبلقراردادی،صرفا سازهییکفقطنهمیشود،خوانشانگیدشیکعنوانبهامر
تغییرراحیجعملبابایدکنند،م البهراآنافراداگرکهاستعمیقتریقابلمذاکرهی-غیر

«مترقی»معلمیککهدادندگدارشاسلوونیاییرسانههای.دادپاسخم البهآنبهجنسیت
آنهاازواددترتیبدانشآموزانشبرایرابدرگشنایاستخریکبهس ریلیوبلیانادر

.(غیرهوبپوشندسوتینپسرها)بپوشندلباسبالعکستاخواست آزمایش،اینکارآشهدف 
بلکهبیولو یکیفاکتیکنهجنسیهویتکهشوددادهنشانکودکانبهکهبوداین

زمایشیآبتوانمکهاستدشواربسیارمنبرایهرچند،.استاجتماعیعاداتازبرخاسته
نظراز)کهکنیدت وررادانشآموزی!کنمت وررااینازاحمقانهتروظالمانهتر
دارمکشمن:میشناسددختریکعنوانبهراخودروانینظرازواستپسر(بیولو یکی

مناسبمیکنداحساسکهآنطوریمیتواندچندلحظهبرایکهواقعیتاینازاوکه
بیشترراواآزمایشاینآیا.باشدداشتهخوبیاحساسبپوشدلباساستواقعیاشهویت

غیرهویدنشپوشلباسطرزنتیجهیصرفا هویتاینکهنمیبردفروواقعیتاینفکربه
لباسپسرکیمثلاستمجبورکه"دختری)"آسیبزاوتروماتیکتغییرلباسیک–نیست
!اوستروزمرهیزندگی(بپوشد

باهکدیدندراپسربچهایاگرکهاستشدهاب غنرو مهدکود هایبهاساس،همینبر
بااتکردتحریکرااوبایدکنند،حمایتگرایشاینازبایدمیکند،بازیدخترها

ظهوریمن هبهراخودبتوانداحتمالیاشزنانهیروحیهیتاغیره،وکندبازیعروسکها
استخابانتیکروانیجنسیهویتبله،:استخامدستانهبسیارحلیراهچنین.برساند

گاهانهانتخابیکامابیولو یکی،فاکتیکنه راآنبالراغفبابتواندسو هکهنیستآ
گاه،انتخابیاین.بدهدشکلتغییرآنبهوکندتکرار وب کتیوسسرشتبرمقدمناخودآ

.
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تغییرمستلدم،انتخاباینتغییریعنیکهمیدهد،تشکیلراذهنیتترتیبهمینبهواست
مربوطایقضیهانتخاباینخ صه،عبارتبه.میکنداتخاذراآنکهاستکسیرادیکال

گاهانهیعملبه .استبرنهندگی-خودناخودآ
گاهیانتخابچنینک مینام«هبوط» جدایی،زخم)زخمیآنبرایواست،ناخودآ

وبودنمحدودمثابهیبهرامابودنانسانکهاستشدهمن وب(اساسیفقدان
معنایهبمیخواهند(نورولینکطرفدارانسایرو)ماسک.میکندتوصیفجنسیتمندی

ربا:بدهندش ارازخماینکلمهواقعی ازخداباسانانساختنیگانهباشکاف،اینکردنپ 
بهات)ماکهظرفیتهاییووی گیهاکردنفراهمبایعنی،او،ساختنگونه-خداطریق
سیبزاآصحیحیطرزبهراگدینهاینآنچه.بودیمکردهتجربه«الوهی»عنوانبه(اکنون
واالگمانهزنیهایازراماروزمرهیزندگیتجربهیکهراشکافیآنکهاستاینمیکند
داخدابهنددیکیماندربارهی هیدربارکسیکهزمانی.میکندبالعکسمیسازد،ج 
رادیاشخونسرکهمیگویداوبهواقعگرایکمیکند،صحبتخدابایگانگیتجربهی
مرویاهایتدر»:باشدآراموکندح ظ واقعیتنایدرهنوزتوکهباشداشتهیادبهنشو،گ 
دیدگاهبهندادپاسختکینگی،چشماندازگرفتندرنظربااما«!داریریشهتیرهروززمینی
ناناپذیریفمیتوانیمماهستیم،حقیقیواقعگرایان ما»:استراحتیکار«واقعگرا»این

کهداداوربهنوزکهکسیهستی،تواینوبیاوریم،وجودبهتجربیمانواقعیتدرراالوهی
.ستارویاپردازیخودشامرهمینالبتهکهماست،وجودینهاییافقمامادیفناپذیری

«!میگیرینادیدهراجدیددیدگاههایو!چسبیدهایواقعیتقدیمیت وربهتو
شدهاندخارجردهازکام  هگلوفیختهمیرسیدنظربهکهنق هایندراینجا،درماقمار 
اگر.ردیمبازگآنهان ردوهرسویبهبایدکهاستاینندارند،مامعاصریتباارتباطیو

آنواهانخاگرکنیم،عقبگردهبوطازهگلخوانشبهبایدمابگوییم،دقیقتربخواهیم
بهواقعا وذاریم،بگفراترتکینگیچشماندازتوسطصرفشی تگیازراپایمانکههستیم

.بیاندیشیماستوقوعحالدرکهات اقیآن
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1.  Quoted from 
https://www.marxists.org/reference/archive/nietzsche/1886/beyond-good-evil/.
2. See https://in.mashable.com/culture/2054/indian-man-who-wants-to-sue-
his-parents-for-giving-birth-to.

:منبع
https://thephilosophicalsalon.com/the-fall-that-makes-us-like-god-part-i/
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ومیشوممواجهص حهبرشدندرجبرایوا ههاهجومبامینگارمکهمتنهاییتمامدر
مثابههب-کلماتاین.میدانمشدندرجبرایکاندیداتوریشایستهیراآنهاازبسیاری

ویحاشیهنویسباآنجاتارانوشتارمکهمیکنندترغیبم-م هومرسانیکاندیدهای
چندتنمکههمینولی!کندمیلص ربهعم اصلیمتنمقدارکهدهمبسطشرحافدایی
بهرایداهاکاندبینزبانیانتخاباتکهمیدهدنشاناست،رویتانپیشحاضرص حهای

رااآنهوقتیکهکنمالقاءچنیندارممیلشایداین،بیانباوکردهامبرگدارنحوچه
ازبخشیخود،میخوانی، زحمت  منبتهال.کنیتقّبلراداشتهامنظرمدآنچهدریافت 

قشنبتوانداصوالوا هاگر-بودخواهندکارکردهاییچهحاملوا ههاکهنیستمم مئن
در بهامیدبرع وهمیتواندنیدتوضیحاینکهاندیشیدهامشایدو.کندبازیراحامل

فهمبهمشتر ، مامیتدرجبارامتناینتوضیح،اینباپس.رساندیاریمنغرض 
آنیبینظمیاومتنشدنطوالنیبهیاکاراینکهچرانوشت،نخواهممجازکاندیداهای
افدایشرااطمینانضریبایندوما ومیگیردراخوانندهوقتاوالدو،هرکهمیانجامد
حثبگشودنبرایمقدمهایابتداییجم تاین.شودفهمیدهبهترمنظورمکهنمیدهد
زیستن:مودنتوصیفچنینراآنمیتوانکهاستبحثاصلازبخشیبلکهنیستاصلی

:مانند)زبانیاجداییاهمدیستهامددبهزندگی.استدشوارزبانهمدیستهایبا
بشربرایبوده،فایدهبخشکهاندازهآنازبیشاحتماال(...حقیقت،معنا،حرف،کلمه،
کاشبگویدمیخواهدکسهردرونیبیدارشاعرکهبهگونهای.استشدهتمامگران

حاصلزبانپیچیدگیهایاثردرکهم ائبیبامقایسهدرزیرا!نمیشداختراعهیروگلیف
:خواندبرینفردوسمیتوانرازبانابتداییتکاملازپیشدوراناست،شده

ام-منملکبودموفردوسبرینجایمبودآدمآورددرایندیرخرابآباد



بهساناندادنسوقبنیادیعاملرازبانمیتوانحافظشعرازشخ یبهرهبرداریایندر
وفراگیریواس هیبهامروزه.دانستزمینیخرابآبادسمت هایتنشوجنگهامداومت 
وفردی تااستهمراهیبیشترخوشبختیباغیرسخنگوحیوان زندگیویرانگر،اجتماعی 
استنزبااین.سازیمخویشسی رهیتحترازباننمیتوانیمما».ناطقحیوانزندگی

مسبب.(1)«خویشیمساختهیمقهور مایعنی،.میسازدمیسررامااسارتوسیلهیکه
کهاستکلماتی«معنا»دراخت فوضعی،چنین رد.میزنددامنراحقیقتهاجنگ 
باستان،دوراندراس ورهاینگاهتسلطآمدنسربهازپسوفلس ه، پیوستهیقت،حقم هوم 

.استکردهمیلسیالامریبهسویمنجمدوصلبامراز بهظهلحهرکهسیالیحقیقت 
در.نیستحقیقتچیدیچهکهمیگویدما معناییهرها«دال»،«مدلول»غیاب 

ودخکارایندیگرکه–معناجستوجویدردیگر،عبارتبه.باشندداشتهمیتوانند
گمشدهی«معنا»گوییتو.میکننداشارهیکدیگربهفقطوا هها،-بیمعناست همیشگی  یکلمهاهرمیگیرد،سراغکلماتازراآدرسکسیکههنگامیواستکلماتسرزمین

کهاستزبانازخاصیتیچنینوجودسبببه.میکنداشارهدیگرکلمهایبهفقط
برایجوید،میهمهازبیشترکهآنزیرا.میرسندبهنظردیگرانازگمگشتهترفیلسوفان
بدونزندگیسقراط،کهآغازیهمانازفلس هسرنوشتواستمستعدتراتهامیچنین

.گرفتقراراتهامیچنینمسیردردانست،بیارزشراجستوجو
منداناندیشفکریپ وهشهایجریاندربسیاریشگ تیهایامروزتاسقراطزمانازاما

فلس ی،حیرتبرگذاشتننهاییحدوسرگشتگیمهاربرای.استدادهرخزباندربارهی
راختلفممن قینظامهایآنهابراتکاباتاآفریدندراها«م لق»نخستین،فیلسوفان 

یهدارانینظرچشماندازازگذربا.زمینههادیگرومتافیدیکدرهندسه،در:کردخلقبتوان
هرایینسبیگروم لقگراییحدودوحد...دریدا،هوسرل،ویتگنشتاین،سوسور،چون
.َدَردمیراافسارهاباراینمیبافت،راافسارهاخودکهمن قی.گشتروشن رفترچه
تک راغیردلخواهیودلخواهکارکردوم هومهرکهساختهاممأمورراوا ههایمتک 

کهدبرخوردارنآزادمنشیایچنینازخودبهخودوا ههاتمامیمن،دیدازواقعدر.بپذیرند
منااممثالبرای...آرندفرودت سیریهربهسرعالم،مادهیانع افپذیرترینهمچون
مننه؛م،بکشچالشبهراآنامکانوشناختهرگونهتعبیری،چنینبانمیخواهمشخ ا

یدندیگریکسهرولی.کنمزندگیآنهااساسبروکنمدرجهبندیشایدراشناختها
.
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بنابراین.استحقیقتوفهمک نمایذاتا زبان».باشدداشتهدیگریانتخابهرمیتواند
برایمداومت ش–ستسخنگوناگدیرکه–انسان وقیقتحیاپدیدارهامعناینمایاندن 

ت کرورشدامکانسازتنهاحالعیندراماتعلیقبهمحکومت شیکه–راچیستیشان
باشدقراراگر»دیگرسویاز.(2)«مینامداندیشیدنوداناییمسیردرحرکت-است
دازدبیانتعویقبهرازدنحرفاستن همیدهراامریم لقب ورکهوقتیتاانسان

عینومیشودنوشتهیاگ تهآنچهتمامدربنابراین.نمینویسدونمیزندحرفهیچوقت
 بایسندهنوکهاستنادانیگونهآنازسواکام کهداردوجودداناییتوهموناگدیرفریب 
دراسا اس.میکندآمادگیاع ماحتمالیخ اهایپذیرشبراییامیکنداعتراففروتنی
وگ تار اتخاذباحتیکههستداناییادعایگونهایدو،هرگویا،سکوت 

نظارمیدانهرباوپرسشگون،بیان ونسبیگرایانهمنش سختگیرانهترین وخودانتقادانهت 
ظاهرداناییحسصورتبهکهادعااین.میدهدادامهخودحیاتبههمبازتردیدطلب
کرد؛تداللاسوگ تنبهآغازمیتواندستکمکهمیکندفرضچنینخودفربیانهمیشود،

.غیرهوآزمودمیتوانرفت؛پیشبهوبرداشتگامیمیتوانشناختشناسیعرصهیدر
یاعرفشکگراییمنش طریقازنمیتوانرابنیادیومحضخودفریبیاینهمچنین
همینسربرگ توگواما(3)«استسوءت اهمسرچشمهیزبان»آری،.کردالپوشانی
(4)«.استپایدارصلحراهتنهاکلمات،

کسیچهومیرویمکجابهوآمدهایمکجاازاینکه.کلماتاندآخرواّولتعیینکنندهی»
یمهستچهوداریمچهاینکه.میکنندمشخصکلماتراهمهمشغولایم،چهبهوهستیم

زبانمرزازهرگدآیا.میفهمیمکلمهفرمان تحتراهمهوهمهمیکنیم،حسچگونهو
مازبانمرزهایماجهانمرزهایاستگ تهویتگنشتاینکهچنانآیاشد؟توانخارج
رفپدیدارهایکهآغازینجاییآنازست؟ تانیممیکنامگذاریکارکردشانبرحسبراص 

گیردبشکلدیدگاهونگاهآنبهواس هیتامیکنیمسوارآنهابرراارزشهاکهجاییآن
کومتحوسلسلهکهروزی.میشویممعناهدارانمیانازانتخابیاسیر دمهربارهاوبارها

ازرهاییمانمیگرددمستحکمکلمات .مینمایدناممکنساختهایمخودآنچهاسارت 
______________________________

«.استسوءت اهمسرچشمهزبان.زدنخواهیحرفهیچتووکردخواهمنگاهتوبهچشمگوشهازمن...».3
.87صامیرکبیر،نشرام،33چاپقاضی،محمدترجمهاگدوپری،دوسنتآنتوانکوچولو،شازده:ازبرگرفته/
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برایکلماتنیدراناممکن !ساختهاندماخودتوسطوما،بردیکتاتورمنشانهفرمانروایی 
پیادهزندگیعرصهیدررامختلفرفتارهایومیکندحکومتمردماذهانبرچهآن

گراگ تزمانیکهبوددکارتگویانکنمغلطاگر–.آنهاستمعانیوکلماتمیکند
وفریبهاازنیمیازراآنهاسازیم،بّینوبشکافیمرامیبرندبهکارمردمکهکلماتیمعنای

(5)«.دادهایمنجاتتوهمهایشان
ذهنربکلمات.نیستندمق رمیکنندمعناومیفهمندچگونهراکلماتکهایندرآدمها»
ازشدنصخ برای.زیر وارودیکتاتورمآبانهسل هطلبانه،:میکندفرمانرواییکسیهر
یعنی–کلماتحکومتشر نشپادشاهیبهوم اهیمازدستهایسل هیبراندازی  اندن 

سرانوجدنیازاینخود چندهر.استنیازمداومم العهایواندیشیدنبه–دیگردستهای
دیگریمعناهاازجهانیگشایشبرایبهسختیکهباشدحکومتیهمانتسخیرکنندهی

خیانتارتکابجرمبهراخویشهمسرکهآنکسذهندر».(6)«میدهدفرصت
شد رد؟داچیرگیدیگرمعانیبروفاداریوخیانتچونکلماتیازمعناهاییچهمیک 
  ظحسربرکهکشوردارانیوفرمانروایانذهندرثروتومیهنمرز،خا ،زمین،م هوم 
ایمعنچیستاست؟چگونهخونیناندوتمامعیارجنگیبهحاضرکلماتاینمعنای
کهحقیقتوغیرتوتع ب سراسردان،خویشاوننددیکترینبیرحمانهیقتل تاریخ 
یریجلوگجهتاینبهفردیعملازاگراست؟کردهارائهکلماتاینمبنایبرتوجیهی
من قیایلدلکلمهیصورتایندراستنداشتهانجامشبرایمن قیدلیلکهباشیمکرده
؟استکردهتحمیلمابررامعنایشکدام
سریعتروبیشترکسانیچهحروف،وکلماتتمامایجابی،وسلبیم اهیمتماممورددر

یرینشوتلخدیگرانیاخویشکامبهرازندگیومیشوندآنهاازمحدودیمعانیم یع 
فرمقابلدرونبودهایمکلماتدستبستهیفقطتاکنونمااغلبآیامیکنند؟ مانفرمایی  شنیدنبایشخ کهوقتیمیگذاریدچهراایننامشماننشستهایم؟بیکارحدازبیشآنان
گروهیایجادراهدرراعمرشتماممردم،ونجاتوانق بچونکلماتیازمعناهایی
کلماتطتوسشدنراماینآیامیکند؟مبارزهسیاسیتشکی تکردنبرپاوشورشگر
بهندادنتندررادیگرانحقسرانجامکهبودنیفرمانَبروشدنرامکورکورانهچنان–نیست

لماتکازبایدکهشدهکههمزورباهمگان:نمیشناسدرسمیتبهبخ وصمعناهایآن
انق بی،فرد آنکهدریابندرامعناهاییهمان شیوهیانچنسربرراعمرشسراسرم ائب 
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ازگروهییافردحکومتآنکهازپیشپس.استکردهتحملفهمیدنازخاصی
نخستبی تدات اقمردمانازبدرگجامعهایزندگیبرپادشاهان ازهایدستحکومت 
برکلمات مامیتباالخرهکهمییابدتحققعظیموپرهیبتآنچنانپادشاهانآناذهان 
میشودماردهگخدمتبهمعانیآنگسترشوتثبیتوپیشبردبرایبشریدستابدارهای

مباداتا (7)«.برداردخدشهذرهایکلماتجهانسازگاری 
معناهاولماتکبدرگدسیسههایبرابردررامقاومتوهوشبیشترینفیلسوفانکنونتا»
وگرفتهاندکاربه –ذهنبراتورمآبانهدیکتسل هیمرتبهیبهآنکهازپیشرابسیاریکلمات 
کرداع مدانهپیروزمنمیتوان.کردهاندسرنگونمعناحیثازبرسند-زندگیبربنابراینو
وکارخرابدستهیودارهرازقویترامپراتور،هرازبیشفیلسوفبشر،تاریخدرکه

برابردرمسلحیارتشهرازمقاومتر راجهانوایستادهکلماتدلبخواهانهیحکومت 
برایگیرد،کاربهبازوزورببرد،دستجنگیس حکوچکترینبهبیآنکهاستدادهتغییر

هگونهربهیاوآیدبرسیاسیقدرتسازماندهیفکربهدلخواهشمعانیگسترش
.یازددستخودهیاهومحورتکثیر وقهرآمیدقوایوتبلیغاتفنولشگرکشی

هبراآنهاکهچیدیبرابردرآیاچه؟خودبرامامیکنند،حکومتمردمبرحاکمان،آری
دریعنی،استداشتهوامردمبرمن عتطلبانهومستبدانهفرمانروایی مختلفشیوههای

وناییتواذرهای...حقیقت،موفقیت،شادی،ثروت،پول،من عت،چونکلماتیبرابر
دلیلاینبهنهآنانشوند؟رهاقدریم اهیمیوغزیرازتادادهاندنشانعقلیسنجشگری

بلکهستهاندنشسیاستوقدرتمسندبرشودبیشترقدرتشانوپولون وذمثالبرایکه
چنین(قدرتپول،ن وذ،)کلماتاینمعنایازمعینیفهمخاطربهتنهااینهاازپیشتر

ندگیزادامهیبرایمردمازبسیاریکهنیستبیجهت.گرفتهاندپیشدررازندگیای
بهورمجبدائما آن،سازگارنماییوساختنتوجیهپذیرودلخواهشانسبکبهخویش

اتکاییپایههایزیرینترینمیتواندت کر.هستندت کرشمردن کماهمیتوفلس هگریدی
(8)«.بریددفرورامردمنگرشوزندگیمختلفسبکهای
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کوششهایوت شحاصلوبشریاندیشهیگونههایازگونهایآغازیناس ورهی
وخیالوخوابازرازآمیدهالهایزمان،گذردربشریاقوامکهانسانهاستخودجوش
درونشانههابهاس ورهراهازانسانواقع،در.تنیدهاندآنگراگردبردرازودورآرزوهای
کهمیبردپیخویش،اعماقدراستغراقباومیرسد،درونشجوشانچشمهیازپاهایی
نق هیهمیناز.استعالمخاستگاهوانسانمبداءات النق هیکهاستکانونیدرونش
آنازازلیخاطرهیرودهمومیگیردسرچشمهاس ورههانخستینهمکهاستفیاض
قالوقیلوزندگیهیاهویفراسویکهاستانسانیراستین،انسان.میشودجاری
اس وره،.میشک دازلیخاطرهیبالرویکهباشندداشتهپیامیبهشنواگوشیروزگار،
 بانظراینازواستجامعهیکمعنویونخستینتاریخ  مقایسهابلقکام  جامعهآنزبان 
قایقحادبیاند،متونانح اردرودارندمشتر کارکردیدوهرکهاس وره،وزبان.است
طریقاز.استرمدزبان اس وره،زبان .میکنندبازگومابرایرادورگذشتههایبهمربوط
عانیمبهفرهنگهادراس وره.دریافتراگذشتگانتاریخافکاروفرهنگمیتواننماد
ق ههایوقدیمیانخرافات،بیساماناحادیثوافسانهاکاذیب،واباطیلپریشان،سخن
عقایدبیانگرکهبینامونشاناستداستانیاس ورهسنتی،دیدگاهاز.استآمدهدروغ
بازتابهاس ورجدید،نظریهپردازیدر.میپردازدطبیعیجهانت سیربهیابودهبدوی
اهیگ.استواقعیتغریدیبیشترومشتر بیانوقومیکجمعیارزشهاینمادین
ونهینمادگشکلهاینخستینزبان،.مینامندمناسکصوریوش اهیجنبهیرااس وره

هبدستتوانستآنکناردرانسان.میرودشماربهانسانبرایکشفشدهموضوعی
انانس.بدندم اهیمساختارساختطریقازخوداطراففهمدرخویشتواناییکشف
ازگردینوینیس حت اعدی،شکلیبههمآنووا گاناینتوسطتوانستآنازبعد

اس ورهزاییدهیکهدانشوفلس ه.کندابتکارخویشذهنیارتقایموازاتبهرام اهیم
.



برقادرخودحرفهایشکلیبهاس وره.میکنندوظی هانجامروال،یکدرهستند
یوجه:صورتانددوبرهرزبانیدروا گان.استکلماتجادویازتمامهرچهاست ادهی
ابجادوییدیگرشاننوعوآنهاستنامگذاریبابهنددیکم اهیمبامرتبطداللی

رانگیختنبوغیرمستقیممعانیدادنبرقادرآشکار،وخ ادرپلکانیسایههایرنگبندی
وییجادخاصیتاینازتوانستخودنوبهیبهشعر.استمتضادهوسهایواحساسات

رابطرشع.میگرددآشکارشعریزبانپیامبرگونهیحالتروایناز.ببردبهرهایزبان
معنایم هومواس ورهدقیقفهمدردشوارمسالهیشاید.استاس ورهمستقیم

وورهاس بهشبیهسبکهاینخست،.استنهاناس ورهیدانستندراس ورهشناسی
انداستاس وره،.محلیحکایتهایوخرافهگوییوآنباحماسهسراییشدنمتداخل
کییا«اله»محوریتباشعرسرودنبازگوییشکلبهکهمقدستاریخیاومقدس
ومرگاشیاء،اصلآفرینش،همچونبدرگیموضوعاتدربارهیاغلباستالهیمخلوق
ربعظیمسل هگریواقدسیتذاتدارایهموارهاس وره،.میکندصحبتآخرتجهان
پروردهیبلکهنداردمشخ ینگارندهیاس وره،واقعدر.استآنبهباورمندفرد

،اس وره.استهمراهمعنویمیراثازانبوهیباکهفردیستنهوجمعیخیالپردازی
وجهچهیبهکهاستالهیمخلوقاتیاوالههیاوالهمحوریتبادینبازگوکنندهیبخش

ویدادرهرگونهمندائیان،نمونه،برای.شودمحسوبآنانتاریخومردمحالشرحنمیتواند
واریکیتجهانسویازتعیینشدهپیشازات اقاتدستهیدرراآنهاسربرآمدهتاریخی

آیینهایمندائیان،یادآوریاعیادتمامیمثال،برای.میدانندکوکبه توروهااز
دخوالهههایومخلوقاتتمامبانورجهانکهروزیاست؛ازلیگذشتهیبرایایاس وره
صورتجهانآندرنخستیناشیاءتماموتولدوازدواجتعمید،اولین.بودندموجود
تجددسبرایتاریخگسترهیازخارجدرمقدس،گذشتهیخاطرهمینبه.گرفت زمانازی 

درراآیندهمندائیان،اما.گرفتقراراعیاداینطریقاز توانایی  معرفیانزمتجدیدسازی 
مانزبرایگذشتهاشطبقراکمالوص ااستقادرآیندهدیگر،عبارتیبه.نمودند

.استپذیرامکاناس ورهایگذشتهبهبازگشتبازمانیبازگراییحال،اینبا.بازگرداند
کام اریختکهمرحلهایاس ورهای،آیندهیبهرفتنیاوبازگراییم هومتاریخکهدرحالی

افکار،انتقالبرایانسانبنابراین،.نمیشودواقعقبولموردمیرود،میاناززمانایندر
ودهانماازسرشارزباناین.میکنداست ادهنوشتاریاگ تارازخودذهنیاتوعقاید

.
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معناارایدفراگیرشانکاربرددلیلبهاماندارند،معناییخودخودیبهکهاستنشانههایی
زاکدامهیچولیاست،بخشیدهم هومیآنهابهخودظنبهانساناینکهیاوهستند
.هستنداشیاءنشانههایتداعیکنندهیفقطبلکهنیستند،نماداینها

احیدارماابابنحسینا-کیخسرو-(ع)نبیدانیالقتل:ت بیقیدینپ وهی
می دی،مه تقرنازبازماندهارمنیسیبیوسکتابخ ینسخهبهبامراجعهپ وهشگران

ینبدانیالجسددرخواستوشرقیرومامپراطوریموریسداستانآن،چهاردهمبابدر
ادشاهپخسروازموریس:میآوردچنینسیبیوس.میکندبازگورافارسپادشاهخسرواز

نتیسل خدانهدارنددیکدرمسیتابوتدرموجودجسدتامیکنددرخواستپادشاهان
راتاسمعروفنبیدانیالنامبهمسیحیانمیاندروداردنامکیخسروهافارسندددرکه
یکیکیخسروبارانبیدانیالکهمیشویممتوجهداستاناینازاینجادر.بدهدویبه

بهفمعروکهاستفارسبدرگپادشاهانازیکیخسرو،–کییاکیخسرو.میدانستند
حمدهیجملهازمسلمانتاریخنگارانازبرخیندددروبودهایمانوعدالتطلبی

دامهیادرسبیوس.میکردندمحسوبخداپیامبرانازیکیراآنبلخیابنواص هانی
آندنشخارجاثربرفارساهالیاندوهگینحالتبادرشکهباجسدآمدنبیرونداستان،

نبالدبهفارساهلتمامیآنکهموشدخارجحسین:میگویدومیکندبازگوبرایمانرا
راوانیفسواالتاینجادر.مینامدحسینراجسدصاحبنامسیبیوس.آمدندبیرونبهآن

شیهخامنداریوشنامهیدراست؟حسینهمانیاکیخسرونبیدانیالآیا.میشودم رح
عدهابکهوکردظهور"حیادارماابابنحسینا"نامبهمردی(ای میا)عی مدر:استآمده

پادشاهارآنورفتهگردحسینابهوبرپاخاستندعی میان.نمودراعی مپادشاهیادعای
فرزند"ابایرامنادیتو"نامبهمردی(کنونیعراق)بابلدرنیدزمانآندر.خواندندخودشان

"خذن رنبو"راخودآنکهتافریباندرامردمویافتهوسعتاوشهرتکهبوده"راحیعینا"
خودانق برهبررااوورفتندابایرامنادیتونددبهبابلیانآنبعداز.خواند"حیانیتانبو"فرزند
:آمدهداریوشمتنادامهیدر.درآوردخودفرمانبهرابابلمملکتتمامیوکردند

منووردندآنددمبهبستهدستراحسینآنانازفرستادم،بعدعی مبراینامهای(داریوش)
.ودمیشم حظهفراتسربریدهییا"فراتذبیح"عتیقعهدمیاندر.بریدمسرراآن

شگوییپی(ع)حسینامامظهورازعهدعتیقکهشدندمعتقدشیعیپ وهشگرانازدستهای
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بلکهکرده،نپیشگوییعتیقعهدنید،پ وهشگرانازدیگربرخینظربربنا.استکرده
بودهاریوشدبدستیاحسینوکیخسرو–نبیدانیالقتلداستاندربارهیبازگویینوعی
برنحسیبانبوخدن رمیانپیماننوعیمیشودمتوجهداریوشنامههایمیاناز.است
کهدومدن رنبوکونبیدانیالمیانعتیقعهددریادشدهپیمانبهشبیهبودهداریوشعلیه

بستنپیمانتانداسهمچنین.میباشدنبیدانیالتوسطنبوکدن ررویایت سیربهمربوط
درآمدهدن رنبوکشدند،معتقدبارهایندرتاریخنگاران.ویپدرونبوکدن رباکیخسرو

سومخذن رنبوآنانعتیق،عهدتاریخبراستنادبا.استسومنبوخذن رهمانداریوشنامه
با.داشتنوجودتاریخدرسومینبوکدن رکهحالیدرگذاشتندقرارابهامزداییبرایرا

دانیالیاوکیخسرقتل(سیاهپرچمداریاجامهپوشدارفیش)داریوشتوسطبابلبههجوم
وزگاررآنعراقاهلبرایتلخیحادثهینوعیبهومیافتدات اقم.قششمقرندرنبی

نکشتبهدستکه(هخامنشیپادشاهداریوشلقب)سیاهجامهپوش.میشدمحسوب
»ونبیدانیال خ ینسخهی،سیبیوستاریخ).زدبابلیتنختورات،درآمده«فراتذبیح 
آمدهچنین؛9بندیوحنا؛پنجممکاش هجدید؛عهددر.(فردوسیشاهنامهیوارمنی
:است
طوماربرگرفتنشایستهیتو
آنیمهرهایبرگشودنو

خویشخونبهایبهوشدیذبحکهچرا
ملتوقوموزبانوتبارهرازراآدمیان
...خریدیخدابرای
ایناصراحتکریمقرآنچندهر.استشدهکشیدهصلیببهمسیحمسیحیت؛نگاهدر

م لوباگرمسیحبگوییمبایدکنیمقبولرام لباینفرضااگرامامیکند،ردرام لب
بلندآنقدرمذبوحاینمیگوید9بندابتدایطرفی،ازکیست؟سربریدهفرداینپسشد،
امهینهمانطومار،بیشک.استآنبرمهرگشودنوطومارگرفتنالیقکهاستمرتبه
رسفرداینیعنی.استآنتاییدوامضاءمعنایبهمهرگشودنواستبندگاناعمال
درانبندگاعمالنامهیتاییدمهرکهداردمتعالخداوندپیشگاهدرمقامیآنچنانبریده،
فراتکناردرذبحبهمسیحیانمقدسکتابدرمیبینیدچنانکه.اوستبدستمحشرروز
فدیناهو»صافاتسورهی107آیهدرکریمقرآندرچنانکهاست،شدهاشاره «عظیمبذبح 
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کهستا(ع)ابراهیمحضرتقربانی،آیهیاینموضوعاگرچهمیکند؛اشارهعظیمذبحبه
تاشدتادهفرسخداوندسویازگوس ندیوکندقربانیخداپیشگاهدررافرزندشبودقرار
جلد،بحاراالنوارکتابدر(ع)هشتمامامازروایاتیدراماشود،قربانیاسماعیلجایبه
خ الو(ع)اخبارالرضاعیونازنقلبه225ص حهی44جلدو124ص حهی،12
.است(ع)حسینامامبهمربوطصافاتسورهدرمبارکهآیهاینکهاستآمدهصدوقشیخ

منابع
معارفوتاریخم العات،دفتر(.ق1418-ش1376)محمدمهدیفوالدوند،:،مترجمکریمقرآن-

اس می
نینشرانتشارات،(.ش1393)سیارپیروزمترجممقدس،کتاب-
دارنینویسوریه،المندائیه،المثیولوجیا،(.ق1430م،2010)خدعل،الماجدی-
امیرکبیرانتشاراتازلی،خاطرهیوذهنیبتهای،(.ش1356)داریوش،شایگان-
هستیف لنامهیابوالقاسم،اسماعیلپور،اس وره،وانسان،(ش1376)گریمال،پیر-
تهراناط عات،انتشاراتزهرا،خواه،میهنادبی،نقد،رویکردهای(ش1370)گورین.ال.ویل رد-
تهرانکبیر،امیرطالب،سمبولهایش،صارمی،وانسان(ش1352)گوستاو،کارلیونگ-
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بالسباألمریکي،الن سوعلماإلجتماعوعالمال یلسوفمید،هربرتجورجیعرف
التيلعقلیةابالقدراتیتمتعاإلنسانأنذلكفيوالحیواناإلنسانبینلإلخت فالجذري
باستخدامال عل،ردوال علعملیةخ لبهیقومأنیجبالذيال علردبتحدیدلهتسمح
ابالت کیراللغةترتبط.اللغة ا؛ارتباط  حتیلغوي،قالبفيادوم ت اغاإلنسانفأفکاروثیق 
کما.يالواقعوجودهاعلیال کرةتح لفقطاللغةخ لومن.الباطنيت کیرهحالفي
معقدنظاممواستخدااکتسابعلیالقدرةهيفاللغةفیها،المنعکسةاألشیاءإلیاللغةترمد

هذامنالمحددةاألمثلةأحدهيواللغةبذلك،القیامعلیاإلنسانقدرةوخاصةللتواصل
.النظام
قابلةوغیرمتراب ةاعتبارهایمکنوالتيواحدة،لعملةوجهانوال کراللغةرؤیةفیمکن
دراساتيف.ی کراللذلكیتحدث،الالحیوانأنت کر،أنتإذنتتحدث،أنت.للتجدئة
دراسةهيلغةالدراسة"اعتبرتشومسکي،نعوماإلنسانيال یلسوففیهابرزالتيحدیثة،
فلس ةهيةاللغفلس ةإذن."اإلنسانعلیت کیرطریقةت رضاللغةوأناإلنسانيال کر
.ی کرعقلعنت دروهيلإلنسانمیدةهيواللغة.البشريالت کیرتدرس

اللغةوظائف
وکانکیر،الت علیبالقدرةالمخلوقاتمنغیرهعناإلنساناللهخّص:ال کریةالوظی ة•
ّدال .ةالعقلیبمکنوناتهوی  ّرحأفکار،منیراودهعّمابهالیعّبراللغةمنب 
اللغةخ لمنالثقافيوإرثهعلومهح ظالبشريالجنسیست یع:االجتماعیةالوظی ة•

.تجاربهبهاویشارکهماألخرین،معأخبارهبهایتناقلالتي
الوص يحلیلالتخدمةفيبت ویعهاللغةالن سیةالوظی ةتتجلی:الن سیةالوظی ة•

.ووقائعأحداثمنحولهمیدورمابم بساتعلما األخرینإلحاطةوذلكلألشیاء؛



اوهذالرمدي،أوالش هيالک متبادلللبشرخ لهمنیمکنتواصلنظامهياللغة
اللغةونیستخدمالبشرأنهيوالحقیقةللغة،االجتماعیةالوظائفعلییؤکدالتعریف
االجتماعیةتوالت اع السلوکیات.بیئتهمفياألشیاءمعوالتعاملأن سهمعنللتعبیر
علیلال علردمسرحهيالرمدیةالغیرالت اع ت.رمدیةوغیررمدیةأبعادلهاالبشریة
الت اعلفي.لهااستجابتهفيالت کیرإلییحتاجالفالبشرالمشاهدة،وع ماتاألشکال
لتعبیرافیمکن.العقلیةالعملیاتمشارکةیتضمنمدروسفعلرداإلنسانیظهرالرمدي،

.لغويأوماديبشکلالرموزهذهعن
یکونقدو.والجماعاتاألفرادبینالمعرفةوتبادلوالخبراتاألفکارنقلعملیةالتواصل،
االتواصل الرضا،لیعبناء اآلخرین،بینأوالروح،محادثةأيون سه،اإلنسانبینذاتی 

انوظی تهناكلذلكتنمیتها،منوالغرضالبشریةالمجتمعاتوأساسواالنشقاق،
منوتواصلهاةالعقلیالرموزنقلطریقعنإنشاؤهایتممعرفیةوظی ة:للتواصلرئیسیتان
یدتعدخ لمنتعدیدهیتمالذيوالعاط ياللغويغیروالثاني،اللغوياألداءخ ل

.البشریةالع قات
واصل،التإلیتهدفالتيواإلشاراتالع ماتمنمجموعةهواللغوياواللسانيالتواصل
هيللغةاأنکتابهفيجینيابنذکروقد،الذهنّيالم هوممعالسمعّیةال ورةوتقاطع

اللغةأنیعنيوهذاواحتیاجاتهم،أهدافهمعنللتعبیرالناسیستخدمهاالتياألصوات
الولکنشکلیة،ومقاطعأصواتإلیمقسمةبدورها،والکلمات،الکلماتإلیمقسمة
 ناأضإذالذلكتقسیمه،یمکنالجدءال وتألن.وحداتإلیاألصواتتقسیمیمکن

،ت بحفإنهاکلمات، هووالنص،ن وصوفقراتوتسلس تفقراتالجملت بحجم  
بوجودها،الذاتوعيطریقعنالذاتمعالتواصل:هيوأنماطهااللغةهذهمنمدیج

خراآلفهمألنواآلخرین،ال ردبینالتواصلونمطللعالمالداخلّيووعیهاوماهیتها،
.الجماعاتوبینبینهالمشارکةالروحوتنمیةن سه،فهمعلیال ردیساعد
هدفهوربیة،التعلومفيالل ظیةغیرالسلوکیاتذلكفيبماالل ظي،غیرالتواصللکن
نبالجاوخاصةأبعاده،جمیعفيالجدلياالت الل هماالجتماعوعلماءالن سعلماء
ألهمیتهانظرا و.الل ظیةغیرللسلوکیاتوالعاط یةالمعرفیةاآلثارأياالجتماعي،الن سي
ال بیعیة،اللغةیعلتقت رتعدلمالحرکاتهذهفإنالل ظي،السلوكتوضیحفيالتعلیمیة

ینبغيلكلذوبالتالي،والت ور؛التعرفخ لمنتوضیحهاویتموظی تها،تکملفهي
.
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نیوّيبمنظارالل ظّیةغیرالسلوکیاتإلیالنظر األخری،السلوکیاتجمیعمعمت اعلکلّيب 
.ال ردعلیسلبّيأوایجابّيتأثیرمنلهالما

اللغةخ ائص
:فيتتمثلخ ائصعّدةللغة
ولهااتها،وکلمحروفهاترتیبفيمحددنظاملهاالعالمفيلغةکّلأّنحیثنظام،اللغة•

.األخریاللغاتعنوممّیداتهااستق لها
.الرسالةمحتویتنقلأّنهاأيات ال،اللغة•
تعّرفللاألولیالوسیلةأنبحیثاللغة،أساسیاتمنالخاصیةوهذه:ال وتخاصیة•

.الن قجهازمنن قهاهووفهمهااللغةمدلوالتعلی
منتألفتبحیثالمجتمعداخلل ت الکوسیلةتستعملألّنهاوذلكمعنیلهااللغة•

.والکاتبوالقارئ،والمتحّدث،السامع،ویعرفهای همهامعان تحملرموز
لوسطادوریکونوهنالغته،لتعلماستعدادهمعاإلنسانیولدبحیثمکتسبة،اللغة•

.والتربیةاللغةال  لاکتسابفيجدا مهّماالجتماعي
شيءوأمجردشيءعلییدّلداللةلهشيءعناللغةتعّبربحیثإشارةأيرموز،اللغة•

.محسوس
.طبیعّیةةع قولیستعرفّیةع قةهيلهیشاروماالل ظبینفالع قةعرفّیة،اللغة•
ثابتةستلیبأّنهااالجتماعیةالظاهرةوتّتسماجتماعّیة،ظاهرةأّنهاأيمتغّیرة،اللغة•

.باستمرارالتغّیرفیهایحدث
کتسمحّددةرموزا ثقافتهافيتحمللغةکّلبحیثالرموزمننظامللغة• الظروفمنبت 

.فیهااستخدمتالتي

العلماءکلتهمتاریخّیةظاهرةفهيع ور،مدیعلیمهما م    اللغةقضیةشّکلت
ناللغوییمنکثیراجتهدوقدالعمل،تمامأساسواألداةأداة،ألّنهاوذلكوالباحثین،
علیللح ول لعلماءاأذهانفيالمتناثرةجوانبهاویلماللغة،ی فمانعجامعتعریف 
.والباحثین
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فيقبوال لقیتتعدلمال کرةوهذهال کر،عنللتعبیرأداةمجّردتعتبرقدیما اللغةکانت
أنهاعلیال لس ةتعریفتّمفقدهذا،وقتنا عنذلكفعلیعتست وهيللم اهیم،تحلیل 
.األفکارعنتعّبرالتيالم رداتاستخدامآلّیةفيالترکیدطریق

:الم ادر
.4-12-2018بتاریخعلیهاّطلع،www.uobabylon.edu.iq،2012-11-21،"اللغةوظی ة"

.بت ّرف

-"language". The American Heritage Dictionary of the English Language
( 3ال بعة rd). Boston: Houghton Mifflin Company. 1992.
-"What is a Language? What is a Dialect?", linguacore.com, Retrieved 4/7/2018.
Edited.
-"CHARACTERISTICS OF HUMAN LANGUAGE", notesread.com,
Retrieved 4/7/2018. Edited.
-"Functions of Language", lardbucket.org, Retrieved 4/7/2018. Edited.
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حیث[1]"أغراضهمعنبهایعبرونقومکلإّن"قائ  اللغةوظی ةعنجنيابننّظرهکذا
اإلنسانيلتعبیراضوءوعلیوظی تها،تحدیدیعنيوهذاقوله،حدعلیالتعبیربناء وظی تها

شیرمتبادرة رة فکاإلنسانت کیرفيتکمنأنإاّلمدلولعلییدلالالمدلولإّنمخیلتهفي ت 
.الخارجفيوذلكماشيءإلی

عارفنساناإلأنکمااللغة،وظائفأدواتهحیثاللغة،بواس ةوذلكوبناءصناعةفالتعبیر
 وغیرها،وترکیبم ردةمناللغویةبالوظائفالتجاهلیمکنهالاللغويباستخدامهوواع 
أوالتعبیرتبارباعک معنوترکیبم ردة،عنکلمةمرجحا والتراکیب،الکلماتبینم ّرقا 
فيت کیرهنوبیاللغويتوظی هبینع قةهناكأنفیماالخ اببناءباعتبارالقولیمکن
إّنالجاحظقالکماک مأوترکیبأوم ردةطریقعنتعبیرا الخ ابوهيأالالذهن

ن وسهم،فيوالمتخلجةأذهانهم،فيالمت ورةالناسصدورفيالقائمةالمعاني"
مکنونةةومجوبوحشیة،وبعیدةخ یة،مستورةفکرهم،عنوالحادثةبخواطرهم،والمت لة
والوخلی هأخیهحاجةوالصاحبهضمیراإلنسانیعرفالمعدومة،معنیفيوموجودة

حيوإّنما.أمورهعلیلهوالمعاونشریکهمعنی نهاعوإخبارهملها،ذکرهمالمعانيكتلی 
ودقةاالخت اروحسناإلشارةوصوابالداللةوضوحقدروعلی.إیاهاواستعمالهم
[2]"المعنیإظهاریکونالمدخل
شارمستعملمن وقکامن،مخ يأّنهكذلذهنابال کرالخ اببناءإلیالجاحظوأشار ی 
الخ ابناءببشأنالجرجانيیریکمااللغويالتوظیفعندال حیحةوالدقةباإلشارةإلیه
بااألل اظفيیقعالترتیبفياالخت اصأّن" المنتظمةالن سفيةالمرتبالمعانيعلیمرتَّ

توجدفیماالمنشئذهنفيیکمنبرؤیتهالخ ابفموطن[3]"العقلقضیةعلیفیها
وبق دالذهنعنخارجا لیسالخ ابوإّنوال کر،المل وظبینع قة إنلبوعلم 

اللغویةللوظائفالموظف "قائ  الم ردةموقفعارف  "أو"أحکي"أو"أقول  مرجحا "اعتقد 



خ ابهبناءأجلمنویختاراآلخر،علیإحداهما
وذلك .بعلم 
عةوصناالخ اببناءعنعبارةهياللغةفوظی ة
م ردةلالکاتبأوالمتکلماختیارظلفيالتعابیر
ابقت نتیجةهوالخ ابإّنإذوترکیب،وأسلوب
المالعفيخارجيمنظورفیهبماوال کرالمل وظ
ّدوأکوالمتلقي،بالمخاطبللتأثیرالحقیقي

(الدال)المن وقالل ظت ابقعلیالقرطاجني
ال ورهيالمعانيإّن"قائ  الخارجيبالعالم

فيالموجودةاألشیاءعناألذهانفيالحاصلة
.  ابقتالذهن،فيصورة لهح لتكأدرإذافإّنهالذهنخارجوجودلهشئفکّل.األعیان

أقامكاإلدراعنالحاصلةالذهنیةال ورةكتلعنعّبرفإذا.منهكأدرلما بهعّبرالمالل ظ 
هةجمنآخروجودللمعنیف ار.وأذهانهمالسامعینأفهامفيالذهنیةال ورةكتلهیئة
[4]"األل اظداللته

هو"ذهنالخارج"منالق دأّنفیماالخارجيالعالممعالدالت ابققضیةتدکيوالمقولة
یثبتحیثخ ابا وبمخی تهممبأذهانهالناسیق دهاالتيالعمیقةالبنیكوتلالخ اب

عنيفهذاالمشهودالعالمفيالخ ابوجودالقولبهذاالقرطاجني القدامیاللغویینأنّی 
أوالمتکلمیارباختوذلكوأسالیبهاوآلیاتهابوظائ هااللغةمنمستخرجا الخ اببناءیرون

دن"م ردةالکاتب "المنیةوافته"یعلم ض  "هدرا ماَت"وترکیب"الَغّم"علیترجیحا "الح 
الدالالتبوعارفا عالما الخ ابعلیللداللةرؤیتهعنویعربالخ ابببناءیقوموهکذا
.وذهنا فکرا 
خ ابللاإلس ميالتراثفياللغویوننّظرالقدیمةاآلراءوباعتبارجاءماضوءوعلی

بناءعملیةتنضويبحیثتلمیحا ولوتعبیرهمحدوعلیأسالیبهم،وفقوذلكفحسب،
بوظائ هااللغةإلیمضی ا ذهنا اإلنسانيالت کیرآلیةتلیهاقوانینث ثةتحتالخ اب
کرا فالخ ابسرهياللغة تبقیهذاوبحسب،والمتلقيالمخاطبکذلكوأسالیبها
.وتن یذا ون قا 
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يف معاين العلم

بمسة ثعليب

(1)«.هلالجهوالوحیدوالشرالعلم،هوالوحیدالخیر»:سقراطالیونانيال یلسوفیقول
جیدا یما تعلتلقواأویتعلموالمالذیناآلباءحتیالعلم؟تجاهالکبیرةاألهمیةهذهلماذا
جیدلیمتعلتوفیرجهدهمق ارییبذلونوالجامعةالمدرسةبینال رقیعرفونالوربما

.ألبنائهم
 ورتعلیکبیربشکلساهمالعلمأننشاهدونحنالخیر؟هوسقراطقالکماالعلموهل
ماأوال نعرفأنالبداألسئلةهذهعلین جیبأنقبلولکنالبعض؟بعضهمقتلفيالبشر
.عنهاعلیهانح لالتيوالمعرفةال بیعیةاألشیاءوسلوكطبیعةدراسةهوالعلمالعلم؟هو

وهو"المعرفة"وتعني(Scientia)ال تینیةالکلمةمنمشتقةاإلنجلیدیةباللغةالعلموکلمة
حولل ختبارلةقابوتوقعاتت سیراتشکلفيالمعرفةوتنظیمببناءیقوممنهجيأسلوب
:رئیسةفروعث ثإلیالحدیثالعلموینقسم.الکون
(وال یدیاءوالکیمیاءاألحیاء:مثل)ال بیعیةالعلوم
(االجتماعوعلمالن سوعلماالقت اد:مثل)االجتماعیةالعلوم
(النظریةالحاسوبوعلوموالریاضیاتالمن ق:مثل)الشکلیةالعلوم
(الت بیقیةالهندسةوال ب:مثل)الت بیقیةالعلوم
جیبالبدایةإلینعوداآلندعونا العلم؟أهمیةهيمااألولالسؤالعنون 
جمیعیعلتقضيمعرفةوإیجادالسلیمبالشکلالت کیرعلیال ردیساعدالعلمإّن

الجهلوحلبیتل خالعلمفیهیغیبالذيالمجتمعألّنالمجتمع،فيوالتخلفالخرافات
وتعدوا.(2)«الخرافاتلسمومدواءهوالعلم»سمیثآدمقالوکماوالتسلطوالخرافة
الثقافاتأهتمت.ت ورمنالیومعلیهنحنفیماالسببهيألنهامهمةالعلومدراسة
کیمیائیةالالموادخواصمعرفةفيبالعلمالقدامیالنهرینبینماب دسکانمثلالمبکرة
االهتمامضا وأیوالنسیجوال ابونال خارصناعة:مثلالیومیةال ناعاتأجلمنال بیعیة
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ثموال بالتنجیمعلمودراسةإلهیة،ألغراضوکانتالحیونوفسیولوجیةالتشریحبعلم
قراطیةاالرست)العلیاال بقةعلیح را العلمکانالک سیکیةالقدیمةالع ورفي

وأولةال لس علموهوالیونانیینعنفجرهکانالعلممنجدیدنوعهناوظهر(والبرجوازیة
األوربیة یالوسالع ورفيثم.أرس وهواإلنسانیةالمسائلدراسةفيال لس ةطبقمن

عالةفمساهمةالمسلمونوساهمالعلومأنواعشتیفينوعیةنقلةهناكکانتواإلس میة
التنویررع فيثمومن.الب ریاتفيالهیثموابنال ب،فيوالرازيسیناابن:مث  

شعارأوهدفوکان.الیبنتسوغوت ردنیوتنإسحاقیدعلیالک سیکیةالمیکانیکاظهرت
.اإلنساناةحیتحسینشأنهامنالتيواإلختراعاتالثورةإنتاجهيال ترةتلكفيالعلم
لثورةاقیامإلیأددتمماالعلمفروعمختلففيشاملةعلمیةنهضةإلیالت ورهذافقاد

ت ادیةاالقالحیاةعلیالبالغاألثرلهاکانتثورةوهيعشرالتاسعالقرنفيال ناعیة
القوییلتشکفيال ضللهاالتيوهيوخارجها،أوروبافيسواءوالسیاسیةواالجتماعیة

.الیومالعظمی

:حدینذوس حالعلم
علیشالعیوسهلالحیاةمجاالتمختلففيالناساحتیاجاتلبیالعلمأّنمنبالرغم
کالأشمنوشک  البعضبعضنامعالتواصلفيالکبیرال ضللهوکاناألرضهذه

لمفاإلنسان.اعلیننقمة کانأیضا أنهإالوالمجتمعال ردعلیالکبیرالتأثیرولهالحضارة
 .بذلكیرَضملالداخليوحشهفإناإلیجابیةالسلیمةطریقتهفيالعلمیستخدمأنیکتف 
إلنسانالقتلال تاکةاألسلحةوطورکذلك،للقتلالسمصنعالدواءصنعالذيفالعلم
المخل اتببسبالبیئةوتلوثتاإلنترنت،شبکاتعلیوال ساداالنح لونشراآلخر،

الشردعةنهيتلك.البناءفياستخدمهکماالدمارفيالعلماإلنسانفاستخدم.ال ناعیة
الذيالعلمهذاةباست اعأنوالت کیر.الذاتیةبالرقابةإاّلعلیهاالقضاءوالیمکنعندهقائمة
نجعلهأنلهجعالعلماتجاهواجبنا.لهاستخدامناسوءبسببإبادتهایمکنهحضارتناصنع
هذهلیعنحافظوأنم الحه،بهویحققأفضلحیاة یعیشاإلنسانتجعلس موسیلة
.بههتمامواالبالعلمإاّلأمةتقوملنوتذکر!للدمارالللبناءعلیهااللهأندلناالتياألرض
لذةکلمنعوضالعلم»:العلمفيالماورديقالهبماهذامقاالناونختم غن 

کلعنوم 
.(3)«.سلوةت تهلمبالکتبتسلیومنخلوة،توحشهلمبالعلمت ردفمنشهوة،
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ما؟لنصیجذبناالذيما
نوحیسّرها،نعرفحینماالق یدةمناندهاشنان قدفإنناسحر،أيکمافن،أيکما
تکونأنبدالالخلقعلیالشعرطاقةإن.فشیئا شیئا بهاشغ نان قدمعهااللعبنکّرر

،یکونأنالبدسّرهفإنلذامتجددة، أهّمماهوالمجازالشعرأنعلینت قکناوإنمجهوال 
ت ویرإلیجذبنالال بیعةحیلةهيوعبثیةط ولیةتبدوالتياللعبةهذهفإناللغة،ی ّورما

للغةرادةإدونأوبرغبةتنخدعبیولوجیةکائناتنحنوها.ومشاعرناأفکارناثمومنلغتنا،
اإلنسانبهیقومال رد،للکائناختیاريفعلکونهمنبالرغمالشعرفإنولهذا.تملکهاالتي

أرادسواءارسه،یمأنلهالبدللنوع،بالنسبةجبريفعلعینه،الوقتفيلکنهإرادته،بمحض
کائناتکحیاتناأنکمان سه،بالشعرمرتهنةعاقلةککائناتحیاتناوکأنیرد،لمأمذلك

(کنوع)نقومولکياألخری،ال  ریةاألساسیةالحاجاتبقیةأوبالتن سمرتهنةبیولوجیة
ب رضإمال تهاسعلیناتمارسال بیعةفإن،(العاقلة)الحیاةقیدعلییبقیناالذيبواجبنا
.الجذبطریقعنبهللقیامبإغرائناأوالحاجة،ب ریقالواجب،ال علهذا
تدخلتال بیعةأنهذایعنيهلالشعر؟ی قدحینکیانهسی قداإلنسانأنهذایعنيهل
علییهیا ترفهامشا ولیسوقدره،اإلنسانم یرهوالشعروأنبالشعر؟لتغریناتدالوما

أنزعمأ.الحیاةمرضأوالخوفعلیبهالیقضياإلنساناخترعهاإضافةأون سها؟الحیاة
،صحیحا لیسوذاك،هذابیناألمر ،خ أوالتماما  کلمةبنعنیهلمایعودذلكکلم لقا 

.(الشعر)
الغامضةللمشاعرالجامعالنظامباعتبارهاالموسیقیالموسیقی،إاللیسمنههناأعنیهوما
خ لهامنعّبرتيالواألصواتالمعاني،تنبثقومنهاعنهاالتعبیرعلیوتجبرناتعتریناالتي

ثم عة،متقبشریةآهاتأوال فکانتالمباني،کانتومنهاالمشاعرهذهعنالقدیماإلنسان
معثمبالغناء،أشبهنلتکوتنغیمهامعت ّورتثمالعویل،یشبهماإلیتحّولتفشیئا شیئا 
.



فياآلخر،أحدهماینحتاللغةمعالشعرترافقالمغناةال وتیةالمقاطعهذهازدیاد
یقة،سحودیانأوقدیمةکهوففيرعاة،أوصیادینغناءالشعر،فکانال وتي،شکلهما
عماالتعبیرت یعتسالأنهانشعروالتي(نمّلها)التياألصواتلهذهتراکمیا بناء اللغةوکانت
لجئنایعترینا، بوسائلنهامالسابقوح ظمنها،والمدیدالمدیدابتکارإلیال بیعةفت 
أوقراصأعلیح ظهاحتیوحروف،أشکالفيالترمیدحتیاألولی،الش اهیةمنمتعددة،

ن سهااللغةاختراعقبلالم ردات،اختراعقبلموسیقی،إالالشعریکنلماس وانات،
ل ترةيبقوقدالبشري،ال وتموسیقیالشعرکانن سها،العملیةهذهعبروت ویرها
بنیتهتلیسهيالتيالموسیقیمنالتخلصیمکنهوالالموسیقی،علیمعتمدا طویلة
للتعبیرأوال (یمبن)باآلهبدأتالتياألصواتکذلك،الشعوریةبنیتهإنمافحسبال وتیة

،(معنی)األلمعن ثیرا کالم رداتهذهوتعّقدتوکلمات،أل اظ،إلیت وّرتثممث  
علیالمعقدهمال هذاتبسیطعلیال نونبعضاشتغلتآخرسیاقفيلکنماهیته،لت هم
/الشعری قدحینکیانهاإلنسانسی قدأجل،أنأعنيفإننيوبذلك.کذلكأصواتشکل

ومنیة،الحساسمنالقدربهذا(کنوع)وهولیسی قدهما،ال بیعةتترکهولنالموسیقی،
بالموسیقی،هن سفيالق يالغامضعنالتعبیرفيوالجامحةالغریبةالرغبةومنالغربة،
.وبالشعر
قاناموسیعنبموسیقاهالتعبیرعلیقدرتهألیسما؟نصإلییجذبناالذيما؛إذن

فيالخ ّيال وتفيعنهانبحثالتيوالدهشةالغامض،السحرذلكألیسالداخلیة،
-لةمجهوالکثرةهذهتجعلها-محدودةالبأصواتال متناهيالتعبیرهوألیسأرواحنا؟

 کرةبنهایةودونأخری،بعدمرةال بیعة،تغریناوهکذاوأفکارنا؟مشاعرناتعقیداتعن
مشاعرناموضغللحظات،ولوی ّسرمناسبصوتإیجادفکرةالموسیقی،/بالشعرالتعبیر
کمنحتناالتيالحساسیةبهذهإنهاالت کیر،علیتجبرنابذلكإنها.وأفکارنا بغربةیشعرنوع 
البشريلکائناوکأنعقولنا،لنا،األجملهبتهااستخدامعلیتجبرناعنها،التعبیرفيورغبة

وبشعورهیه،فالتيالموسیقیبهذهشعورهمعإالالمناسبةب اقتهعقلهیستخدمأنیمکنال
.عنهماالتعبیرإلیوتوقهوالتوهانالغربةبهذه
لأجمنوالال عام،إیجادأجلمنالعقلهاستخدماإلنسانأن(هنابشعریة)أقترحإنني

خدمهاستإنماالحیوان،معفیهایشتركالتياألخریالحاجاتبقیةأجلمنوالالجنس،
لهادیجوالداخلهت دحالتيالموسیقیلتلكمقاربصوتإصدارأخریمرةلیجّرب

.

105 قسمتدوم–3شمارهى–99ردیبهشتا–نوابتىمجله



، باللغة،لرب هعةال بیحیلةألنهی همه،ولنال وت،ذلكلی همیستخدمهوسیظلت سیرا 
ذلكمحاولةأوومشاعره،أفکارهشرحعلیقادرا عقلهتجعلالتيالوسیلةهياللغةوألن
األصواتتنسّلکماوالمشاعر،واألفکارالمعانيتنسّلذلكکلومناألقل،علی

.والموسیقیوالمجازات
،أع تناببساطة،ال بیعةفعلتهماهذا المشاعر تناأعاستخدامه،علیتجبرناولکيعق  

منحنامنهالالبدکاناستخدامهتجددإلیت مئنولکيوتشعباتها،واألفکاروتعقیداتها
أجلمنوهکذاالموسیقی،/ال وت/باللغةعنها،التعبیرورغبةوحساسیةبالغربة،الشعور

تق ریة،منتهالحرکةفيوهکذااللغة،بق ورنشعرأنالبدفإننااألنسبال وتنجدأن
بدورهامتقّدالتيوالموسیقی،ال وتإلیفنلجأعنه،التعبیرنریدماشرحعناللغة

،م مستهمنتقتربالشعور،ذلكأوال کرةلهذهتأوی ت علیناوهکذا،أحیانوتبتعدحینا 
.مجبریننکتبهماوأنمجبرین،والموسیقیاللغةن ورأنبشریةککائنات
الثانیةوفي،الذاتإلیالتحدثهنالكاألولیالدائرةفيدائرتین،إلیاألمرتقسیمنست یع
انیةالثوفيوالموسیقی،والغناءالشعریکمناألولیفياآلخرین،إلیالتحدثهنالك
،اإلنسانیکونولنوالحوار،الخ ابیکمن منهاالتيالثانیة،بالدائرةمهتما أوقادرا 

کمنظومةغةاللستتکونمنهاالتياألولیبالدائرةیبدألممارموز،کمنظومةاللغةستتکون
غبةوروالواضحة،الغامضةواألفکارالمشاعرمنمجموعةیحرکهماالدائرتینوک أصوات،

أي–نهاأب ارقلکنمغّرد،طائرأيفيأوجدتهامثلمافینا،ال بیعةأوجدتهاالغناءفي
منحناعبر،ال نأوالشعرأيالسحرفيالسّرعنالبحثرغبةکذلكفیناأوجدت-ال بیعة
اللکننااخلنا،دموجودةموسیقیعبرالتعبیرفيوالرغبةوالغربةالحساسیةمنعالیا قدرا 
.نعرفولنهي،مانعرف

النص؟معنیفيالموسیقیتؤثرهل
لألمور،وترتیبنایرنا،ت کطریقةفيکثیرا تؤثربها،ن کرالتيفاللغةاللغة،عنمعدولینلسنا
فياللغةحرکاتمشاعرنا،اختبارطریقةفيیؤثراللغةهذهحروفعددلألشیاء،نظرتنافي

کلقمریة،والالشمسیةالحروفالم ردات،منهاتتشکلالتيال وتیةالمقاطعالعربیة،
ختارنالإننات کیرهم،طریقةفيوتؤثرمتحدثیها،فيتؤثرما،لغةظواهرمنظاهرة

،وأفکارنامشاعرناعنخ لهامننعّبرالتيوالجملوالتراکیبالم ردات فيلبتماما 
.
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التراکیبوالم رداتهذهفإنالشعریة،ال بیعةذاتالن وصفيوخ وصا کثیرةأحیان
،بعضهاتختار أخریاهاتاتجفيلیذهببدایتهعنالنصینحرفأنالممکنفمنبعضا 
صورةأو،قریببترکیبللکاتبیشيترکیبأوسواها،بم ردةلهتشيم ردةخ لمن

بما(ریبأخأوبدرجة)متحکما الکاتبیکونقدالکتاباتمنکثیرفي.وهکذاب ورة،
،ذلكی علأنیست یعالقدالغالبفيلکنیکتب، بینصراعمةثسیکوندائما طوی  
فيهابیذهبهوبینهما،الرقصمنحالةهوإنماحقیقیا صراعا لیسهوولغته،الکاتب
نيالمعایوّسعماوذلكاللغة،یوسعماهووذلكأخری،من قةفيبهتذهبوهيمن قة،
ذاوهکجدیدة،معانيالمستخدمةوالمجازاتالثابتةالتراکیبتخلقوهکذا.واألفکار
ماشکلفيمراألاختبرناولوباللغة،ن کرفإنناوهکذابعینها،أفکارا مالغوينظامیستدعي
بعدمرةاألمربناجّروکلماتلقائیة،ب ریقةذلكن علأنناسنجدفإنناالحّر،بالتداعيیسمی
کثر،بتلقائیةاألمرفعلواست عناأخری، إنمافوضی،لیسالحرالتداعيأنسنعرففإنناأ

لیعاللغة،معبالتعاونتعملالذاتیةوالخبراتالذاکرةوتركمعان،منمعانانس لهو
لمتاهة،اأوالمظلمةالغابةبعبورتشبیههایمکنهناومنمتعددة،أمورأوأمرفيالت کیر
.المتنبهالحذربحّساألقلعلیأووالخبیر،العارفبحّسلکن
بالن وصعلقیتفیما)عشوائیةألفکارعشوائيکموّجهاللغةواستعمالالحّر،التداعيفکرة
الکذلكاوهن.النصفيمختل ةأفکارا أوجدیدة،ن وصا یخلق(الشعریةال بیعةذات
أوالظلمةفيكالتحّرلدییحّرکناالذيالمتیقظالحذرذلكبلال وضی،بالعشوائیةنعني

.المتاهة
کرتهذاعلیأحدنایعتمدکماوالمتاهة،بالظلمةشعورهالدیذاکرتهاعلیتعتمداللغةإن

والتحسسوالتوقعوالحدس،الحذر،مثلاألخری،خیاراتهات ّعلهي.ذلكلدی
یةاللغوالذاکرةعلیوباالعتماد)فإنهالذاعادة،ذلكنحنن علکماوغیرها،والتوّجس

المناطقتضيءأوال جوات،خ لهمنلتسّدالکّلي،مخدونهاإلیتلجأ(فردلکل
مندیدنأنمنایستدعيماوهذا.ال ریقنحوبهاتسترشدع ماتإلیتهتديأوالمظلمة،
ینحن سها،إرشادعلیالقدرةلغتنانع يأنأجلمنلدینا،اللغویةالذاکرةهذهمخدون
.نقولهأننودّالذيالمجهولذلكعنالتعبیرفيعلینااألمریتعّسر
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الشعریة؟الکتابةفيالموسیقیهيما،إذن
والتراکیبوالجملالحروفتناسقتأثیرهيالداخلیة،الموسیقیإنالقولمألوفا یبدوقد

،القولهذایبقیغالبا لکنالنص،علیوالمشاعروالمعانيوال ور ت علفکیإذغامضا 
فيذلكلکتأثیرنقیسأننست یعکیفبلذلك؟لت علاألدواتهذهتتحدکیفذلك؟
واحد؟شعريأونثريمق ع
النصوراءالدافعإنبلبالنص،المتلقيع قةفيمباشرا تأثیرا الداخلیةالموسیقیتؤثر
الکاتبةالن سيفللتأثیرداخلیةموسیقیتکوینبینأيهذین،بینمدیجا یکونماغالبا 
، .السابقةوحساسیتههثقافتعبرالموسیقیلهذهالمتلقيواستعداد.بالتاليالمتلقيوفيأوال 

روفالحموسیقیفيالسمعجمیعها،للحواستشغیلللن وصالداخلیةالموسیقی
التذوق،ال،األشکتحسسفياللمسالت ویر،لدیاألشکالتخیلفيالرؤیةوالم ردات،

،البشریةالذاکرةعلیاالعتماددونومنوالتذّکر،التأمل،..الشم رقیعموما  اللغویةةوالع 
،الثقافياالعتبارفي منفمانص،الفيالداخلیةالموسیقیتتناغمأنیمکنالخ وصا 

وبحسبقارئ،الن سفيمسبقا متشکلاألساسيوشکلهاإالالکتابةفيداخلیةموسیقی
.الداخلیةالنصموسیقیتتشکلالقارئ
دادناأجمشاعرعلیبلفحسب،نحنمشاعرناعلیتعتمدالالداخلیةالموسیقیأنکما

مشاعرهمبحسبوأیضا األشیاء،تجاهمشاعرهمبحسبأوال لغتنا؛م رداتنحتواالذین
فعالواألواألشیاءاألشکالیقّربونفهمالم ردات،هذهصیغتمنهاالتيالحروفتجاه
أوهها،تشبأصواتأوالحروفهذهأصواتإلیبهایقومونأوفیهای کرونأویرونهاالتي

موسیقی)إالتکنلمالحروفأنإذنفلنتخّیلعنها،مأخوذةأومنهاقریبةأصوات
واألشیاءاألحداثترّمدکانتموسیقیألجدادنا،جرتمعینةألحداثالیومبلغة(ت ویریة

سمیةتیریدونیکونوالمأنهمإذنهناأفترضإننيتجاهها،مشاعرهمعنتعّبرأصواتإلی
الإاللغةومااألسماءومااألصوات،بهذهتجاههامشاعرهمعنیعّبرونکانوابلاألشیاء،
أسالیبلنااصاغوذلكبعدأکثر،الوممارستهاال دفةنتیجةذلكبعدحدثعرضیا حدثا 

أنبدالذلكکلوفيوالتخییل،الت ورأسالیبثمجمل،ثمکلمات،لخلقالترکیب
،کانال وتأننعرف وهذاالمعادل،أوالرمدإیجادإلیدلیلهمإنهبلوموجودا حاضرا 
األلملك،کذنتخّیلأنولنااألجداد،أولئكمشاعرعبرالیومنتحدثأننامعرفةإلییدعونا
الیومنن قهاالتي(النخلة)مثللشيءصوتیا معادال لیجداألجداد،هؤالءأحدبهشعرالذي
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یفوکاالسم،بهذاالشجرةهذهلیسمالجدهذادعاالذيماالمکترث،غیرالناسيبسهولة
أيمنلها؟ال وتيالمعادلهذاأجدادهأوهوأوجد الشجرةهذهتجاهمشاعرهمفيعمق 
ال وتيلرمداخرجوجائعا ضائعا یکونربماإلنسانالثمروتع يال حراءفيتقفالتي
؟امتنانا لیکونتخّلق،أو(نخلة) والحروفعضبببعضهاالکلماتتتشابكوکیفمث  

؟ودالالتهاواألصواتواستدعائهاالمشاعرمنمعقدنسقفيببعضبعضها

ترکیبالبروحنتشبعأنأجلمنالتراث،کتبقراءةأهمیةعلیالتأکیدمنالبدهناوإلی
،تابا کقرأنافکلماالکتابة،فين سهاعنلغتناتغتربالأنأجلومنلغتناجملفي مترجما 

ندرکهالقاعفيحثنبفإننابلغتنانکتبإذألنناالتراث،فيکتابا نقرأأنالمقابلفيعلینا
أوفالموسیقیبها،نکتبالتيالن سیةحاالتناتناسبت ویریةموسیقیعنأن سنامن

ل شتغالریقةوطلل هم،نظریةبلآلیاتها،أوالکتابة،فيدرسا إذنلیستالب غیةأدواتها
.والمعنیفةالمعرعنالبحثسبلمنوسبیلن سها،الت کیروسائلمنووسیلةبال کر،

الحیاةیکتش ونآالفأومئاتإالأجدادكیکنلمحینالسنوات،آلالفممتدةثقافةإنها
عنيتوکانتالراهن،الوقتفيلهااعتیادنامنأکبربدهشةالحروفوین قونمرة،ألول

عمتتآلفإذالحروفهذهکانتحیناآلن،لناتعنيمماوأشّدوأهمأکثرلهمبالنسبة
ت لبمارمشاعرهيبلالقوامیس،فينحننکّدسهاوم رداتتسمیاتتمّثلالبعضها
عوريشاقتراحعنتعّبرکانتمالشّدةموسیقیةمق وعاتأوق ائد،تکونأنحدإلی

النبرة،هذهأوال وتذلكرنینعلیالح اظعنمسؤولاآلنأنتوها.حدثأولشيء
حساسإوأورثوناحروفهم،أورثونالغویین،أجدادفيمشترکینکقارئ،وأناککاتب،أنت
.الحروفهذه

مندالبالم ردة،فيال وتيالشعوروتوارثال وتيالمعادلفکرةعنوبالحدیث
حوادثاهتجمابإحساسنشعریجعلناالذيماإذالتجربة،فيالتجریدفکرةعنالحدیث

نکّونأنفقطعنهاالقراءةخ لمننست یعفع  هلبها؟نلت قلمقضایاأونعشها،لم
ریدالتجمثلم اهیمدونفکرة،أوأمرا تشرحأنحقا للقراءةیمکنهلتجاهها؟مشاعر

لش رةات قددونهمنالمتلقي،لدیمعادلوجودعلیأساسا یعتمداناللذینوالترمید،
فيالموجودةالمعادالتهيمالکنبال بع،ذلكیحدثأنیمکنالوغایتها،مضمونها
خ صواستالتجاربتحلیلعلیقدرتها(ماحّدإلی)تضمنوالتيالبشریة،الن س

.
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نامشاعرنستدعيفإنناق ة،نسمعأوحدث،عننقرأحینإننامنها؟وغایاتهامشاعرها
الخاص،مناأللدیناسیستدعيمسببهکانأیا ألم،أيفإنلذااأللم،نعرفاألولی،وأفکارنا

 لبیتوحینالرغبة،نعرفالحدث،أوالق ة،فياأللمخ لهمنن همالذيمعادلناوهو
ة،الق أوالحدثفيالشخوصشعوربهلنعادلالرغبةتجاهشعورنانستدعياألمر

أوالق ةأوالحکایةفيموجودهوماوبینبینهنربطداخلنامعادلمنلناالبدوهکذا،
اهذفهمه،نست یعولنسیربکنا،األمرفإنالمعادل،وجوددونومنذلكوغیرالحدث،
ض،المریالشخصن سداخلمعادلوجودینعدمإذالن سیة،األمراضبعضفيیحدث

کلنااأننکماداخله،فيالشيءوبینالحدث،فيیقالمابینیربطأوی همیعودف 
م هومةغیرفکرةالموتی بحلذاالموت،عنحقیقيمعادلوجودلدیناینعدمبالتأکید
یکتن ها،ماهوالغموضیبقیلها،خارجیةمعادالتإیجادحاولنامهماعندنا،تماما 

می  البشرأکثرباعتبارهموال نانینالکّتابحیاةفيالقوةبهذهحاضرا الموتیبقیوکذلك
إنهأن سهم،فيالمعادالتعنللبحث الاألننإنمامنه،نخشیألننالیسهکذاحاضر 
معادال یجعلهنألعقلنایمکنیشبههشیئا نختبرولمنختبره،لمأرواحنا،فيمعادال لهنجد
.له

فيیالموسیققیمةندركوالداللة،وال وتالتجربة،تجریدموضوعيبینوبالربط
وعبرلکنة،الذاتیتجاربنایخصفیمافقطلیسمشاعرنااختدالعلیقدرتهفيال وت،
ندركأننایمکنهذاأساسناوعلیما،للغةالثقافیةالتجربةیخصفیماهذااالختدالم هوم
عودةوفه،(خ وصا أدبي)لغوينشاطأليمرافقةکحالةواإللقاءالن قاسترجاعأهمیة
فيموجودهولمارموزمجّردباعتبارهملیسوالجملة،والکلمةللحرفاألولالشعورإلی

علیالواقعتأثیرعنتعبیرا ن سه،الواقعمنأهمليبالنسبةوهذاباعتبارهمبلالواقع،
،المن وقالحرفلکنرمد،أنهعنهالقولیمکنالمکتوبفالحرفالبشریة،الن س

،ندعوهأنإالیمکنناالالمن وقال وتيوالمق ع التيخاصةالال رخةباعتبارهفنا فنا 
ذلك؟غیرال نومامشاعرهم،عنللتعبیراألجدادأطلقها
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بنية الّنص وجغرافيا الّسيطرة

إبراهیم رحیم

اک مالن خنا.الجسدبیتکانتوالکلمةالکلمةلبنیاناألقدمالحجّرالّ وت،کان أرواح 
لم  نعاالجمالوبهذاال وجودلیلفيالّساطّعةالّشمسلنشعلأحرارا،بالعوالموقمنا
.الّسرمدياإللهبأمراللوغوس،بأمروالّظهورال  احةمنبلغناماوبلغناسکرنا
ننعلمکنا هذاوالّشّكبالیقین،البالّشّكیکون،مایحدث،ماقبل،م  حولجمعناصراط 

نامائدة  ماالمترّسّبالقلّقهذاوماأکونمنأنا،َمن.واألنینالوجعزاد دفین؛زاد منأشبعت  ل 
!أکونسوف

تحتاألسامي،فراغتداوینابأوهامنا بالحرفهالقلناجنان لدخولالّدمکان؛بیبانلناف 
.بعدناخالدة لتکونيب نعنا،خالدة لتکونيالواحد،

2
للّ یرانالّتقلیدّیةالحدودشرابالکلمة، جدیدةاموسّیةقآفاقنحوبجنونیشرئّبوذهن 
مقالیدعلیوالّسی رةلل تحإّنمافحسب،للبقاءلیس سل نةحکم  ماطرةتکنلمأوراق 

ّردتإن تکون؛أنلهاسیقّدرولکّناألمر،غالباإلحساس الدالخالباردجسمهامنج 
 بالغلسیاطالحاجةدونماوالغموض،الغوصلنهرالّثانیةالّض ةدفءواحتضنت
اریبوالالّسوداء !المقادیرمسمّیاتریاءمنبعید 

3
بس سلیجلجلناعم،حدیدّيقیدالّسی رة ّیة حروف  دع شالأبدّيدع شیدمو برنین  لناهامسة البکماء،الباطنطبقاتنحوَعنوة الممتّدةالّ اعقة روحبحنین  ل یفاني ّ
:الومیض

اوأنتمالمحاربینأبنائيیا األبجدّيکونالّسواديبلغتمقدهاالمقهورین،أبنائيیاأیض 
ا، یًّ الموتزندانةوحشةمنهاربینب والت،منصنعتمبمافخورینصامتینفلترقدواسو
!األبدي
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عرشعلیجلستقدال ئيالحروفتلکم قّيقدصوتي  الّش یف؛عالّناصالّدمانبدمس 
ا تلوالهائجةالّشهوةلذائذمننافذ  منفسکرتشربت.جمیلإلهّيذهنّيانتعاظ  کؤوس 
دماء سبیلفيدتعلملمأوهذاعلمتدبالّرضاعةوأخریبالوالدةلهاأخوات  ؛عروش 

.االنقیادوالّسی رةبحروبموّلعة داألزلمنذدوال مرئّیاتالمرئّیاتحدودفيجاهدت
4

والبیاض،هنالّذجغرافیافياآلخرومرآةالّذاترایتاتحتتوّحدتال ئيالخ ّیةاألیادي
االمتأّخرالمستقبلوهمولت نعالّدائمةالغلبةلهالتکون زادتداواةومسحریةمنددوم 
!الوهميالّس موأتباعالخیاليالّسلمأعوانمتبقيوشّرّدتالقتلیأرقام
رفرفةمنما وقتلیاتاللغقتلیالحروف،قتلیقتلی،دونالوعيت لوراءفیماَعَلم 

والقتلیلالقتلغةالّ متإذبراءة،منللکلماتولیسالکلماتفيبراءةمنفما.األجساد
ا، !الکونياألبدضیافةفيمع 

5
الحروفینابیعنمباالرتواءمستمرةالبدائل،إیجادفيأصیلةال کرةلتبقیتتهّمشأجساد
تلواالخت فإثارةإثروالّتشّبع انحراف  !بالّتکوینجدیرمعرفي 

االنحراف ندیاح  مکوّرةکانتالمعانحبیسةکلماتمنالجسدبقوامقامالمی ن،شدیدا 
خَر،وأفرزالّتحّررّیةقبضّتهفيبرخاوة للّتحلیق،کيالم ئجناحهادوحدهدالخیالکانأ 

!غباروال
لتشویهتناديکانتال اتر،والّتحدیقالقناعةبحضیرةالّرابضةالکسیحةالکلمةأنّالحق،
ساکّنة ة جثلیغدودفأکثرأکثردالمتحرّکة/الخرساءالعوالمحّديبینالجالسالجسد
نکماشاتتجعیداتذات !والوهنللّسأمداعّیةتکنلمإنللغثیانباعثة وا 
اإلسهابَشَركفيالوقوعدونوالّدوام،الّت ویرموجباتومنالک مإیمانالحربف ار

رداد، علیلّسی رةال رضجّمةحروببلوک م،أحادیثالعوالمبینأّنخ ّیاولیسوالتَّ
.الّدوام
معومشارکتهاالّسل ةلمقایضةم لحةأيیجدالالمعانکثیرکبیر،عالم یحلم،العالم 
القادمةالّرؤیةلس وةالّتامالّرکوعبلالخضوع،علیهأّنوعیهالفيویعلمأح ما،لهلیست
ّبسالملالّتعبیريومنهجهدال رضوّيالم رقةذوالحداثويدالک مقاموسقّوةمن

الّضریبةوفرضوالّتکدیرالّتنکیدبغرضأخری،تارةالّس موأوزارتارةالحرببأوزار
.
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الّسجنهذافکنفيالّ لقالهواءبشمخجول،وجید،شعورمقابلدالکلماتّیةدالّ متّیة
ناأوقالوحدهوالعرشالقّوةملكمنبیدوالحکمالّن وصغابةفيعدلالإذن!غیرال

نتهیاللوغوس،أناالک م،لعرشالم لقوالحاکماإللهخلی ةالکلمة،وصّي ! مالکا 
6

م األظلم،العادلهذاوالوقت، ،علییبیدماالّنسیانخبدمنَیقض  العظامیمقدمضض 
نحوفرحة ترکضوعظامجدیدةأجسادبنیةبهویشّد جدید حتف  ذهنّیةلثغور دید جب تح 
االّدمویةال توحاتدورةولیتّماللحظةقبلالخضوعأبت !دوالیكمناهج 
نابهسرناأوبناالّدمنفسار ّسةالمقدحروبناالحروب،آلهاتاألذهانجیوبمنوأخرج 
سمّیةبتیقوممنیسودالک م،ثغورعلییسی رمنیسوداألوهام،لذائذجنسمنکانت

اویخلقالّظ میناطحمنیسودالّظ ل، .الحیاةمدیللکلماتضوء 
7

نما زائل آخربلونتکونقددالحروفبثیابمنّمقةحیاةسویالّروح،بمأساةجدیروهمم  األملرحتجتکلمةفأّیةالموات،قاتلالحیاة؛قوتفالوهممنهبّدالولکّن،دالم افآخر
اوتجّرهماالمستقبل،أعّنةماسکة األمس،برقبةدافعةاألخیر، تکونوالومالیلم قاةقهر 
!األوهامبأمراألبدّيالحربهذاضمنومجرمةقاتلة

8
تلناَقَتلنا،.الّ متلبواعثقتلهافيالّریحسابقنامننحن تلنالنا،َقتَ..ق  بقتلناقت ناوأحییناق 

،دفنناهممنونحنالّرحیم اأحیاء  إذن،القتلهذا.الک مشهداءلتکونواوقلنالحیواتناثمن 
وبناءجمی خرابابات لموت  !قاتلیهمنقت هیستثنيالمریح 
أثرهاویضبتقالحرفأنثیحسابعلیبهانقومجمیلة،اغت ابوجنایةجریمةهذاالقتل
ا،موالقوامیس،آذانی ّمدالّ خبربوبّيالّ دیذکورّيدالک مصراخإثر ی تحإذت 
اف،الم آخروی ضيالقدیمةالخ وبةإنتاجّیةمنویحّدجدیدة،شمسظ مهاعلی

مّدقثورّیة،لرؤیراعیکونقدک مإلنجاب خّل هوتندمدونمنذاكالمقدسالخ ابت 
إاّلمنهاوءالّضحقولإليی تحخروجبابوالالکلماتيللکسلزندانة سیکونبخ اب،

!المماتحیاةعلیاالنق بفي
ربانّيذوقدسانیةباطنیة،قدیمّدقنسیجالّثوبالبالّي کل  اإذنالقتل،تآ اجدید  ب  ،لیرفوثو

کلالحرفّيهذاوالاعتراضوعلیالّسلمالّس م .بخیوطالمتآ
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