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یکمگفتاردرس
شود؟ این تفکیک  می درستی چه از آن منظور گوییم کالم یا زبان، به وقتی می

ها را متوجه کرده  هم جدا کرده و انسان از راها  این کیست که ها از معناها کار لفظ
چنین باشد که در اینجا یک دالی است و  شان این شنوند، نگاه که وقتی سخنی می

ای است و  شانهنای،  شده ای است و یک داللت کننده یک مدلولی، یک داللت
آب، این  گوید ند. مثاًل وقتی کسی میک آن داللت می دیگری که آن نشانه بر چیز

آن لیوان وجود دارد معنا است و  آن مایعی که دربه عقیدۀ قدما یک لفظ است و 
 این مسئله اآلن خیلی ساده به نظرکند.  ای بر این معنا داللت می این لفظ به گونه

اما روزگاری  .کند آن شک نمی و کسی در بدیهیات است آید و تقریبًا از ما می
 هگونه که امروز همان – کردند نمیرا از هم تفکیک ها  این ها ه انسانوده است کب

مامان من آب » کنند. اگر کودکی بگوید کیک نمیهم تف کودکان ازبسیاری از 
فهمد که این  در ذهنش نیست و اگر به او بگوییم هم نمیها  این اصالً « خواهم می
اینکه  - یوان است، چیزی دیگراین ل آب، یک کلمه است و مایعی که در ۀکلم

اصاًل کودک این را  دهد. کند و این را نشان می این کلمه بر این آب داللت می
 ها هم به این مسئله توجه نداشتند. انسان فهمد و روزگاری، بیشتر نمی

 شده آغاز 1نویسند که این تفکیک توسط ارسطو های فلسفی می در کتاب
های  و مبنای بسیاری از ساختمان کند، پایه می است و اینکه لفظ بر معنا داللت

 اند، قرارگرفته است.  فلسفی که بعدها پیدا شده
اول که  ۀدهم. مسئل یکی توضیح می ها را یکی آن مسائلی وجود دارد که من

ها باید  ای از واژه بردن پارهکار ضیح دهم این است که ما در بهتو امروز خواهم می

                                                           
1  - Aristotle (384-322C) 

فظازتفکیکل
معناتوسط

 ارسطو
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« زبان» ۀکلمها  آن یکی از از این واژها دقیقًا چیست؟دقیق باشیم که منظور ما 
بینیم که  ما در جایی می شود. وقتی برده می کار هاست که در معناهای مختلف ب

همان زبان انسانی است(  منظور) گوید زبان یا نوشته شده است زبان کسی می
عناهای تلف، ممخهای  ًا چیست؟ این کلمه از زاویهباید ببینیم که منظور، دقیق

کنم.  مهم است که من فعاًل به این دو مسئله اشاره می ۀمسئل اما دو .مختلفی دارد
گوییم زبان و منظورمان مثاًل زبان فارسی، زبان انگلیسی یا زبان عربی  گاهی می

های گوناگون  جماعت میان طول تاریخ در یعنی این ساختارهایی که در ،است
ها  ها و مدلول سیستمی از دال) ان فارسیشده زب یک ساختار اند و شکل گرفته

شده  یها(، یک معناهای آن نشانه ها و خواهید بفرمایید سیستمی از نشانه یا می
گوییم زبان، گاهی منظورمان  ی میپس وقت ...و دیگری عربی و زبان انگلیسی

اند و یکی زبان فارسی است  هایی است که شکل گرفته ای از این سیستم مجموعه
 انگلیسی و ... و دیگری

مثاًل جایی  .استز آن مورد نظرا دیگری زبان، معنایگوییم  اما گاهی وقتی می
این چه زبانی است که تو با آن با  فالنی»گوییم   کنیم و می که به کسی خطاب می

زبان را  ۀدر اینجا وقتی کلم«. زنی، این چه زبانی است که تو داری؟ من حرف می
ین نیست که آیا فارسی است؟ آیا عربی است؟ آیا ترکی ا بریم منظور می کار هب

نگلیسی است؟ منظور این نیست. در اینجا زبان به معنای نوع اظهاری اآیا  است؟
سخن گونه  آن کند و می نوع ارتباطی است که با من برقرارکند،  است که او می

اظهار آن شخص است،  ن رفتارزبان منظورماگوییم  وقتی میاینجا  گوید. در می
دهد که ممکن است مثاًل  می که خودش را به من نشانگونه  آن است،آن شخص 

آمیز و دوستانه باشد یا خیلی غریبانه باشد. ممکن  باشد، محبت آمیز خشونت
شناسیم  های سال است که ما همدیگر را می گویی سال ای باشد که است به گونه

من  یعنی خیلی از -سال آشناای که بگویم فالنی پارسال دوست، ام یا به گونه
زنی. در چنین مواردی، وقتی  و خیلی با فاصله با من حرف می ای فاصله گرفته

 زنی، منظورمان گوییم این چه زبانی است که تو با آن زبان با من حرف می می

معناهای
مختلفکلمۀ

 «زبان»
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چرا به زبان کند. اما  است، نوع رفتاری است که با ما برقرار می« نوع عملکرد»
ه این چه زبانی گوییم ک کنیم و می می در اینجا به زبان تعبیرتی کنیم؟ وق می تعبیر

کار  هنای مجازی بیک مع را در «زبان» ۀزنی، این کلم حرف میاست که تو با آن 
 بریم. میکار  به یک معنای حقیقی اینجا هم در بلکه در ،بریم نمی

انسانی  زبان ۀبار تفکیک این دو مسئله این است که وقتی ما در ۀخوب، نتیج
را تعقیب کنیم. یک خط این است خط متفاوت  توانیم دو کنیم، می میصحبت 

این نظر بررسی کنیم که مثاًل این زبان فارسی است و در  که زبان انسانی را از
است و فعل این است و حرف این هستند و اسم این ها  این سی الفاظزبان فار

شدنشان  ترکیبیب شوند، قواعد ها با هم ترک این اگر است و جمله این است و
این حالت بخواهیم یک  زبان فارسی چنین است(. اگر در دستور) چنین است

این مطالب  ۀهم ۀمتن را که به زبان فارسی نوشته شده است معنا کنیم، با مالحظ
گونه  این ها ها و متن مطالعه فرهنگ کنیم. اگر ما در ع به معنی کردن آن میشرو

سله عالئم و معناهای آن کنیم؟ یک سل را مطالعه می ع چه چیزواق عمل کنیم، در
توانید بگویید یک  ها را، می آن نشانهها و معناهای  ا، یک سلسله نشانهعالئم ر

اند، یک  شده ظاهر و آشکاریا آن فرهنگ  این فرهنگ را که درها  سلسله سخن
حافظ را مطالعه  دیوان زبان فارسی. وقتی را مثاًل در ها سلسله معانی و مفهوم

هایی در آنجا  خواهیم ببینیم که چه مفهوم می مواجهه از کنیم، در این نوع می
نظرحافظ چیست؟  ؟ معنای عشق درآنجا هست وجود دارد؟ چه اصطالحاتی در

خواهیم  ای شوق چیست؟ میوصل چیست؟ معنای هجران چیست؟ معنمعنای 
م. دست آوری هکنند ب میها داللت  آن که این الفاظ خاص بر را معناهایی

 ها بسیار فلسفه مثاًل درفلسفه ) ۀمطالع مولوی یا در ۀمطالع گونه است در همین
برده شده است، و یا کلمه کار  به «علت»کلمه و مفهوم  کنیم به اینکه برخورد می

 (برده شده است.کار  به «معلول» مفهوم و
ییم منظور، فهم گو یببریم مکار  به فهم را تعبیر اگر بخواهیم در اینجا

روی یک سلسله  هها روب گویی ما انسان ها است. ها و دال ها، نشانه عالمت

مثابۀزبانبه
ایازمجموعه
 هانشانه
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 کنند و بر چه چیزهایی داللت میها  آن ها هستیم که باید بفهمیم که عالمت
 چیست؟ با یکدیگرها  آن ارتباط

کنیم و آن  این است که اصاًل از یک منظر دیگر به قضیه نگاه می خط دوم
و به دنبال این هستیم که  فعالیت یک انسان است این است که این کتاب اثر منظر
( وقتی به ژیک استوآنتروپول منظر اینجا چه کاری کرده است؟ )که همان او در

تحلیل  شنویم، آن سخنرانی را از این نظر رویم و یک سخنرانی می جایی می
را یک فعالیت تلقی  سخن گفتن کرد؟ می کنیم که این آقا یا خانم چه کار می
 خودش را اظهار هگویند - کنیم می را یک فعالیت تلقی کنیم، نوشتن یک اثر می
 است که او با اینگونه  این دهد. برخورد ما کند، نویسنده خودش را نشان می می

 ارتباط برقرار کنیم که او در این کار کند و سؤال می می کار با دیگران ارتباط برقرار
 شما بیاید که این خیلی واضح است کند؟ ممکن است به ذهن می کار هکردن، چ

صورت مشروح  هاما نه، مسئله دقیقًا همین است که این واضح نیست که بعدًا ب -
ها و گفتارها نگاه  ثار فرهنگی، نوشتهتوضیح خواهم داد. اگر شما از این زاویه به آ

ها را بشناسید  واهید انسانخ کنید. شما می کنید، خط کاماًل متفاوتی را دنبال می
ها چگونه  که انسان ینهای انسانی را بشناسید و ا را، زیستن ها و نه عالمت

این وادی، این مسائل در  کنند؟ این وادی دیگری است و چه میاند و  زی می
اند؟ زبانشان   زی اند؟ با لطافت می زی با خشونت میها  آن شود که آیا مطرح می

این چهارچوب پرسیده شود که زبان فلسفه چه زبانی  در گرچگونه زبانی است؟ ا
این است که  است، منظورزبانی است یا زبان هنر چه زبانی است؟ زبان دین چه 

کند و  گوید چه کاری می کند، کسی که از دین سخن می فیلسوف چه کاری می
 کند؟ ورزد چه کاری می می کسی که هنر

نگاه کرد، منظورم این نیست که اگر از آن شود  می گویم که از این دو منظر می
دوم  منظر از دخالت دهی یا اگررا توانی آن یکی  گاه کردی دیگر نمیمنظر اول ن

 مکمل هم قرارها  این بلکه ،نگاه کردی، آن منظر اول دیگر قابل طرح نیست
 گیرند. می

مثابۀزبانبه
 فعالیتانسانی
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شود؟  اول باشد چه موضوعاتی برای ما مطرح می فهم ما از زاویه یا منظر اگر
را حل کنیم؟ یکی از موضوعاتی که پیش ها  آن آید که باید پیش می چه مسائلی

شود این است که ما باید  آید یا شاید اولین موضوعی که مطرح می می
این متن که به زبان  ای داشته باشیم و بدانیم که مثاًل در های تکنیکی بندی دسته

زبان فارسی، اسم  دستور زبان فارسی چگونه است؟ در فارسی است، دستور
خبری چیست؟  ۀجمله چیست؟ جمل حرف چیست؟ چیست؟ فعل چیست؟

ی چیست؟ اولین کاری که باید در فهمیدن یک متن به زبان فارسی یانشا ۀجمل
آنگاه سؤالی که برای ما انجام دهیم، آشنا شدن با این دستور زبان متن است. 

بگوید؟ فالن آقا چه گفت؟  خواهد این است که نویسنده چه می شود مطرح می
فالن کس چه نوشته است؟ معنای اینکه فالن آقا چه گفت و فالن کس چه 

خواسته چه بگوید؟ تصور ما این است که او  نوشته است این است که او می
دارد به دیگران منتقل کند. اگر  خواسته است معنایی را که در ذهنش وجود می

گفت یا اگر  چنین می ل کردید که فالنی ایناین جلسه بیرون رفتید و نق شما از
گفت، پاسخ دادید که این مطب یا آن مطلب  کسی از شما پرسید که فالنی چه می

است که تصور شما این است که  نکردن ای گوو گفتگونه  این گفت، معنای را می
را به شما ها  آن ام ام و خواسته من مطالب و معانی و مفاهیمی در ذهن خود داشته

 -ها، بدانید که من این مطالب را دارم  نتقل کنم و بگویم که آقایان و خانمم
پرسید که  های خود را به شما منقل کنم. به همین جهت هم می ام دانسته خواسته

عنوان یک فعالیت که در  بگوید؟ اّما اگر شما به سخنان من به خواست چه او می
شما بپرسد که فالنی چه  بیرون از دردهم نگاه کنید و بعدًا کسی  اینجا انجام می

من بپرس که فالنی  گویید از یابید و می ربط می ا بیخواست بگوید، آن سؤال ر می
یک متن را وقتی  راساس آن مبنای اول معموالً کرد؟ ما ب می کار چهداشت 

شنویم به دنبال این هستیم که گوینده یا نویسنده  خوانیم یا یک سخن را می می
خواهد بنویسد و این است آن چیزی که از آن به  د بگوید، چه میخواه چه می

بسیاری از موارد  شود. ظاهرًا شما در نویسنده تعبیر میمتکلم یا مقصود مقصود 

هایفهمنشانه
 زبانی

فهمفعالیت
 انسانی
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مقصود متکلم چیست؟ مقصود نویسنده  - اید کرده به این دو اصطالح برخورد
 چیست؟ 
 تدس هاست که باین  خوب، حال اگر بنای ما بر موضوع این است که دومین

اولین برخورد با این کالم گفتاری یا  خواسته بگوید، در آوریم که او چه می
اولین برخورد از آن چه  در دیگر آید؟ به تعبیر نوشتاری چه چیزی به ذهنمان می

گوییم که این کالم یا نوشته، یا نص  می کنیم و بندی می اینجا تقسیم فهمیم؟ در می
م نص است معنایش این است که این کالم، چنان است یا ظاهر. اگر بگویی

تواند داشته باشد. اگر  نمی تر یک معنا بیش معنای واضح و آشکاری دارد که جز
این است که این آیه معنایی را از خود  اید که نص فالن آیه این است، منظور شنیده

اشد دهد که اصاًل ممکن نیست غیر از آن معنا، معنای دیگری داشته ب نشان می
گوییم که نه، این کالم گرچه  یم موارد دیگر دریعنی فقط یک معنی متصوراست. 

ابتدا و بدون هیچ تأملی، تفکری  ما با آن، در ای است که در اولین برخورد گونه به
آید اما ممکن است معنای دیگری هم  جویی معنایی به ذهن ما میو و جست

کنید که این کالم، هیچ  می یا فکرپرسیده شود که آ اینجا اگر داشته باشد. در
 .دهیم که ممکن است داشته باشد تواند داشته باشد پاسخ می معنای دیگری نمی

اما اگر بخواهید بگویید که معنای دیگری دارد، باید دلیل بیاورید و تا دلیل 
گویم که معنای کالم همان معنایی است که در ابتدا به ذهن  اید من می نیاورده

خواسته همان را بگوید. در اینجا ما با یک معنای  تکلم یا نویسنده میمو  آید می
 رو هستیم.  هظاهر روب

شود و آن این است که بعضی از  برهمین اساس، موضوع سومی مطرح می
ها یا گفتارها مبهم هستند. معنای مبهم این است که نه نص هستند و نه  نوشته

گوید زیرا مبهم  دانیم که چه می میگوید اما ن ظاهری دارند. گوینده چیزی می
شنود، حدسی  خواند یا می ای را می است. ممکن است وقتی انسان چنین جمله

یا نوشته معنایی را  بزند که مقصود نویسنده یا گوینده چیست اما خود این گفتار
این موارد  کند و نه معنای ظاهری را. در کند، نه معنای نّصی را القا می القاء نمی

نّصوظاهرو
 مبهم
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این ابهام را برطرف کرد و  توان در این صدد برآییم که بررسی کنیم چگونه می باید
ها و  های این نوشته توان ابهام اند که چگونه می هایی نشان داده درجای خود راه

ها هم وجود دارند که اصاًل از نظر داللت  کالم ای از را برطرف نمود. پاره ها گفته
همیشه مبهم ها  آن متونی هستند که فهمها  نای مانند. معنا، مبهم باقی می بر

 است. 
 از این نیست. در همین چهارچوب است و فراتر در ؟این نشانه چیست

عالم اسالم هم فقیهان از این منظر به زبان نگاه  جا باید عرض کنم که در ینهم
توانم توضیح دهم اما برای فقیهان، زبان  کنند. تفصیالت آن را در اینجا نمی می

ها هستند  هایی است که بر معناهایی که معانی آن نشانه ال و مدلول است، نشانهد
وجوب داللت  بر امر ۀگویند که صیغ کند. به همین دلیل است که می داللت می

ء شده است، بر وجوب امر کردن ادا ۀ، مطلبی با صیغقرآنجای  کند و در هر می
جمله که دیگری به این  ۀاز زاوی توانید مسئله تمام شد و شما نمی -کند داللت می

امر است یا نهی است و تمام شد.  -یک امر یا یک نهی در آن است نگاه کنید 
ای  سال هم که بگذرد معنای کلمه کند. هزار نمی و نهی هم که تغییر معنای امر

 -نهی است، نهی  ۀای هم که کلم است وجوب است، معنای کلمه امر ۀکه کلم
قابل توجه این است که اینکه  ۀچه ده هزار سال! نکتسال بگذرد  چه هزار

های ابدی است  آمده است، حکم قرآنای که در  گوییم که آیا احکام اجتماعی می
 ۀهم -عمل شود یا نهها  آن اید قطعًا بهب هم یا نه، تاریخی است یا نه، آیا امروز

واهیم رسید. اگر تنها با منظر دوم از زبان سازگار است که به این مسئله خها  این
مانند و تغییری پیدا  کسی با عینک اول نگاه کند، معناها همیشه ثابت می

را معنی کنیم و بگوییم که مدلول این ها  این ما هم این است که ۀکنند. وظیف نمی
 معنای آب، آب است.هم  سال دیگر هزار عنای آب، آب است.دال چیست؟ م

زبان  ۀفلسف ای در گسترده سیارداستان ب «معنا چیست؟»این داستان که 
 گوییم ایم که وقتی می است. معنا چیست؟ ما در این زمینه عماًل تأمل نکرده

های گوناگونی در این مورد  ، یعنی چه؟ نظریه«فهمم معنای فالن جمله را می»

فقیهانزبانرا
 دانند.نشانهمی



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 8
 

نقل  آنچه که از ارسطو روم. بنا بر این زمینه پیش می وجود دارد و من امروز در
شفاهی یا  گفتار) تعریف کرد که معنای یک بیان زبانیگونه  این را شد، باید معنا

نوشته( آن است که گوینده یا نویسنده آن بیان زبانی، برای رساندن آن معنا، آن 
کنم تا این مسئله کاماًل  بیان زبانی را گفته یا نوشته است. من مثالی عرض می

سردم بشود و احساس کنم ام  اینجا نشسته روشن شود. فرض بفرمایید من که در
 ۀکه ممکن است سرما بخورم. کسی را صدا خواهم کرد و خواهم گفت درج

سخن من این است که من  حرارت این رادیاتور را باال ببرید. در اینجا معنای
ها این معنا را  ام به مخاطب خود بفهمانم که من سردم است و چون انسان خواسته

عنوان  رسانند، من این جمله را به ای می جملهای یا شبیه چنین  با چنین جمله
قبل  ۀآن جمل ۀنندک معنا را برسانم. این مطلب تکمیلام تا آن  بردهکار  به ابزاری

های موجودات ذهنی  است که گفتیم که معناها همان موجودات خارجی یا مفهوم
کنند. حال  داللت می ها آن های زبانی برحسب قرارداد، بر هستند که بیان

« آب» ،«آب»گویم  من می تر باز کنم. وقتی این مسئله را کمی بیش خواهم یم
یا مایعی  :این تقریررات، معنای آب یکی از دو چیز است یک واژه است. بنابر

 -ذهن شما از آب وجود دارد  یا آن مفهمومی که در ،است که در این پارچ است
مایع( که در ) بر این آب «آب» ۀیکی از این دو است. معنا این است یا آن. واژ

کند و  دهد یا اگر بر این داللت نمی کند و این نشان می این پارچ است داللت می
آب است را به یاد ما  دهد، آن مفهومی که در ذهن من و شما از این را نشان نمی

 دهد.  آورد و آن را نشان می می
داد ارسب قربعد این است که این نشان دادن و این داللت برح ۀخوب، نکت

مقابل داللت  است. یعنی چه بر حسب قرارداد است؟ این تعبیر قرارداد در
های طبیعی چه هستند  دهم که این داللت طبیعی است و در ابتدا کمی توضیح می

خوبی  هکنم تا معنای داللت قراردادی ب را برای شما ذکر میها  آن هایی از نمونه و
 روشن شود.

هایداللت
طبیعیو

هایداللت
 قراردادی
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معنای نشانه(  بر) یک صاحب نشانه ه چیز براصواًل نشانه، براساس چ
کنیم، الفاظ و  این تقریرهایی که ما می ۀکند؟ توجه دارید که در هم داللت می

 نیست، این تعبیر ارسطو نشانه از البته این تعبیر) کلمات و جمالت، نشانه هستند
وجود نشانه  تعبیرارسطو،  آثار شناس قرن متأخر. ظاهرًا در است، زبان از سوسور

صورت طبیعی  ههایی داریم که ب ما نشانه نداشته است، دال و مدلول بوده است(.
طبیعی  ۀگوییم که زبان، نشان میها  آن مقابل کنند اما در می چیزهایی داللت بر

کنید و ببینید که دود  شما از خیابان عبور اگر قراردادی است. ۀنیست، نشان
برچه داللت  -دود نشانه است، دال است ای بلند شده است این  مفصلی از مغازه

آنجا حریقی اتفاق افتاده است. این دود نشانه است و  بر حریق. در کند؟ می
یعنی چه طبیعی  .حریق، اما این داللت، طبیعی است کند بر یک داللت می

طبیعی وجود  ۀبرحسب قرارداد نیست. واقعًا، یک رابط است؟ یعنی این داللت
گذارید و  لت تب بر بیماری است. شما حرارت سن  را میمثال دیگر دال .دارد
اتفاقی که در بدن او اتفاق افتاده است  بینید که شخص تب دارد. این تب بر می

داللت طبیعی است و قراردادی  آن است. این داللت نیز، ۀکند و نشان داللت می
 عی ذکر کرد. های طبی ها را برای این داللت ل توان انواع و اقسام مثا نیست. می
دارند که داللت هستند اما طبیعی نیستند  دهایی وجو مقابل، داللت ۀدر نقط

تری بزنم و  ابتدا مثال ساده بوده است. در کار کار انسان هستند، دست آدمی در -
ای با  جاده بعد برسیم به مثال زبان. شما با اتومبیلی که خیلی هم روان است در

رسید که  کنید و ناگهان به تابلویی می حرکت میساعت  در کیلومتر 200سرعت 
. خوب، این تابلو یک شود مواجه می کیلومتر 100نوشته شده است  آن تابلو بر

اما این داللت،  -کند  چیزی داللت می دال است، یک نشانه است و بر
حساب و کتابی هست  دارد و ای وجود راهنمایی و رانندگی ۀقراردادی است. ادار

 100، بیش از 100این تابلو نوشته شده است  این شده است که وقتی بر و قرار بر
 اینکه پرچم بر مثال دیگر ساعت نروید. حال، ممکن است که در کیلومتر در

هایی قراردادی  ها، داللت گونه داللت این .در نظر آورده شود کند داللت می کشور
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ت. دانشمندان گذشته توافق شده اسها  آن ها بر میان انسان یعنی در ،هستند
معناها داللت  ها بر ها و جمله  این قبیل است. واژه گفتند داللت زبانی نیز از می
مایعی که در این پارچ وجود  بر است. اگر آب کار کنند و یک توافق انسانی در می

یعنی میان این واژه، صداها و  ،کند، این داللت طبیعی نیست دارد داللت می
این  ترین دلیلی که بر مهم. یچ نوع ارتباط تکوینی وجود نداردحروف و این مایع ه

 چنین بود در هر کجای دنیا که گویند اگر این می آورند این است که می مطلب
فهمیدند که منظور، همین مایعی است که  باید همه می« آب»گفت  کسی می

معلوم  همه جای دنیا، وقتی تب وجود داشته باشد، در – دراین پارچ وجود دارد
ای بلند شود، چه  همه جای دنیا وقتی دود از مغازه است که معنایش چیست. در

غرب، با هر زبانی که مردم آنجا حرف بزنند، متمدن  شرق باشد و چه در در
کند و این ارتباط،  وقتی دود بلند شود برحریق داللت می - باشند یا غیرمتمدن

زبانان  را فقط فارسی «آب» ۀو کلمنیست گونه  این یک ارتباط طبیعی است. زبان
حرارت را باال  ۀهوای اینجا سرد است، لطفا یک قدری درج»ۀ فهمند. جمل می

فهمند؟ نه،  ها این را می زبان فهمند. آیا انگلیسی زبانان می را فقط فارسی« ببرید
 نیست و مشخص است که قراردادی در کار زیرا واژه و جمله عالمت طبیعی

 است. 
عالم انسان پیدا شده  پاسخ این مسئله را که زبان چگونه در قرون اخیراما در 

صورت  بهها  آن .اند داده ای دیگر ها به گونه شناس ها و مردم شناس انسان است
های زندگی انسانی با زندگی  عینی و علمی و میدانی، زندگی انسانی و تفاوت

ه زبان چگونه پیدا شده به یک اند تا بتوانند در مورد اینک حیوانی را مطالعه کرده
وحشی با  دانی و مقایسه اقوام وحشی و نیمهنظریه برسند. با همین مطالعات می

اند.  چگونه است، به نتایجی رسیدهها  این وها  آن زبان های متمدن و اینکه انسان
کنم که  می اتاق بنشینم و بگویم فکر شود که من در اینگونه موضوعات نمی در

ها که در مورد قبایل وحشی و  است. امروز در بعضی فیلمنه گو این قضیه
شان را با  بینیم که آن موجودات، مطلب است، میهخوار وحشی و حتی آدم نیمه

کشفیات
هاوشناسنانسا
 هاشناسمردم
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فهمیم اما  رسانند. من و شما آن صداهای مبهم را نمی صداهای خیلی مبهم می
داهای گویند این ص ها می شناس فهمند. انسان آنجا هستند، می هایی که در آن

های دیگری پیدا  ها هم تکامل یافته و این نظام طول تاریخ نظم و نظام مبهم در
ها و  صداها و اشاره اند که زبان انسانی، از اند. آن دانشمندان به اینجا رسیده کرده

های  نانسا ۀها وغیره به وسیل های گنگ و مبهم، روی سنگ عالمت کشیدن
شکل و نظم و نظام یافته است  ین وضعیتتدری  ا ابتدایی شروع شده است و به

 اند. انسان، زبان را به این شکل متولد کرده صداهای منظمی پیدا شده و حروف و
زندگی گونه  این کنند و که همین را حفظ - است و تبانی و توافقی هم شکل گرفته 

کنند. این توافق و قرارداد، یک وضعّیت عملی بوده است. نه اینکه نشستند و 
زندگی و  ۀپیدا شد و جا افتاد و وسیلگونه  این رداد بستند. زبان انسانیقرا

ای از خطوط وجود دارند که تا این اواخر قابل خوانده  تخاطب انسانی شد. پاره
توانستند بخوانند.  شدن نبودند، هیروگلیف و سانسکریت را تا این اواخر نمی

دانست که آن  نمی زیرا کسی ،هایی وجود داشتند که قابل خواندن نبودند کتیبه
عالیم چه هستند و چه معنا دارند تا اینکه کسانی توانستند از این عالیم 

آنجا به خط  هایی را که در  رفتند و کتیبه ها به مصر رمزگشایی کنند. اروپایی
طور زبان سانسکریت هم رمزگشایی شد  هیروگلیف بود رمزگشایی کردند و همین

اند. هنوز هم  اند وچه رسانده چه گفتهها  آن م چیست و بامعلوم شد که این عالی و
 اند. وجود دارند که خوانده نشده هایی دردنیا کتیبه

جاعرض کنم. افالطونیان و پیش از افالطونیان و  ای را در همین من باید نکته
تعداد زیادی از عرفا، به زبان و پیدایش زبان انسانی نگاه تجربی ندارند. من در 

هایی که من  کنم. بحث استفاده می« نگاه تجربی به زبان»از عبارت  هایم نوشته
نگاه تجربی به زبان انسانی  نگاه تجربی به زبان انسانی است. کنم مبتنی بر می

 همین است که من درباال برای شما توضیح دادم.
 ۀها را به آن معنا که گفته شد مطالع میان انسان نه تنها باید پیدایش زبان در

صورت میدانی مشاهده و با هم مقایسه کرد( بلکه خود  هیعنی ب) تجربی کرد

افالطونیانو
 عارفان
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مطالعه کرد. فارسی امروزین ما گونه  این های زبانی موجود را هم باید سیستم
هست؟ قطعًا آن نبوده و تغییرات  دویست سال قبل هم همین بود که امروز

 دیدی است که درخواندیم آمده است یا عربی ج که ما می درسیپیداشده است. 
 جهان اعراب پیدا شده است.
به گونه  این ای از فالسفه اصالً  و عرفا و پارهها  آن گروه افالطونیان و ماقبل

 شان به زبان نظران که نگاه و مشکلی که ما اآلن با این صاحب کنند زبان نگاه نمی
 ست که درشود )منظورم مشکلی ا جا پیدا می همین است داریم، دقیقًا درگونه  این

 در بارۀ ها آن .و علم فقه داریم( قرآنبا مطالعه و تفسیر و فهم متون و  ارتباط
 دارند.  دیگر زبان یک نظر

 این است که زبان از تقریباً ها  آن ۀبخواهم دریک جمله بگویم، عقید اگر
آسمان به زمین آمده است و به یک نوع وحدت میان معانی و الفاظ اعتقاد دارند 

معنا ها  آن کنند و به همین جهت اصاًل برای تفکیک نمی را از یکدیگر ها این و
متن  ۀاجتماعی گفته شده است، زمین ۀکدام زمین دهد که بپرسیم این متن در نمی

ها  این قبیل پرسشها  آن ای بیان شده است؟ برای و درچه شرایط تاریخی چیست 
 معنی ندارند.



دومگفتاردرس
ا از زبان انسانی این بود که انسان از طریق نوشتن و مبنای شناخت کلی قدم

گاهی گفتن، یک سلسله معرفت کند. این منتقل  ها را به دیگران منتقل می ها و آ
گاهی که  ،ی استیکند که همان منطق ارسطو ها از یک منطق تبعیت می کردن آ

کند انسان چگونه سخن بگوید و چگونه بنویسد، درست سخن گفته و  معّین می
ی، قانون درست سخن گفتن است و یدرست نوشته است؟ زیرا منطق ارسطو

 قانون درست استدالل و استنتاج کردن است. 
پیدا کرد. دانشمندان متوجه شدند که  این نوع برداشت از زبان انسانی تغییر

نویسد، کارهایی  می گوید یا زبان خیلی بیش از این است و وقتی انسان سخن می
افتد. انسان از  کند و حوادثی بیش از این اتفاق می معرفت می بیش از انتقال

گاهی طریق زبان عالوه بر ها با حفظ قواعد منطقی، عواطف و  انتقال آ
ریزد. یعنی خود را بیان  های خود را هم بیرون می ها و خواسته احساسات و اراده

تا مرد »م: گویی می صورت ساده هدهد(. این همان است که ما ب کند )نشان می می
. تا کسی سخن نگفته است، «عیب و هنرش نهفته باشد/سخن نگفته باشد

دانیم  دانیم او چگونه انسانی است. معنای این جمله تنها این نیست که نمی نمی
گاهی چه حد است، منطق بلد  های او چیست، اطالعات و معرفت او در که آ

دانیم  کند، نمی می چگونه فکر دانیم که نیست، بلکه نمیها  این تنها -است یا نه 
کند،  دانیم که چه چیزهایی را اراده می که عواطف و احساساتش چیست، نمی

را ها  این خواهد. خواهد و چه چیزهایی را نمی دانیم که چه چیزهایی را می نمی
اید که بعضی از  بریم. دیده پی میها  این گوید به اما وقتی سخن می .دانیم نمی

زنند. این کم حرف زدن ممکن است چندین علت داشته  حرف می مافراد، خیلی ک

انتقالمعرفت
 وسیلۀزبانبه

انتقال
احساساتو
 عواطف
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اند که  رشد کرده قدر باشد. بعضی کم سخن گفتنشان از باب این است که آن
گویند که به مطلب  بینند سخنی برای گفتن ندارند. فقط وقتی سخن می می
 ای رسیده باشند. تازه
ترسند اگر زیاد  میها  آن ری،اند اما از باب دیگ ها هم ساکت ای از انسان پاره 

د درستی شان باز شود و معلوم شود که مثاًل اطالعات و سوا حرف بزنند، مشت
 خواهند دیگران از هایی بیرون بیاید که نمی اختیارحرف ندارند یا از دهانشان بی

گاه شوند و هکذاها  آن پرده  گفتارگوینده، به پشت تواند با تأمل در شنونده می ... آ
 های روانی و اهداف گوینده پی ببرد.  احساسات و عواطف و حساسیتیعنی 

سخن گفتن و مطلب نوشتن، معطوف به  این است که ما در مطلب مهم دیگر
همیشه برای دیگران  ما –زند  کس برای خودش حرف نمی دیگران هستیم و هیچ

ر هایی که د روید. ممکن است بپرسید آن نمی زنیم، در تنهایی سخن حرف می
آن جهان  کند و در نویس، جهانی خلق می نویسند چطور؟ رمان تنهایی رمان می

زند. او بدون مخاطب نیست بلکه مخاطب دارد و برای آن مخاطب  حرف می
حتی اگر انسان حدیث نفس کند و خودش با خودش سخن بگوید،  نویسد. می

قتی نیایش شنونده! و یک نظر گوینده است و از یک نظر از – باز مخاطب دارد
داده است. سخن گفتن همیشه معطوف  کند هم که خدا را مخاطب خود قرار می

گوییم  ها سخن می به دیگران است و در واقع، ُبعد اجتماعی دارد. وقتی ما انسان
گو هستیم و با تأمل در این موضوع و نویسیم، با دیگران درحال گفت یا مطلبی می

آن موضوعات این است که بسیار  ی ازمهم مطالب بسیاری روشن شده است. یک
هایی هستند که از سوی  حال پاسخ دادن به پرسش ها در ها و گوینده از نویسنده
 نباشد.  اند و ممکن است خیلی آشکار فضا پخش شده دیگران در

 های تیز کنم، ذهن تأمل کنید، اآلن که بنده در اینجا برای شما صحبت می اگر
گوید، پاسخ فالن پرسش  می د که آن مطلب که فالنیشون به این نکته منتقل می
 جا دارد و به اصطالح قدیمی خودمان، مرجع این ضمیر است و اشاره به فالن

هایی که این تندی و تیزی را ندارند، ممکن است سریع به آن  کجا است. ذهن

هرگویندهو
نویسنده

معطوفبه
 دیگریاست.

ایزبانپدیده
اجتماعیاستو

همهباهمدر
حالسخنگفتن

 هستند.



 15|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

یک ضبط صوت گوش  بعدًا عرایض من را مثاًل از اما اگر .نکات منتقل نشوند
گوهایی و ها و گفت پرسش های من بر دقت کنند، خواهند دید که گفته کنند و

جامعه  زند زیرا ما اجتماعی هستیم و در کس تنها حرف نمی ناظراست. هیچ
 کنیم. زندگی می

حال سخن  کند که همه با هم در زبان و فرهنگ به این عّلت توسعه پیدا می
جامعه وجود  که در گی استکل فرهن بر زنیم ناظر حرفی که می گفتن هستند. هر
 سخن گفتن و نوشتن، پدیداری اجتماعی است.  زبان و دارد. پس پدیدار

هایمان را بیان و  سخن گفتن و نوشتن، هم معرفت حال که معلوم شد ما در
 ها و ریزیم و هم اراده کنیم و هم عواطف و احساساتمان را بیرون می منتقل می

یک ُبعد اجتماعی ها  این ۀگذاریم و هم ایش میهایمان را به نوعی به نم خواسته
 دهیم، عنوانی هم دارد و این کار را در زندگی با دیگران و برای دیگران انجام می

 اجتماعی زبان انسان عالوه بر» شود و آن عنوان این است که جدید مطرح می
 «.بودن، تاریخی است

است که اتفاق  تاریخی ۀمعلوم شده که سخن گفتن و سخن نوشتن، یک حادث
تاریخی اتفاق  ۀنویسد، یک حادث زند یا کتاب می وقتی کسی حرف می -افتد  می
ای  دهد. حادثه زمان و مکان معینی روی می ای مشخص در یعنی حادثه ؛افتد می

هایش، عواطف و  معرفت، طی آن، شخص معینی یعنی نویسنده یا گوینده که در
ارتباط با  ا در زندگی اجتماعی و درهایش ر ها و اراده احساساتش و خواسته

و زبان به این معنا تاریخی  -کند. این یعنی یک حادثه تاریخی  دیگران بیان می
شوند که  درستی فهمیده می ها وقتی به ها و نوشته ن جهت سخناست و به ای

 اند معلوم شده باشد. جزئیات شرایط تاریخی که در آن شرایط بیان شده
زبان خیلی رواج پیدا کرد،  ۀمطالعات در بارگونه  این دهقرون هجده و نوز در

گاهی از زبان در ذهن ما باشد می فهمیم که در مواجهه با هر گفتار یا  اگر این آ
آن  محور اجتماعی تاریخی مواجه هستیم که یک شخص در ۀبا یک حادث نوشتار

 دارد. قرار

ایزبانپدیده
 تاریخیاست.
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 کنیم که کتابی در می فکرگونه  این معمواًل ما بدون توجه به این مطالب،
تعدادی خطوط است و ما این  .ایم و این کتاب هم ساکت است اشتهمان گذ مقابل

فهمیم. توجه نداریم که وقتی کتاب فالن  خوانیم و معنای آن را می خطوط را می
خوانیم. وقتی  تر، خود آن نویسنده را می خوانیم، به معنای دقیق نویسنده را می

را. وقتی مثنوی معنوی  دیوانحافظخوانیم نه  ظ را میخوانیم، حاف حافظ را می
مکتوب را. به همین  مثنویمعنویخوانیم نه  خوانیم، مالی رومی را می را می

بنشینیم که ابعاد وجودی  مثنویمعنویدلیل است که اگر ما دریک جلسه شرح 
ت لّذ  کنند، بیشتر عنوان یک انسان برای شما مجسم می و روحی موالنا را، به

 ها را برای ما معنا کنند. بریم تا اینکه الفاظ و واژه می
عمده در  زبان نقش بسیار است و نیز زبان و تفّکر ۀرابط موضوع مهم دیگر

های گوناگون اجتماعی و  گیری گروه شکل در کند و نیز ها بازی می تربیت انسان
شان را چگونه خودشان دارند و خود ها چه دریافتی از کدام از آن گروه اینکه هر

کنند )که مثاًل ما یک گروه سیاسی هستیم، یا یک گروه  برای خودشان معنی می
علمی هستیم، ما این حزب هستیم، ما آن حزب هستیم( زبان نقش عمده بازی 

عاقله و  ۀنام قو های داریم ب شد که ما قوه می تصورگونه  این نظر، بدو کند. در می
کنید و چگونه  گوید چگونه فکر دارد و به ما می عاقله، قوانین خودش را ۀاین قو

ها را ایجاد نکنید، چه  ها را ایجاد کنید و کدام مفهوم کدام مفهوم ،نکنید فکر
عاقله  ۀشد قو استداللی را دنبال کنید و چه استداللی را دنبال نکنید. تصور می

ابراز  ۀمستقلی است که گویی هیچ ربطی به زبان ندارد و زبان فقط وسیل امر
نیرومندی که  عاقله بسیار ۀعاقله است. مثاًل بوعلی سینا با قو ۀتولیدات قو

را در ها  آن هایش را مشخص نموده و سپس و استدالل داشته فکرهایش را کرده
سینا  فهمیم که ابن خوانیم و می ها را می هایش نوشته و من و شما آن کتاب کتاب

یا دیگران. تحقیقات  1ا کانترا یصدیا مثاًل مال - کرده است چگونه فکر می
عاقله مستقل از  ۀمورد زبان نشان داده که قو شناسانه )آنتروپولژیک( در انسان

                                                           
1  - Immanuel Kant (1724-1804) 

زبانازتفّکر
ناپذیرتفکیک
 است.
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کند که این چهارچوب،  چهارچوبی فعالیت می عاقله در ۀقو .د نداردزبان وجو
من و شما را  چهارچوب زبان است. زبان موجود، بسیاری از مواد خام تعقِل 

پزد، این غذای  اگر فیلسوف، کسی است که غذای فلسفی میکند.  فراهم می
بسیاری از موارد، مواد آن غذای  کند. در فلسفی را خودش به تنهایی درست نمی

کند،  می همان زبانی که با آن زبان فکر - گذارد اختیارش می فلسفی را زبان در
سنت  اگر زند. نویسد، همان زبانی که با آن حرف می همان زبانی که با آن می

و  ایم داخل آن سنت بزرگ شده زبان وجود نداشته باشد که من و تو در
حال  -کنیم  توانستیم فکر ایم، اصاًل نمی های آن سنت را از آن خود کرده مفهوم

 باشی.  المتألهین باشی، کانت باشی، پیامبررسینا باشی، صد خواهی ابن می
توانی با دیگران  اختارهایی میها و ترکیبات و س اینکه چگونه و با چه مفهوم

 کند. حرف بزنی، این را سنت زبانی معین می
و در طی  تدری  کند. وقتی به گذاری می این زبان است که برای تعّقل سرمایه

ها و  یک زبان مثاًل زبان فارسی، عربی یا انگلیسی، مفهوم تحوالت تاریخی، در
های جدید به تکامل  ترکیب ها و شوند، این مفهوم های جدیدی پیدا می ترکیب

دارد دائمًا زیاد  اختیار هایی که عقل در آن سرمایه کنند و تفکر و تخیل کمک می
 شوند. ها زیاد شدند، محصوالت عقالنی هم زیاد می شوند و وقتی آن سرمایه می

کنیم، شریکی در  ها، وقتی ما فرزندی را تربیت می مورد تربیت انسان و اما در
شریکی که  ؛آن شریک، فرهنگ ما است .رد که ما از آن غافلیمدا تربیت حضور

ها شکل گرفته است. پرسش اساسی این است  سخن نوشتن ها و با سخن گفتن
 که یک فرهنگ معّین تا چه اندازه مواد درست و سالم برای تربیت فرزندان در

 بگیرید که اگر نظر دست ما نیست. در که در گذارد؟ همه چیز ما میر اختیا
شوند و  می شوند، مطبوعاتی که منتشر جامعه شنیده می هایی که در سخن
 های اراده ها و ها، عواطف و احساسات و خواسته آن های موجود در مفهوم

ها  این ۀدهند، اگر هم ها که زبان یک فرهنگ را تشکیل می آن منعکس در
آورند،  می ای خالف خواست من بار گونه ای باشند که فرزند من را به گونه به

تربیتاز
فرهنگتغذیه

 کندمی
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ای نخواهند داشت. آن زبانی که من  چندان فایده خانه دیگر های من در کوشش
طرف احاطه کرده است، یعنی زبان  خانه دارم در برابر این زبانی که ما را از هر در

ام به فرزندم  زندگی خانوادگی در قدر ضعیف است. من هر فرهنگ جامعه، بسیار
نجات و رستگاری در راست »من،  فرزند عزیز ، یعنی«النجاة فی الصدق»بگویم 

 آید، ببیند در اما فرزندم از خانه که بیرون می ،«گفتن و درست عمل کردن است
النجاة »گویند  جا می های دیگر و همه تلویزیون و رسانه خیابان، در مدرسه و در
خواهی کالهت پس  نجات در دروغ گفتن است و اگر می»یعنی « فی الکذب

 توانم از تربیت خودم داشته باشم؟ در چه انتظاری می ،«اشد دروغ بگومعرکه نب
زبان است  است. اجبار کار زبان در نیست اّما اجبار کار فیزیکی در اینجا اجبار

های  کند. رفتار می طرف به جامعه پمپاژ هر ای را، از های زبانی ویژه که رفتار
 تربیت سوء یافتن. گذارند در یثرند و اثرخودشان را مؤم بسیار زبانی که بسیار

ها و  گیری گروه است، زبان در شکل ناپذیر زبان از سیاست و قدرت تفکیک
سیاست و اینکه  دریافتی که هر گروه از خودش دارد و در ها و طبقات و در صنف

 ،باید به کجا برسیم، نقش دارد هایی داریم و کنیم، چه هدف ما که هستیم، چه می
کند و با دقت  گذارد و مسیر سیاست را معین می می در اختیار زبان مفاهیمی را

زبان  کند و بدین ترتیب ما مقهور تر باید گفت زبان از قدرت تبعیت می بیش
 گفته است. 1که میشل فوکو قدرت، چنان هستیم و زبان مقهور

علوم سیاسی در کشورمان  که ما در یحال حاضر یکی از مشکالت بزرگ در
که در زبان علوم سیاسی جدید، مفاهیمی وجود دارند که در  داریم این است

زبان فرهنگ سیاسی سّنتی ما  در اند. ما وجود نداشته ۀفرهنگ سیاسی گذشت
ها  این واجب، حرام و مانند اطاعت، اولواالمر و شورا، امام، هایی مانند مفهوم

ومت مفاهیمی هست چون حک زبان علوم سیاسی امروز وجود داشته است. در
 دموکراتیک، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، انتخابات پارلمان و ... تلفیق این دو

شود که  هایی می اش همان بحث وجود آورده که نمونه زبان مشکالت بزرگی به

                                                           
1 - Michel Foucault (1926-1984) 

زبانازقدرت
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اش همین سؤال معروف است که اسالمیت نظام مقدم است یا  خیلی ساده ۀنمون
ست آن فرهنگ را با این ای داریم که خواسته ا جمهوریت آن. ما قانون اساسی

 ولی موفق نشده است.  ،ای تلفیق کند گونه فرهنگ به
 در 1هومبولدهای  زبان گفتیم بیش از همه مرهون دقت در بارۀ آنچه تا کنون

شناس آلمانی  گفته شد تحقیقات این انسان قرن هجدهم است. چنانچه پیشتر
ها، اختصاص به انسان  یامو رد و بدل کردن پ نشان داد که زبان و برقراری ارتباط

از حیوانات هم با یکدیگر  ای اش دید که پاره ندارد. او در تحقیقات میدانی
با یکدیگر ها  آن کنند و دید که ارتباطاتی که گیری دارند و پیام رد و بدل می ارتباط

را پیگیری کرد و ها  آن شود کنند گاهی سیستم مشخص دارد و می برقرار می
گذشته هم گفتم، در این  ۀگونه که در جلس د. البته همانسیستم را کشف کر

شود و آن، اختصاص به انسان  های حیوانی خردورزی دیده نمی ارتباط گرفتن
 دارد. 

اثر این مطالعات گفته که زبان را انسان پدید نیاورده است بلکه او  بر دهومبول
شسته و آن را تکامل حیوانات، ن ۀزبان پدید آمده قبل از خود به وسیل ۀسفر سر بر

کرد که  او ابراز تکامل هماهنگ است ۀبخشیده است. البته این فرضیه با فرضی
برده  زبان با ُبعد حیوانی انسان ارتباط دارد و انسان زبان را از حیوانیت به ارث

 با اصل تکامل جانداران درارتباط است.  داست. البته این سخن هومبول
دگی انسانی به یک سنت نیرومند تبدیل شد و زبان به ارث رسیده، داخل زن

اش را یاد بگیرد، ندارد  ای جز آنکه سنت زبانی شود چاره هر انسانی که متولد می
هر  امکان زندگی کردن انسان در ای ارادی و اختیاری نیست. و این امر، مسئله

داخل آن سنت زبانی، آن سنت را از آن  در ای بستگی به این دارد که جامعه
تواند در داخل  این سنت زبانی چهارچوبی است که انسان فقط می -دش کند خو

تواند بارور شود و فکرهایی ایجاد  آن چهارچوب است که می آن حرکت کند و در
 هایی بیاورد و نظرهایی بدهد.  کند و استدالل

                                                           
1 - Alexander von Humboldt (1769-1859) 



 

سومگفتاردرس
 این امرشفاهی یا کتبی(،  گفتار) نویسیم گوییم یا مطلبی می وقتی سخن می

خالء.  گیرد و نه در ای صورت می جامعه یک چهارچوب تاریخی و در همیشه در
 شد انسان از می توضیح این موضوع، مطالبی گفته شد. گفتیم سابقًا تصور در

های خود را یا آنچه  طریق سخن گفتن یا مطلب نوشتن، فقط اطالعات و دانسته
از طریق نوشتن یا ) قل کند، با زبانخواهد به دیگران منت را که در ذهن دارد و می

شناس  ای از فیلسوفان مردم اتی که پارهرساند. تحقیق گفتن( به اطالع دیگران می
 آلمان، انجام دادند کشور شناس درقرون هجده و نوزده، مخصوصًا در و انسان

( نشان داد 1و ِهرِدر بولدهای هوم خیلی معروف هستند به نامها  آن از نفر که دو)
 ۀاست با تکیه بر واژ« فعالیت انسانی»بلکه زبان یک  ،نیستگونه  این که
یک فعالیت انسانی است  (یعنی سخن گفتن و مطلب نوشتن) زبان. «فعالیت»

گاهی های خود را به دیگران انتقال  که انسان با این فعالیت انسانی، نه تنها آ
درون ) خودشآمد و بعدها دنبال شد،  کار دهد بلکه به تعبیری که در می

 ریزد، خودش را آشکار ریزد، انسانیت خودش را بیرون می را بیرون می( خودش
گاهی این آشکار کند و در می  ها هست و هم ابراز کردن خود، هم انتقال آ

زندگی داشته است و  هایی را که در و ... و تجربه و عواطف انسانی احساسات
 ریزد.  را هم بیرون می خیلی چیزهای دیگر

                                                           
1 - Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

نقشهومبولدو
هردردرکشف

هایساحت
 گوناگونزبان
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این نکته متمرکز شد که وقتی ما سخن گفتن و  عوض شد و تحقیقات بر خط
دراین  کنیم، تحقیق میها  آن در بارۀ کنیم و ها را دنبال می مطلب نوشتن انسان

ها هنگام سخن گفتن و مطلب نوشتن چه کار  مورد تحقیق کنیم که انسان
حلیل کنیم، نه اینکه کنند؟ این کار را، این فعالیت را باید تعقیب و بررسی و ت می

فقط بگوییم که معنای جمالتی که این آقا گفت چیست؟ معنای این یک صفحه 
 برخورد با زبان بسیار ناقص است.گونه  این نوشت چیست؟ مطلبی که این خانم

و  دیگری هم گفته شد و آن اینکه داللت الفاظ ۀاین مطلب، نکت عالوه بر
اند و  تاریخ نشسته آغاز تد. آیا کسانی دراف جمالت بر معناها، چگونه اتفاق می

یا در طول زمان بر  این معانی داللت کنند؟ اند که این الفاظ بر گذاشته قرار
معناهای معین، یک روند خود  حسب استعمال یک سلسله الفاظ معین در

خواهند فالن  می اند که وقتی اتفاق افتاده است و مردم فهمیده خودی مستمر به
گویند  ببرند )که به این وضعیت میکار  به یند، باید فالن لفظ رامعنا را بگو

دنبال تحقیقاتی  هو به آن حالت اول، قرارداد یا وضعیت تعّینی(. ب -وضعیت تعّینی
انجام دادند، به این نتیجه رسیدند  و ِهرِدر و دانشمندان آلمانی دیگر بولدکه هوم
ای است که قبل از انسانیت  مسئله زیرا .ها نبوده است کدام از این حالت که هیچ

 ارتباط برقرار ای با یکدیگر گونه انسان هم وجود داشته است و حیوانات هم به
طریق عقالنی نیست اما ارتباطات  با یکدیگر ازها  آن های کنند. گرچه ارتباط می

شود و معنایی  است. همین که عالمتی صادر وجود دارد و در آنجا هم زبان برقرار
عالم حیوانات هم وجود دارد و چون  است و این در« زبان»ساند، این را بر

وجود آمدن انسان  هاند، پایه و اساس زبان پیش از ب ها بوده حیوانات قبل از انسان
وجود داشته است و زبان داشتن انسان میراثی است که از حیوانات به انسان 

 بعد گفتند که حاال که ۀمرحل تدری  این مسائل قوت گرفت و در هرسیده است. ب
های  عالم انسانی بررسی کنیم و ببینیم که این سیستم است ما باید درگونه  این

ابتدا عالئمی بوده،  تدری  به اینجا رسیدند که در هاند. ب زبانی چگونه شکل گرفته
هایی بوده که هر  تصویرکردن، هایی بوده کشیدن هایی بوده، خط نوشتن روی سنگ

حیواناتهم
پیشازانسان

 اند.زبانداشته
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داده است )روی این سنگ، روی آن  هایی را نشان می یک چیزا ه این کدام از
امثال  تخته، روی آن پوست، روی آن صخره، حتی نقش کشیدن روی زمین و

تدری  از چیزی  هاند و ب معناهای خودشان را پیدا کرده آرام این عالئم ها(. آرام این
اگون بوده های گون دادن متکه در آغاز ناپخته و بدون سیستم و به شکل عال

 ۀاین مسئله، سابق اند. با توجه به اینکه ها شکل گرفته ها و زبان است، این سخن
دار بودن انسان مربوط  عالم حیوانات هم بوده است، زبان ماقبل انسانی دارد و در

نیست که انسان فقط حیوان به حیوان بودن انسان است. معنای این سخن این 
های  دارد. ساحت نی ابعاد وجودی دیگری نیزبیش از حیوان است، یع !است، نه

اما به هر حال، زبان  .در حیوانات نیستها  این تعقل و تفکر و استدالل دارد که
شد. وقتی مسلم گرفتند که  مربوط به آن قسمت از انسانیت انسان است که ذکر

زبان مربوط به آن قسمت از انسانیت انسان است، برای اینکه زبان را بهتر 
های حیوانیت انسان کردند و نتیجه این شد  بیشتر جنبه ۀد، شروع به مطالعبفهمن

ها در داخل آن  شود و انسان تدری  پیدا می که گفتند، زبان یک سنت است که به
شوند و آنچه را که درداخل آن سنت وجود دارد  شوند، بزرگ می می سنت متولد

 گیرند. بنابراین، زبان یک یادگیری است.  می یاد
باًل گفته شد که انسان در سخن گفتن و یا مطلب نوشتن خود را بیرون ق
 این مورد وجود دارند که درالتین در هایی کند. واژه می ریزد و خود را اظهار می
به  ،استفاده شده است «äußerung» تعبیر آلمانی از مثاًل در .اند بردهکار  به

 -«ا در جایی آشکار کردنخود ر»، «خود را برای دیگران آشکار کردن»معنای 
 ۀکنم. در جلس می اینکه در واقع من چی هستم و کی هستم و چگونه فکر

تا » المثل ساده داریم که گذشته گفتم که ما این مطلب را از سابق در یک ضرب
حال آن گوینده گفته است «. عیب وهنرش نهفته باشد/مرد سخن نگفته باشد

به آن اضافه کنید که معلوماتش هم نهفته  اما شما ،هنرش نهفته باشد که عیبت و
هم نهفته  باشد، احساسات و عواطفش هم نهفته باشد و خیلی چیزهای دیگر

 «. را اظهارکردن خود»باشد. خوب، این است 
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یکی از فیلسوفان زبان، این اظهار کردن را در چند عبارت فرموله کرده و 
چیست؟ ایشان وقتی  خودکردن  خیلی مشخص بیان کرده است که این اظهار

کردن چیست، سعی  خواهد این مسئله را توضیح دهد که این خود را اظهار می
کند آن را در چهارچوب تعریفی از زبان انسانی توضیح دهد زیرا معنای اینکه  می
ریزد، این است که  کند و بیرون می می گوییم انسان خود را با زبان اظهار می

 دهیم. یمورد زبان ارائه م تعریفی در
اینکه زبان انسانی  در بارۀ کتابش توضیح داده است که این فیلسوف در 

های زبان  چیست، سخنان گوناگونی گفته شده است و به همین جهت هم فلسفه
فلسفه  عمر تر از دویست و پنجاه سال از اند. شاید بیش وجود آمده هگوناگونی ب

حرکت کند « زبان چیست؟» این پرسش که زبان به این معنا که یک فیلسوف از
 گذرد. و در این باره بحث کند، نمی
درد ها  آن ؟ دردا مطرح نکرده بودند که زبان چیستپیشینیان ما این سوال ر

های دیگری داشت. مثاًل در  زبان، علت در بارۀ شان گفتن سخن دیگری بود و
معانی، ، خطابه -بود 1یونان قدیم یکی از مسائلی که خیلی مطرح بود، رتوریک

تواند  کردند که زبان می زبان از این منظر بحث می ۀبیان، فصاحت و بالغت در بار
د. علمای علم چه نقشی در فصاحت و بالغت و خوب سخن گفتن داشته باش

 .اند زبان صحبت کرده در بارۀ مباحث الفاظشان، مقداری راصول و فقه ما هم د
 زاری برای بیان یک سلسله معانی است.اند که زبان اب اما از این زاویه نگاه کرده

زبان،  ۀوسیل هاند که اگر قرار باشد ب اند و گفته زبان را ابزار تلقی کردهها  آن
سخن گفتن یا مطلب نوشتن، یک سلسله معناها بیان شوند، نقش زبان  ۀوسیل هب

 در بیان آن معناها چیست؟
 -مطرح شده است  زبان از یک دیدگاه دیگر ۀباألخره در منطق صوری، مسئل

های زبانی با قواعد منطق. اگر زبان و بیان را چگونه تلفیق  ارتباط بافت ۀاز زاوی
چون استدالل کردن هم ) چگونه استدالل کنیم کنیم، منطقی خواهد بود؟ اگر

                                                           
1 - rhetorik 
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مان مطابق با قواعد منطق خواهد بود. اما اینکه  یک نوعی ِابراز است(، استدالل
پرسد هنر چیست، دین  طور که فیلسوف می انسان همانمتوجه باشند که در عالم 

است و فیلسوف « زبان»ای مواجه هستیم که  چیست، فلسفه چیست، با پدیده
  به این مسئله توجه نداشتند. -باید بپرسد که زبان انسانی چیست؟ 

نظر داشته باشیم که برخالف آنچه بعضی از افراد تصور  پس این نکته را در
های علمای علم اصول، یک  بحث های منطق یا در اًل در بحثکنند که مث می

 اش صحبت زبان به این معنا که ما امروز در باره ۀفلسف - زبان وجود دارد ۀفلسف
 است.  هایی موجود درست نیست. بلکه نظر این تصور -کنیم  می

از اظهارات تحقق پیدا « میسیست»مثاًل هنگام سخن گفتن به زبان فارسی، 
آید   و حالت هرچه پیش آید خوش مرجو تحقق این اظهارات، دارای هرج .کند می

کند  می وسیله آن اظهار هاست که انسان خود را ب کار بلکه یک سیستم در ،نیست
 ید که انسان گاهی تنها دریگران مفهوم سازد. ممکن است بفرماتا خود را برای دی

اما بدانید که  - کند می زند و حدیث نفس نشیند و برای خودش حرف می اتاق می
سازد!  زند و خودش را برای خودش مفهوم می آنجا هم با کسی حرف می در

کند و  شود، خودش را گم می گی ذهن میف بسیاری از اوقات انسان دچار کال
به چه فکر نکنید، چه چیزی  کند و  داند به چه فکر افکارش پریشان است و نمی

خواهد،  گوید و چه می می چه اصالً  - دارداولویت دارد و چه چیزی اولویت ن
فراغتی  ها این است که انسان در حل این موارد، یکی از راه اصاًل کیست؟ در

بنشیند و ذهن خود را بررسی کند و ببیند که چه چیزهایی در ذهنش خلجان 
بیند که اتاق خیلی  می گونه که وقتی انسان همان – را مرتب کندها  آن کند و می

خواهد وارد آن  نمی رود و مثل اینکه دیگر می اش سر و حوصله ه استشلوغ شد
گونه است  یابد که اتاق را منظم کند. ذهن نیز همین می این اتاق شود، چاره را در

ها را  کردن کند که نیاز دارد آن مرتب می و در این حالت، گاهی انسان احساس
ها  آن باید -سکوت منظم کندبلند بلند بگوید و کافی نیست که فقط بنشیند و در 

هر چیزی را در جای خودش قرار دهد. در اینجا  منظم کند و بلند بگوید وبلند را

مثابۀزبانبه
سیستماظهارات
 وخودساماندهی
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خواهد آن چیزی  کند، و می می اینجا هم خودش را اظهار ؟ درکند انسان چه می
سامان دادن به آنچه که در درون ما است،  را که در درونش است سامان دهد و

ی است. در این ده واقع، خودسامان ودمان است. درنوعی شکل دادن به خ
کنیم، یک  دهی درونی، ما آن شکل آشفته بیرون ریخته را منظم می خودسامان

کنیم  دهیم و خودمان را در آن شکل منظم اظهار می شکل منظم دیگری به آن می
 هایم این است.  گوییم که من این هستم و افکار و حرف و می

ایم و حرف  هم که هیچ کس نیست و در اتاق نشستهپس ما در آن مرحله 
خودمان را برای خودمان.  -خواهیم خودمان را مفهوم بسازیم زنیم، بازمی می

گوید، مخاطبانی را در نظر  اتاق نشسته است و در تنهایی شعر می در وقتی شاعر
گوید. آن  نظرش نباشند، شعر نمی مخاطبانی در گوید و اگر می دارد که شعر

شود، خاطری است که از دیگران جدا  گفتن میحزینی که مانع از شعر  رخاط
شود، انسان  اثر حمالت شروع می اند. حزن بر شده است و آن را از بیرون کوبیده

گیرد و حزن و  می نشدن و حذف و شکست قرار شناخته رسمیت به ۀآستان در
همان رنجی که  -گرفتن، رن  است حذف قرار ۀکند. در آستان افسردگی پیدا می

شما را از جامعه و ها است. وقتی من و  رن ، جدایی ۀگفت. ریش موالنا می
این جدا  -حرف نزن، نگو، ننویس - کنند ر و فرهنگ جدا میدیگران و افکا

 کند.  کردن ،رن  و افسردگی ایجاد می
گونه است و مخاطبانی را در نظر دارد  گوید همین هم وقتی شعر می پس شاعر

واهد تماس داشته باشد و برای دیگران بگوید. خالصه ما سخن بدون خ و می
افتد. بنابراین، اینکه  نمی مخاطب نداریم و هیچ سخنی بدون مخاطب اتفاق

بسیار  ۀسازد نکت می گوید که انسان خود را برای دیگران مفهوم می فیلسوف
یگران را هم خواهیم خودمان را برای دیگران مفهوم بسازیم و د مهمی است. ما می

ترین تعریف  اند که اولین یا مهم شناس گفته بفهمیم. بعضی از فیلسوفان انسان
گوینده،  و نه سخن« فهمنده» -انسان این است که انسان موجودی فهمنده است

آنتروپولوژیک انسان  ۀکننده. این تعبیر برای توصیف انسان، از مطالعنه فکر
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سازد و معلوماتش را  دیگران مفهوم میریشه گرفته است. انسان خود را برای 
کنید؟ جز این است که  می نویسید چه کند. وقتی شما یک مقاله می می منظم

کند این است که معلوماتش  جمله کارهایی که می انسان در یک مقاله نوشتن، از
دهد؟ حتی در یک  می ساختارها  آن چیند و به را میها  آن کند و می را منظم

زنم،  اینجا به این شکل با شما حرف می ین است. من که اآلن درسخنرانی هم چن
یا در  خواهم بگویم ام که چه می های مختصری کرده خانه فقط یادداشت در

خواهم فالن قسمت از کتاب را در اینجا  ام که می هایی نوشته کنارکتاب یادداشت
م حرف ه اما اآلن تقریبًا نیم ساعت است که پشت سر -برای شما توضیح دهم

بافد، دائمًا  ای را می ای که پارچه ؟ درست مثل بافندهکنم زنم. من چه کاری می می
این خلق  و در - کنم هم خلق می پشت سر و همینطور آیم بافم و جلو می می

ای که وقتی مطالب من تمام شد  گونه کنم، به یک اثر منظمی را خلق می کردن،
از  به فالن جا رسید و الن نقطه شروع کرد وف توانید بگویید که فالنی از شما می

منتقل شد و ... مگر اینکه من سخنان نامربوط گفته  فالن جا به مطلب دیگر
گویید نفهمیدم که  می جورکنید وو توانید جمع ه در آن صورت شما نمیباشم ک

 چه گفت!  اصالً 
لسوف افتند. سپس این فی می کارهایی هستند که با زبان اتفاقها  این ۀهم

گوید که انسان  می است. اوها  این ۀهم از تر کند که مهم ای اضافه می نکته
ای با  گونه آید. ما باید به می مختلف با واقعیت کنارهای  زبان، به شکل ۀوسیل هب

نیست. ما از طریق زبان  واقعیت کنار بیاییم. واقعیت برای ما واضح و آشکار
واقعیت  ۀاین تعبیرات که در بار ۀوسیل بهو  کنیم واقعیت می ۀتعبیراتی در بار

و وقتی آشتی « آهان این آن است»گوییم  کنیم و می کنیم با آن آشتی می می
انسان  مِن  -گویم که این بطرِی آب است توانیم زندگی کنیم. من می کنیم، می می

عینک و این را کاله و این را ضبط  و اسم این را ام اسم این را بطری آب گذاشته
 گویم سقف.  می گوییم ستون و به این میها  این ت و بهصو

زبانابزارکنار
 آمدنباواقعّیت
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قانع نکرده بودیم که ها  این ها را نداشتیم و خودمان را با گذاری ما این اسم اگر
کارهای  ها این ۀکه هم ها، معنایشان این است این، این است و آن، آن است و این

دیم و برایمان معلوم نبود کر اینجا پیدا نمی اصاًل خودمان را در - ها است ما انسان
آلن خیلی واضح به نظرمان ست و آن چیست و آن دیگری چیست؟ اکه این چی

ببینم اصاًل احساس غربت  و وقتی من در جایی مثاًل یک بطری آب می آید می
کند زیرا  شویم، هیچ کس احساس غربت نمی کنم یا وقتی وارد این سالن می نمی
است  ین ستون است، این سقف است و آن دیوارداند و مسلم گرفته است که ا می

کارهای انسان است و او است که این  همهها  این آشنا است. اماها  این ۀو با هم
 ها، با ها و بیان گیریها و معنا گذاری ا را کرده است و از طریق این نامکاره

مین به ه و رفیق شده است. است کنار آمده آشناواقعیتی که برای او بیگانه و نا
دانیم به  رویم که زبان آن قوم و جماعت را نمی دلیل است که وقتی به محیطی می

به  آنجا اقامت کنیم. اگر برای مدت طوالنی در توانیم نمی گذرد و ما سخت می
دانید، ممکن است به  نمی ه زبان آن قوم و جماعت را اصالً جایی بروید ک

شما را  ۀس در آنجا باشد که توجها بروید و انواع و اقسام لوازم لوک فروشگاه
خواهی چند کلمه حرف بزنی که  روی و می کنند. وقتی نزد فروشنده می جلب می

 - خورد است و به چه درد می این جنس مال کجا است، قیمتش چقدر
خوب به انسان  بینی که الل هستی! می -شناسی مخصوصًا اجناسی را که نمی

چنین  آنجا اقامت کند. چرا این ی درتواند مدت طوالن گذرد و نمی سخت می
 سینما برایش بیگانه است و از تلویزیون آنجا، است؟ در خیابان غریبه است

هیچ چیز. فقط باید به رستوران برود و با دستش  از – تواند استفاده کند نمی
 این نیست. چرا این اتفاق غیر از - خواهم می غذایی را نشان دهد که من از این

آنجا  هایی که در دانیم، با واقعیت نمی یرا ما به علت اینکه زبان آنجا راافتد؟ ز می
کند. حتی با  می ها آشنا است که ما را با واقعیت نزبا – وجود دارد بیگانه هستیم

برگردیم؟  فورًا به وطن گیرد و عالقه داریم ایم. چرا دلمان می ها هم بیگانه انسان
اینجا  آییم، در (، زیرا وقتی به اینجا میدانند نمی )مخصوصًا کسانی که اصاًل زبان
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و مادر است و همسایه است و  حسن است و حسین است و برادر و خواهر و پدر
آنجا  درها  این ایم، اما و همه همدیگر را پذیرفته شناسیم همه همدیگر را می

 نیست.
مورد بطری آب و اشیاء و جمادات و  آمدن، تنها در با واقعیت کنار

بسیار وسیعی دارد. فرض کنید تحوالت  ۀبلکه گستر ،... نیست ها و گاهفروش
در این  1357در سال  .شود می انقالبی افتد و می مملکتی اتفاق ای در سیاسی

توانستیم برداشتی از این انقالب داشته باشیم؟  می کشور انقالب شد. ما چگونه
اوضاع و احوال را به  تفسیری داشت و فهم و این اتفاقی که افتاد، کسی از هر

و ها  کرد. این یک واقعیت اجتماعی بود اما فهم می ای خاص درک گونه
هایی که در زبان ما  مبنای مفهوم های ما از این واقعیت اجتماعی بر برداشت

آمدیم. اینکه این یک انقالب است، اسالمی  با آن کنارگونه  این وجود دارد بود و
یک سلسله ها  این ۀهم - کرد یم سابق چنان میاست، خدا چنین گفته است و رژ

 ما این پدیدارهای زبانی را حتماً پدیدارهای زبانی است. حتی الزم نیست که 
ذهن ما باشند  ممکن است که بسیاری از این پدیدارهای زبانی در - کنیم اظهار

ها را در ذهنمان انجام دهیم.  و در ذهنمان با خودمان حرف بزنیم و این تحلیل
 - های زبانی متجلی است یک سلسله مفهوم تی اعتقادات ایمانی مردم هم درح

 ۀاصاًل تار و پود زندگی ما با زبان بافته شده است. شما هیچ کجا را در گستر
آنجا حضور نداشته باشد. توجه به این  کنید که زبان در زندگی انسانی پیدا نمی

شد که فیلسوفان زبان بگویند مهمی شد و به آنجا منتهی  مسئله، داستان بسیار
کنیم، با  می کنیم، با زبان فکر می وقتی فکر -کنیم  می اصاًل ما با زبان فکر

کنیم که از طریق زبان به دست ما رسیده است. شما آنگاه که  می مفاهیمی فکر
 هم بخواهید که در قدر تان مراجعه کنید خواهید دید که هر کنید، به ذهن می فکر

الفاظ وجود دارند، امتحان کنید و  -نیست جود نداشته باشند مقدورآنجا الفاظ و
 توانید ده دقیقه فکر کنید و در آن فکر، جمالت وجود نداشته باشند ببینید آیا می

گفتند و همین  در درون(؟ این همان چیزی است که قدما به آن کالم نفسی می)



 29|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

درآورد که بگویند  هرمنوتیک متأخر گادامری از اینجا سر مسئله است که در
آنچه  ۀمان هم های ها و نوشته نویسیم، گفته یا مطلب می گوییم وقتی ما سخن می

نویسد  کند یا می می که در ذهن ما وجود دارد نیست. وقتی انسان مطلبی را بیان
ذهن است بیان کند. حتی زمانی که کسی  تواند فقط کمی از آن را که در می

کند که خدا را  کند و خیلی هم کوشش می می و با خدا مناجات نشسته است
و تسبیح  را تنزیه تنزیه کامل کند و هیچ نوع صفت انسانی به او نسبت ندهد و او

خواهد خود را از شرک به تمام معنا رها کند، حتی از شرک  می و مطلق کند
  نیست. چنگ زبان آزاد رسد چون از آن تنزیه مطلق نمی هم به  خفی، باز

کند و به نظرش هیچ چیز دیگری  می !«خدا !خدا»ا که انسان فقط ج همان در
زند که  می ها حرف خواند، با یک سلسله مفهوم را جز همان خدای واقعی نمی

هایی را که به  های آن همه انسانی هستند، حتی وقتی تجربه ها این مفهوم
د پر است بینی کنید می می تجزیه و تحلیل رسند می های خیلی واالی دینی تجربه

 و هر مفری از زبان نداریم هیچ کجا از عواطف و احساسات انسانی. پس ما در
ها و  های انسانی حضور دارند. آرزو ظرفیت جا که زبان است، انسان و مفاهیم و

های دینی  های انسانی حضور دارند، تجربه دارند، فلسفه عواطف انسانی حضور
ای  ه عدهجهت نیست ک سان است! بیباالخره انسان، ان - انسانی حضور دارند

سوی خدا برویم، از  یعنی باید از انسان به - ین به باال برویمیاند ما باید از پا گفته
آسمان و  کنند در می شناخت انسانی حرکت کنیم. برخالف سخن کسانی که فکر

ند ین بیاییخواهند به پا اند و حاال می اختهاند و آنجا خدا را شن در کنارخدا نشسته
باشد، مختص  پذیر طی کردن این راه امکان تا انسان را بشناسند. اگر هم

آغوش خدا و متحد با خدا تجربه  بسیار ویژه است که خود را در های انسان
سوی خدا، از پایین به باال  ها به ریب به اتفاق انسانکنند. اما حرکت اکثریت ق می

ی چه؟ یعنی اگر شما کنید، یعن آمده که به آیات خدا نگاه قرآناست. اینکه در 
سوی خدا حرکت کنید، باید از همین جهان که آیات هستند شروع  خواهید به می

 شما راه دیگری ندارید، شما انسان هستید. -به حرکت کنید



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 30
 

کند و مثاًل  از زبان صحبت میگونه  این اند وقتی یک فیلسوف، ای گفته عده
دش را برای دیگران مفهوم آید یا خو می گوید انسان با زبان با واقعیت کنار می
از خود این کسی که  این است که واقعیت چیزی است غیر منظور ،سازد می

چه  این انسان سخنگو و این زبان انسانی چه وجود داشته باشد و .زند می حرف
ها دریاها و  هر صورت آسمانی هست، زمینی هست، کوه وجود نداشته باشد، در

 ... هستند. و  های دیگر انسان
من و  از گویم، با این واقعیات که قطع نظر سخن می سخنگو انساِن  وقتی مِن  

ای گفتند که  کنم. اما عده و آشتی می آیم می ای کنار گونه زبان من وجود دارند، به
غلط است که واقعیات،  این است. اصاًل این تصور از تر مطلب باالتر وعمیق

 دارند. انسان با سخن گفتن، واقعیات را واقعیات از زبان انسانی وجود قطع نظر
سخنگویی نبود، آسمانی بود یعنی چه؟  انساِن  کند. توجه فرمایید که اگر می

در اینکه آسمان وجود  - اصواًل زبان انسانی در واقعیت کردن واقعیت نقش دارد
 . این که زمینی هست نقش دارد دارد نقش دارد، در

بسیار مهم دیگر وجود دارد و آن این  ۀیک نکتمطلب فوق که بگذریم،  از
است که چون بنا بر نظری که گفتیم، اظهار کردن خود برای دیگران و مفهوم 

گفتار یا نوشتار در یک زمینه  کردن خود برای دیگران مطرح است، پس هر
(Kontext )افتند  خأل اتفاق نمی افتد. سخن گفتن و مطلب نوشتن در اتفاق می

ای  شنود، جامعه گوید، کسی می کسی می - افتند زمینه اتفاق میبلکه در یک 
 توضیح 1ها هستند. آقای کلر این زمینه ۀدهند تشکیلها  این ۀوجود دارد و هم

 افتد اتفاق میآن  ای که سخن گفتن در های( آن زمینه دهد که مقدمات )مؤلفه می
از دارد و ماتی نیدیگر، سخن گفتن و مطلب نوشتن به چه مقو چیستند؟ به تعبیر

داشته باشند تا یک بیان زبانی  دست هم دهند و حضور به چه عناصری باید دست
زبانی اتفاق افتد؟  ۀچه عناصری باید وجود داشته باشند تا یک پدید شکل بگیرد.

 هستند: ها  این کنند که می معمواًل پن  یا شش عنصر یا مقوم را بیان

                                                           
1 - Albert Keller (1932-2010) 

زباندربستر
زمینهپدید

 آید.می
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الزم است. اولین چیزی که  «Gemeinschaft»به تعبیر آلمانی یک ( 1)
یعنی مجتمع، نه جامعه، یعنی ، است Gemeinschaftباید وجود داشته باشد 
کنند. اول باید یک جمع و جماعتی وجود  هم زندگی می جمع و جماعتی که با

زنند و  زبانی دارند که با آن زبان حرف می کنند و هم زندگی می داشته باشد که با
 مجتمعی که در داخل آن مجتمع همین کار - کنند و افهام میتفهیم  با یکدیگر

ها، از طریق  اظهارکردن خود و فهماندن خود و با واقعیت کنار آمدن و مانند این
گیرد. مثاًل ما در اینجا برای خودمان یک مجتمع  انسانی، به شکلی صورت می هر

آن  از تر وسیعتوانیم بگوییم مجتمع تهران،  تر می هستیم و در مقیاسی وسیع
تر مجمتعی که با زبان فارسی  توانیم بگوییم مجتمع ایران، یک قدری وسیع می

باالخره باید اول یک مجتمع انسانی  زند. در هر کجای دنیا که باشد میحرف 
کند، اگر چنین  وجود داشته باشد که با سخن گفتن و نوشتن و زبان، زندگی می

بینید که نگاه تجربی به زبان از کجا  کند. می مینباشد آنجا بیان زبانی تحقق پیدا ن
زبان است.  ۀمطالعات تجربی در مورد پدید ۀنتیجها  این آورد. در می سر

شود.  زبان چگونه پدیدارمی ۀکنند که پدید صورت تجربی مطالعه می هفیلسوفانی ب
کنند،  تجربی مطالعه میت صور هگونه که مثاًل پیدایش یک بیماری را ب همان

اساس این مبنا،  کنند. بر صورت تجربی مطالعه می هدایش زبان انسانی را هم بپی
ی وجود یها کنند وجود دارد گزاره فکر می ای که عده اگر در آن لوح محفوظ

ما برای لوح  داشته باشند، از نوع حقیقتی که به زبان انسانی باشند نیستند. اگر
 آنجا علومی وجود دارد یم که درو امثال آن، اعتباری قائل شویم و بگوی محفوظ

 دیگر است. حاال چه چیز و یک چیز دیگر آن علوم به زبان انسانی نیست -
تواند  ینکه چه چیز دیگری میمورد ا عرفا در دیگری است. ۀاین مسئل -است
اند. این معضل در علم الهی هم وجود دارد. اگر خداوند  ها زده خیلی حرف باشد

داند که  ین علم به جزئیات چگونه است؟ یعنی خدا میعالم به جزئیات است، ا
از آب است  بداند که این ظرف پرگونه  این آب است؟ اگر خدا از مثاًل این ظرف پر

این وضع مشارکت خدا در زندگی انسانی  ۀکه باید به زبان انسانی بداند و الزم
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ات نیست گفتند که علم خدا به جزئی هایی که می است که قابل قبول نیست. آن
های  داند و بحث می بلکه به کلیات است و خدا از طریق کلیات، جزئیات را

حل  خواستند همین قبیل مشکالت را اند، می علم الهی کرده در بارۀ خیلی دقیقی
 الزم است تا زبان انسانی پدید آید. ( Gemeinschaft) تمعجکنند. پس یک م

ای  ای نوشته بگوید یا نویسنده ای سخنی گوینده الزم است. باید گوینده( 2)
وجود آید.  هبنویسد. حتمًا باید گوینده وجود داشته باشد تا زبانی )گفتاری( ب

 ای که در اما آیا این گوینده .چنین است درصد ایناین نیست و صد تردیدی در
؟ آیا دتواند غیرانسان باش گوید، می مجتمع انسانی به زبان انسانی سخن می

کردن، دیگران را برای خود  کردن، خود را مفهوم ا اظهارممکن است خود ر
فرض  ؟انسان تحقق پیدا کندسوی غیر آمدن، از کردن و با واقعیات کنار مفهوم

این مجتمع انسانی ما حرف بزند. آیا این  اینجا باشد و در کنید یک طوطی در
ا سازد و ب یکند؟ خودش را برای دیگران مفهوم م طوطی خودش را اظهار می

وقتی ما وارد  اگر ؟کند فقط اصوات را تولید می !؟ یا اینکه نهآید واقعیات کنار می
 بگوید سالم(، آیا واقعًا سالم اند که یادش داده) شویم طوطی بگوید سالم می اتاق
 کند.  کند بلکه صدا تولید می کند؟ طوطی سالم نمی می

ای الزم داریم که  پس ما گوینده .ها سخن بگوید عالم انسانی برای انسان
کند، دیگران را برای خودش  می بتوان گفت این گوینده دارد خودش را اظهار

 .آید کند و با واقعیات کنار می میمفهوم 
فرستد. شما  اینکه گوینده این سخن را به کجا می .آدرس الزم است( 3)

تی مخاطب الزم است. وق و بگویید د نام این آدرس را مخاطب بگذاریدتوانی می
فرستد، معنای فرستادن این  زند، سخنش را برای مخاطب می انسان حرف می

، ام نیست که حتمًا یک راه دوری وجود دارد. من که اآلن در خدمت شما نشسته
و شما هم این  - از همین فاصله خیلی کم - فرستم ها را برای شما می این پیام

یک مخاطب نیاز دارد،  گیرید. در سخن گفتن، انسان به می ها را زود پیام

زبانباگویندهو
نویسندهپدید

 آید.می

زبانبهیک
آدرسفرستاده

 شود.می
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تواند یک یا صد نفر یا هزارنفرباشد. ممکن است یک ملت باشد یا  می مخاطب
 تمام مردم روی زمین باشند. 

خواهد خودش را  است. زمانی که انسان می« ابزار» مسئلهچهارمین ( 4)
 است: الفاظ، کلمات، جمالت و...، ابراز کند و زبان تحقق یابد، موادی نیاز

 هم دارای ساختاری هستند. ها این
 موارد ذکر ۀکه در معنای عام شامل هماست  Kontext)) کانتکست( 5)

ای که این فعل و  اما در معنای خاص عبارت است از زمینه ،شود شده در باال می
 (Gemeinschaft) افتد، فرض کنید که مجتمع انفعاالت در آن زمینه اتفاق می

چیز  - و جمالت( وجود دارند زار )الفاظو گوینده و مخاطب و وسائل و اب
ن وضعیت آ دیگری هم باید وجود داشته باشد. وضعیت خاّصی که موارد فوق در

 کنیم، یک وضعیت اکنون که ما در اینجا صحبت می دهند. مثالً  خاص معنا می
((Kontext ص وجود نداشت، که اگر این وضعیت خا خاص وجود دارد

نبود که شما من را گونه  این اگر داد. معنا نمی برای شما های من اصالً  صحبت
ام، شما با معلومات و  شناسید و من در جلسات متعددی در خدمت شما بوده می

اینجا  ای دارید و در اید، خودتان مطالعات پیشینه اطالعات من آشنایی داشته
این مسائل خاص،  و از مسائل خاصی صحبت کنیم ۀایم که در بار جمع شده

ام و  انتخاب کردهدانید که چرا من این مطالب را  داریم و اینکه شما می تعریفی
برم و اینکه اینجا یک کالس  نمی برم یا میکار  به ای از الفاظ را اینکه چرا پاره

خواهد چه کاری کند و وقتی الفاظ  ، گوینده میگفتار درساست و در یک کالس 
برد، فعالیت درس گفتن چگونه فعالیتی  میکار  به ببرد در چه معناهایی میکار  به را

ها  این ۀهم ... اگر است، فعالیت گوش کردن به درس چگونه فعالیتی است
دهند،  را تشکیل می Kontext)) وجود نداشت که من حیث المجموع یک زمینه

 مورد قبل که گفتم کافی نبود.  آن چهار
آمدید. البته این  نمی هاید وگرن دلی با من اینجا نشسته شما دوستان با نوعی هم

مند هستید و  ههمدلی، انواع و اقسام گوناگون دارد. شما به این مطالب عالق

زبانباابزار
کلماتو
جمالتشکل

 گیرد.می
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اینکه کجا بود و  من دارید. اید که مطالب خاصی بشنوید و انتظارخاصی از آمده
خواست  گفت و می گفت و چرا می گفت و در چه شرایطی می با چه کسانی می

 پنجم تحقق زبان است. ۀفلؤم، چه هدفی را تعقیقب کند
 



چهارمگفتاردرس
های  است که یکی از قطب 1کنم نظرات آقای هیرش بیان می نکاتی را که امروز

 ها است.  علمی این بحث
به  ،ای قصدی است اولین نکته این است که داللت یک متن زبانی، مسئله

های پیچیده و معنا یا متن برمعنار این معنا که یک گوینده باید داللت جمله ب
نیست که گونه  این کننده الزم است وو را قصد کرده باشد. وجود یک قصدتودرت

معنا داللت  های زبانی یعنی کلمات و جمالت، هرگونه که پیدا شوند، بر نشانه
بر چیزی ها  آن کننده،اهایی در هوا پیدا شوند بدون قصدمثاًل اگر صد - کنند

 ها بر د دلیل اینکه داللت جمالت و متنگوی داللت نخواهند داشت. هیرش می
ها  جمالت و متن معنایی که ما از قصدی است، این است که معانی یک امر

گاهی است سنخ فهمیم از می اید و گفتارهای  اینجا نشسته اینکه شما اآلن در - آ
کنند یعنی چه؟ یعنی  معناهایی داللت می فهمید و این سخنان من بر بنده را می

گاهی گاهی برای من پیدا شد و  ذهن شما پدید می ی درهای آ آیند. فهمیدم، یعنی آ
گاهی در ذهن من نبود. پس معنا از سنخ  قبل از اینکه این سخنان را بشنوم، این آ

گاهی است و نه از سنخ احساسات و عواطف ها یا  آمدن نه از سنخ خوش - آ
 !نه .ها یا نپسندیدنها  ، پسندیدنها شدن ها یا خوشحال شدن ها، غمگین بدآمدن

کنم  ای که بنده در اینجا عرض می عواطف و احساسات هستند، این معانیها  آن
از ها  آن کنند، می آن معناها داللت شوید و سخنان من بر منتقل میها  آن و شما به

گاهی هستند و با شنیدن این سخنان بر گاهی سنخ آ شود.  های شما افزوده می آ

                                                           
1 - E.D. Hirsch (1928-) 

معانیازسنخ
گاهیاست.  آ
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گاهیممکن است ا کننده هم داشته باشند یا  یا غمگین کننده ا اثر خوشحاله ین آ
گاهی هستند.  ،موجب پسندیدن یا نپسندیدن هم بشوند اما خود معناها از سنخ آ

گاه شدن، مطابق با واقع است یا . خیلی مهم است هاین نکت حاال اینکه آیا این آ
اما  دیگری است، ۀاین مسئل -مطابق واقع نیست، صادق است یا صادق نیست 

گاهی است. اول ۀدر درج  آ
پس ما چه یک متن ادبی بخوانیم، چه یک متن مقدس دینی، چه یک متن 

بگوییم که بر  متنی که بخوانیم یا بشنویم و هر – ریاضی و چه یک متن فلسفی
گاهی هس آن معانی از ایم، کند و ما آن معانی را فهمیده می معانی داللت تند سنخ آ

گاهی به این معنا ا  - خیلی مهم دیگری است ۀانسان است. این نکتز آِن و آ
گاهی به این معنا یعنی ت  انسان است. انسان آید، از آِن  ای که پدید می جریهآ

کنیم و از  ی دست پیدا مییناوقت به این شکل به مع است و ما هرگونه  این
گاهی انسانی  داری جمالت، کلمات و متنمعنا ها حرف بزنیم، از یک امر و آ
گاهی انسانی ابتدا در گوینده ف میحر نویسنده وجود دارد و از  یا زنیم. این آ

انتقال ها  این شود. طریق نوشتن یا سخن گفتن او به شنونده یا خواننده منتقل می
گاهی  ها است. آ

گاهی می مالحظه جهان انسان شکل  درها  آن و انتقال ها کنید که چگونه این آ
گاهی را که ما پیدا می ها این ۀگیرد و چگونه هم می کنیم،  تجربه است. ما این آ

گاهی می ؛کنیم تجربه می  - شود آید و به شکلی وارد ذهن من می نه اینکه آ
گاه  می من تجربه !را در داخل یک لیوان میریزند. نهکه مثاًل آب گونه  آن کنم که آ

دارد، شوم حال اینکه معنای تجربه دقیقًا چیست و چه معناهای گوناگونی  می
کنم که ذهنم دگرگون شده و یک  اما به هرحال من تجربه می .دیگری است ۀمسئل

گاهی جدید به من اضافه شده است. من این را تجربه  کنم. می آ
هر زبانی که باشد )فارسی، عربی، انگلیسی،  - های زبان انسانی سیستم ۀهم

گاهیها  این ۀترکی،اسپانیایی...( هم  انسانی. ۀشد تجربههای  مخازنی هستند از آ
ای که  دهند که آن جماعت بشری مخزن هستند. موزه هستند و نشان میها  این

هایزبانسیستم
انسانمخازن
گاهیبشری آ
هستندکهبر

هااستوارتجربه
 اند.شده
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گاهی سی سخن گفتهدر طول تاریخ مثاًل به زبان فار اند و  ی داشتهیها اند، چگونه آ
اند  هایی که از زیستن داشته اند، این تجربه هایی از زیستن داشته چه تجربه

گاهی می لسفی باشد، علمی، ادبی و... تشکیل یافته باشد. های ف تواند از آ
گاهییها چون آ زبان روحیات و سوابق و ارتباطات  شده هستند های تجربه ینه آ

از  و جا دهند و درست در همین می ها را نشان فرهنگ ملت ۀاجتماعی و خالص
بندی  را دستهها  ها منعکس است، ملت هایی که در زبان همین تجربه ۀزاوی
گویند مردم  کنند این است که می می ای که های کلی بندی د. یکی از تقسیمکنن می

گاه یا )خود شرق از دیر زمان خدا گاه آ گاه  اما مردم غرب، جهاناند  بوده( آ آ
گاهی چیزی که دریعنی  ؛اند بوده  معطوف بهها  آن های های مردم غرب و تجربه آ

گونه است و جهان را چگونه بوده این بوده است که جهان چیست، جهان چها  آن
مردم شرق این بوده که عوالم  ۀباید تجزیه و تحلیل کرد. اما از سوی دیگر مسئل

یابی، آن درون یک براه ها  آن یعنی اگر به درون ؛اند کرده درونی خود را تجربه می
گاه به این  یا خدا ،ها است. مردم شرق یا این چنین هستند جهان بلکه جهان آ

منعکس ها  آن کنی که در زبان ی به فرهنگ این جماعت نگاه میمعنا که وقت
گاهی پوداست، تارو اینکه خدا کیست و  :هایی است از خدا آن فرهنگ آ

توانم  توانم به او برسم یا نمی من با خدا چیست؟ می ۀچیست؟ چگونه است؟ رابط
 به او برسم و...

ا است و قلمرو آن کنند کج البته اینکه قلمرو این شرق که از آن صحبت می
هایی  اند یا نه، بلکه مثل رودخانه بودهگونه  این همیشهها  این غرب کجا و اینکه آیا

یا به دریاهای  می دائمًا وارد یکدیگرها  آن که آب شود یا دریاهایی که آب یک در
گو و های گوناگون بشری همیشه باهم تبادل و گفت ریزد، این فرهنگ  دیگر می

مسائل دیگری است  نیزها  این جای دیگر، ینجا به آنجا و از آنجا به، از ااند داشته
گو و و گویند پدید آمدن یک گفت و به دلیل همین تفاوت بنیادین است که می

که شاید و باید، ممکن گونه  آن تفاهم واقعی بین این دو جماعت غربی و شرقی
 کنم و نه تکذیب. نیست البته من این مطلب را نه تأیید می
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گاهی است و زبان سنخخوب، حال که معنا از  گاهی آ   ها محل تراکم آ
گاهییها ها هم، داللت هستند، پس داللت گاهی ی بر آ ها  ها و سبب پیدایش آ

گاهی را به شخص دیگری  هستند. اگر منتقل کنید باید قصد شما بخواهید یک آ
گاهی خودبه .داشته باشید گاهی چیزی است نمی خود منتقل آ  که هم شود. آ

کنیم وقتی  خواهد و هم منتقل کردنش. ما فکر می آوردنش قصد می دست به
کند. این  می معنایی داللت خواه بر ان گوییم، این جمله خواه ای می هساد ۀجمل

خواه داللت کند. بلکه نا چنین نیست که خواه این ه!ه نکگوید  فیلسوف می
 گوید بر ای را که می که جملهقبل گفتم باید انسانی قصد کند  ۀجلس چنانکه در

 ۀکند که نکت ای را اضافه می جا نکته همین معنایی داللت کند. آقای هیرش در
که بدون اینکه اند  همیشه این مدعا را داشته گوید عرفا جالبی است. او می بسیار

گاهی سنخای را که از  انسانی وجود داشته باشد که با قصد بخواهد معانی ها  آ
معنا بنیاد صورت خود های زبانی به نشانه ،منتقل کند های دیگر سانهستند به ان

شنوید، الزم نیست که انسانی وجود داشته  را می «آب» ۀوقتی شما کلم .دارند
 این مایع را قصد کرده باشد. اگر شما «آب»عنوان گوینده، با گفتن  هباشد که ب

را بدون « از آب است این پارچ پر» ۀگذشته گفتم( جمل ۀگونه که در جلس )همان
طبیعی بین لفظ و معنا وجود  ۀای هم بشنوید، معنا دارد زیرا یک رابط گوینده

 دارد.
بینید که جلوی شما روی گوید اگر شما در بیابان راه بروید و ب می هیرش آقای

بایست، ، روی کجا داری می»بندد و به شما میگوید  ای نقش می خاک، جمله
انسانی  ۀای که گویند چنین جمله -«نکن این مرز تجاوز رونده، بایست از ای راه
گذشته گفتم ممکن است  ۀای ندارد. هیچ معنایی ندارد. من در جلس کنندهقصد

 ،اما معنای تصدیقی ندارد .کسی بگوید که این جمله، یک معنای تصوری دارد
ا جمله آید که معنای این الفاظ ی ی به ذهن ما میییعنی با دیدن این جمالت معناها

شویم  فقط گی  می - گوید توانیم بگوییم که کسی با من سخن می اما نمی ،است
گوید که این معنای تصوری را هم  آید. آقای هیرش می معنایی به ذهن ما می اما

گاهیبه انتقالآ
قصدگویندهو

نویسندهموقوف
 است.

ارتباططبیعی
لفظومعنا

عارفانکهچنان
گویندقابلمی

 قبولنیست.



 39|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

 هیرش نظر از .معنا است ای اتفاق بیفتد کاماًل مهمل و بی ندارد و اگرچنین حادثه
تصوری در جایی ممکن است که معنای  شود که معنای فهمیده میگونه  این

باشد. معنای تصدیقی یعنی اینکه انسان بتواند بگوید کسی  پذیر تصدیقی امکان
بینم مطرح  بینم یا نمی گوید. اینکه من آن شخص را می دارد با من سخن می

اما باید به این مطلب برسم که انسانی با  ،نیست و ممکن است که من او را نبینم
اصاًل یعنی چه که  -گرنه معنای تصوری هم وجود ندارد  و ،گوید می من سخن

ای دارد که من  انسان چیزهایی را ببیند و معناهایی به ذهنش بیاید. این چه فایده
ا باید روی این مطلب ذهنم بیاید؟ شم چیزهایی را درجایی ببینم و معناهایی به

 د.ییتأمل بفرما
خود معنا  هبو جمالت خود الفاظ که گوید سخن عرفا یعنی این نظر او می
را هیچ دفاع طریق که پیدا شوند قابل قبول نیست زی هر هر کجا و از دارند. در

زند و  عمل نیامده است. انسان دانشمند دقیق حرف می قبولی از این نظر به
عمل  هیچ دفاع قابل قبولی از این نظریه به» گوید کند. هیرش می گویی نمی کلی

 «.نیامده است
کتاب  را از 1لدانم که بخش کوچکی از آراء جان سر اینجا بسیار مفید می رد

 اورم.بی 2فعالگفتاریا
 نویسد: او می

سخن گفتن به یک زبان عبارت است از انجام افعال گفتاری، افعالی از قبیل 
ها، و به بیانی  انند اینن، و مدکردن، پرسیدن، وعده دا بیان کردن، امر

وسیلۀ  طور کلی به این افعال به ی چون حکایت و حمل، و ثانیاً تر، افعال انتزاعی
 شوند و های زبانی وجود دارد ممکن می قواعد خاّصی که برای استعمال مؤلفه

 پذیرند. قواعد صورت می طبق آن بر
دلیل پرداختن به مطالعۀ افعال گفتاری صرفًا این است که هر ارتباط زبانی 

اند،  گونه که عمومًا گمان کرده ارتباط زبانی، آن بانی است. واحدمستلزم افعال ز
                                                           

1 - John Searle (1932-) 

2 - Speech Act; an Essay in the Philosophy of Language (1969) 

سخنگفتن
انجامدادنافعال
 گفتاریاست.
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نشانه، واژه یا جمله و یا حتی مصداق نشانه، واژه یا جمله نیست، بلکه ایجاد یا 
عل گفتاری است. تلقی یک مصداق نشانه یا واژه و یا جمله در انجام ف صدور

یافته  ورعنوان مصداقی ایجاد شده یا صد وان یک پیام به معنای تلقی آن بهعن به
تر، ایجاد یا صدور مصداق جمله، تحت شرایط خاصی، یک  است. به بیان دقیق

از انواعی که بعدًا باید توضیح داده شود ) فعل گفتاری است، و افعال گفتاری
های فهم  راه اند. یکی از های ارتباط زبانی ترین واحد های بنیادین یا کوچکدواح

میان تلقی و عدم تلقی یک  سد تفاوتاین نکته این است که شخص از خود بپر
چیست؟ تفاوت بسیار مهم این است  ارتباط زبانی در عنوان مصداقی از شیء به

ای کاغذ را، مصداق ارتباط زبانی، یعنی  وقتی من صدایی یا عالمتی روی تکهکه 
کنم، یکی ازچیزهایی که باید فرض کنم این است که این صدا یا  یک پیام تلقی می

موجود یا موجوداتی ایجاد شده است که کم یا بیش مانند خود من عالمت با 
اند. اگر آن صدا یا  هستند و با مقاصد خاصی آن صدا یا عالمت را ایجاد کرده

 ای که بر پیچد یا لکه عالمت را پدیداری طبیعی، مانند بادی که در درخت می
ام. گرچه صدا یا  هافتد، بدانم، آن را از طبقۀ ارتباط زبانی خارج ساخت کاغذ می

نباشد.  های گفته شده یا نوشته شده قابل تمیز عالمت ممکن است از واژه
عالوه، نه تنها باید فرض کنیم که صدا یا عالمت در نتیجۀ رفتار قصدی ایجاد  به

اند که به  شده است، بلکه باید هم چنین فرض کنم که قصدها از نوع بسیارخاصی
با چینش اقالمی از لوازم برای مثال ممکن است افعال گفتاری اختصاص دارند، 

صورت فهم  ای که کسی در تلقی کرد. طرز روشی خاص ارتباط برقرار خانه به
تلقی که  چینش لوازم خانه نسبت به آن خواهد داشت کاماًل متفاوت است یا طرز

 من مثاًل نسبت به چینش لوازم این اتاق دارم.
تنها انواع  ،قصدی دانست را نتیجۀ رفتار توان چینش هر دو مورد می گرچه در

اند )این  نامم، مناسب خاصی از قصدها برای رفتاری که من افعال گفتاری می
 (مورد کندوکاو واقع خواهند شد 2فصل  نوع از قصدها در

توضیحافعال
 گفتاری
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کنیم متنی وجود دارد و این متن یک  دیگر این است که خوب، فرض می ۀنکت
د کرده است که این متن، داللتی داشته باشد. آیا گوینده یا نویسنده دارد و او قص

گوید معنای آنچه  می ها کافی است؟ ایشان همین مقدار آشکارشدن داللت و معنا
شود که اواًل  می صورتی آشکار خواهد بفهماند، در می که یک گوینده یا نویسنده

ه که چآن کسی انتظار یک معنایی را بکشد و ثانیًا برای فهمیدن معنای خاصی از
شاید از آن پن  مقوم تحّقق زبان که  .گیری کند گفته یا نوشته شده است، هدف

فهمیده شود که وقتی کسی گفت و کسی شنید، دیگر تمام گونه  این قباًل گفتیم،
هیرش  آقا شوند. معناها معلوم می شنوید و می گویم و شما هم است. من می

این جلسه  های سخنان من درمسئله به این سادگی نیست. معنا !گوید نه می
است. شما به اینجا  شوند که شما انتظاری بکشید. اول، انتظار معلوم می زمانی

کنید،  جمع می نشینم، حواستان را آیم و اینجا می و وقتی من می آورید تشریف می
ن قدری اینجا م هستید. به همین دلیل هم هست که اگر های منتظر و انسان

شود  و هیچ نگویم، برای شما این سوال مطرح می ین بیندازمیبنشینم و سرم را پا
نشینید، انتظار  در اینجا می شما همه با انتظار کند؟ چنین می که پس چرا او این

چه چیز؟ انتظار اینکه من سخن بگویم، شما انتظار یک سلسله معناها و 
گاهی گاهی کشید. منتظر ها را می آ به شما ها  هستید که یک سلسله معناها و آ

اگر  - منتقل شود. اگر این انتظار وجود نداشته باشد، معناهایی وجود ندارند
بنده همه به  خدای نکرده در اینجا اتفاقی بیفتد و یک گازی پخش شود که جز

آیا  - خواب بروند اما من تحت تأثیر این گاز قرار نگیرم و به حرف زدنم ادامه دهم
فقط  آید بلکه ؟ هیچ معنایی پدید نمیآیند می صورت اینجا معناهایی پدید  این در

 زند اما داللتی در کار نیست. و برای خودش حرف می کسی نشسته است
ها  آن که یکی از) گوییم زبان پن  مقوم دارد گوید معنای اینکه ما می می هیرش

 نه - شوند می کند و معناها آشکار شنونده است(، این نیست که شنونده گوش می
وجود  این انتظار باشد. اگر حالت انتظار بلکه شنونده باید در ،نیست گونه این

این انتظار، یک حالت روحی است. بسیاری  .گیرد نداشته باشد، معنا شکل نمی

نقشانتظاردر
گیریودرشکل

معنادهیافعال
 گفتاری
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معناهایی را  شوند که شنوندگان منتظر، انتظار می ها از آنجا ناشی فهماز سوء
گوید اّما  میی چیز اوها نیست.  گوینده درصدد بیان آن معنا دارند که اصالً 

خواهد آن معناها را  نمی کشند که گوینده اصالً  هایی را می معنا شنوندگان انتظار
 منتقل کند.

افتد که ما با کسی حرف  گوید گاهی اتفاق می آورد و می مثالی می هیرشآقای 
هایی را که او  کنیم که حرف می کنیم و فکر هم گوش می گوید و ما زنیم و او می می
 آید که ما را تکان بیان او می ای در باره تعبیری یا جمله فهمیم. اما یک زند می می
بلکه  د،گوی نمی کردیم می آن چیزی را که ما فکر فهمیم که او اصالً  می دهد و می

 گوید. مطلب دیگری می
شدن درست  آشکار گوید این انتظارتی که ما داریم خیلی در می آقای هیرش

هرمنوتیکی متون دینی هم مربوط های  اخیر که به بحث ۀنکتمعناها نقش دارند. 
کند. وقتی شما یک متن دینی  می شود، در جای خود نقش بسیار مهمی بازی می

ها و  آمدن و آشکار شدن چه نوع معنا دست به خوانید، انتظار را که می
گاهی ی  آ د که به هایی را از این متن دینی دارید؟ آیا از این متن دینی، انتظار دار

این متن دارید؟ انتظار دارید که برای شما  چه انتظاری از ؟شما فلسفه بگوید
به شما یک محصول تخیلی ارائه  انتظار دارید مثل یک متن ادبی ؟قانون بگوید

دهد؟ چه انتظاری دارید؟ تازه اگر به این نتیجه رسیدید که مثاًل این متن یک متن 
 رهای ادبی را دارید. کدام یک از ژان ادبی است، انتظار

یکی از  چنین است و انسان از بیخ و بن، یک موجود فهمنده است. فهم این
اند )هرکس چیزی گفته( این است که  های مهمی که در مورد انسان داده تعریف
ترین خصوصیت انسان این  مهم«. موجود فهمنده»اند که انسان یعنی  گفته  بعضی

 من همیشه اصرار تفاوت است بین این دو. - است که فهمنده است، نه داننده
اآلن «. فهمیدن»داریم و « دانستن»دارم که بین این دو واژه، تفاوت قائل شویم. 

 توانید بگویید که تو شود، شما نمی این مطالبی که بین ما رد و بدل می مورد در
م. چرا فهم گویی و من می می توانید بگویید که تو بلکه می ،دانم گویی و من می می
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توانید این را بگویید و  چرا نمی دانم؟ گویی و من می توانید بگویید که تو می نمی
است و نه دانستن. آن  کنید که اینجا فهمیدن در کار خودتان هم احساس می

شود، فهم یک  ثر واقع میؤحصول این فهم م وقت خیلی از مسائل هست که در
 خود نیست. خودبه ۀمسئل

چنین است و انتظار را از اول  این انتظار ۀد که مسئلگوی آقای هیرش می
انسان را در این  درست، کار صورت صحیح مطرح کردن و پیدا کردن انتظار هب

شوند، بلکه کسی  نمی خود آشکار ها خودبه . پس معناکند می ها راحت فهمیدن
 باید انتظاری داشته باشد. 

بسیار مفیدی است، این است  ۀکند و نکت مهم دیگر که ایشان اضافه می ۀنکت
خوانیم  شویم، مثاًل کتابی را می که عالوه بر انتظار، وقتی ما با یک متن مواجه می

آن  درستی روشن نیست در مقام تفسیر ا بهبینیم که مطالب این کتاب برای م و می
گیری مورد نیاز است. تفسیر کردن متون مثل  در این تفسیر یک هدف، آییم میبر

است یا مثل به راه افتادن در یک جاده است که باید یک هدف داشته  تیراندازی
نیست. باید یک  زی کنید، بدون هدف میسراباشد. اگر شما بخواهید تیراند

ای هم  به آنجا بخورد. اگر بخواهید در جاده خواهید تیر هدف داشته باشید که می
اشته باشید که باید یک هدف د حرکت کنید، چه پیاده و چه با اتومبیل، باز

توانید از آن هدف به مقصد هم تعبیر کنید. تفسیر  خواهید به آنجا برسید. می می
متفاوتی  ً های کامالً  گذاری هدف مقام تفسیر در – متون هم چنین چیزی است

خواهم این متن را تفسیر کنم؟ یکی از آقایانی که در  انجام داد، با چه هدفی می
ن تفسیرها نوزده نوع هدف تفسیری معیگونه  این یبرا این زمینه کار کرده است

گذاری  توانید نوزده نوع هدف می خورید، میکرده است. شما به یک متن که بر
کنم یا با آن هدف دوم یا با آن هدف  داشته باشید که من با این هدف تفسیر می

 معنای این سخن این نیست که در. و تا نوزده مورد را برشمرده است ... سوم
ای از  هدف را معین کرد. ممکن است پاره این نوزده ۀتوان هم ورد هر متنی میم

 ها را برای مورد از این هدف ها وجود داشته باشند که فقط بشود مثاًل چهار متن

ضرورت
گیریدرهدف

 تفسیرمتون
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باشند که هر نوزده هدف، مورد  دیگر یها معین کرد و بعضی از متنها  آن
 شود.  تیکی فهم مربوط میهای هرمنو تر به بحث و این مطلب بیش - نظرباشند

 



پنجمگفتاردرس
کنم این  مطالب پیشین عرض می ای از عنوان نتیجه ای که امروز به اولین نکته

صورتی مفهوم و قابل تفسیر است که  زبانی، در یا نوشتار است که یک گفتار
 - های مشترکی داشته باشند یا خواننده(، تجربه) یا نویسنده( و شنونده) گوینده

 ا قید مشترک.ب
و هم  هایی که هم ما داریم ما همیشه سخن گوینده را در چهارچوب تجربه

ای که اتفاق  فهمم. فرضًا اگر کسی بگوید که من از فالن حادثه گوینده دارد، می
در صورتی که توانم این سخن را بفهمم؟  برم، من در چه صورتی می افتاد رن  می

باشم. اگر کسی بگوید فالن خبر که به من رسید ای رن  برده  خودم قباًل از حادثه
؟ فهمم در چه صورتی این مطلب را میمن  - گنجیدم از خوشحالی در پوستم نمی

بیش تجربه کرده باشم.  و نین حالتی را در طول زندگی، کمدر صورتی که خودم چ
را  فالن کار»و  «باید فالن کار را انجام دهی»اگر کسی به من امر یا نهی کند که 

 کند، که بدانم که امر فهمم او به من امر و نهی می صورتی می ، من در«ترک کنی
 ای از این امور داشته باشم. کردن و نهی کردن چیست و تجربه

گفتارها و نوشتارها وجود دارد گونی در محتواهای های گونا اینکه چه تجربه
هستند و ممکن امور استقرایی ها  این بندی نیست. صورت کامل قابل دسته به

 افزوده شود. ها  آن تعداد است که دائمًا بر
کند،  می پرسد، کسی انکار کند، کسی می دهد، کسی تهدید می کسی وعده می
کند، کسی  کند، کسی روایت می کند، کس اخبار از واقع می کسی تشویق می

ی و اقسام گفتارها و نوشتارهای انسانی حاو ها، انواع این ۀهم - گوید قصه می

ضرورت
هایتجربه

 مشترک
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فهمیم که بدانیم آن کاری که  می را در صورتی درستها  این ها هستند. ما تجربه
 کند، چگونه کاری است. گوینده سخن می

های معنوی و عرفانی  تجربه ۀوقتی یک عارف با اشعارش، مطالبی در بار 
فهمم. مطمئن  را ندارم، آن اشعار را نمیها  من که آن تجربه کند، خود بیان می

ها، گرچه به شکل ضعیف، نداشته باشد  اگر کسی دریافتی از آن تجربه باشید که
فهمد و به همین دلیل است که بسیاری از افراد مثاًل  سخنان آن عارف را نمی

یبایی شعر یبایی ندارد. کسی  وجهی ازت قابل ۀفهمند، زیرا تجرب نمی حافظ را ز ز
یبایی دارد. تجربه برد که از شعر حافظ لذت می  ای از ز
کرد، نزد آقایی رفته بود تا از او  می مورد حافظ تحقیق یکی از دوستان در

گونه که مرسوم است آن آقا  کمک بگیرد که این تحقیق چگونه پیش ببرم؟ همان
های تحلیل متون را برای او توضیح داده بود که چگونه باید یک  ای از روش پاره

را تحلیل کنید. ها  این امثال ای را، یک نطق سیاسی و روزنامه متن را، یک خبر
عمل گونه  این من به ایشان گفتم این کافی نیست که برای فهمیدن حافظ شما

هایی آمده است، ارتباطات این  در اشعار حافظ، چه واژه کنید که ببینید مثالً 
دهند، چه  های اصلی را تشکیل می هایی مفهوم ها با هم چیست، چه بخش واژه

بلکه بیش از این  .دهند و امثال آن فرعی را تشکیل می های هایی مفهوم قسمت
ا که حافظ داشته است، هایی ر الزم است. شما باید خودت مقداری از آن تجربه

گانیم( ای  هیا کشتی شکست) گانیم هکشتی نشست»خوانی  وقتی می .داشته باشی
، کمی بفهمی که کشتی نشستگی یا کشتی شکستگی یعنی «باده شرطه برخیز

کشتی خودت هم باید شکسته باشد و اگر کشتی خودت کمی نشکسته  چه؟
یعنی چه؟  «ای باده شرطه برخیز گانیم هکشتی شکست» فهمی که نمی باشد، اصالً 
 دیدار بودن از دور، دیدار آشنا ،«باشد که بازبینیم دیدار آشنا را» گوید یا وقتی می

را باید کمی ها  این - یستآشنا، نرسیدن به آشنا و اصواًل اینکه معنای آشنا چ
این غرق نشو که بخواهی  را بفهمیم. تنها در تجربه کرده باشیم و بدانیم تا شعر
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تحلیل متنی کنی که یک نطق سیاسی را تحلیل متنی گونه  آن متن حافظ را
 شود. نمیگونه  این کنی. می

 رمن د»گوید  یا می« کند می نی چون حکایت از بشنو»گوید  وقتی موالنا می
و  معناهای این الفاظ -«های ما است علت ۀعشق طبیب هم» یا« ام عدم غلتیده

را ها  این جمالت معلوم است ولی فهمیدن موالنا این است که وقتی انسان
کند. یک خورده یک  خواند، احساس کند کمی حاالت موالنا را پیدا می می

 مشترک.های  و این یعنی تجربه ... شود! می اش جوری
شود، و آن  اینجا سخن خیلی مهمی مطرح می الذکر، در فوق ۀه به نکتبا توج

 رو روبهاین است که اگر قرار باشد کسانی اعتقادشان بر این باشد که با متنی 
هستیم که این متن، تألیف خدا است و اصاًل خداوند این متن را با همین الفاظ با 

ت از پیشگاه خدا به جمالت و ِاعراب خلق کرده است و به همین شکل که هس
ها  آن باید از - خواهیم این متن را بفهمم ین آمده است و ما مییسوی انسان پا

های مشترکی  تجربه عنوان گوینده هو خداوند ب عنوان خواننده هپرسید آیا شما ب
شود  مورد خداوند می ؟ اصاًل دررا بفهمیداین متن ها  آن دارید که بتوانید بر اساس

 ؟یا نه گفتاز تجربه سخن 
کرده است، نهی کرده است، وعده داده است، تهدید کرده  امر قرآن خدا در

 ۀخواننده و خدا یک تجرب آیا مِن  - است، انذار کرده است، تبشیر کرده است
 انذار ممکن است که من چیزی از !مشترک مثاًل از انذار و تبشیر داریم؟ بله

 دارد؟!  تبشیر ۀتجرب دارد؟ خدارا  انذار هم همان تجربه از بفهمم اما خدا
کند که آن جمالت بر  دهند، که خدا جمالتی را خلق می ای جواب می عده

کنند و الزم نیست که خدا  می یا نهی داللت انذار، تبشیر، تبشیر، تهدید، امر
او  کردن یا تبشیر کردن را داشته باشد، کار امر کردن یا نهی کردن یا انذار ۀتجرب

 یا امر و نهی یا تبشیر ها انذار ها است اما من از این جمله جملهخلق کردن این 
« سخن گفتن چیست؟»شود این است که  اینجا مطرح می فهمم. نقدی که در می

اگر ما این مبنا را که سخن گفتن یک فعالیت است قبول کرده باشیم، تا زمانی که 
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ورزانه  لیت نهیشود، تا یک فعا درست نمی شما یک فعالیت آمرانه نکنید امر
شود  شود، تا یک فعالیت انذاری نکنید، انذار درست نمی نکنید، نهی درست نمی

شود، تبشیر و انذار و امر و  و تا یک فعالیت تبشیری نکنید، تبشیر درست نمی
شوند یا خلق  نه اینکه جمالتی در جایی نوشته می .شوند درست میگونه  این نهی
مورد  انذار و امر و نهی است! حال قضیه در شوند که معنایشان تبشیر و می

کند؟ فعالیت تبشیری  آیا خداوند فعالیت انذاری میخداوند چگونه است؟ 
 ها باید تحقق پیدا کند.  ؟ این فعالیتکند می

اساسی هستند و  هایی بسیار پرسشها  این ها را دنبال کنید زیرا این پرسش
 آورند. برمیزبان سر  ۀهای فلسف چنین از این بحث این

 ۀو اصواًل این فلسف شویم نمی ها اگر کسی بگوید که ما اصاًل وارد این بحث
مان به زبان  های جدید و نگاه تجربی به زبان انسانی را قبول نداریم و نگاه زبان

انسانی، همان نگاه متافیزیکی قدما و عرفا و فیلسوفان است که در آنجا، زبان 
دیگری  شود و در آن چهارچوب، زبان اصاًل چیز یک فعالیت انسانی تلقی نمی

)در آنجا وجود ذهنی و لفظی مطرح است. وجودشناسی کلمات و جمالت  است
ها را قبول داریم. بله اگر  زبان ۀنه فعالّیت انسانی( و ما آن فلسف مطرح است و

 ها رها کرده است.  کسی این حرف را بزند، خود را از کمند تعدادی از پرسش
شود و آن این است که به چه  تر دیگری مطرح می اینجا یک پرسش مهم اما در

اید  مورد زبان انسانی اتخاذ کرده ای که شما در دلیل، آن مبانی فلسفی متافیزیکی
های جدید که نگاه تجربی به زبان دارند، ارجحیت دارد؟ پس  زبان ۀفلسف بر

های  فلسفه بدر باینیم و یک بحث بسیار جدی مسئله تمام نشده و باید بنش
 زبان بکنیم.

زبان و نگاه تجربی به زبان  ۀفلسف ۀها در بار بعد این است که این صحبت ۀنکت
زیادی  ۀو عد 1شود. ویتگنشتاین انسانی، عواقبی دارد و مسائلی از آن متفرع می

 (گفتن و یعنی نوشتن)پس از او معتقد شدند که فعالیت انسان به شکل زبانی 

                                                           
1 - Ludwing Wittgenstein (1889-1951) 

متن
طبیعیماوراء

قابلفهمیده
 شدننیست.
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ای به ویتگنشتاین ِاشکال وارد کردند و  زندگی انسانی است. عدهبخشی از بازی 
او تحلیل و مثالی ارائه داد تا از طریق آن بفهماند که زبان، بخشی از زیستن 

هر کجا که  نیست که شما درگونه  این است، بخشی از زندگی کردن است، و
چنین  . اینگوید جمالتی ببینید، بتوانید بگویید که فهمیدم که گوینده چه می

ن جمله در چه شرایطی و نیست و باید کمی جلوتر و به عمق بروید و ببینید که ای
 - خواسته چه مطلبی را برساند کی بوده و می گفته شده است و گوینده ای زمینه

 .از آنتوانید بفهمید، نه جدای  و این را متناسب با زندگی او می
نوشتار  گفتار و هر نی، یعنی هرهر بازی زبا»گوید:  لودویگ ویتگنشتاین می

گفتار و نوشتار( ) تنیده است و معنای آن بازی زبانی زندگی درهم ۀبا بافتی از نحو
 «شود. می زندگی ناشی ۀاز نوع کارکرد آن بازی زبانی در درون آن نحو

زندگی چیست؟ اصطالح بازی  ۀمنظور ویتگنشتاین از بازی زبانی و نحو
تنیده است  درهمها  آن کب از زبان و افعالی که زبان بازبانی را همچون یک کل مر

های ما از سایر  ها و مطلب نوشتن کند. توضیح اینکه سخن گفتن تعریف می
مثاًل  .بان انسانی َاشکالی از عمل هستندبازهای ز - افعال زندگی ما جدا نیستد

عمل  ها بخشی از آن شوم که گفتن این سخن اینجا عملی مرتکب می من اآلن در
 است.

زندگی را در پرتو مثالی بیان  ۀکه یک محقق است، اصطالح نحو 1جورج پیتچر
اش آورده است تا نشان دهد که  های فلسفی کند که ویتگنشتاین در کتاب می

 زندگی انسانی است. او این مثال را ۀسخن گفتن با زبان انسانی بخشی از نحو
ظهر است  اآلن ساعت سه بعد از بگوید یک شیر است. اگر تصویر کردهگونه  این

و من باید عجله کنم چون قراری دارم ولی همچنان به لمیدن و خمیازه کشیدن 
گونه که عادت شیرها  همان د،و هیچ تالشی برای حرکت کردن نکن ادامه دهد

ت انگلیسی برای بیان جمال چنین شرایطی توان شیر در» ،چنین است
داشته یا بیان کرده است  بگوییم که او اظهار توانیم اما نمی .است برانگیز تعجب

                                                           
1 George Pitcher (1925-2018) 
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ای که فعل او است  گوشه ... زیرا لمیدن او در است و ظهر که ساعت سه بعد از
 نیست و ابراز آن جمالت با نحوۀ زیستن او در سازگار :من عجله دارم»اصاًل با 

 هنگام استفاده شیر رفتار ۀای( هماهنگ نیست. نحو گوشه آن شرایط )لمیدن در
ما متفاوت است. او خوابیده و لم داده  رفتار ۀطور اساسی با نحو از این کلمات، به

کند و ما  حرکت می ای دیگر گونه حالی که انسان وقتی عجله دارد به است در
 با ما شریک نیست. به تعبیر زندگی ۀنحو زیرا او در .توانیم او را درک کنیم نمی

 شریک نیست. زندگی، با ما ۀنحو او در - های مشترک نداریم دیگر، ما تجربه
گیرد که معنای یک عبارت زبانی، کارکرد آن عبارت در  نتیجه می ویتگنشتاین

 ۀشود )که آن نحو ای از زندگی است که درآن نحوه از زندگی اظهار می درون نحوه
جدا از آن  لهخاص زندگی گویند و شنونده است(. جم ۀخاص از زندگی هم، نحو

 عنا است.م بی زندگی ۀنحو
 ۀرا در آن بافت از نحو که جمله او توانیم گفته کسی را بفهمیم ما تنها زمانی می

بافت عمل آدمی »شده است بفهمیم. زندگی که این جمله در آن بافت اظهار
زندگی یا  ۀتوان گفت که آدمیان در انواع متعددی از نحو می پیچیده و متنوع است.

 ها فهماین پیچیدگی موجب بسیاری از سوء ند.ورز قلمروهای عمل مشارکت می
زندگی  یگوید که حتی انحا می« شود. گویند می مطالبی که مردم می در بارۀ

 ۀنحو ها دربافت و ها هم با هم متفاوت است. بسیاری از انسان همین انسان
ستن را ندارم، زی ۀکنند که من که آن نحو می هایی را اظهار زیستن خودشان جمله

 !خانم !آقا»گوییم سوءتفاهم شد یعنی چه؟  می فهمم. اینکه نمی درستی بهآن را 
ها  این .«شما فالن نظر را نداشتید و من اشتباه فهمیدم من نفهمیدم .ببخشید

 افتد که به هایی اتفاق می انسان میان در تر موارد، بیشگونه  این ؟یعنی چه
تر باشد،  ها به هم شبیه نهای زیست چه نحوه ند و هرا زی می های متفاوت گونه

کند که یک بازی زبانی خاص، فقط  می سپس اضافه .است تر ها کم سوءتفاهم
زندگی خاص معنا داراست و اگر بخواهیم آن را  ۀدرون قلمرو یک نحو در

 . کنیم دچار آشفتگی مفهومی خواهیم شد زندگی دیگری تفسیر ۀبرحسب نحو

زبانبخشیاز
زندگیانسان
استوتنهادر
آنبافتفهمیده

 شود.می
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چرا این  ،کنم ام برایتان بازگو می ه کردهبای را که خودم تجر اینجا مسئله من در
 - های خاورمیانه وجود دارد های اروپایی و انسان ها میان انسان فهمیدشوار

ها متفاوت است و  زیستن ۀفهمیم، چرا؟ زیرا نحو می واقعًا ما همدیگر را دشوار
 ،کنیم اما نه کنیم که فقط دو گونه فکر می کنیم. ما گمان می دو گونه زندگی می

زیرا  ،کنیم گونه زیست می تر از این است. دو مسئله خیلی بیش از این و گسترده
 های مختلف، عواطف و فرهنگ زیست انسانی فقط فکر کردن نیست. در

های مختلف با هم ترکیب  تفکرها و امیال، در وجود انسان احساسات و طرز
ای  گونه در اینجا بهاند و  هم ترکیب شده ای با گونه آنجا به شوند و وقتی در می

 فهمیم.  می را دشوار دیگر، ما همدیگر
ایران که  های فلسفی غرب را در خود من این است که وقتی کتاب ۀتجرب

 کنم که هر فهمم اما همواره تجربه می را میها  آن کنم مطالب هستم مطالعه می
م یک ا آنجا مانده در کشورهای اروپایی هستم و مثاًل ده روز وقت در یکی از

زیرا تمام فضا در آنجا با  .فهمم می کنم، آن را بهتر بحث فلسفی غربی را گوش می
رسد که با آن بحث فلسفی  هم هماهنگ است و هیچ پیامی از جایی به من نمی

شود، در تعارض قرار گرفته باشد و ذهن و تفکر من را منحرف  که در دانشگاه می
از فلسفه است. گویی وقتی  پرکنم فضا  آشوب نیست. من احساس می و کند

فهمد بلکه آن را  می کند، نه تنها آنجا یک بحث فلسفی را گوش می انسان در
کند. این حالت به این دلیل است که انسان برای  می آن را بلع د وکن استنشاق می

 زیستن ۀهایی که از آن نحو شود که پیام زیستن دیگری می ۀمدتی وارد نحو
 گ هستند.گیرد با هم هماهن می

نقشمحیطدر
 فهمزبان



ششمگفتاردرس
کنم که اصواًل  عنوان مقدمه عرض می زبان، به ۀمورد فلسف بحث در ۀادام در

درصد رسیدن به نتای  صد کسی نباید از نگاه تجربی به پدیدارهای جهان، انتظار
پیشرفتی که درقلمروهای مختلف علم جدید پیدا شده است،  ۀداشته باشد. با هم

درصد های علمی، صد آزمایش ها و کاوش آمده از ستد به نتای  و محصوالت
فالن  در بارۀ مان وزی حوادثی اتفاق افتند که عقیدهقطعی نیستند. ممکن است ر

ایم، تغییر پیدا کند. به همین دلیل  را یک قانون صددرصد دانسته قانون که آن
های  رشته ها و تحقیقات دانشمندان است که محصوالت و نتای  کاوش

درصدی نیستند. شما در هر قلمرویی که زبان هم امورصد ۀاسی و فلسفشن زبان
درصد و قطعی توانید به نتای  صد بی باشد، نمیتان به پدیدارهای جهان تجر نگاه

است و چنین است و چنین به این معنا که بگویید همیشه چنین بوده  - برسید
دهد،  شان می؟ زیرا حوادثی که این جهان از خود به ما نچرا .خواهد بود

 جهان و در بارۀ عرفانی بخواهیم یک تعبیر و اگر بینی نیستند درصد قابل پیشصد
 هر»: افتد بکنیم، باید بگوییم نامیم اتفاق می نچه که ما جهان میآ آنچه که در

 .ستا چنین این جهان این «درآمد، دل برد و نهان شد لحظه به شکلی بت عیار
کنیم، به این جهان  هایی که درست می ندیب و دستهها  قالب ۀوسیل هما ب

ها و  بندی ها و دسته ز طریق این نظم بخشیدنبخشیم و سپس ا نامنظم، نظم می
 کنیم و حکمی در ها، توانایی شناخت آن را پیدا می جایی قرار دادن را در هر چیز

کند. ما با  ما شکل و شمایل پیدا می ۀوسیل دهیم. این جهان به مورد آن می
های ذهنی ما هستند، قالب  واقع ابزارهای ذهن و توانایی رهایی که درابزا
 .پیدا کنند چند گاهی تغییر ها هر از سازیم و ممکن است که این قالب می

انسانبهجهان
نامنظمنظم

 بخشد.می
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از نگاه آن  است و این نگاه غیرگونه  این بنابراین، اصواًل نگاه تجربی به جهان
سازد. او ممکن  می اتاقی نشسته است و فلسفه خودش در کسی است که با تفکر

سازد و همیشه چنین بوده و چنین  کند که برای خودش اصولی می است تصور
ها  این و به محض اینکه بخواهد است او اما این تصور - است و چنین خواهد بود

را ها  این ذهنم از خود بپرسد که حاال من در را با حوادث این جهان محک بزند و
پذیری یا  کند )که این همان تحقیق می یراما جهان چگونه س .درست کردم

تواند با آن  نمی پذیری است(، مشکل پیدا خواهد کرد و خواهد دید که دیگر ابطال
 این نیست. دیگر موردی بگوید که این است و جز هر جازمیت و قاطعیت در

 . چنین حرف بزند کند و این فکرگونه  این تواند نمی
 

معنا است. معنا چیست؟  ۀزبان مسئل ۀفیکی از مسائل خیلی مهم در فلس
کنیم  ؟ معنای متن چیست؟ ما فکر میمعنای واژه چیست؟ معنای جمله چیست

، «خوب»، «آب»گویند  گو ندارد و وقتی مثاًل میو گفت که این مسئله بحث و
و مثاًل  آوریم ای بر زبان می معلوم است. وقتی ما جمله «آب» ۀمعنای واژ

معلوم است معنای این جمله ، «های تشنه آب برسانید نبه انسا»یم که یگو می
 آیا گونه است. بیاورید همین دیگری را هم که در نظر ۀهر جمل چیست و
 این ؟است قطعی ۀمسئل یک دهند می نسبت ها جمله و ها واژه به که معناهایی

 است این اینجا در نکته اولین. است زبان ۀفلسف در مهم بسیار فلسفی بحث یک
 چیست؟ معنا صالً ا که

معنا  گوییم معنای این واژه یا معنای این جمله، منظورمان از می وقتی
مورد  در شود. مثالً  برده میکار  به معناهای مختلف در« معنا» ۀواژ چیست؟

گویند معنای جهان  گویند که معنای زندگی چیست؟ یا می معنای زندگی هم می
ت، و معنای سمانتیکی )معنای آن نوع معناها نیس اینجا منظور چیست؟ در

 است.  داللت( مورد نظر

 معناچیست؟
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آید که قضیه روشن است و معنا آن چیزی است که لفظ  می نظر بدو نظر، به در
 های کتاب در ما را این «.المعنی ما یدل علیه لفظ» - کند بر آن داللت می

 در و - کند می داللت آن بر لفظ که است چیزی آن معنا: خواندیم می قدیمی
 از منظور اینکه در. پذیرند نمی را ها تعریفگونه  این زبان فیلسوفان حاضر حال

ارد. من یکی از نظرها را که د دوجو نظر اختالف چیست جمله و لفظ معنای
گفتند که معنا  گران می کنم. تداعی نجا برای شما بیان میای است در تر قبول قابل

طریق  بینید از ای را می یا نوشتهشنوید  آن چیزی است که وقتی شما لفظ را می
 کند.  می تداعی به ذهن شما خطور

اینکه زبان فعالیت انسانی  اگر یادتان باشد قباًل ما یک بحثی داشتیم مبنی بر
دهم و شما این  فعالیتی انجام می گویم می یعنی وقتی من در اینجا سخن ،است

ها بخشی از  الفاظ و جمله یها را. ادا ید و نه الفاظ و جملهفهم فعالیت من را می
این فعالیت من است. اآلن اگر شما در اینجا حواستان جمع است و سخنان بنده 

 !نه – فهمید ها را می و کلمه ها نیست که فقط این جملهگونه  این فهمید، را می
 زبان ۀفلسف در فهمید می دهم مجموعه آن کار و فعالیتی را که من اینجا انجام می

 دهد می انجام متفاوت کار سه گوید، می را ای جمله کس هر شود یم گفته جدید
دهد توجه کنید  اهید او را بفهمید باید به هر سه کاری که او انجام میبخو اگر و

ما سخن  کدام از دهم که چگونه وقتی هر توضیح می تر آینده بیش ۀجلس )در
و فهم این سخن یا  دهیم نویسیم سه کار متفاوت انجام می یا مطلبی می یمیگو می

یم اگر کسی یگو است( و بر این مبنا است که مینوشته، فهم مجموع این سه کار 
، معنای این جمله، فقط «من تشنه هستم، یک لیوان آب برای من بیاورید» گفت

بلکه معنای آن، معنای  ؛این جمله وجود دارند نیست ها که در معنای این واژه
این گوینده )یا نویسنده(  کار های دیگری که در فعالیت ۀها است به اضاف واژه

وقتی من  گوییم و می گذاریم می« اظهار»وجود دارد که ما اسم این مجموعه را 
کنید، خودتان را  یکنم و وقتی شما سؤال م گویم خود را اظهار می سخن می
  کنید. اظهارمی

معناآنچیزی
نیستکهالفاظ

برآنداللت
 کند.می
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که ما  خوب، درپاسخ به این پرسش که معنای واژه و جمله، به این معنا
گفتیم، چیست باید پرسید که اگر من بخواهم معنای یک واژه یا جمله را بدانم، 

معنای باید چه چیز را بدانم تا آن معنا را دانسته باشم؟ اگر من چه چیز را بدانم 
 زبانی عرف در که من بدانم پاسخ این است که اگر ؟ام یک واژه یا جمله را دانسته

 در جمله یا واژه آن گویند، می سخن فارسی زبان به مثالً  که جماعت یک روزانه
خواهند بفهمانند،  شود. چه چیز را وقتی می می بردهکار  به موقعیتی چه در و کجا

جمله  اگر من این را بدانم معنای آن واژه یا - برند میکار  به آن واژه یا آن جمله را
ست که در کتاب لغت کنیم که معنا آن چیزی ا ام، معمواًل ما فکرمی را دانسته

باشد  آورده دست به باید بنویسد، درست بخواهد اگر نویس فرهنگ نوشته است.
در میان کسانی که به « برای من یک لیوان آب بیاورید، ام من تشنه»که جملۀ 

صورت روزمره، در کجا و برای چه منظوری و  هگویند، ب زبان فارسی سخن می
آوردن این  دست به ید کهیشما توجه بفرما ؟ودش برده میکار  به فهماندن چه چیزی

و به اصطالح امروزی نگاه میدانی دارد. من باید  ص و تجربهبه تفّح  مسئله نیاز
گویند، چه  تحقیق کنم و ببینم که وقتی این جمله را می، نگاه کنم، گوش کنم

بفهمانند؟ پس من باید معنای هر  را خواهند چه چیز کنند و می آن می قصد از
گویند و  میان مردمی که با آن زبان سخن می اژه و جمله را با زندگی کردن درو

ای  و پیدا کردن اینکه چه واژه یا جمله، ها های آن دقت کردن در گفتارها و فعالیت
پس این مسئله،  ص الزم است.تفّح  - آورم دست به برند، میکار  به را در کجا

ند که آوَر  دست به، تا آید می دست به یمیدان ۀی است که از یک تجربیامری استقرا
 برند.  میکار  به کدام واژه یا جمله را در کجا

 ها و بینید که او در گفته دهخدا نگاه کنید ـ می ۀنام شما مثاًل به لغت اگر
این طریق  از جو کرده وو ص و جستها و شعرهای زبان فارسی، تفّح  نوشته

و چه اند  بردهکار  به ییعنایی یا معناهاواژه را در چه م متوجه شده است که فالن
 اند. چیزی را از گفتن آن واژه یا جمله قصد کرده

چهچیزراباید
بدانمتامعنارا
 بفهمم؟



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 56
 

ببریم که معنا کار  به تعبیراتگونه  این چنین است دیگر نباید از خوب، اگر این
گونه  این کند. زیرا به محض اینکه شما آن داللت می آن چیزی است که لفظ بر

ای با  ازل تا ابد، رابطه اید که معنا و لفظ از ردهوارد بحث شوید، گویی فرض ک
چنین نیست.  که این درحالی – اید وقت این را ببینید، آن را دیده هر دارند و هم

 در است ممکن بودن سیال همین دلیل به و سیال است توجه کنید معنا یک امر
 عنام یک بر محدودی قلمرو در و مردمی میان در ای واژه، زمان از ای برهه

 بر بعد های نسل میان در واژه همان قرن، چند گذشتن از پس و کند داللت
 ج یابد.روا دیگر معنای یک و شود عوض معنایش اصالً  یا تر وسیع معنایی

ای را  واژهص باشیم و ببینیم که مردم چه حال تفّح  کارمان این است که همیشه در
 برند. میکار  به ای را در کجا و چه جمله

ساز است.  ویس یک فرضیهن هم دیگر این است که یک فرهنگع مموضو
دنبال  هیعنی او ب ؟یعنی چه، زبان است ۀزمین ساز در دهخدا یک فرضیه

رسد که معنای این واژه این است و معنای آن  می جوهایش به این نظرو جست
پیدا کند، چرا؟  کند، همواره ممکن است تغییر می اما نظری که ابراز - جمله آن

یا جمله  یرا ممکن است به یک کتاب قدیمی برخورد کند و ببیند که فالن واژهز
پس باید بگوید این  اند. فهمیده اند، معنای دیگری هم از آن می برده میکار  به را که

رفته است و پس از مدتی ممکن است که یک  میکار  به واژه در این معنا هم
 رفته است و هکذا میکار  به عنا هماین م معنای دیگری کشف کند و بگوید که در

 ... 
با خواندن یک متن و فهم آن برای تعیین  ما هم بلکه ،ها نویس نه تنها فرهنگ
درصد بر ما روشن باشد که صد که نیست گونه این و سازیم معنی، فرضیه می

برده کار  به یا فالن واژه را فالن کس در چه معنایی ،معنای این جمله چیست
گونه هستیم  همین همها  کنندگان به سخنرانی ها و گوش خوان کتاباست. پس ما 

این ادعا را براساس یک  یم معنای سخن کسی را فهمیدیم،یگو و وقتی می
که اینجا جای باز کردن  - علمی کنیم. این فرضیه از نظر سازی بیان می فرضیه

معناسّیال
 است.

ویسنفرهنگ
سازفرضیه
 است.
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ا من یعنی م ؛اصل حساب احتماالت استوار است تفصیلی این بحث نیست ـ بر
 با و داریم انسان آن از که شناختی و معلومات و اطالعات با المجموع حیث
 که یمگوی می و زنیم می بندی جمع یک به دست...  و مقالیه حالیه، قرائن

قرآنی این معنا است. و  ۀسخن فالنی یا فالن شعر یا فالن آی نا ازمع ترین محتمل
اینکه کسی بگوید  -عنی ندارد الّدالله م دلیل است که تعبیر قطعیبه همین 

ید معنای سخنان فالنی قطعًا همین بود یمعنای قطعی متن، چنین است یا بگو
 که من فهمیدم سخن درستی گفته نشده است.

زنید و برای  هم گذاشتن معلومات گوناگون حدسی می اساس کنار شما بر
توانید  ما میشگفت.  فالنی این را می، کنید که بله ای درست می خودتان فرضیه

خره فالنی چه ن جلسه تأمل کنید که خوب، باالمیپس از تمام شدن ه
اگر این را مثاًل در پن  سطر  ؟هایش چه بود لباب حرف خواست بگوید؟ لب می

 باشد، دقت اهل اگر او، که است ممکن تان نشان دهید، دوست بنویسید و به
 شخص به را آن اگر و کند کم ای بکند اضافه سطر یک مثالً  و بزند آن به ای حاشیه
 تو که بگوید بعدی شخص و بدهد آن از دیگری شرح هم او دهید نشان سومی

آن  پس ؟چه یعنیها  این .است دیگری چیز فالنی سخن معنای نفهمیدی اصالً 
 متن یک که نفر ده گاهی که است این واقعیت قطعیت و یقین داللتی کجا رفت؟

 در بارۀ مختلفی نظرهای بینید می نشینند، می هم کنار در وقتی و خوانند می را
 معنی در بارۀ نظرها که بینند می کنند، می گوش را سخنرانی یک یا دارند معنا

یک معنای واقعی قطعی  گفت توان می چگونه پس چرا؟ .است مختلف
 واقعیات با ادعا این. نفهمیدید صددرصد وجود دارد که بنده آن را فهمیدم و شما

 حتی گویند میها  آن .گوید می دیگر چیز تجربی واقعیات. سازد مین تجربی
 تفسیر به رسد چه تا) جمله یا واژه یک سمانتیکی معنای آوردن دست به

متعّین را دارد. اگر کسی این وضعیت نا (تباالتراس مرحله یک که آن هرمنوتیکی
ه زبان ، یعنی ب«آنچه را که فالنی گفت برای من تفسیر کن»به شما بگوید 

 یکرا  مسئله این است ممکن ؟گفت دیگری برای من بگو که فالن کس چه می
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 ای گونه او شود، خواسته دیگری شخص از تفسیر این اگر و کنید تفسیر گونه
ای دیگر. پس در دو مرحله،  هم به گونه سوم باز شخص و کند تفسیر دیگر

 ترین محتمل اساس بر گیرد: ابتدا درپرداختن یک فرضیه سازی انجام می فرضیه
 تفسیر هنگام به دیگر ای فرضیه پرداختن سپس و سمانتیکی معنای در معناها

 اساسی و پایه هیچ گرایی جزم مورد، این در که کنید می مالحظه( هرمنوتیک)
 .ندارد

شکل  اینزبان را به  هایی کهما ۀیک موضوع اساسی دیگر این است که هم
یعنی با آزمایش و خطا. هر کودکی  که چنین کنیم، ایم بریم یاد گرفته میکار  به

بازی  و در مادر و در دامان پدر یعنی با افت و خیز ،گیرد یاد میگونه  این زبان را
یاد گرفته گونه  این کودکستان و مدرسه و ... اصاًل زبان دیگر و درهای  با بچه

گوید قصدش  ای را که کسی می فهمند که جمله تدری  می هیعنی همه ب. شود می
 در جمله یا واژه آن بردن کار به از ؟آن واژه را که گفت قصدش چه بود ؟چیست

 انجام سنت یک داخل در زبان گرفتن یاد که گفتم قبالً . بود چه قصدش جا فالن
شویم.  ا سنت زبانی منطبق میب ما که است این زبان گرفتن یاد یعنی گیرد می
گونه  این ای را تدریس کنند زبان بیگانهخواهند  دانید که امروز وقتی می می

این معنایش این  کنند و دیگر مانند زمان قدیم نیست که بگویند تدریس می
کنند،  گو میو طی آن با هم گفت نفر در ای را که دو است، آن معنایش آن. صحنه

گیرد که فالن واژه یا جمله را  سازند و کودک یاد می صورت سمعی وبصری می به
 همه با هم عجین است.ها  این برند؟ می کار هکجا ب در

ها وجود  معناهایی که در زبان - چنانکه قباًل اشاره شد - موضوع مهم دیگر
ها، درطول تاریخ تغّیر و تبّدل پیدا  ها وچه معناهای جمله عناهای واژهدارند، چه م

 متوجه و ام چنین نیست و بنده تحقیق کرده ید که اینیاست بفرماکنند. ممکن  می
 ممکن اما !بسیارخوب – است نشده عوض معنا فالن است سال هزار که ام شده

 قضیه که دهد می نشان تجربی های نمونه زیرا .شود عوض بعد سال هزار است
 کند، داللت معنا یک بر واژه یک همیشه که نیست چنین این .استگونه  این

زبانباآزمایش
وخطایادگرفته

 شود.می
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اند که  شمندان تحقیق کردهو اقسام شواهد برای این قضیه وجود دارد و دان انواع
های حتی خیلی ساده، تغییر پیدا کرده است. تغییر و تبدیل  چگونه معناهای واژه

ـ  (kontextزمینه )دیگری نیز وجود دارد آن عبارت است از وابستگی زبان به 
 است این توضیح دهم. فعاًل منظور دکه داستان دیگری است و باید در جای خو

 کنند، می تکلم زبان آن با که مردمی میان در زمان طول در جمله یا واژه یک که
 عمل به آن از مختلفی قصدهای و شود می بردهکار  به مختلف معناهای در

 . آید می
آید و آن این است که چون معناهای  اینجا مطلب اساسی دیگری پیش می در

سنت زبانی یک  یابند، متونی که در می ها در طول تاریخ تغییر و جملهها  واژه
، ادبی متن فالن در مثالً  که بفهمیم تا :دارند تفسیر به نیاز همیشه وجود دارند،

 تفسیر با مطلب این. است شده بردهکار  به معنایی چه در جمله یا واژه فالن
معناها  که است این مبنا زیرا ؟چرا .نیست معلوم خود هخودب و آید می دست به

خوانیم،  ما این باشد، هنگامی که یک متن را می کنند. اگر مبنای تغییر پیدا می
 دست به خوانیم، چگونه مثاًل شعر حافظ را که چند صد سال پیش نوشته می

 زمان حافظ چه بوده است و اگر بخواهیم این را آوریم که معنای فالن واژه در
 به یعنی ؟. تفسیر کنیم یعنی چهکنیم تفسیر باید ؟آوریم باید چه کنیم دست به
 که بپردازم هایی تحقیق به و کنیم مراجعه است متن این خود از خارج که وریام
 در واژه فالن که بفهمیم تا گیریمکار  به را ابزارهایی باید .نیست متن این خود در

 یک ؟است شده بردهکار  به معنی چه به قرآن یامعنویمثنوی در یا حافظدیوان
 خیلی هایی واژه برای که را «عقل» یا «علم» های برای شما میزنم. واژه مثال

 لعلکم» است آمده قرآن در که بینید می شما .بگیرید نظر در هستند مأنوس
 معنای خوب یمیگو می فوراً . کنید تعقل شما تا گفتیم را مطلب فالن -«تعقلون

این آیات را  که پیامبر پیش سال چهارصد و هزار آیا اما. است معلوم که عقل
 یا فارسی زبان سنت در امروز که بود همان عقل معنای خواند برای مردم می

 از امروز که داشت را معنا همان درست تعقل آیا شود؟ می فهمیده آن از عربی

متوننیازمند
 تفسیرهستند.
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ها  آن به که کسانی ـ «العلم اوتوا الذین» است آمده قرآن در یا! فهمیم می تعقل
میان  در بعدها همان است که قرآنای این علم در معن آیا. شد داده علم

 عصر در آنچه یا ؟اند گفته علم آن به فیلسوفان یا عرفا میانر د مثالً  ها مسلمان
 یک به فقط شود نمی که است این سخن این معنای ؟گویند می علم آن به حاضر

 ۀواژ از اآلن که چیزی همان دانستن، یعنی علم مییبگو و کنیم نگاه متن
معلوم  «الذین اوتوا العلم»عنای در ذهن من است، پس م «علم»یا  «دانستن»

حجاز را مطالعه کنید بلکه باید تاریخ عرب و فرهنگ  .شود نمیگونه  این !نه .شد
شد دنبال کنید و  گفته می سیر آن خط ها در سیری را که این آیه و سپس آن خط

از عقل چه  ؟فهمیدند علم چه می آن زمان، از تحقیق کنید و ببینید که در
 باز !نه بفهمید؟ صددرصد توانید می آیا بروید، هم را راه این اگر ازهت ؟فهمیدند می
 این از غیر مگر. رسید می هایی گمان به بلکه، بفهمید صددرصد توانید نمی هم

 شعر چند کنیم؟ می استنادها  آن به و کنیم می پیدا سند یا کتاب چند ما که است
 این شعر، آن در لغت این معنای که مییگو می مثالً  و کنیم ا میپید جاهلیت دوران

 همین اساس بر بلکه !نه دهد؟ می ما به قطعی معلوماتها  این آیا. است بوده
 یا تعقل علم، گفتند می زمان آن در وقتی مثالً  که یمیگو می ها ظن و ها گمان
پس معنای  است، زمان آن به مربوط هم متن این چون و بود این معنایش تفکر،

 ان است. این کلمات هم هم
های زبانی هم، به  ها و جمالت در متن پس برای فهم معنای سمانتیکی واژه

متون ادبی مربوط کنید که غوغا  شما این اصل را با تفسیر نیاز داریم. حال اگر
 بخواهید اگر ... یا عطاردیوان یا مولویمثنوی یا دیوانحافظدر  مثالً  - شود می

 معلول و علت معنای مثالً  یا چیست متون ینا در ید که مثاًل معنای عشقبفهم
 ۀزمین در راها  این از کدام هر باید چیست، فلسفی متفاوت های کتاب در

 سپس و است ها دوران آن به متعلق متن این که کنید بررسی مختلفی های دوران
 جمله یا واژه در این معنای ضعیف، احتمال به یا قوی احتمال به بله! :که بگویید

 . این بوده استآنجا 
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ها مواجه  ها و حدس ما با گمان، به این ترتیب، در داستان زبان انسانی
 چنین ـها  دانش این و اند گمانی ما برای جمالت و ها هستیم. معنای واژه

 .هستند هایی دانش
 
 

درکمعنای
متونازحدسو
گمانفراتر

 رود.نمی



هفتمگفتاردرس
هل گویند فالن کس ا دهند و می می هم قرار را در برابر« عمل»و « نظر»معمواًل 

درست است؟ آیا  ها چقدر است و فالن کس اهل عمل است. این تفکیک نظر
گوید، این سخن گفتن و کتاب نوشتن،  نویسد یا سخن می وقتی کسی کتاب می

 بندی بین نظر و عمل، امور نظری و امور است یا عمل؟ این تقسیم اظهارنظر
مفروضات تعدادی مقدمات و  عملی، مباحث نظری و مباحث عملی، مبتنی بر

ها، به  آن مفروضات فلسفی این است که گویا ما انسانۀ فلسفی است. از جمل
گیرد که فکر  و آن روح یا نفس گاهی تصمیم می روحی یا نفسی داریم ،تعبیر قدما

گیرد فکر کند، به  گیرد که عمل کند. آنجایی که تصمیم می  می کند و گاهی تصمیم
عملی  گیرد عمل کند، کار تصمیم میپردازد و آنجایی که  مباحث نظری می

ها  آن ای دارد که من به دو مورد از ها اشکاالت عمده تفکیکگونه  این کند. می
 کنم. اشاره می

همه در داخل جمع و جماعت  ،کند و برخالف آن س تنها فکر نمیک هیچ اوالً  
 موضوعی هر حاال در)کند  کس که فکر می کنند. زیرا هر و با جماعت فکر می

کند. قباًل  استفاده میها  ها یا صدها مفهوم و ترکیبات آن مفهوم از ده (ه باشدک
ها، فکر شکل  ها و ترکیبات آن مفهوم ایم که بدون استفاده از مفهوم گفته
ما  تفکر ۀهای اولی که آجرها و اتمها  و ترکیبات مفهومها  گیرد. این مفهوم نمی

را ها  این کس به تنهایی ی نیستند. هیچکس به تنهای هستند، ساخته و پرداخته هیچ
این  اند. یک نفر این زبان را همه به وجود آورده بلکه ،داخل زبان نریخته است

کس هم، زبان خود او نیست.  زبان را به وجود نیاورده است و زبان هیچ
زبان ما وجود دارند. مفهوم  کنیم از پیش در استفاده میها  آن هایی که ما از مفهوم

مفاهیمرا
همگانپدید

آورندونهمی
 افراد.
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شود کرد و آن اینکه من  صورت شخصی درست کرد. یک کار می شود به میرا ن
و با این  هایی که در زبان فارسی وجود دارند، ترکیبی درست کنم توانم از مفهوم می

سازم، پدر  اما آن مفهوم جدید که من می -ترکیب جدید، یک مفهوم جدید بسازم 
داخل این زبان  هم در در و مادرپ و مادر دارد و از عدم به وجود نیامده است و آن

اند. بسیاری از  گونه های دیگر هم این هستند. زبان فارسی و زبان عربی و زبان
ها و  اند که آن ترکیب هایی دست زده ها یا ترکیب فیلسوفان بزرگ به ابداع مفهوم

ی ها مادهها  آن اما .اند درآن زبان وجود نداشتهها  آن ها، به آن شکل، قبل از مفهوم
آوردند و نه از عالم  در بطن ما اش را، نه از این ابداع را، مواد اولیه ۀدهند تشکیل

همان زبان گرفتند. از همان زبانی که موجود است، یک یا چند  بلکه از ،غیب
و مطلب جدیدی را از این اند  را با هم ترکیب کردهها  این واند  مفهوم را گرفته

و  ینیمنش می نیست که ما فکر کنیم در اتاقنه گو این اند. پس طریق القاء کرده
کنیم، در دو زمینه  کنیم. اگر ما خالقیت می برای خودمان به تنهایی خالقیت می

های  های ما است و دومی در چگونگی ترکیب کردن مفهوم است: یکی در حدس
های علوم. معلوم است که هر دانشمندی که اختراع  موجود و ساختن متد

زند که آن حدس به ذهن دیگری نرسیده است و  ابتدا حدسی می کند، در می
اند، بسیاری از  ها نشسته اختصاصی اوست. وقتی دانشمندانی در آزمایشگاه

کنند. معروف هست که  ها را دنبال می آید و آن حدس شان می ها به ذهن حدس
ل مقاب سیب در - جاذبه منتقل شد ۀسیب از باالی درخت افتاد و نیوتن به قو

ها  آن نکته به ذهن اما چرا این ،ها از باالی درخت به پایین افتاده بود چشم خیلی
چرا پایین  ؟متبادر نشد؟ این مسئله، مختّص خود او بود که گفت: این یعنی چه

او پیدا شد و آن را دنبال کرد و از  حدسی در !رود؟ بله افتد؟ چرا باال نمی می
ای از فیلسوفان بزرگ ما  ائل دینی هم پارهقانون جاذبه سر درآورد. حتی در مس

آید. آن  می اند که نبی هم کسی است که حدسی به ذهن او مثل بوعلی سینا گفته
زند و شخص دیگری غیر از نبی نزده است، در ابتدا یک  هایی که نبی می حرف

 آید.  او می حدس است که به ذهن

حدسزدنو
 ترکیبکردن
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کند و به آن  ل میکند که کسی حدسی را دنبا می خالقیت دوم وقتی بروز
آن یک معرفت بسازد. معلوم نیست که کسی  خواهد از دهد و می می ترتیب اثر

توانست همین راه را  از نیوتن، بعد از آنکه به آن حدس منتقل شده بود، می غیر
او خالقیتی داشت، ایجاد متد، ایجاد روش علمی.  !برود که او رفت. نه

 بروم و چگونه آن را دنبال کنم. طلبد که چگونه این راه را خالقیت می
 رود تا ببیند که از کجا سر کند و می خالقیت راهش را برای خودش باز می

صدها مفهوم و کارهایی که دیگران انجام  آورد. در این عمل خالقیت هم از درمی
کشف  ما، به تنهایی، در فرد از شود. بنابراین سهم هر اند استفاده می داده

انین این عالم یا پدید آوردن نظرها، بسیار محدود است و به همین ها یا قو واقعیت
 پر حقیقت را فقط همگان دانند. این سخن بسیار ۀاند که هم دلیل است که گفته

پیدایش انسان تا آخرهستی  آغاز معنا است. این همگان هم یک امری است که از
بنابراین ما  - ایانشداریم و نه از پ آغازش خبر انسانی ادامه دارد و ما نه از

داریم و چون همیشه در وسطیم، حقیقت برای ما همیشه  همیشه در وسط قرار
ناتمام است. معنای نسبی بودن، همین است. حقیقت متناسب با اطالعات ما 

را در مقابل ما در همان  «عمل»ما رسیده است. سپس  دست به است، با آنچه که
کنیم. حدس زدن ما، عمل  د، عمل میشو مان متکّون می زمان که نظری برای

 کنیم.  همان مراحل داریم عمل می است. خلق متد، عمل است و در
یم، یگو واقعیت است که می در بارۀ ها گاهی نوع اظهار نظر  سخن گفتن

است. آب از این گونه  آن یاگونه  این گونه است، جهان یا آنگونه  این واقعیت
به فالن روش  گذارد اگر ده فالن اثر را میتشکیل شده است یا فالن ما عناصر

رسد ... اما یک نوع سخن  محاسبه کنیم، موشک در فالن زمان به فالن جا می
آوریم. آن آقایی که عقد  وجود می هگفتن وجود دارد که با آن یک واقعیت را ب

از  اما این سخن ؛گوید کند، سخن می با گفتن سخنانی منعقد می ازدواج را
دهد. بلکه واقعیّتی را ایجاد  تر وجود داشته است خبر نمی پیش واقعیتی که

 کند به نام ازدواج.  اعتباری را ایجاد می - کند به نام ازدواج می

زبانِاخباراز
واقعّیتوزبان

تایجادواقعیّ
 )اعتبار(
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شود،  گیرد. ازدواج یک نهاد قانونی است و وقتی ثبت می ازدواج شکل نمی
اینجا سخن گفتن  شود و در می« ایجاد»زناشویی  ۀگیرد. یعنی رابط شکل می

 ین عمل کردن است و این عمل کردن عین ایجاد یک واقعیت اعتباری است. ع
 سخنان مربوط به وصیت کردن، ازدواج کردن، طالق دادن، امر و نهی کردن و

کنند بلکه یک  اند داللت نمی موارد برمعناهایی که از قبل وجود داشتهگونه  این
موارد، سخن گفتن عین نه گو این آید. در وجود می هبها  این معنای اعتباری با
 عمل کردن است.

در واقع هستند، صدق و کذب یک معنا دارد و  از در جمالت که از نوع اخبار 
ی هستند معنای دیگر. در نوع اول، معنای صدق یاین نوع دوم از جمالت که انشا

گویم. اگر کسی بگوید که  گونه است که من می و کذب این است که واقع همان
او صادق  ۀجمل ،باشدچنین  عنصر ترکیب شده است و واقعًا ایناز فالن  آب

صادق نیست. سپس بحث شده است که  هچنین نباشد، جمل  این است و اگر
ترین راه این است  ه این جمله صادق است یا نه؟ سادهتوانیم بفهمیم ک چگونه می

شده یا  و بررسی کنیم که آیا آب از این دو عنصر تشکیل که به آزمایشگاه برویم
این دو  از عنصر تشکیل شده بود، جمله صادق است و اگر این دو از اگر نه؟

گوید من و  عنصر تشکیل نشده بود کاذب است. اما در نوع دوم ازجمالت که می
شویم و پیوند  بندیم یا من و تو ازهم جدا می تو از این لحظه با هم پیمان ازدواج می

وید که پس از مرگ من این خانه، ملک گ گسلیم یا شخصی می زناشویی را می
درست و  ۀها، صدق و کذب یعنی چه؟ جمل جملهگونه  این در - من باشد همسر

اینجا یک نوع  نادرست یعنی چه؟ این جمالت درست و نادرست ندارد. در
 گویند که در اند، می هایی که کرده موفقیت یا شکست مطرح است. پس از بررسی

 ،جمله مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست اینجا مالک این نیست که
ی وجود ندارد که شما بگویید  تیکه این جمالت گفته شوند، واقعی را قبل از آنز

مطابق با آن واقع هست یا نیست. قبل ازدواج که پیوند زناشویی وجود ندارد، 
وجود ندارد. پس معنای صدق و کذب در این  قبل از طالق که جداشدنی

زبانصادقو
 زبانموّفق
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ای مطرح  اینجا مسئله گویند در فیلسوفان زبان می ای از چیست؟ پارهجمالت 
شود از آن به این صورت تعبیر کرد: موفق بودن این جمالت یا  است که می

گونه  این ای از ای است. پاره شکست خوردن این جمالت. این مطلب خیلی تازه
شوند.  موفق نمی ها گفتن گونه سخن این ای از شوند و پاره ها موفق می گفتن سخن

دراینجا، تعبیر، تعبیر صدق و کذب نیست بلکه موفق شدن و یا موفق نشدن 
بندم، این  گوید که من با تو از این لحظه پیمان ازدواج می است. وقتی کسی می

 اگر ؟ای است ناموفق و شکست خورده ای است موفق یا جمله جمله، جمله
 گویند، منعقد شد و پیمان ازدواج می عالم عقالیرا واقعًا آن واقعیت اعتباری 

لوازم حقوقی زندگی  ۀزن و شوهر شدند و زندگی مشترکی شروع شد و همها  این
آن بار شد و ادامه پیدا کرد، این عمل پیمان بستن که عین بیان این  مشترک بر

جمالت بوده است، عمل موفقی بوده است. اما اگر این مسئله در وسط راه ماند 
ه او از جمالت شکست خورد و واقعیت اعتباری ایجاد نشد - نرسیدجایی   و به

اینجا معنای  اعتبارگفته شده است. در نتیجه و بی یک سخن بیدر واقع است. 
صدق و کذب اصاًل به آن معنا که قباًل گفتیم نیست و یک چیز دیگر وجود دارد: 

 . موفقیت یا عدم موفقیت این سخن
قبیل اینکه جهان هستی  هایی از ا سخنبکه  نها بیش از آ زندگی ما انسان

گذرد. نوع دوم همان  ها می با نوع دوم از سخن ،چنان یا چنین است بگذرد
نوع  هایی که از یم، سخنیگو ی مییهای انشا سخنها  آن هایی هستند که به سخن

فالن »که  کنم من وصیت می هستند. از نوع« بندم من با تو پیمان ازدواج می»
این سخنان از نوع کارهایی هستند که ما در  هستند. «ل همسرم باشدخانه ما
و قول و قرارهایی هستند که با  کنیم روابطی تننظیم می با همدیگر ها روند آن

های  چگونگی زیستها  این - کنیم گذاریم و رفتارهایی که با هم می همدیگر می
ها  شود. داستان این ه میادارها  این با ما با یکدیگر هستند که زندگی ما عمدتاً 

داستان موفق شدن یا شکست  ها داستان این .داستان صدق و کذب نیست
 دهیم، خوردن، به نتیجه رسیدن یا به نتیجه نرسیدن است. ما دائمًا به هم وعده می
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دائمًا  - کنیم کنیم، دائمًا با هم تبادل انتظارات می محبت می دائمًا به هم اظهار
ین زیستن یک زیستن موفق است یا یک زیستن شکست ایم و ا باهم میزی

این  مشکالت وجود دارد قدر خورده. علت اینکه در زیستن اجتماعی ما این
مقابل  ۀنقط است که این زیستن یک زیستن اجتماعی شکست خورده است. در

جای  یعنی هر چیز در ؛است آمیز ای وجود دارد که موفقیت اجتماعی آن، زیستن
آن زیستن  - آیند و رو به آینده دارد ها می ته و شکوفاییخودش قرارگرف

 اجتماعی، موفق است. 
تجربهکتاب  شناس معروف، در نروا 1جیمزآقای ویلیام  دینیتنوع ، های

در  گفتارهایی گوید کسانی که همین مسئله را محور کار خود قرار داده است و می
گویند که  کنند، در واقع می می معنویت، راه درست، راه غلط زندگی را مطرح بارۀ

هم  چنین شد، تو رفتیم و اینگونه  این ما. بوده استگونه  این سرگذشت ما
این است و موفق شدن و شکست خوردن دارد. ممکن  راه! خواهی بروی، برو می

ممکن است کسی همان راه را برود و  - است کسی موفق شود اما تضمینی نیست
صد راه رفتن، متدی که از قبل صددر زیرا این شکست بخورد.چرا چنین است؟

مطالبی  روشن باشد ندارد و بستگی به خیلی چیزها دارد. بستگی به بسیاری از
گاه ما وجود داردند و ما از  ها خبر نداریم و ممکن است در آن دارد که در ناخودآ

رود  این راه را می جاهایی ظهور پیدا کنند و سد راه انسان شوند. کسی که
او اثرخواهند گذاشت. معلوم است که فرزندی  داند که دیگر چه عواملی در مین

فهمیدند که  می ای بزرگ شده است که از اول، پدر و مادر که در یک خانواده
فرزند چقدر نیاز به محبت دارد و آن چیزی که سیمان وجود او را از اول سفت و 

آن محبتی است که باید از آورد،  کند و او را معتمد به نفس بار می محکم می
زندگی اختالفاتی  خودشان هم در به او تزریق شود و طریق پدر آغوش مادر و از

نداشتند یا اگر هم داشتند خیلی ناچیز بوده است و محیط خانواده یک محیط 
گاه بچه خوب معلوم است که ساختار - صمیمی بوده است ای  وجودی و ناخودآ

                                                           
1 - William James (1842-1910) 

توضیحات
ویلیامجیمزدر
 بارۀزبانموّفق
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مزاحم که در بزرگسالی  ۀشد آید، عوامل انباشته یا میدن های ب که در چنین خانواده
 تر ست، راحتدهد، کم است و وقتی کم ا مثل تیغ آشکار شود و روح او را آزار

دهید، برود. به هرحال در اختیار خود  تواند آن راه درستی را که به او نشان می می
ر بزرگسالی ی دای باشد یا نباشد. تازه وقتی کس او نبوده است که چنین خانواده

آید و از طریق روانکاوی و  صدد خودساماندهی برمیشود و در هم متوجه می
گونه است که  آنجا هم همین، ها را بیرونی بریزدخواهد آن خار های دیگر می راه

شوند. هزار گونه عامل بیرونی دخالت  شوند و بعضی موفق نمی بعضی موفق می
  سخنگونه  این صد موارد، بااز پنجاه در بیش مان، در های کند. ما در زیستن می

 کنیم.  ها زیست می گفتن
کنند، حقیقت زیستن را  می کسانی که در زیستن از ریسک کردن فرار

دانند. زیستن حرکت کردن در یک افق بازاست. افق زیستن انسانی کران  نمی
ه ما روزی ب و اگر ندارد و در چنین افقی، زیستن چیزی جز ریسک کردن نیست

شویم.  کنیم، خیلی راحت می دقت به این نکته برسیم که ما دائمًا ریسک می
 است. « شجاعت بودن»زندگی کردن، 
آقای  که شجاعتبودن، متأله مسیحی معروف، کتابی دارد به نام 1پاول تیلیخ
این کتاب این است که ایمان  او در ۀعقید آن را ترجمه کرده است. مراد فرهادپور

آید، شجاعت  غریبی به نظرمان می ۀشجاعت بودن جمل - ودنیعنی شجاعت ب
 ؟به همین راحتی ؟اما آیا هستیم ؟بودن؟ خوب ما هستیم، چه شجاعت بودنی

، پس این «هستیم»به همین راحتی  هایمان مراجعه کنیم. اگر هستیم؟ به ذهن
 های وجودی است. پس ها، دلواپسی ها برای چیست؟ این دلواپس همه دلواپسی

نیست گونه  این ها چیست؟ ها چیست؟ این نیازمندی چیست؟ این اضطرابها  این
ای است  یک امر لحظه« بودن»مطرح است و « بودن» - تمام شد که هستیم و

که در آنجا، چگونه هستن مطرح است، چگونه بودن مطرح است. هستم اما 
گذاریم و آن ب ؟ چه سرپوش بر«ما زی می»اما چگونه « َام می زی» ؟چگونه هستم

                                                           
1 - Paul Tillich (1886-1965) 

 شجاعتبودن
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و رویش  کنیم باطن مسئله این است. گرچه ما وحشت می - چه نگذاریم
گاهانه با این امور سرپوش می زندگی کردن. انسان همیشه  گذاریم. سخت است آ

 خواهد خودش را راحت کند. می
رویم. همواره با این  زبان بیرون نمی ۀزنیم، از سیطر ما هر حرفی که می 

 کنیم. ها، چه می گوییم و در این گفتن مشغول هستیم که چه می
اصاًل سخن گفتن یعنی  ؛دهیم ما در هر سخن گفتنی سه کار را با هم انجام می

گوید زبان، فعالیت انسانی  عمل کردن. قباًل از قول ویتگنشتاین آوردم که می
جا که زبان انسانی  است. توضیح داده بودم که زبان فعالیت انسانی است. هر

 د، فعالیت انسانی وجود دارد و شما باید آن فعالیت را مطالعه کنید. گیر شکل می
که از فیلسوفان انگلیسی است، این مسائل را دنبال  1فیلسوفی به نام آستین

سخن گفتن یعنی عمل »این باره تحقیق کرده است که چگونه  کرده و خیلی در
بان ز )در برده استکار  به به تعبیری که او - و فعالّیت« کردن

بخواهیم زبان انسانی را تعریف کنیم، باید بگوییم  اگر .(« «Sprachaktآلمانی
 «. عمل زبانی است»زبان انسانی 

یکی این است ( 1) :دهید هر گفتن، سه کار انجام می گوید شما در می ایشان
های  کنید و آهنگ هایی را تولید می که همراه با یک سلسله حرکات بدنی، صدا

آورید. اگر شما تأمل بفرمایید، یکی از کارهایی  وجود می ها را بخاص این صداه
دهم، این است که صداهایی را تولید  طی سخن گفتن انجام می که من اکنون در

ای هم دارم که این حرکات بدنی هم جزئی از سخن گفتن  کنم. حرکات بدنی می
ک وضع خاصی و در ی کنم دهم، به شما نگاه می هایم را تکان می من است. دست

گذاشتم که پشتم به  ام. اگر من صندلی را به شکی می گرفته روی این صندلی قرار
و  سخن بگویمگونه  این شد اما نمی .شما بود، این هم یک نوع وضعیت بدنی بود

و  کنم گاهی صدایم را بلند می ،کنم بود. من نه تنها صداها را تولید می ربطی می بی
به این قسمت ها  این کنم. تمام و گاهی مکث می زنم تر حرف می گاهی آرام

                                                           
1 - J. L. Austin (1911-1960) 

مادرهراظهار
زبانیسهکار

 دهیمانجاممی
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 کار( 2). عمل استها  این ۀکند. هم نخست کارهای سخن گفتن ارتباط پیدا می
این است که برای شما توضیح  تر و آن عمل مهم تری است عمل مهم دوم من

سخنانی است که یا موفق  دهم که بخش عظیمی از زندگی ما تحت تأثیر می
خورند. این عمل غیر از صدا درآوردن است. این یک کار  ت میشوند یا شکس می

هایم چیست، آن  خواهم این کار را بکنم و انگیزه است. حاال اینکه چرا می دیگر
است و به همین جهت هست که هرجا که احساس کنم بیانم  دیگر ۀیک مسئل

م و هرجا احساس کن دهم ام، دوباره توضیح می کمی مبهم گفته ناقص است، و
دهم و  صورت جدی، کاری انجام می هآورم. من دارم ب الزم است، مثالی می

غیر از این است که من تعدادی صدا در  را بکنم. این کار خواهم این کار می
گرچه با آن اولی  - دیگری است دهم. این چیز آورم و حرکت بدنی انجام می  می

 همراه است. 
هماهنگ  ا آن سخن در ارتباط استرکات که بسخن باید با انواع و اقسام ح

بخوانی، یا صلوات بفرستی، هم فوتبال  قرآنفوتبال،  ۀاول مسابق باشد. اگر تو در
با  خواند را. سخن باید با انواع و اقسام حرکات که قرآنهم  کنی و را خراب می
 قرآنتو در اّول مسابقه فوتبال،  ارتباط است، هماهنگ باشد. اگر آن سخن در

 خواندن را. قرآنکنی و هم  م فوتبال را خراب میبخوانی ه
وان لیس لالنسان اال ما » گوید کند و می می کسی در یک سخنرانی تحذیر

و من یعمل مثقال ذره شرًا  فمن یعمل مثقال ذره خیرایره» گوید یا می« سعی
ترین عمل خیری انجام دهی به تو باز خواهد گشت و اگر  کوچک ، اگر«یره

گردد. این انسان عالوه بر اینکه  می ل زشتی انجام دهی به تو بازترین عم کوچک
کند و  خواهد من را تحذیر کند، می هایش را تولید می خواند و صدا این آیات را می

است. او باید حرکاتش به  اصلی او دادن، کار دهد. این کار هشدار به من هشدار
ی از واقعیات جهان کس دادن است. اگر اصلیش هشدار من نشان دهد که کار

ای دیگر  گونه بهدهد  می صداهایی را بروز هستی بگوید و فلسفه درس دهد و
خواهند بود و باال پایین شدن صدایش  ای دیگر حرف بزند، حرکات او هم به گونه
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... مثاًل اگر کسی بخواهد درس فلسفی خالص بگوید ولی دست و پایش را  نیز
خراب کرده است. اگر کسی بخواهد درس  اش را خیلی تکان دهد، درس فلسفه

های خیلی ساده بیاورد، درس فلسفه را خراب کرده  فلسفه خالص بدهد اما مثال
و بیاورد و از حافظ  آنجا شعر است. اگر کسی بخواهد درس فلسفی بدهد و در

اش را خراب کرده است. درس فلسفه گفتن  موالنا استفاده کند، درس فلسفه
باید با صدای شمرده حرف بزند و نباید احساسات را آنجا  جدی است. در

آفریدن جّو خاصی باشد. کسی که  اش نباید در صدد مثالً  دخالت دهد و قیافه
انسان را از آن نظر های  ترین پرشش خواهد پاسخ مهم کند، می بحث فلسفی می

جّدی است و حرکات هم باید  بسیار که انسان است، بدهد. و این یک کار
 با آن باشد. متناسب 

شما  دهم اثرگذاری در این جلسه تدریس انجام می کار سوم من که در (3)
ثیر سخن گفتن کسی هستند که فلسفه یا خبر أشنوندگان است. مخاطبان تحت ت

 کند یا از خدا یا شیطان یا دنیا یا آخرت یا علم یا هر روانی می گوید یا تحذیر می
د. نه تنها صداهایی را از خود آشکار گوید. یک غرض دار چیز دیگری سخن می

کند، بلکه کار سوم او این است که اثری  مطلبی را بیان می کند و نه تنها واقعاً  می
یا یک نگاه  احتیاط اش شوق یا ترس یا در شنونده اش بگذارد. مثالً  شنونده در

صحیح به جهان ایجاد کند یا مثاًل در خبر گفتن، شنونده را از آنچه که خبر 
گاه کند و اطالعاتش را باال ببرد و ...ن  داشته است، آ

 – معروف شده است« Sprachakt»ای است که به  آنچه بیان کردم نظریه
ها  گوید زبان انسانی اصاًل عمل کردن است، کسانی که این حرف ای که می نظریه
 صورت میدانی بررسی هبلکه ب ؛کنند و فکراند  اتاق ننشسته فقط در، اند را زده

زبان همین  نگاه تجربی بر - افتد اند که در زندگی انسانی چه اتقاق می کرده
است.



هشتمگفتاردرس
که ممکن بوده است ها را تا آنجایی  گفتن لسوفان تحلیلی انواع و اقسام سخنفی
اند  ها تهیه کرده گفتن انواع سخن هایی از اند و لیست بیان کرده ییصورت استقرا به

ها را با خودم بیاورم اما موفق نشدم.  این لیست تم امروز یکی ازخواس که من می
توانم برای شما توضیح دهم، خیلی ساده است. ما گاهی  حاال از حفظ هم می

ارت گوییم که بش گوییم که انذار کنیم و بترسانیم، گاهی سخن می سخن می
ی تشویق یگو ترساننده، سخن گویی سخن، دهنده بشارت گویی سخن .دهیم

گویی  گویی مأیوس کننده، سخن ی امیدوارکننده، سخنیگو کننده، سخن
را برشمرد، بسته به اینکه گوینده کدام ها  این و اقسام شود انواع کننده. میآرزو

 کند.  ها را دنبال می یک از این انواع سخن
شود. این  گفتن، آن سه کار بدون استثناء انجام می سخن هر حال در به هر

قبیل  نگاه تجربی به زبان، فیلسوفانی از ن مطلبی بود که درجان کالم آ
 اند. به نتایجی رسانده اند و ویتگنشتاین و آستین و دیگران دنبال کرده

نتای   که سخن گفتن، عمل کردن است( و نیز) اکنون برای اینکه اصل مطلب
که اگر شوم  برایتان توضیح دهم، وارد تحلیل این مسئله می بهتر مترتب بر آن را

 ام برسیم، خوب است نگاه کنیم و ببینیم بخواهیم به این مدعای فلسفی که گفته
ی فلسفی که چند جلسه آن مدعا ۀگیرد. نتیج کودک، زبان را چگونه یاد می

کنم این است که معنای سخن، معنای آن سه  آن صحبت می ۀاست من در بار
هی سخن این نیست که گیرد. معناد عملی است که در شرایط معینی انجام می

بلکه معنادهی سخن این است که آن سه عمل چه  ،دهند ها چه معنایی می جمله
 - گیرد ام که این سه عمل در خالء انجام نمی توضیح داده دهد. قبالً  معنایی می

کودکزبانرا
چگونهیاد

 گیرد؟می
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گیرد و هر سخن گفتنی مخاطبی دارد،  خالء انجام نمی سخن گفتن در
رد و در شرایط فرهنگی معینی گفته ای دارد، مقدمات و مقارناتی دا حواشی

آن زمینه،  (، درkontextشود. باید دید که در آن وضعیت، در آن کانتکست ) می
گویند که ما در  گنشتاین میمعنای این سه عمل چیست؟ فیلسوفانی مثل ویت

کنیم معنایش این نیست که عمل لغو انجام  کنیم. بازی می بازی می زیستن
این است که اعمال و افعال و افکار را مرتبًا به یکدیگر بلکه معنایش  ،دهیم می

و دو  ،نتیجهعکس العمل، دریافت یک ، ما در زیستن، عمل دهیم. کار پاس می
 ویتگنشتاینن نتیجه، به یک اقدام دیگری دست زدن است. باره پس از گرفتن آ

بال تشبیه کند و آن را به بازی فوت می بازی زیستن( تعبیر) این به بازی زندگی از
گونه که در یک بازی فوتبال،  کند. شاید این را قباًل هم گفته باشم که همان می

ساعت و نیم انجام  افتد که با تمام اجزاء این بازی که در یک ای اتفاق می حادثه
کس در  گذاریم، هر ارتباط است و ما نام مجموعه این را بازی می شود در می

 دهد. به همین جهت هم در ک بازی انجام میزندگی خودش از آغاز تا آخر، ی
اید؟ بازی زندگی را  برخورده گوید ما این بازی را باختیم. به این تعبیر آخر مثاًل می

 باختیم.
ای که تنها بازیگر آن  های من در یک صحنه العمل ها و عکس بازی یعنی عمل

 – هستند گرها ای که در آن انواع و اقسام بازی صحنه - صحنه هم من نیستم
اند،  ی کردههای گوناگون، پدر و مادر من یک گونه در زندگی با من باز انسان

کالسی من یک گونه، حکومت یک گونه، همسر من یک  معلم من یک گونه، هم
اند.  من بودههای  همه در زیستن هم بازیها  این ؛گونه، فرزندان من یک گونه

گیرد، همین سخن  زیستن انجام میای که در بازی  عمده های بسیار یکی از بازی
گوید سخن گفتن یک بازی  گفتن است. به همین دلیل است که آن فیلسوف می

یعنی من چیزهایی را به شما  ،کنیم می زبانی است. ما االن در اینجا با هم بازی
گیرد که یا رد  تان شکل می کنید، چیزهایی در ذهن دهم و شما گوش می پاس می

من یک  را به من منعکس کنید و بازها  این ممکن است که است یا قبول است و

معناها،
معناهایبازی
زبانیاستونه

 هاوجمالتواژه
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تا عاقبت چه  - هم در ارتباط است چیزی بگویم و این بازی با هزاران بازی دیگر
آب در آید. از اول معلوم نیست که از درون چیزی که بازی است چه در  از

ر بازی تعبی آید و انسان با توجه به داند از بازی چه در می آید. کسی نمی می
گوید که  این را می زمانیگوید که من زندگی را باختم یا زندگی را بردم.  زندگی، می

ها و  بعد از انواع و اقسام خفتن :انواع و اقسام حوادث برایش پیش آمده باشد
ها و  ها و دوست عوض کردن دادن مسیر ها و تغییر ها و پشیمان شدن شدن بیدار

راستی تجربه  هکند که ب رسد که وضعی پیدا می ی میتا به جای ؛ها دشمن پیدا کردن
 کند که یک بازی را برده یا باخته است.  می

ها بازی زبانی است و او  ترین بازی خوب، در نظر این فیلسوف، یکی از مهم
این است که این بازی زبانی در کلّیت زندگی آدمی چه  آنگوید که معنای  می

جمله چه جایگاهی دارد.  هری زبانی، اداداخل هر بازی  جایگاهی دارد و در
 بازی اگر این جلسه ما مثاًل یک ساعت و نیم طول بکشد، ما یک ساعت و نیم

کند بلکه شنونده  گو نیست که بازی می کنیم. از نظر این فیلسوفان، تنها سخن می
کند که ببیند چه گفته شد، کدام  مرتبًا حواسش را جمع می و، کند هم بازی می

خورد و کجا را  ز دستش در رفت، فالن مطلبی که گفته شد به کجا برمیمطلب ا
کند، چه ارتباطی با فالن مطلبی که شخص دیگری گفته است  تأیید یا نقض می

فعال هستند.  ها های شما در اینجا ساکن نیستند بلکه ذهن اآلن ذهن ... دارد و
برای اینکه میان ما  شما بسیاری از اوقات و بدون اینکه خودتان متوجه شوید و

تان  هن و حافظهذاز اعماق  های خفته را تفاهم برقرار شود، بسیاری از مفهوم
گیرید تا این مطالب مفهوم شود. در این بازی  ها کمک می آن از آورید و بیرون می

کشد، در این فعالیتی  می افهام و فهم و گفتن و شنیدن که یک ساعت و نیم طول
های من یک جایی دارد که جای  کنید، هر کدام از جمله میکنم و شما  که من می

گویم در داخل این بازی یک و  ای که من می این بازی است. جمله آن جمله در
وقتی ما سخن کسی  زبان، ۀفلسف از این تقریر بر کند. بنا نیم ساعته معنی پیدا می

روی این  کنیم، اگر بخواهیم درست بفهمیم که معنا چیست، نباید را گوش می
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شویم که معنای این جمالت چیست و برویم در کتاب لغت نگاه کنیم و  متمرکز
با مراجعه به کتاب لغت فهمیدیم که  ببینیم که معنای این جمالت چیست و اگر

چیست، تصورکنیم که فهمیدیم معنای سخن گوینده چه بوده است. ها  آن معنای
ای را  ا اگر من در اینجا واژهزیر ،د بدانیاین آن گام اول است که البته این را هم بای

وجود  هکار ببرم که معنای لغوی آن واژه برای شما معلوم نباشد، نامفهومیت ب به
برم چیست و باید  میکار  به آید. شما باید بدانید که معنای این واژهایی که من می

گاه باشید تا بدانید که معنای این جمالت چیست از دستور اما این  .زبان فارسی آ
اینکه شما بدانید که معنای سخن گفتن من چیست دارند،  امور، سهم ناچیزی در

ها است.  چون مبنای معنا، معنای این عمل کردن«. کنم می»اینکه من چه  در
کنم اما اینکه چگونه استفاده  می ها و جمالت استفاده درست است که من از واژه

 دانم که این تشبیه چقدر رح است. نمیکنم مط چه کار میها  این کنم و با می
کنید که یک  اما فرض کنید که شما فیلمی را نگاه می ،تواند کمک کند می

اما فهمیدن و  ،کند موسیقی متن هم دارد. آن موسیقی متن کار خودش را می
بازیگران نیست. اگر  گوش کردن به موسیقی متن، فهمیدن فیلم و فهمیدن کار

فیلم چیست، باید معنای این حرکات را بفهمیم، معنای  بخواهیم بفهمیم معنای
 ؛دهد اینکه هر چیزی در اینجا، کجا جا گرفته است و چگونه خودش را نشان می

به این دلیل که او  ؟قدر مهم است این را باید بفهمیم، چرا کار کارگردان این
 داند که چگونه ایجاد معنی کند.  می

آن  ر این نگاه تجربی به زبان که این فیلسوفانخوب، پس این را بدانیم که بنا ب
ها  هایی است که در سخن گفتن کنند، معناها، معناهای بازی کردن می را مطرح

علوم شود، من چگونگی یاد م شود. حاال برای اینکه این مسئله دقیقاً  ایجاد می
دهد که معنی،  کنم که نشان می عرض می گرفتن زبان توسط کودک را برای شما

شود نه با مراجعه به کتاب لغت. فرض کنید که  بازی کردن با زبان معلوم می در
آن  زنم که اآلن از همان کتاب می گیرد که توپ چیست. مثال توپ را از بچه یاد می
مین علت است که وقتی فهمد که توپ چیست و به ه کنم. بچه می استفاده می
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استکان و  ،آورد و توپ را می رود او می ر،ید که برو توپ را بیاویفرما شما می
آورد.  رود و توپ را می می آورد، بلکه آورد، قلم نمی آورد، کاسه نمی نعلبکی نمی

گیرد که توپ  یم که بچه یاد گرفته است که توپ یعنی چه. چگونه یاد مییگو ا میم
کنیم  می فکرگونه  این گوید که ما معمواًل در ذهنمان، گر می یعنی چه؟ این تحلیل

اند توپ و با دست به  بار در حضور فرزندشان گفته مثاًل مادر یا پدر چندین که
ببین توپ، توپ آن »اند  اند و گفته اتاق است اشاره کرده ۀگوش توپی که در

بچه هم یاد گرفته است که آن توپ  - نوبت ، یک یا دو یا سه یا چهار«است
گیرد که  یاد میگونه  ینا کنیم که یک کودک فکر می گویند توپ. می است، به آن

اینجا یک اشتباه  گوید در گویند. این فیلسوف می توپ چیست و به چه توپ می
گیرد که  این طریق یاد می یم کودک ازین است اگر بگوبزرگ وجود دارد و آن ای

و فرضًا آن توپ از پالستیک ساخته شده است و رنگش هم مثاًل آبی  توپ چیست
که کودک هر کجا یک شیء آبی ببیند ممکن است به باشد گونه  این است، باید

آن هم توپ بگوید یا اگرچیزی که از پالستیک ساخته شده ببیند به آن هم بگوید 
 !ه استتوپ زیرا شیء مورد اشاره، آبی هست و یا از پالستیک ساخته شد

گیرند که توپ چیست و  ها باالخره یاد می افتد و بچه نمی گوید چرا این اتفاق می
ای دیگری  روند اشیاء آبی دیگری را یا شیء پالستیکی نمی گویید توپ، قتی میو

این را که  آورند؟ جواب این است که کودکان می روند توپ را می را بیاورند بلکه
بینند که با  وقتی میها  این گیرند. فالن شیء توپ است را در بازی با توپ یاد می

است و مثاًل توپ آن چیزی است که  فهمند که این توپ کنند، می توپ چه می
دهند.  های مختلف انجام می کنند و با آن بازی می دهند و به هم پرت ِقلش می

، چگونه ءبینند که این شی گرفتن آن شیء میکار  به در روند استعمال و کودکان
شود.  ها معلوم می گیریکار  به شود و معنی توپ در این گرفته میکار  به استعمال و

و به همین دلیل، هر چیزی  کنند می وپ آن چیزی است که آن کارها را با آنپس ت
شما بگویید برو توپ را  گویند و اگر که این کارها را با آن انجام ندهند، توپ نمی

 آورند. روند و توپ را می آورند بلکه می را نمیها  آن بیاور،
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معنایی  ست کهای ا چنین نیست که توپ واژه گوید پس این این فیلسوف می 
گونه است.  همین چیز گوید همه رند و بس. سپس ایشان میگی دارد و آن را یاد می

گونه  این گونه هستند. چه چیز وجود دارد که کتاب هم همین و مداد و کاغذ و قلم
ها معنای خودشان را در  تمام واژه نیست؟گونه  این نیست؟ کدام واژه است که

 گفته شود مداد یا میکروفون یا خانه باز کنند. اگر می گرفته شدن پیداکار  به روند
کنید که این مطلب چقدرمتفاوت است با  می گونه است. خوب مالحظه هم همین
 طورمعمول وجود دارد.  ههای ما ب ذهن آن چه در

مهم دیگری  ۀپس از اینکه فیلسوفان متوجه این مطلب اساسی شدند، به نکت
 ن یافتند.طتف

آب که داخل این  کسی بگوید این یک لیتر بود که مثاًل اگر اینها  آن سوال
پارچ است، از دو عنصر ترکیب یافته است و این دو عنصر با یک نسبت خاصی 

این قبیل موارد هم معنا به عمل مربوط است یا معنا  آیا در ،اند هم ترکیب شده با
عنا چیزی دیگر آید که در اینجا م نظر می دیگری است؟ ظاهرًا به اینجا چیز در

گویم که  یعنی می ؟یعنی چه، دهم می است و آن این است که من واقع را نشان
به این نسبت تشکیل  عنصر است که این یک لیتر آب از این دو این قرار واقع از

گویم که واقعیت  کنم و می اینجا گفتارم را متوجه این واقع می یافته است. من در
 من تفکیک شده است و این گفتار واقعیت از گفتاراست. پس گونه  این در اینجا

 .و ربطی به عمل ندارد - کند می آن واقعیت داللت من بر
گونه  این یک لیتر آب همان اً است که اگر واقعگونه  این صادق بودن این جمله

گونه نباشد، جمله  آن باشد که گفته شده است، این جمله صادق است و اگر
 کنیم. معنی میگونه  این یا درست و نادرست را کاذب است. صادق و کاذب

آورد و آن این است که  های فیلسوفان زبان از جای دیگر سر در می اّما دقت
افتد، یک عمل است و  شود و اتفاق می می موارد هم، آن چیزی که ادا ایندر 

با  عنصر گویم آب از دو شما باید ببینند که آن عمل گوینده چیست. وقتی من می
اینجا  ن نسبت تشکیل یافته است، این عمل، یک عمل توصیف است. من درفال

جایدرست
هاوتوصیف

 هاداوری
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است. در اینجا هم مسئله این است که من  کنم یا عمل، عمل ِاخبار توصیف می
کنم. عمل من در اینجا، این داوری کردن است. شما باید ببینند که این  داوری می

ارد. معنای این عمل معنی د داوری درست است یا نه. این عمل داوری است که
ها زده  گونه حرف آنجا همواره از همین به آزمایشگاهی بروید، در چیست؟ اگر

شود، آن  شود که این و یا آن از چه ترکیب شده است، آن چگونه تجربه می می
 ۀهم و – افتد شود، اگر فالن ماده را اضافه کنید چه اتفاقی می چگونه ترکیب می

کنیم که به واقع ارتباط دارند، به خارج  ه ما فکر میتوصیف اموری است کها  این
ای  اگر از زاویه -گوییم عالم خارج  مربوط هستند، به آن چیزی که ما به آن می
 .کنند همه دارند توصیف و داوری میکه عرض کردم نگاه کنید، خواهید دید که 

ی این اینجا معنای این عمل چیست؟ اگر بخواهید بدانید که معن خوب حاال در
ای که استاد دست  یک ساعته ۀاین پروس عمل چیست باید ببینید که در

 دانشجوهایش را گرفته و به آزمایشگاه برده و در داخل این بازی زبانی مرتبًا از
ها  ها و داوری معنای این توصیف - شود رد و بدل میها  آن ها میان این قبیل جمله

 ها درست در ها و داوری آیا توصیف گونه است. چیست؟ در اینجا هم قضیه همان
 است؟ ها  آن اند که جای برده شدهکار  به جایی همان

چگونه است. « واقع»داند که  کس نمی کنند که هیچ می این فیلسوفان اضافه
آید و با دانشجوهایش در آزمایشگاهی یک ساعت  یعنی چه؟ استادی می «واقع»

دهند.  هایی انجام می و آزمایش کنند هایی می زند، تجزیه و تحلیل حرف می
بین قرار دهید، این است که بررسی  اینجا زیر ذره توانید در شما می ای که مسئله

گویند که این، چنین است یا آن، چنان است  میها  این جایی که کنید که آیا در
آن عمل تحقیقاتی به نتایجی خواهد رسید. اینکه  - کنند( )توصیف یا داوری می

ها درست  ها و داوری رسد از این باب است که آیا توصیف به نتای  میتحقیقات 
 بایست صورت بگیرند.  اند که می جایی صورت گرفته همان در

شود،  خوب، از اینجا باب دیگری گشوده شد و آن باب این است که معلوم می
معنای درست سخن گفتن و غلط سخن گفتن، اصاًل یک چیز دیگری است. 

سخنگفتن
درستوسخن

 گفتنغلط
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بایست در آن  ن یعنی هر سخنی را به همان شکل گفتن که میدرست سخن گفت
گفته شود و غلط سخن گفتن یعنی گونه  آن و بازی زبانی( kontextزمینه )

 ای را گفتن که آن جمله، در داخل آن بازی زبانی، جایش نبوده است که جمله
 تا حدودی به این« نکته مقامی دارد هر سخن جایی و هر» گفته شود.گونه  آن

بینید که اگر ما از این زاویه حرکت کنیم از یک  کند. شما می می  مطلب اشاره
شود و به همین  دیگری می آوریم. درست و نادرست چیز جای دیگر سر در می

های خیلی مهم که نظرهای  زبان، یکی از بحث ۀدلیل است که امروزه در فلسف
سته است اثبات کند که تنها کس نتوان اش ابراز شده است اما هیچ گوناگون در باره

صحیح است، این مسئله است که حقیقت چیست؟ حقیقت چیست یعنی  او نظر
 ۀاین معضل که گزار صدق چیست، کذب چیست؟ گزارۀ صادق یعنی چی؟

زبان حل شود. این  ۀفلسف در طریق اتخاذ یک نظر صادق یعنی چه، باید ا ز
به این بستگی دارد که شما مسئله در جایی دیگر قابل حل شدن نیست و پاسخ 

زبان را چه بدانید، معنای جمالت را چه بدانید و بگویید که زمانی که ما سخن 
این  چگونه تحلیل فلسفی کنید. اصالً افتد و این اتفاق را  گویم چه اتفاقی می می

 وادی به کلی دیگری است.
ی چی؟ یعن «واقع»د، کس دسترسی به واقع ندار هیچ اه زبان ۀاین فلسف در

شود. آزمایش  یعنی آنچه با آزمایش ثابت می «واقع»ید که یممکن است بفرما
... ممکن است به شما  برای یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار کردن

اما عقاًل  .گیرد نشان دهد که بله، اگر فالن اقدام را بکنید فالن نتیجه را می
آید! این بحثی است  آب در دیگری از محتمل است که در هزارمین بار نتیجه چیز

 اند و به همین دلیل است که اصل علیت و معلولیت که در علم کرده ۀکه در فلسف
های تجربی مسلم گرفته شده است، یک اصل فلسفی مسلم نیست. البته  دانش

بنا را بر  .کند راین نگذارند علم پیشرفت نمیاند زیرا اگر بنا را ب بنا را بر این گذاشته
 اند که علیت و معلولیتی وجود دارد.  این گذاشته

کسبههیچ
«واقع»

 دسترسیندارد.
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ها و سخنان کسی را از این زاویه که آیا درست و  خواهید نوشته اگر شما می
قابل قبول است یا نه تجزیه و تحلیل کنید، اول نگاه کنید و ببینید آیا این 

 اند، یک انسجام منطقی درونی سخنانی مثاًل در طول یک ساعت و نیم گفته شده
با هم دارند یا نه. متن را بررسی کنید و ببینید آیا این جمالت، در مجموع باهم 

یا اینکه نه،  .آید بیرون میها  آن و معنای واحدی از انسجامی دارند و یک نظر 
سازی  ن جمالت یا هر چند جمله برای خودای است و هر کدام از ای زلف آشفته

جا  ید که در فالنیتوانید بفرما کنید، نمیا احراز نزند. تا شما اول انسجامی ر می
جا که انشاء کرد،  بود یا نبود. فالنها  آن کس توصیف و داوری کرد، جای فالن

جا که نقل کرد جای نقل بود یا جای استدالل و هکذا  نجای انشاء بود یا نه، فال
 ها درست بود یا درست نبود. استدالل

 یم و ازیه این فکر افتادند که ما بیاتب بای از فیلسوفان همین مک سپس پاره 
این زاویه که کجا، جای چیست، قواعدی را کشف کنیم که در زبان انسانی طبق 

کنند، در یک جا  می کنند، در یک جا ِاخبار یک جا توصیف می آن قواعد، در
 کنند و ی استدالل مییجا کنند و در خواهی می جا معذرت کنید، در یک انذار می

این قواعد، قواعد عملیات سخن گفتن  ؟هایی هستند عد چه چیز... این قوا
نام  هکتابی معروف دارد برل این مورد پرداختند جان س ای به تحقیق در عده است.

گفتاری آن به شرح و توضیح این قواعد پرداخته است. قواعد  که در افعال
شود.  تر می تر و جالب فوتبال، امروزه یک دانش شده است و هر روز جاذب

گویی یک  - کند های فوتبال احساس می گاهی انسان در تماشای بعضی از بازی
گیرد و آن  می جای خودش قرار چیزی دقیقًا در شود و هر بازی ریاضی انجام می

بیند که خیلی  زیرا می ،شود وقت است که سر و صدای تحسین بیننده بلند می
کجا چه کار باید کرد. فیلسوفان  درگیرند که  عالی کار کردند. در این بازی یاد می

 گویند عالم سخن گفتن ما، یک چنین عالمی است.  می
شود.  شود یا نمی ها مسئله این است که آیا این سخن موفق می سخن ۀدر هم

گیرد و  آنجا قرار گیرد که باید در شود که در جایی قرار زمانی سخن موفق می

جانسرلو
هایقواعدبازی

 زبانی
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البته این کار،  د که نباید قرارگیرد.گیر جایی قرار خورد که در زمانی شکست می
ضوابط سخن بگویید، یعنی قواعد و ضوابط دارد و هر کجا که شما از قواعد و 

زنید، از یک  زنید، از یک معنا حرف می ( حرف میStruktur) روکتورستاز یک ا
گویید که قواعد و ضوابط و  ( و میchaos) ضد هرج و مرج، از ضد کائوس

ای درست و نادرست و  باالخره از گونه - هرج ومرج نیستاساسی وجود دارد، 
خواهید معنای  ای که هست این است که می زنید. نکته می صدق و کذب حرف

 را در خود عالم سخن گفتن پیدا کنید. ها  این ۀهم
شود که  کند و عمل اخالقی آن عملی می این تفکر به اخالق هم سرایت می

اخالقی هم آن عمل غیر ام شود، انجامش دهید.جا که باید انج درست در همان
نگاه گونه  این جایی انجام دهید که نباید انجام دهید. خوب، شود که در عملی می

ما در  و مثل اینکه اگر - کند، بر زبان ها را بر سخن متمرکز می حواس ۀهم کردن
ه این جهان سرگردانی انسانی، این جهان تحیر ک این دنیای عجیب و غریب، در

اند و هر  حیرت نالیده های با هوش در طول تمام تاریخ از انسان ۀهم آن تقریباً  در
 اگر بخواهیم در - کسی هم به یک شکل نالیده است و راه به جایی نبرده است

گیری پیدا کنیم و  بتوانیم یک جهت این جهان، سامانی به فکر خودمان بدهیم و
فته و از سیل خروشان فکرهای آشسرمان را از این آشوب بیرون بیاوریم و 

فقط از  این امر -جریان دارند رها شویم  در درون ما تصورات ناهمگون که دائماً 
این حرف  ۀراه تأمل و تعمق در زبان انسانی و تحلیل زبان ممکن است. خالص

های  این است که راه نجات از این سرگردانی انسانی، شکافتن زبان است، پرده
ست، درست و نادرست زبان را از هم جدا کردن و باالخره یک زبان را دریدن ا

منطق قابل قبول برای فعالیت زبانی انسان پیدا کردن است. این فیلسوفان زبان 
حرفشان این است و به همین جهت هم هر چه که شما بگویید، تجزیه و تحلیل 

 کنند. می
 ین جمله راگویید، شخصی که فیلسوف تحلیلی است ا ای می وقتی شما جمله

های کوچک را به  کند و این قسمت های کوچک تقسیم می به قسمت

تحلیلزبانو
رهاییاز
آشفتگیتفکر
 زبانوذهن
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گویم این  گویید معنای اینکه من می و وقتی شما می .تر های کوچک قسمت
گویید و او  پرسد که معنایش این است یعنی چه؟ باز شما چیزی می است، او می

لسوف تحلیلی پرسد که خوب، حاال این مطلب سومی که گفتی یعنی چه؟ فی می
ایجاد  کند و درست است که این کمی اسباب زحمت برای انسان می را همین کار

 یایم که گوی ای است که ما از این بابت احساس کرده کند و مزاحم آن راحتی می
گاه را از زیرپای ما  و آن فیلسوف، همین تکیه ایم گاه محکمی قرار گرفته تکیه بر

گاه محکم زیر پایشان،  ی کسانی است که آن تکیهها برا اما این حرف - کشد می
گاه محکم زیرپایش شل  باالخره، کمی شل شده است! اصاًل اگر کسی آن تکیه

 ها را دنبال کند. معمواًل کسانی این حرف ها را دنبال نمی نشده باشد، این حرف
کنند که زیر پایشان کمی شل شده است و اگر کسی زیر پایش شل شد دیگر  می

شود با تلقین و تقلید دو باره آن را سفت و محکم کرد. باید راه تحقیق و بحث  نمی
آید. باید بنا را بر این  و فهم را رفت، آن هم به هرمقدار که انسان گیرش می

به قول عطار و بسیاری از ) گذاشت که اصاًل ما، هم راهیم، هم رهرو و هم مقصد
آنجا  جایی نیست که پایمان را بربزرگان دیگر(. ظاهرًا در بیرون از خودمان 

کنند،  می هایی که این فیلسوفان زبان لبیند که این تحلی بگذاریم. گاهی انسان می
کند؟  عارف چه می کند. مگر های عرفا پیدا می های عجیبی با گفته چه قرابت

ها را  خواهد پرده او می - کند عارفی مثل مولوی هم به یک معنا همین کار را می
کسی  های زبان هستند. اگر ها، پرده . برای فیلسوف زبان تحلیلی، این پردهبَدَرد

عرفان که میان  بگوید که آن ُحُجب نورانی و ُحُجب ظلمانی مطرح شده در
من  های زبانی هستند، به نظر اند، حجاب حقیقت نهایی و انسان قرار گرفته

  های نورانی . مفهومها هستند ها مفهوم این حجاب ۀزیرا هم ؛اشتباه نگفته است
ها،  آیند. عالم مفهوم ای به تجربه در می و باالخره به گونه  های ظلمانی میا مفهو

را بَدَرد، ها  آن هم کسی بخواهد اگر عالم انسانی است، عالم زبان انسانی است.
و توقعات  - باید دائمًا و به هر اندازه که برایش مقدوراست، تعمق و تحلیل کند

حد انسان را  گرایی بیش از زیرا گاهی این کمال ،هم نداشته باشد خیلی زیادی
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گویند که چرا  ای از دوستان که می کنم با پاره می کند. من خیلی برخورد می بیمار
چنان که باید باشم نیستم، خیلی از  آن این تعبیر چنان که باید باشیم نیستم؟ اگر آن

اما سعی  - هستیم همان هستیم چه کند. ما هر می حد بگذرد، انسان را مریض
 هایی داشته باشیم. حد مقدورات، دقت کنیم در

گونه که  را هم عرض کنم و بحث امروز را تمام کنم. همان آخر ۀیک نکت
ها با این مسئله در ارتباط است که باالخره انسان ذهن  کنید این بحث مالحظه می

 رامو لم خارج عبارت ازعا تر قبل گفتم که در یک تحلیل دقیق ۀدارد. در جلس
مان، یک پوشش روی آن  هم مربوط( است که ما از طریق ذهن های )ب پراکنده

آن تأکید کرده است( و وحدتی  اندازیم )همان حرفی که کانت بعدًا خیلی بر می
گوییم  سازیم و می هایی را می کنیم و از طریق ایجاد این وحدت، مفهوم ایجاد می

سوی  که هم از) ذهن ۀگفتم که این مداخل است. نیزاین، این است و آن، آن 
یی که گوینده و شنونده به عمل  ها فهم( گوینده و هم از سوی شنونده است

فهمیدن هم  - آورند، در زبان کردن زبان انسانی نقش بسیار مهمی دارند می
پس هر کجا که تحقق زبان انسانی وجود دارد، تحقق ذهن  - است« ذهن»کار

ست. زبان انسانی بدون ذهن ممکن نیست، ذهنی که در گوینده نیز مطرح ا
 وجود دارد و ذهنی که در شنونده موجود است.

. خود این داستان  کنیم به معنای روح نیست مطرح می اینجا ذهنی که ما در
و ، اند شده ای ذهن را منکر ف است که آیا ما ذهن داریم؟ عدهیک محل اختال

که  یکی از افراد خیلی معروف ؟نداریم، ذهن یعنی چه اند که اصاًل ما ذهن گفته
گوید که ما  است. این دانشمند تجربی انگلیسی می 1منکر ذهن شده است، هیوم

«. من»، مرتبط است با «خود»اصاًل ذهن نداریم. ذهن مربوط است به یک 
شود. در  می آن تصور بهذهن چسبیده  کنار در «خود»، یک «من»همیشه یک 

گوید که  است. او می «من»است. ذهن، ذهن یک  «خود»ذهن یک  واقع، این

                                                           
1 - David Hume (1711-1776) 



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 84
 

کنیم که  می حالی که ما فکر ندارد، در «من»کس  ندارد، هیچ «خود»کس   هیچ
 داریم. «من»ما،  یک از هر

هم پیوسته درست است که در  چیزی است در حال تحول مستمر و به «من»
کل دیگری و در سی سالگی بیست سالگی به ش در پانزده سالگی به شکلی بودم،

ای  گونه هب  مرحله هر های دیگر و سرد و گرم روزگار را در و پنجاه سالگی به شکل
، «خیر های جوانی، یادت ب»گویم  ام که می ام و بعد هم به جایی رسیده چشیده

کنم. من همان  اما باالخره یک وحدتی احساس می .درست استها  این ۀهم
ودم، سی سال پیش بودم، همان انسان هستم، انسان هستم که بیست سال پیش ب

 منتها تحوالتی پیدا کردم.  ،همان هستم دیگری که نیستم.
گویی مثاًل اینکه در  - آن دارم را درها  این ۀذهن، آن چیزی است که من هم

شده است و به  جایی انبار بیست سالگی چگونه بودم وچه معلوماتی داشتم، در
این این امور، تنها تعاقب  ۀهم !گوید که نه آقای هیوم میگوییم ذهن.  آنجا می

غیر از این نیست. شمایی وجود ندارد،  هیچ چیز یک سلسله حوادث است و
تو اتفاق  هم در کسی وجود ندارد، خودی وجود ندارد. حوادثی پشت سر

هم ندارند و روی هم  هم هیچ گونه ارتباطی هم با و این حوادث پشت سراند  افتاده
گاهی از تو به اند و در نباشته شدها به وجود آمده « خود» صورت کاذب، یک آ

ن است و این حرفی که او وگرنه خودی در کار نیست. ایشان حرفش ای - است
چون  ؛ای شده است های بسیار جدی شناسی زده است، منشأ بحث در معرفت

کالت شناسی مش معرفت نباشد، در «من»نباشد،  «خود»نباشد،  «ذهن»اگر 
ما یک ذهن داریم،  ۀکنیم که هم می شود. پس اینکه ما فکر خیلی زیادی پیدا می

اینجا، ذهن را  زبان و در ۀاین هم زیر سؤال رفته است. اما اآلن در این فلسف
تحلیل زبان، ما گونه  این کنیم چون محوری به نام فهمیدن وجود دارد و می مطرح

 -گوییم(  ییم )چون از فهمیدن سخن میکند که از ذهن سخن بگو می را ناگزیر
خالصه  توانیم از فهمیدن سخن بگوییم بدون اینکه ذهنی مفروض باشد. و نمی

هایی وجود دارند  ذهن -ها است  ها، زبان ذهن اینکه زبان انسانی، با این تحلیل
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های  وجود ذهن ۀفهمند. این مسئل گویند و همدیگر را می سخن می که با هم
ای که من در اینجا  گونه به زبان تجربی ۀها در فلسف های شنونده ذهنها و  گوینده

هر  توضیح دادم، بسیار اصل مهمی است و در آینده به درد ما خواهد خورد. در
ای وجود نداشته باشند، زبان انسانی  ای و ذهن فهمنده کجا که ذهن گوینده

وات منظم وجود ندارد. فقط ممکن است که صداهایی به شکل جمالت یا اص
کند که مانند  می طی هم آموزش دهید، جمالتی را اداشما به یک طو -پیدا شوند

 کند و با همان دستور زبان هم ادا جمالت انسانی است و تفاوتی با آن نمی
زند. اما  هم نمی هو بعد خبر را و آن نظم را ب گوید یعنی مبتدا را اول می .کند می

زیرا  ،جا زبان انسانی تحقق پیدا نکرده استینادر  این، زبان انسانی نیست و
وقتی  اما طوطی ذهن ندارد و ،شنوم ذهن دارم ذهنی در کار نیست. من که می

آنچه که بر  گوید ندارد و وقتی فهمی از طوطی ذهن ندارد، فهمی از آنچه که می
آن فهمی که به کمک آن فهم،  - کند ندارد می آورد یا صدایی که تولید زبان می

ست. اگر شما با یک متن زبان انسانی تحقق پیدا نکرده ا ،شود ن، زبان میزبا
گویئد که این متن، ِاال و البد، یک گوینده دارد، باید  دارید و می کارمقدس سرو

 رسیم.  گوینده آن متن، یک گوینده دارای ذهن باشد. در آینده به این مطلب می
 



نهمگفتاردرس
دهد که برخالف  نشان می تر دهم که دقیق ضیح میامروز هم چندین نکته را تو

گوید، زبان انسانی را تولید  نویسد یا می کنیم که آن کس که می می آنچه ما فکر
کند که  جایی تحقق پیدا می کند، مسئله چنین نیست. زبان انسانی در می

. در جایی که «القاعده علی» با قید –وجود دارد « امکان فهمیدن»القاعده  علی
فهمیدن وجود نداشته باشد، اصاًل زبان انسانی محقق  مکان فهمیده شدن وا

ام، وقتی  آید. با توجه به توضیحات قبلی که داده وجود نمی هنیست و ب ؛شود نمی
این نیست که تعدادی صدا به زبان عربی یا فارسی  گوییم زبان انسانی، منظور می

گویم که این سخن را  سخن میای  تولید شوند. اگر کسی بگوید که من به گونه
این شخص  گویم، باید از دانم که چه می فهمم و فقط خودم می فقط خودم می

این سخنانی را که شما  دانید که روزگاری، چند نفر پرسید که آیا شما محتمل می
ها را بفهمند، بلکه آن معنایی را بفهمند  نه به این معنا که واژه گویید، بفهمند؟ می

گویید که من خودم آن  و می اید آن را القاء کنید خواسته و می شما بودهکه در ذهن 
صورتی که آن شخص بگوید که نه، من یک انسان استثنایی  ام. در را فهمیده

اهد فهمید، زبان کس آن را نخو و هیچ گویم فهمم که چه می هستم و فقط من می
وجود  ... یا است. ممکن است الفاظ عربی یا فارسی وه انسانی محقق نشد

الفاظ و مکتوبات نیست.  زیرا زبان ،شکل نگرفته است« زبان»داشته باشند اما 
زند اما با حرف  طوطی هم حرف می - ام این مطلب را سابقًا هم به شکلی گفته

گوید و  داند چه می آید. طوطی نمی وجود نمی هزدن طوطی، زبان انسانی ب
  فهمد. نمی

زبانمنحصربه
شخصوجود

 ندارد.
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گویند و بعد هم  افراد مطالبی می ای از نی پارههای دینی و عرفا در زمینه
 خوب آقا اگر رسد. نمیها  آن مطالبی است که عقل ما بهها  این گویند آقا می
اصاًل  ؟فرمایید رسد پس شما چه می نمیها  آن مطالبی است که عقل ما بهها  این

 ودش کنید؟ در زبان انسانی باید آنچه که گفته می شما برای چه کسی صحبت می
روزی قابل فهمیده شدن باشد. این یک اصل است. ممکن « القاعده علی»

خیلی کمی آن را  ۀاست نقدًا قابل فهمیده شدن نباشد یا ممکن است نقدًا عد
دوستان، نقدی نوشته بود بر  بیشتری. چندی پیش یکی از ۀبفهمند و در آینده عد

گویید زبان  ه شما میو گفته بود اینک «جهان قرائت نبوی از»یکی از مقاالت 
شد و اگر زبان  زیادی فهمیده می ۀزیرا از طرف عد ،بوده ، زبان خود پیامبرقرآن

پیر را کتاب شکس مکبثفهمیدند درست نیست، و  آن را نمیانسانی نبود همگان 
حالی که همه آن را  زبان انسانی است در مکبثمثال زده بود و گفته بود 

« القاعده علی» زبانمن منظورم این است که آقا،  من در پاسخ نوشتم. فهمند نمی
  باید قابل فهمیده شدن باشد، نه اینکه همه باید بفهمند.

کنم این است که ما هنگام سخن گفتن، این  دومی که امروز عرض می ۀنکت 
زنم. هنگام شنیدن هم این تجربه را داریم  دارم حرف می« من»تجربه را داریم که 

وجود دارد و انسان این تجربه « خود»، یک«من» این تعبیر در .شنوم که من می
مهمی که در اینجا  ۀشنود. نکت یا این خود می - گوید را دارد که خودسخن می

« خود تنها» شود. خودی با یک خود دیگر، خود می وجود دارد این است که هر
ی هیچ دیگر اگر شود وگرنه چه خودی؟ خود می« دیگری»وجود ندارد، خود با 

جنگلی  دوران کودکی رفته باشد و در برای کسی که فرضًا در ؟نباشد چه خودی
هایی از این  افتاده باشد و در آنجا مثاًل با حیوانات بزرگ شده باشد که نمونه گیر

  ؟نجا برای او چه خودی وجود داردآدر  - اند ها را هم گاهی نشان داده قبیل انسان
انسانی در چنین « خود»اند که آن  دیده اند و کرده شناسان مطالعه روان

 در «خود» وجود نداشته است.« دیگری» زیرا ؛هایی اصاًل وجود ندارد نمونه
از نظر روانی، نوعی مرزکشی  «خود»زیرا  ؛شود می «خود»، «دیگری»ارتباط با 

با«خود»هر
خود»یک

«خود«»دیگر
 شود.می
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توانند  دارد. اشیاء و جمادات نمی به مرز بیرونی نیاز محدودیتی است و «خود»و 
بیرون از این  توانند. آنچه در شوند، حیوانات هم نمی «خود»نی این مرز بیرو

آن  که از ،است« خود دیگر»کند یک  می «خود»را  «من»وجود دارد و  «خود»
شوم و چون من  می «خود»هست، من  چون او .کنند می تعبیر  «دیگری»به 

 تر ی دقیقها ای از تحلیل اینجا است که پاره و در - شود می «خود»هستم، او 
شود که از  می «خود»گویند که انسان، موقعی  شناختی می پدیدارشناختی روان

وقتی انسان  - کنند می «خود بیرون رفتن از» تعبیرها  آن رود. بیرون می «خود»
« خود دیگر»شود و آن  می «خود»رود،  بیرون می «دیگری»سوی  به «خود» از

« غیر»شود. من  می «خود»آید،  می «من»سوی  به «خود»درون  هم وقتی از
برای من  شدن او و او غیر و دیگری است« ودخ»هستم برای او، ضروری برای 

 ۀگونه است، حال این را با مسئل این شدن من. پس اگر« خود»و ضروری برای 
است که  «من خود» سخن گفتن مرتبط کنیم و ببینیم که ارتباطش چیست؟ اگر

شود، دارد با  خود می «دیگری»چون با ، «خود من»گوید، این  سخن می
گوید؟  با هم سخن می «دیگری»گوید. یعنی چه با  با هم سخن می «دیگری»

و اگر آن شنونده نباشد این گوینده نیست و  ،یعنی این گوینده است و او شنونده
چنین است، اتفاق  شنونده هستم. اگر این «من»اگر او گوینده باشد  .بالعکس

بدون دو  - ممکن نیست« غیر»خن گفتن، اصاًل بدون دو س ۀافتادن پدید
خیلی ظریفی وجود دارد. ممکن است  ۀاینجا نکت ممکن نیست. در «دیگری»

نباشد و من،  «دیگری» که به ذهن ما بیاید که معنای این سخن این است که اگر
آورم اما شرط  توانم سخن بگویم. سخن را من پدید می شنونده نداشته باشم نمی

 این مطلب را سخن را پدید آورم این است که غیر، آن را بشنود. ینکه بتوانما
منظورم این  .بفهمد، اشتباه فهمیده استگونه  این نفهمید و اگر کسیگونه  این

 آید. ما دو وجود می هتا سخن ب دهیم دست هم می به نفر دست است که اصاًل ما دو
آورم و این  ینکه من سخن را پدید مینه ا ،آوریم شریکیم که این سخن را پدید می

 پدید آوردن، به یک شنونده نیاز دارد. 

هنگامسخن
گفتنازخود

سویدیگریبه
 رویم.بیرونمی



 89|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

گوید و دیگری  این است که این مطلب را که یکی می مهم دیگر ۀیک نکت
مان از این مسئله این است که من  معمواًل ما دریافت ؟بفهمیم شنود، چگونه می
کنم و  ( حساب میaktiv) مثل اینکه من خودم را اکتیو - شنود او می گویم و می

در حالی  -پذیرد  کنم و او فعالیت من را می (. من فعالیت میpassiv) او را پسیو
چنین نیست. سخن، چنین چیزی نیست. در سخن گفتن، مسئله به این  که این

که گفتم که ما دوتایی با شریک شدن ) شکل است که هویت آن شریک شدن
 ،است نیست که یکی اکتیو و دیگری پسیونه گو این آوریم( باهم، سخن پدید می

 بلکه در اینجا هم یک نوع شراکت وجود دارد.
که خودت هستی،  مطلب از این قرار است که من که خودم هستم، برای تو

کنیم  دو بالسویه ایفای نقش می گویم. یعنی در شکل گرفتن سخن، هر چیزی می
بته شما صداها را به نوعی فعال بودن و منفعل بودن مطرح نیست. ال ۀو مسئل

ثر شدن أشود این مت ثر میأها مت های شنونده از این صدا گوش ،کنید تولید می
این  شود. اما در انفعال است. اّما تنها با شنیده شدن اصوات که سخن محقق نمی

است که « فهمیده شدن»آن  لباب قضیه لب .گیرد مرحله سخن گفتن شکل نمی
 «خود»است که شما یک گونه  این آید. قضیه ید میافتد و سخن پد اتفاق می

او را  «خود بودن»است و اگر  «خود»و او نیز یک  زنید هستید که حرف می
 من اثر جانبه از که باید به صورت یکرا مخاطبی تصور کنیم  حذف کنیم و او

این صورت  صورت فعالیت و انفعال شکل دهیم، در بخواهیم قضیه را به بپذیرد و
مثل اینکه  ،بگذارید کند. اگر شما طرف را کنار دیوار زبان انسانی تحقق پیدا نمی

 «خود»اما خودتان را  ،حسابش نکنید« خود»کنید و  دارید تیربارانش می
 این منطق، تحریف زبان نظر حساب کنید و مرتبًا به او تلقین کنید، این حالت از

از خودبیگانه کردن زبان انسانی  ،کردن ابزاری؛ زبان است و سوءاستفاده از
بلکه اعمال  ،افتد، سخن گفتن نیست این حالت اتفاق می است. آن چیزی که در

ید که ینین اتفاقی بیفتد و بعدًا هم بگوممکن است چ - و خشونت است زور
اینجا سخنی شکل نگرفته است تا او سخن  در !نه ؟دیدی چگونه فهماندمش

«خود»کهمن
هستمبرایتو

«خود»که
هستیچیزی

 گویممی
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کنید که سخن  وک چاقو نشان داده شده است. مالحظه میبلکه ن ،شما را بفهمد
بسیار  چه لطایف و ظرایفی دارد. اگر سخن گفتن بخواهد شکل بگیرد، امر

لطیفی است و سخن گفتن مانند موزیک نواختن است. بر موزیک نواختن 
دستگاه تحمیلی و موزیک  ؟موزیک تحمیلی داریم –شود تحمیل کرد  نمی

کتبی چنین  شفاهی، گفتار گفتن، سخن شنیدن، گفتارتحمیلی نداریم. سخن 
  شود. توانید آن را دستوری اداره کنید، دستوری نمی عالمی دارد. اصاًل شما نمی

خودم هستم که کنم که من  فکرگونه  این شود که آنجا محقق می پس زبان در
چیزی کنم و به تو  گویم و نه اینکه من فکرمی برای تو که خودت هستی چیزی می

حالت با هم تفاوت دارند. چون تو، من را، من  نکته این است و این دو. گویم می
گونه است،  این هست، بخشی از تفکر من است. اگر کنی گویی آنچه که در تو می
افتد باید دید چه کسی برای چه کسی  کجا که واقعًا سخن گفتن اتفاق می هر

را ها  این دهد. تا ما میگوید و چه کسی به سخن چه کسی جواب  سخن می
 افتد چیست؟ آنجا اتفاق می آن زبان انسانی که در فهمیم که بررسی نکنیم، نمی

سخن چیزی  گوید. خودها متفاوت هستند و هر کس برای هر کسی سخن نمی
کند و مقداری  یم که هر کسی دامنش را باز مییهوا بپراکنیم و بگو نیست که ما در

افتد. هر کس که سخن  دامانش می در ام پراکنده هوا این سخن که من در از
گوید. این غیر از آن مسئله است که  گوید برای کسی یا کسانی سخن می می

اما در اینجا مطلب این است که  .وجود شنونده ضروری است. آن را قباًل گفتیم
سخن  ۀاز این زاویه نگاه کنید که گویند تأمل کنیم و ببینیم شنونده کیست؟ اگر

چگونه خودی است و آن چگونه  و این ،کسی است و شنونده چه کسی چه
شود.  بین قراردهید، ابواب متعددی گشوده می را زیر ذرهها  این و ،خودی است

و به این نتیجه رسیدم که این متن را یک  گیرم که من یک متن را نگاه کردم
توانم  نمی ؟شومتوانم در اینجا متوقف  آیا می -شخص، در فالن تاریخ گفته است 

و اینجا  ؟متوقف شوم و باید بپرسم که چه کسی برای چه کسی سخن گفته است
ها نگاه کرد و  ها و شنیده به گفته« تاریخی» شود که باید است که این باب باز می

زبانبامشارکت
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های  ها به بسیاری از داده شود برای فهمیدن بسیاری از متن بدین ترتیب معلوم می
 ده و شنونده است باید دسترسی داشت. تاریخی که مربوط به گوین

این است که من باید بدانم که آن خود  داریم و آن دیگر ۀدر اینجا یک نکت
 المثّنای من نیست.  گویم، می که من برای او سخن دیگر

کند و عواطف و احساساتش مثل من  می نباید فرض کنیم که مثل من فکر
است و در اینجا این  دیگر «خود»دیگری است، او یک « غیر»است. او یک 

شود که این تصور ابتدایی ما مبنی بر اینکه ما همه انسانیم و همه  بحث مطرح می
مان مثل هم است، بسیار اشتباه است.  عواطف ۀکنیم و هم می مثل هم فکر

ها نشان  انسان ۀرا برای هم گرچه ما بتوانیم کلیات مشترکی ،خودها متفاوتند
ما  ۀگفتیم هم فرد است. اینکه سابقًا می منحصر به «خود»دهیم. هر کس یک 

کننده بود. اآلن دیگر  تصویرها کمی سادهگونه  این افرادی هستیم از نوع انسان،
ها در اینجا،  فکر کند. اگزیستانسیالیستگونه  این کمتر کسی حاضر است

نگاه  !زندگی کن اصیل»گویند  ها می آن های بسیاری برای گفتن دارند. حرف
نباشم؟ تو یک ها  آن کند، و چرا من مثل ن به این یا به آن، که چگونه زندگی مینک

فرد منحصر به خودت هستی و آن یکی هم یک فرد منحصربه خودش است و آن 
طور. خودت را کشف کن و ببین که اگر بخواهی اصیل زندگی  سومی هم همین

بگویی این چند اصل کنی، یعنی واقعًا خودت باشی چگونه باید زندگی کنی. اگر 
پله بررسی کنی که  کنی، باید پله کنم اشتباه می می را مراعات کنم، اصیل زندگی

ابتدا یک تحلیل  در «اگر بخواهی اصیل زندگی کنی، چگونه باید زندگی کنی.
آن خارهایی که در درون ) های خود درون و کاوش خود و پیدا کردن ناراحتی

مل در گذشته خود الزم است. أها و ت طه ضعفزند( ویافتن نق هستند و نیش می
ها است زیرا اگر گیر  تا انسان ببیند گیرش در کجا - در ابتدا، این قضیه است

ها  نداشته باشد که ناراضی نیست و وقتی ناراضی نباشد که دنبال این حرف
های ناراضی از وضع  روند، انسان ها می که دنبال این حرف هایی رود. انسان نمی

یعنی در درونشان گیرهایی دارند و باید این گیرها را یکی یکی  ،ان هستندخودش

 زیستناصیل
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روند تا منشأ را پیدا کنند که چرا  پیدا و تحلیل کنند. پیش روانکاو و مشاور می
شوم و مشکالتم در کجا است؟  و اگر چگونه باشم راحت تر می هستمگونه  این من

تواند کمی بفهمد که اصیل  یرسد بعد از این مرحله است که شخص م به نظرمی
است.  پذیر ویشتن را پیدا کردن، چگونه امکانزندگی کردن و خود بودن خ

های مختلف، اصیل زندگی کنند. اصیل زندگی کردن،  توانند به گونه ها می انسان
گفتند که  تعبیر کنیم که قدما میگونه  آن واحد ندارد. اگر ما در اینجا ۀنسخ یک

ها یک نوع مس هستند و نه  باید بگویم، نه مس« نمس وجودت را طال ک»
به آن  مسی یک گونه مس است و آن طال هم که اند. هر طالهایی از یک نوع

توانید این داستان را به عرفان هم  شود، یک گونه طال. حال شما می تبدیل می
 «. به عد د انفس الخالئقله الطرق الی ال» وصل کنید و بفرمایید که

 گو. کس خودش است، پس او کاماًل بیگانه است با سخن هر پس حاال که
 «بیگانه»با  «غیر»«. غیر»بلکه به معنای  ،نه به معنای دشمن« بیگانه»

یا  «غیر»یک مفهوم منفی وجود دارد، اما در  «بیگانه» متفاوت است. در
یعنی شما در سخن  ،است« دیگری»این مفهوم منفی وجود ندارد. او  «دیگری»

تصور گونه  این شما است و از گویید که به کلی غیر رای کسی سخن میگفتن ب
غیری  حال، او کنید که او و عواطف و احساساتش مانند شماست. اما به هر نمی

 که ما در اینجا از« غیر»است که تفاهم با او ممکن است. میان این دو یا چند 
ها «غیر»که این بل ،دیوارهای آهنین کشیده نشده است کنیم صحبت میها  آن

ها  این امکان مفاهمه میان -همین است «فهم»سوی هم بیایند.  هتوانند ب می
سوی شما  هتوانم از خودم ب وجود دارد. معنای امکان مفاهمه این است که من می

 آهنی نیست. میان ما دیوار - سوی من بیایید هخودتان ب توانید از بیایم و شما می
تواند  از اول در سخن گفتن باید مسلم بگیرم که او میآنچه گفته شد من  بر بنا 

های من باشد. نه به این معنا که  و حق دارد با من مخالفت کند و مخالف حرف
کنم، بلکه به این معنا،  من اهل تسامح هستم و مخالفت تو با خودم را تحّمل می

 به معنای آنتروپولوژیک. 

و«غیر»تفاوت
 «بیگانه»
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که اصاًل تو غیر از من هستی و شناختی به این معنا  آنتروپولوژیک و روان
ای دیگر فکر کنی  توانی به گونه من هستی خیلی طبیعی است که می از وقتی غیر

گیرد،  مالحظات پیشین مراعات گردد گفتن شکل می و با من مخالفت کنی. اگر
 شدگی سخن و بدون زورگویی.  و بدون از خود بیگانه بدون تحریف
 و آن این است که اگر ،یلی اساسی استبعد که خ ۀرسیم به نکت حاال می

و دیگری هم  خودم را دارم« خود» خودم را دارم و یاست و من قلمروگونه  این
است و من، من  او، او - خودش را دارد« خود»خودش را دارد و  یکه قلمرو

دیگری  ۀشود یا از این مسئله، مسئل آیا مطلب در همین جا ختم می - هستم
غیر از من  شود در سخن گفتن، مسئله این است که معلوم می شود و آن پدیدار می

که منم و غیر از او که او است، یک قلمرویی وجود دارد که هم من و هم او 
 یقلمرو»گوییم  ما به آن قلمرو می و -زنیم  مشترکًا در آن قلمرو حرف می

 ما درو  کنیم می سوی هم عبور آنجا جایی است که ما داریم به«. االنسانی بین
من و  ۀعالوه بر تجربدهد که  البی که گفتیم نشان میرسیم. مط هم می جایی به

گوییم قلمرو  آن دیگری، قلمرویی وجود دارد که ما به آنجا را می ۀتجرب
. اگر بخواهیم مثال بزنیم مثل این است که هم من و «االنسانی های بین تجربه»

و آن دریای مشترک، دریای  - کنیم هم او داریم در یک دریای مشترک شنا می
کنیم و آن قلمرو مشترک است که تعیین  زبان است. ما داریم در آنجا شنا می

توانی بگوید. یعنی زبان  ه میو او چ توانم بگویم کند که من چه می می
قابل  کند، اینکه چه االذهانی انسانی است که تکلیف من و او را معین می بین

شود و چه چیز فهمیده  نیست و چه چیز فهمیده میگفتن است و چه قابل گفتن 
کنم و نه او. این تکلیف را جهان  شود. تکلیف این قضیه را نه من معین می نمی

االذهانی است.  د که آن جهان زبان انسانی هم بینکن روشن می زبان انسانی
خیلی  ۀزیرا نکت ،خیلی دقیق تا حدودی مفهوم شده باشد ۀامیدوارم که این نکت

مثاًل من با یک نفر بنشینم و با هم  کنیم که اگر می فکرگونه  این ساسی است. ماح
علمی یا سیاسی حرف بزنیم، هر چه خواستیم  مسئلۀیک  ۀدو ساعت دربار

قلمروی
هایتجربه

االنسانیبین
 االذهانی()بین
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 بافیم ای از سخن می توانیم بگوییم و بشنویم و بفهمیم. گویی ما متن یا قالیچه می
 باشد، عرضش چقدر لش چقدردست ما است، اینکه طو که اختیارش کاماًل در

 گویی تمام اختیار پدید - هایش چگونه باشند باشد، رنگش چگونه باشد، گل
نیست. گونه  این گوید که مطلب آوردن سخن در دست ما است. این نکته می

یا انگلیسی یا ترکی یا عربی( و شما  فرضًا در زبان فارسی) قلمرویی وجود دارد
قلمرو که قباًل بافته شده و وضعیتی خاص که  چهارچوب آن توانید فقط در می

توانید آنچه را که آن  ید. شما نمییگذارد، سخن بگو اختیار شما می در دارد و
عناصرخود آن قلمرو  مگر اینکه با استفاده کردن از ،بگویید دهد قلمرو اجازه نمی

  اند. دیگران نگفته ید کهیازید و مطالبی را بگوهای جدید را بس مفهوم
مربوط  - صد از سنت خود بیرون رودتواند صددر کس نمی اند: هیچ ینکه گفتها

  به همین مطلب است که گفتم. البته این بحث باید در هرمنوتیک دنبال شود.
 
 
 
 
 
 



دهمگفتاردرس
گویند  شناسی( فلسفی می )انسانی ام، در آنتروپولوژی گونه که قباًل هم گفته همان

( 2)، زبان استها  آن یکی از( 1) :انسانیت خود داردانسان چهار مقوم برای 
سومی اجتماعیت است ( 3)دیگری تاریخ است )برای انسان تاریخیت قائلند(، 

 است بودن دار بدن چهارمی( 4))اینکه انسان موجودی اجتماعی است( و 
 (.بدنیت)

 ۀکنیم که از منظر فلسف کنیم و تأکید می زبان بحث می ۀوقتی درمورد فلسف
گوییم که تحقق زبان و  زبان انسانی با ذهن سروکار دارد و می، های تجربی زبان

یعنی حداقل دو ذهن باید  - االذهانی است پدیدارشدن زبان انسانی همیشه بین
 -وجود آید  هشفاهی یا کتبی( ب وجود داشته باشد تا یک پدیدار زبانی )یک گفتار

که ، ع دیگری از ذهن تصور شودانوا است ممکن منظورمان ذهن انسانی است.
 و انسانی زبان با است مالزم انسانی ذهن. نداریم ها کاری با آن ما در این بحث

 تفکیک قابل ازیکدیگر دو این و ،انسانی ذهن با است مالزم انسانی زبان
 .نیستند

هم معتبر و مورد توجه است، های فلسفه که امروزه بسیار  یکی از شاخه
اینکه  - کند ذهن بحث می در بارۀ ذهن ۀذهن. فلسف ۀنام فلسف ای است به فلسفه

 کمتر اما ،بریم میکار  به زیاد خیلی را «ذهن» تعبیر ما خودمان این ؟ذهن چیست
 ای فلسفی های واژه جمله از چه؟ یعنی ،«ذهن» یمگوی می وقتی که کنیم می توجه

 «ذهن» ۀاژو همین است، مبهم خیلی و نیست روشن درستی به آن معنای که
گونه  این کس در ذهنش فالن»، «کرد به ذهنم خطور»، «به ذهنم آمد»است. 

چهارساحت
 انسانّیت

ذهنوفلسفۀ
 ذهن
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، «ذهن من مشّوش است»، «فالن کس ذهن تند و تیزی دارد»، «کرد می فکر
گونه  این که در «ذهن» ؟چیست «ذهن»منظور از این  -« ذهن من منظم است»

چیز  «ذهن» - نفس نیستآید، به معنای روح یا  آن سخن به میان می تعبیرات از
 ذهن که کنیم می صحبت مورد این در ذهن ۀفلسف در وقتی دیگری است.

  چیست؟ نفس یا چیست روح که نیست این از بحث چیست،
کنم. یک کتاب  تان معرفی میاینجا تا یادم نرفته است کتابی را خدمت در

چه  ارۀدر ب ذهن ۀی و خیلی مقدماتی است اما ما را با اینکه فلسفیابتدا
فلسفکند. کتابی است به نام  آشنا می کند، موضوعاتی صحبت می با ۀآشنایی

س است و دو نویسنده دارد. این کتاب، که این کتاب از انتشارات هرم ذهن
ها  آن متأسفانه اسم اما ،اند و استادهای ایرانی خودمان آن را نوشته ترجمه نیست

آنجا  تاب را مطالعه کنید. درکنم این ک . من توصیه می1در خاطر من نیست
گاهی )که  پرسشگونه  این ذهن با ۀخواهید دید که فلسف ها سروکار دارد که مثاًل آ

گاهی یعنی چه ؟یکی از امور ذهنی است( چیست   ؟خودآ
 «خود»کنیم. این  تعبیر می« من»همان که ما از آن به  ؟چیست« خود»

یم که یگو کنیم و می پیدا میعالم خارج  زهایی که ما ا مورد ادراک در ؟چیست
ها  این ؟اراده چیست ؟ادراک یعنی چه ؟دریافت کردم، دریافت کردم یعنی چه

 ذهن در ۀیم که فلسفیتوانیم بگو ستند و به یک معنا میهمه از امور درونی ما ه
در ها  این و امثالها  این از آن عالم درونی ما که - کند مورد درونیات ما بحث می

مطرح است که اصاًل خود ذهن  هم مطلب این آنجا ند. خوب، درآن وجود دار
از ذهن  آیا ممکن است ذهنی غیر ؟آیا ذهن مخصوص انسان است ؟چیست

های ارتباط برقرارکننده  شود گفت که این دستگاه آیا می ؟انسان وجود داشته باشد
 ذهن یوترکامپ چه یعنی، آید ما بعید می البته به نظر ؟مثل کامپیوتر، ذهن دارند

م که ذهن حتمًا با یک موجود زنده درارتباط است و تا موجود کنی می فکر ؟دارد

                                                           
ذهن(. 1395رضایی، حسین ) زاده، امیراحسان؛ شیخ کرباسی - 1 فلسفۀ با نشر  ، چاپ سوم، تهران:آشنایی

 هرمس.
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ها  این ای نباشد و حیات قابل تصور نباشد، وجود ذهن معنا ندارد. زنده
 ذهن از ما تعریف که دارد این به بستگی امر این و های ما است انگاری ساده

انسانی  ذهن شامل فقط که کنیم عریفت ای گونه به را ذهن اول از ما اگر ؟چیست
یا فکر خواهیم کرد که معنا ندارد که ذهنی وجود داشته  خواهیم گفت !باشد، بله

های دیگری تعریف  اما اگر ذهن به گونه حالی که حیات وجود ندارد. در ،باشد
 آن ذهن و - است شده گفته آن از هایی مثال هم کتاب آن در که گونه همان – بشود

فهمد  تد، مثاًل میاف فهم و تفاهم اتفاق می مثالً  و کند می دادوستد که اشدب چیزی
دیدید،  در این صورت هر کجا که شما چنین موردی ،خوب .دهد و جواب می

 ید که در آنجا ذهن وجود دارد. یباید بگو
قباًل عرض کردم که متألهان حتی تا آنجا پیش رفتند که پرسیدند که آیا خدا 

 .کنیم فی دارد که از خدا و ذهن مین بستگی به تعریای ؟ذهن دارد
صورت  هذهن ب ۀفلسف ده ما آزاد است یا نه و امثال آن هم درااین بحث که آیا ار

 . شود مشروحی بحث می
 به انسانی گفتاری که کجا هر در که گیریم می نتیجه پیشین های بحث از

 آن از باید که داریم رارق پدیداری برابر در دارد وجود کتبی یا، شفاهی صورت
گوید. وقتی با چنین  خود، هیچ چیز به ما نمی هبیی کنیم. آن گفتار، خودرمزگشا

در مورد کسی که سخن ( 1)یعنی )شویم در سه مورد  ای مواجه می پدیده
درمورد موضوعی ( 3)شود و  مورد کسی که با او سخن گفته می در( 2)گوید،  می

خود چیزی  باید از آن رمزگشایی کنم. خودبه (کنند می که در باره آن صحبت
 هستند کسانی. کنم فهمیدن به شروع و بگشایم را آن رمز باید من معلوم نیست ـ

 کنید؟ می دنبال قدر این شما که چیست فهمیدن داستان این آقا، که پرسند می که
 بفهمم بخواهم من اینکه بدون اثر این خود گویی. معنا به کند می داللت اثر

شویم، باید  می رو روبه متن و گفتار با وقتی. نیست چنین این اما .کند می داللت
 گوید؟ چه موضوعی سخن می در بارۀ بفهمیم چه کسی، با چه کسی،

ضرورت
زرمزگشاییا
 گفتارونوشتار
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حزبی را  ۀنظر بگیرید. زمانی شما یک روزنام ها را در به عنوان مثال، روزنامه
 ۀکه در یک روزناممستقل را. کسانی  ۀخوانید و زمانی دیگر یک روزنام می

 که کسانی زنند و کنند با مخاطبانی حرف می نویسند یا آن را اداره می حزبی می
. دیگر مخاطبانی با نویسند می خبر آن در و کنند می اداره را مستقل ۀروزنام یک
 در را حزب منافع و کند می حرکت حزب چهارچوب در که حزبی ۀروزنام یک
 و هستند حزب اعضای اول ۀدرج در مخاطبانش .کند می منتشر خبر و دارد نظر

ای دیگر  گونه مستقل به ۀحالی که یک روزنام وم عموم مردم. درد ۀدرج در
 چون مخاطبانش عموم مردم هستند. ،کند حرکت می

های مختلف،  کدام از روزنامه بینید که هر گوید و شما می کسی سخنی می
یعنی  ؟این یعنی چه - اند هرا برداشته و تیتر درشتش کرد یک جمله از آن

نویسند و  های مختلف می را برای انسانها  این ها مختلف هستند و مخاطب
کنند. این یک مثال خیلی ساده بود برای اینکه روشن شود که هر کسی  منتشر می

گونه  این جا همه در ،گوید. اصاًل چنین چیزی وجود ندارد برای هرکس سخن نمی
زمانی دیگر برای  نویسد برای فیلسوفان کتاب میاست و زمانی یک فیلسوف 

ای عموم یا فلسفه برای عموم. مثاًل علم بر - عمومی از فلسفه بیان اطالعات
نویسد  یا می گوید کس که سخن می پذیریم که هر پس ما این را می ،خوب

 گوید.  نویسد یا می مخاطبانی را در نظر دارد و برای آن مخاطبان می
ده گوین که ببینیم باید شویم، می مواجه با یک اثر زبانی همچنین وقتی ما

 ؟کیست گوینده که ندانیم اگر .است مهم هم کیست گوینده اینکه ؟کیست
 درستی هب را شده نوشته حزبی ۀروزنام فالن در مثالً  که را خبری توانیم نمی

 همیمبف درستی به توانست نخواهیم کنیم، داوری درستی به نتوانیم وقتی. بفهمیم
 در گوینده، تنها ۀمسئل شد؟ گفته منظوری چه به و شد گفته چه آن در که

 که جا هر در هم را مقاله هر نویسنده و سخنران باید شما. نیست مطرح روزنامه
 که آورید دست به توانید نمی است، کسی چه او که ندانید شما تا بشناسید، باشد

 تفاوتی و کند می حرکت جایی از نویسنده هر. است کرده حرکت کجا از این
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 هر به - خبرنگار یک یا باشد نویس باشد، رمان فیلسوف نویسنده، که کند نمی
 معلوم تر بیش آینده های وبحث ها بحث این در .کند می حرکت جایی یک از حال

 .کند می حرکت جایی از گوید می سخن که کس هر چگونه که شد خواهد
 . زند نمی حرف خأل در کس هیچ

پس یک مسئله که باید از آن رمزگشایی کنیم، این است که آن کسی که  !بخو
 است فیلسوف اگر است؟ وابسته کجا به ؟است کسی چه گوید، نویسد یا می می
 و پدر اینکه حتی ؟است کسانی چه تأثیر تحت ؟آید می فلسفی مکتب کدام از

 شما .است شده بزرگ چگونه کودکی دوران در و هستند کسانی چه مادرش
ابتدا  نویسند در ورد اعتنا را میم و مهم های فیلسوف یآرا و افکار وقتی ببینید

چگونه  چون اینکه این انسان - آورند بیوگرافی دقیقی از او در آغاز کتاب می
اش را چگونه سپری کرده  ای بوده است و کودکی بزرگ شده و در چه خانواده

 فالن چرا اینکه مورد درها  این ۀهم ،است و پیش چه کسانی درس خوانده است
 ۀده تأثیر داشته است. و عالوه بر این هر فیلسوفی بر شانکر دنبال را فلسفی خط

کند. اگر آن پیشینیان آن  فیلسوفان پیش از خود سوار است و از صفر شروع نمی
زد و  ها را نمی ها را ایجاد نکرده بودند، او این حرف ها را نگفته و آن مکتب حرف
گاهی می بسا مطالب دیگرچه  ها و  گفت. من هم اکنون در این جلسه با آ

و  نیست که من بیایم اینجا بنشینمگونه  این زنم. اطالعات پیشین شما حرف می
بنده آزاد نیستم. وقتی در اینجا ! خیر – آزاد باشم و هر چه دلم خواست بگویم

معلومات پیشین و  پای من را مثالً و زنم، دست و پایم بسته است. دست حرف می
گاهی توانم هر چیزی را بگویم. این تصور ساده  های شما بسته است. نمی سطح آ
 و خود موضع از کدام هر گویند می سخن هم با نفر دو وقتی که که ما داریم

 با بخواهد که هرگونه دارد، دست در را خود اختیار مطلقاً  که فردی عنوان به
 واقعیت است؟ توهم یک این چگونه. ستا توهم یک گوید، می سخن یکدیگر

 گفتار صورت به) ها انسان که را ای زبانی اثر گونه هرشرایط  گونه دو که است این
 زبانی، اثر این برای و .کند می محدود کنند، می تولید( کتبی یا شفاهی
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 توان نمی چهارچوب آن از خارج در که طوری هب ؛کند می درست چهارچوب
 چه بگویند توانند می چه گویان سخن که را این ها چوبچهار این. گفت سخن

توانند بگویند، شکل  توانند بگویند و چگونه نمی بگویند و چگونه می توانند نمی
 دهد. می

های مادی و فیزیکی هستند که  ها، چهارچوب یک دسته از این چهارچوب
قرار ها  آن در بیرون -در بیرون از گوینده و شنونده قرار دارند 

سخن  که کس هر مثالً  که اند گونه این از فیزیکی مادی های چهارچوب د.دار
شرایط فیزیکی خاص  نویسد، در زمان و مکان خاص و در گوید یا مطلبی می می

تواند بنویسد یا بگوید. مثاًل اآلن که بنده  با امکانات محدود فیزیکی خاص می و
 محدود را من گفتن نسخ فیزیکی، شرایط سلسله یک در اینجا حرف میزنم،

ن صدای من را محدود تُ  و گفتن سخن هست اینجا در که وضعیکند،  می
من است، من را خسته کند به  خارج از کند. اگر گرمای هوا که فاکتوری در می

محیط باشد، به شکل  صدا یا اغتشاشی در و سر رگزنم و ا یک شکل حرف می
ها و  با دقت به قیافه فاوت. اگربه شکلی مت دیگر و اگر سکوت مطلق باشد، باز

که این هم یک  - کنید و ببینم که همه با توجه نگاه می های شما نگاه کنم چشم
ببینم که  زنم و اگر ای حرف می به گونه -از من است  عامل فیزیکی خارجی غیر

این سالن،  ای دیگر. اینجا در شود، به گونه ای در چشمان شما دیده نمی عالقه
ها  این ۀهم - ها و این وضعیت چراغ ها رنگ چوب - بخشی وجود دارد دکور آرام

وقتی من در این شرایط و این محیط  بخش است. موجب ایجاد یک وضعیت آرام
جای این مرمرها که  اما اگر مثاًل به ،زنم با آرامش حرف می فیزیکی حرف بزنم

ذیرفت و با ما همدلی پ دهنده هستند، بتون سیاه بود یا آهن بود و ما را نمی نوازش
زیرا این شرایط فیزیکی من را از  ؛حرف بزنمگونه  این توانستم کرد، من نمی نمی

ممکن است به ذهن شما بیاید  .کرد( شما را هم از خود دفع می) کرد خود دفع می
خواهی بگویی و چه  می اینکه تو چه چیز که خوب، این عوامل که تأثیری بر

شکل و محتوای هیچ سخنی از  چنین نیست. اما این - خواهی بگویی ندارد نمی

رمزگشاییاز
واقعّیاتو

شرایطعینیو
 ذهنیتخاطب
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اثر  شکل بیان تواند بگوید که فالن عامل فقط در هم جدا نیستند. کسی نمی
 و نیست جدا محتوا از بیان شکل گاه هیچ گذارد. محتوا اثر نمی اما در ،گذارد می

 هم محتواها باشند، متفاوت ها شکل اگر .کرد تفکیک هم از راها  این شود نمی
 .شد خواهند متفاوت هم ها دریافت دلیل، همین به و - بود خواهند متفاوت

 اند فیزیکی و مادی چنینی وجود دارند که شرایط یط اینشرا پس یک سلسله
 وجوددیگری هم  عواملیشرایط  در کنار این حال .قراردارند من از خارج در و

 شود می را چیزی چه هاینک. کنید اضافه را سیاسی های محدودیت مثالً : دارند
 اگر - هستند بیرونی فیزیک عوامل همها  این .گفت شود نمی را چیز چه و گفت
 که هستند هایی محدودیت که دارند وجود نیز دیگری متعدد عوامل کنیم، دقت

 در تنهایی خاطرات از بسیاری. شود می تحمیل نویسنده و گوینده هر بر بیرون از
 آن نبودند، خاص فیزیکی شرایط آن اگر که اند هشد نوشته خاص فیزیکی شرایط

ها  خاطرات زندان مثالً  - شوند نوشته توانستند نمی شکل آن به خاطرات
 مصالی گلگشت از قدر این حافظ چرا. عاشقانه های غزل، اشعار از بسیاری و

 الهام او به شیراز شهر وضع - بخشید می الهام او به زیرا ؟زند می حرف شیراز
 اینکه چشیدن به قادر مثالً  نیز و شد می اشعار این گفتن به قادر او تا دبخشی می

یبایی یبایی بحث کرده ۀر فلسفد که فیلسوفانی. چیست ز اند، تقریبًا مسلم  ز
یبایی اتفاق نیفتد، توصیف زیبایی نیز نمی گرفته تواند اتفاق  اند که اگر مواجهه با ز

یبایی  بلکه نیست من اختیار در که آن با دنش رویارو و افتد. خوب، مواجهه با ز
توانم آن  مین نشوم موجه آن با من تا و است بیرون در که است ای فیزیکی شرایط

 را خاطر که چیزی .«باشد حزین که خاطر ،انگیزد تر شعر کی: »کنم را توصیف
 نشاط از پر را خاطر که چیزی و کند می ممانعت گفتن تر شعر از کند می حزین

 شود نمی ای فیزیکی شرایط هرگونه در حتی. شود می آن پیدایش وجبم کند، می
ی وجود دارند که سخن گفتن را ا فیزیکی شرایط هرحال به .نوشت فلسفه

 . کنند می محدود
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 را ها انسان گفتن سخن و هستند غیرفیزیکی ای شرایط هم وجود دارند که پاره
 خاصی مجراهای در راها  آن کتبی یا شفاهی گفتارهای و کنند می محدود

 باالخره. دارند وجود اجتماعی ارتباطات در که هایی محدودیت مثالً  .اندازند می
 هنگام در که اند شده جایگزین ذهنم در مطالبی و دارم هایی خودم محدودیت من

 بلکه ،نیستند فیزیکی عوامل دیگرها  این .کنم فرارها  آن از توانم نمی گفتن، سخن
 مستقر من ذهن در راها  این کسی چه. کنند می پیدا ارتباط من خود ساختار به

 اند. ی اجتماعی مستقر شدهزندگ طریق ازها  این - اجتماعی زندگی است؟ کرده
ام، ارتباطات  معاشرت کردهها  آن از طریق چگونگی تربیت من، دوستانی که با

 ۀام. هم دههایی که خوان کتاب، ام گذشته، تاریخم، اوضاع و احوالم، ام انسانی
 حرف چهارچوب آن در توانم می من که اند کرده درست یک چهارچوبیها  این

 پدید شرایط بلکه ،نامیم نمی فیزیکی را شرایطها  این .آن از درخارج نه و بزنم
 اجتماعی موجودی انسان هرحال به. نامیم می انسان بودن اجتماعی از آمده

  .کند می زندگی جامعه در و است
 کرد، پیدا رواج خیلی بعد به کانت از مخصوصاً  که جدید، شناسی معرفت در

گوید،  هر کس که سخنی می که اند کرده توجه مسئله همین به واقع در
 این. افتد نمی اتفاق خأل درها  این از کدام هیچ، کند می ای داوری، کند می فکری
 همین به و افتند می اتفاقها  آن براساس که دارند مقدماتی ها، معرفت و ها داوری

 را انسان درون اول چیست، معرفت که بفهمید خواهید می اگر که اند گفته علت
 که است آن اساس بر زیرا است؟ خبر چه شما درون در که بینیدب و بکاوید
 .شود می پیدا معرفت

کردند هنگام مواجهه با عالم خارج یک کیفیت وجودی مجرد  قدما فکر می
گفتند علم عبارت است از صورت حاصله از  ست و میشود که علم ا پیدا می

و ادوات  پیدا شدند که اجزا هایی اشیاء خارجی در نزد عقل آدمی. اما انسان
تکه کردند. متوجه شدند که این ذهن آن چیزی  ذهن ما را تکه ۀدهند تشکیل
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1الک جان مثل فیلسوفانی. ذهنی وجود یعنی - کردند فکرمی اول که نیست
 و 

 تشکیل اجزا ذهن این که شد معلوم و کردند تحلیل و تجزیه را آدمی نذه کانت

 روی این جزاء و سپس ارتباطات این جزء با یکدیگر دانه دانه و دارد ای دهنده
های  خواهم وارد بحث د. نمیوجود آم شناسی به معرفت و انگشت گذاشتند

 چگونه تهگذش در ما ذهن اینکه کنم عرض خواهم اما می ،شناسی شوم معرفت
 که مطالبی و گوییم می که سخنانی آمدن پدید در است، گرفته شکل

تواند هر حرفی  دهد. هر کسی نمی میها  آن کل خاصی بهش و دارد اثر نویسیم می
جای خود بحث شده است که آیا معنای این سخن، این است که  را بزند. در

 های یچگونگ ولی ،نیست انسان مجبور است؟ باید عرض کنم مجبور
 ایجاد را کتبی و شفاهی گفتار های محدودیت که یانآدم های ذهن گیری شکل

 در اما ،است آزاد انسان یدبفرمای خواهید می اصالً  .است واقعیت یک کند می
 ظرفیتی دارد. ، ها چهارچوب داخل

ها را دارم و  گویم نیستم که این چهارچوب اینجا سخن می تنها من که در
محدود هستید و  هایی دارید و شنوید، چهارچوب هم که میمحدود هستم، شما 

طور که هر  همان، تواند هر چیزی را بفهمد کسی نمی به همین علت است که هر
تواند هر چیزی را بفهمد. این  هر کسی نمی، تواند هر چیزی را بگوید کسی نمی

 عنوانی و انسانی زبان بودن اجتماعی یمگوی می را این از اجتماعیت انسان است.
 که آنچه یعنی -است  اجتماعی انسانی زبان: است این گذاریم می آن روی که

شود، یک اثر  شود هر اثر زبانی که ظاهر و پدیدار می وشته مین یا شود می گفته
 اند، کرده تعیین اجتماعی زندگی های چهارچوب که شرایطی در و اجتماعی است

 در و باشند برده کوه باالی به بچگی از را انسانی اگر. کند می پیدا بروز و ظهور
این زبان ) زبان ندارد او ،(کنند می ذکر را ها نمونه بعضی) باشد شده بزرگ آنجا

 نکنیم که ما اجتماعی است. پس تصور ۀانسانی ما را ندارد( زیرا زبان یک مسئل

 که را چه هر که هستیم آزاد و باشیم داشته زبان اجتماع، از رهای توانیم می
                                                           

1 - John Locke (1632-1704) 
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 و ها گفتن این تمام. بفهمیم داشتیم عالقه که را هرچه و یمبگوی خواستیم
 . اند آمده وجود به قبالً  که افتد می اتفاق هایی چهارچوب در ها فهمیدن و ها نوشتن

ها را به  هایی است که انسان یک موضوع اساسی دیگر وجود دارد و آن عالقه
 حرکت ها عالقه آن مبدأ از انسانی هر و ددار وامی ها تحقیق ها و ها و نوشتن گفتن

برجسته  را عالقه گونه سه 1هابرماس یورگن آلمانی معروف فیلسوف. کند می
 هستند، تجربی-طبیعی علوم دنبال به که ها انسان از دسته آن گوید می و کند می

 از دسته آن. هستند معینی های عالقه سلسله یک ها آن ۀدهند انگیزه و سائق
 و کنند می زندگی سنت با همواره و کنند می تفسیر را گذشته متون که ها انسان

 و ها اهل تفسیر سنت، یعنی هرمنوتیکرها - گیرندب الهام سنت از خواهند می
 ها آن از که دارند دیگر عالئق سلسله یک همها  این ... و فلسفی و دینی متون

 گیرند می پیش را نتقادیا تفکر ها انسان از مسو ۀدست باالخره و .کنند می حرکت
ر به دیگ های عالقه سلسله یک از همها  آن .کنند نقد را یمّدعای هر خواهند می و

 ۀیعنی عالق 2سوم از ِامانسیپاسیون ۀگوید که این دست می آیند. او حرکت در می
 کنید می نقد را چیزی هر شما وقتی کنند. حرکت می ها رها شدن از قید و بند

 یا فلسفی رأی یک مثالً  - کنید می نقد را کسی هر سخنی ماش وقتی ؟چه یعنی
 و رأی آن خواهید از یوغ ؟ یعنی شما میچه یعنی - کنید می نقد را علمی

 تحمیل شما به را خود خواهد می و است فلسفه یا علم آن در که ای داوری
. است این انتقاد ـ بروید فرا است، درست مطلب این که گوید می و کند می
 است واضح کامالً ، خوب. کنید می نقد را چیزی هر بروید فرا خواهید می
یک چهارچوب خاصی  کند، در این عالقه حرکت می ن کسی که اززد حرف که

 . حرکت خواهد بود
 های دریافت و سنت گذشته گوید اگر شما به تفسیر گذشته و هابرماس می

 آن دائماً  و دارید قهعال است مانده فرهنگ در گذشتگان از که ارثی و گذشتگان

                                                           
1 - Jürgen Habermas (1929-) 

2 - Emanzipation 

سهعالقۀاصلی
درپیدایش

 هازبان

عالقهبهفهم
 سنت

عالقهبه
شناختنساختار

 طبیعت
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و اجداد،  شتگان و آباگذ با خواهی می که هستید انسانی کنید، می تفسیر را
 گفتید می و کردید می رها وگرنه -کنید  فراموش راها  آن خواهید نمی زندگی کنید.

 چه من به است؟ گفته چه مولوی که چه من به اند؟ گفته چهها  آن که چه من به
 در چه من به است؟ شده گفته چه قرآن در چه من به ت؟اس گفته چه حافظ که

 به ؟است گفته چه شاهنامه در به من چه فردوسی ؟است شده گفته چه انجیل
 دائماً  که باشد این ات اصلی کار وقتی اما .ندارمها  این به کاری من...  و ؟چه من

 منمم، بفه را موالنا خواهم می من بفهمم، را سنت خواهم می من بگویی
امبر را پی خواهم می من، بفهمم را قرآن خواهم می من، بفهمم را حافظ خواهم می

 که هستی آدمی تو -وجود خدا را بفهمم  ۀخواهم مسئل حتی من می، بفهمم
. کنی زندگی آن با خواهی می بلکه کنی قطع میراثت با را ات رابطه خواهی نمی
 .باشد هم تقادیان تواند می هرمنوتیک این و تفسیر این خود البته

خواهیم  گویند تا زنده هستیم می می فرزندانی است که ۀها قضی قضیه این آدم
 کنیم خدمتها  آن به و باشیم داشته عالقه خواهیم میم. و مادرباشی پدر ۀزیر سای

 قلبی قوتافتد،  می پدر به که مان نگاه اصالً . کنیم استفادهها  آن های تجربه از و
 شان سنت با ها انسان. کنیم می آرامش احساس بینم می که را مادر است، ما برای

 حالها  این و پیغمبر و امثال قرآنیکی با حافظ و موالنا و  ونه هستند.گ همین هم
 تفکر با فقط خواهم می - ندارم کاریها  این با دیگر من گوید می یکی و کند می

 به پردازند می علم به که هم کسانی ۀعالق گوید می هابرماس. کنم فکر انتقادی
کسانی که به این  یط است.مح دادن تغییر...  و فیزیک یا شناسی روان پزشکی،
ها  انسان ای را که بر خواهند شرایط فیزیکی طبیعی پردازند، می ها می فعالیت

این دنیا که  خواهم در تحمیل شده را به نفع انسان تغییر دهند. مثاًل اینکه من می
شوند و با دانش پزشکی گردش  تر بیمار ها کم است، انسانشدن طبیعی  بیمار

اخالق پزشکی این مسئله  شرایط است. در کنم، همین تغییر طبیعت را عوض می
شود تا آنجا  آیا می ؟شود عوض کرد شود گردش طبیعت را تا کجا می مطرح می

های بنیادی و امثال آن نیز به  عوض کرد که آدم مصنوعی بسازی؟ بحث سلول

عالقمهبهتغییر
 محیطانسان
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شده  پذیر علمی امکان مین قضیه مربوط است. مثل اینکه انجام این کار از نظره
دانیم  را نکنیم چون نمی که اینکاراند  است اما درجاهایی متوقف شده است. گفته

های طبیعی، از پس  آمد. فعاًل الاقل ما آدم خواهد آب در آن آدم مصنوعی، چه از
 دانیم که چه خواهد شد.  مصنوعی نمیمورد آن آدم  اما در ،آییم همدیگر برمی

پدیدارهای  تاریخی هست. وضوع اساسی دیگر این است که زبانیک م
چرا تاریخی هستند؟ زیرا  زبانی، گفتارها و نوشتارهای زبانی، تاریخی هستند.

آیند  وجود می هانسانی بهای  گونه که توضیح داده شد، در گروه این پدیدارها، همان
 ل است ور و متبّد است، یعنی متغیّ   های انسانی، تاریخی های گروه و زیستن

گاه ثابت  های انسانی هیچ های گروه است. زیستن حال تغییر همواره در
 دویست است، دیگر شکل یک دیگر سال صد است، ای گونه به امروز نیست.

 به پیش سال هرزاران و دیگر ای گونه به دیگر هزارسال و دیگر شکلی به دیگر سال
  .است بوده دیگر ای نهگو

نند. ک می بازی ای عمده بسیار نقش عامل چندین ها در این تغـّیر و تبـّدل
 چه اینکه چه کسی - قسیم کار در زندگی اجتماعی استها کیفیت ت آن یکی از

 وجود جامعه در کار تقسیم نوعی. کنیم می توجه کم قضیه این به ما ؟کند می کار
 جماعتی، هر ۀعهد بر. است کارها از گروه یک یا کار یک اهل کسی هر و دارد

ها متفاوت است و  جامعه در کار تقسیم این های شکل. است شده گذاشته کاری
کند،  تبّدل پیدا می ر وتغیّ ها  چون همیشه این چگونگی تقسیم کار در جامعه

 شوند.  تحوالت می کیفیت زیستن دچار های انسانی در جامعه و گروه
های انسانی است که  های و گروه جامعه اسبات قدرت درعامل دوم، من

هستند. اینکه قدرت در کجا متمرکز یا پخش شده است و  حال تغییر همیشه در
زندگی  ۀقدرت الزم - البته قدرت با زور متفاوت است ؟کند با این مردم چه می

آنجا قدرت  ای وجود داشته باشد و در شود گفت جامعه اجتماعی است. نمی
زور است  حیات اجتماعی ضروری است. ۀد نداشته باشد. قدرت برای اداموجو

 ۀدر همین حسینی است و نباید باشد. چند سال قبل من به مناسبتی که مضّر 
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این سه را « حقیقت، تفکیک زور، قدرت»ای داشتم تحت عنوان  ارشاد سخنرانی
وند. این وای از آن روزی که این سه یکی ش - باید همیشه ازهم تفکیک کرد

برآمدن، بسیار مشکل است و باتالقی برای زندگی  معضلی است که از پس آن
مشکلی  بسیار برون آمدن از این باتالق کار کند که واقعاً  اجتماعی درست می

قدرت  ۀمقول است. قدرت همیشه مشروعیت دارد اما زور مشروعیت ندارد. در
گوید  تباط بین آن کس که میاما ار ،کنند گویند و کسانی عمل می هم کسانی می

کند، به این شکل است که عمل کننده برای گوینده  و آن کس که عمل می
طرفه اوامر و  زور جایی است که کسی یا کسانی یکمشروعیت قائل است. 

 گویند و شما باید بشنوید اما مشروعیتی در کار نیست.  نواهی می
 شوند، می گرفته کجا در ها تصمیم است، جامعه های الیه کدام در قدرت اینکه

 و شده تنظیم شکلی چه به اساسی قانون است، چگونه باطن است، چگونه ظاهر
ها را به چه کسانی داده است، تفکیک قوا وجود دارد یا نه، استبداد و  درتق

 همه مسائل مربوط به قدرت است و چونها  این - دموکراسی دیکتاتوری است یا
کند، زیستن انسانی هم  نی دائمًا تغییر و تبّدل پیدا میهای انسا در جامعهها  این

  شود. مرتبًا متبدل می
چه ارتباطی به تاریخی بودن زبان ها  این حاال ممکن است که شما بفرمایید

کند. چگونگی  عوامل تبعیت می دارد؟ نکته این است که زبان انسانی از این
از مناسبات  اجتماعی و همگیری زبان انسانی هم از چگونگی تقسیم کار  شکل

گذارد. قضیه دوطرفه و  اثر میها  آن کند و در مواردی هم در قدرت تبعیت می
 دیالکتیکی است. 

 گفتمان .«است قدرت تابع گفتمان»: زند میشل فوکو حرف بسیار جالبی می
 - دهد می شکل زبان به قدرت و است قدرت تابع زبان یعنی است قدرت تابع

 زبان یا استدالل و تحلیل زبان باشد، لطیف یا خشونت با همراه رای  زبان اینکه
 ۀین بیاورد. همیببرد و چه کسانی را پا باال را کسانی چه و باشد زور و تحمیل

 گیرد؟ می انجام تبلیغات باها  این به روابط زبان و قدرت مربوط است،ها  این

گفتمانتابع
 قدرتاست.
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 یا جامعه در. است بانیز پدیدار یک تبلیغات زیرا ،گیرد می انجام زبان با یعنی
 حال در تنهایی به دولت یا دارند دیالوگ هم با دولت و ملت و دارد وجود دیالوگ

شنوند و همدیگر را قانع  گویند و می و ملت می اگر دولت مونولوگ است.
صورت مشروعی با  هافتد و ب شوند اتفاقاتی می کنند و در مواردی که قانع نمی می

و اگر مونولوگ حاکم است بدا به حال  .وشا به حال همهکه خ ،آیند هم کنار می
 همه. 

ای  برهه بینید که در هر کنید، می ها را نگاه می وقتی شما تاریخ فرهنگ ملت
آن  ۀخاصی از ادبیات تولید شده است که ویژ متناسب با تحوالت قدرت، نوع

به  عارای خاص نوشته شده است، اش اوضاع و احوال بوده است. تاریخ به گونه
اند  اند، حتی فلسفه و علم هم در مجرای خاصی افتاده ای خاص سروده شده گونه
 .تحت تأثیر مناسبات قدرت بوده استها  این ۀو هم

، شود این است که گفتارهای زبانی گیری می مطالب قبلی نتیجه که از یمطلب
های شرایط اجتماعی و تاریخی شکل  نوشتارهای زبانی، چون در چهارچوب

توانند بگویند و  هر موضوعی گفت، نمی در بارۀ شود گیرند، تمام آنچه را که می یم
توانند  هستند؟ زیرا نمی چرا ناقص .خیلی جالبی است ۀناقص هستند. این نکت

های اجتماعی و تاریخی بیرون بروند. گوینده فقط  بند چهارچوب از تخته
 ؛توانسته گفته شود تماعی میتاریخی و اج تواند آن را بگوید که در آن شرایط می
آن  تر از تر و فراخ شود گفت، وسیع یک موضوع معّین می ۀحالی که آنچه در بار در

فلسفی  ۀید یک مسئلین شرایط گفته شده است. فرض بفرماآ چیزی است که در
شود. فالسفه در چهارچوب شرایط تاریخی و اجتماعی موجود با آن  مطرح می

آن  در بارۀ شود کنند. اما تمام آنچه می هایی می شد، بحث توضیحاتی که قباًل داده
ریخی و اجتماعی نیست که در آن شرایط تا یآن گفتتوان  میموضوع فلسفی 

ممکن است چند سال بگذرد و اوضاع و احوال عوض  .خاص گفته شده است
همان موضوع گفته شود. مکررًا اتفاق افتاده که در  ۀای در بار شود و حرف تازه

های فراوان شده و سپس آن  یک موضوع فلسفی بحث در بارۀ های فلسفی، ثبح
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 تدری  از مرکز به حاشیه رفته و پس از چند قرن دوباره در مرکز قرار هها ب بحث
چنین  اند. وقتی این های جدیدی زده اش حرف هدر بار گرفته است، یعنی دوباره

گفته شده بود، تمام آن  تر این موضوع پیش در بارۀ شود آنچه است، معلوم می
 علم، فلسفه، - گونه است چیز همین شد گفت نبوده است. همه چیزی که می

هایی  هها و ناشنید گونه هستند. همیشه ناگفته همین های دیگر آموزه ۀمعارف و هم
یی که تا حاال گفته نشده بودند و ها ید این ناگفتهیوجود دارند. ممکن است بگو

هستند. اما تاریخ  ای موضوعات کاماًل تازه ۀبار شوند در حاال گفته می
ای  خدا مسئله ۀنیست. مثاًل مسئلگونه  این دهد که گوهای بشر نشان میو گفت

ای به  دوره اما هر .اند اش حرف زده هدر بار هزارها سال پیش است که از آغاز، از
به شکلی خاص به مسئله نزدیک  ،شود خدا حرف زده می در بارۀ شکلی خاص

... هم  شناسی و سیاست و شناسی و تربیت شناسی و علم انسانشوند.  می
کنند، چه بسا  بندی میها تیتر گونه هستند. درست است که وقتی در کتاب همین

 اخالق در ۀعلوم سیاسی یا فلسف ۀتیتری که امروز برای یک کتاب مثاًل در رشت
ب اخالقش گذاشته بود، گیرند، آن تیتری نیست که فرضًا ارسطو برای کتا می نظر

های جدید  کرد و این کتاب اخالق صحبت می در بارۀ اما آن کتاب ارسطو
ها  یعنی برای ما انسان ؟کنند. این یعنی چه اخالق صحبت می در بارۀ اخالقی هم
 آشکار است شده شنیده و شده گفته که مطالبی ی در بارۀهای جدید همیشه افق

 حرفها  آن در بارۀ و کنیم نگاهها  آن به دیگر های هگون به باز توانیم می و شود می
. ندارد کناره و کرانه که است عالمی انسانی، زبان و سخن عالم یعنی این،. بزنیم

موضوعاتی است که انسان از آن نظر که  ردبته منظور ما سخن گفتن در موال
سفه گفتم تعریف فل انسان است برایش مهم هستند. اگر یادتان باشد، من قباًل در

شود  هر فیلسوفی باید خودش تعیین کند که مقصودش از فلسفه چیست. نمی
هر فیلسوفی  !نه – فلسفه تعریفی دهد و دیگران از آن تبعیت کنند فیلسوفی برای

 بحث فلسفه ؟چه یعنی فلسفه اول باشد خودش باید بگوید ۀاگر فیلسوف درج
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 است انسان که نظر آن از سانان برای که است مسائلی و موضوعات در بارۀ کردن
 .است مهم

علم و  ۀسعادت و مسئل ۀسیاسیت، مسئل ۀانسان، مسئل ۀخدا، مسئل ۀمسئل
جمالتی  این موضوع در بارۀ تواند بگوید من کس نمی فهم از این نوع هستند. هیچ

ن موضوعات آ در بارۀ توان تا ابد گویم که با آن جمالت، تمام آنچه را که می می
 کند. ام. تاریخ بشر،این مدعا را تکذیب می شان را بسته ام و پرونده هگفت، گفت

 چنین نیست. این
 گویم تمام حقیقت است و تمام مطالب دیگر کسی بگوید آنچه من می گرا

شود که تمام حقیقت چیست؟ شما با چه  این پرسش مطرح می ،باطل است
تان در باب  معیار ؟دهید یسواد معنای تمام حقیقت را توضیح م معیاری به بنده بی

جایی ببندید یعنی  معنای حق و باطل چیست؟ اگر بنا بر این باشد که بحث را در
دهیم و از  جا ادامه می بگویید این بحث را که حقیقت و باطل چیست، تا یک

کس گفته تمام  چون فالن»دهم و در آنجا بگویید  آنجا به بعد دیگر ادامه نمی
در این صورت اصاًل نیازی به بحث « .نین استقت فالن است، پس چحقی

م بر این است که از حق و باطل من بنای در بارۀ همان اول بگویید که نیست. از
کنم. اما ما بحث  کس گفته است تبعیت کنم و بحث هم نمی هرچه که فالن

دهند و  های فلسفی و عقالنی چه نشان می گوییم تحلیل کنیم و می فلسفی می
 خوب، آن را از اول ببندید! چرا - بندید طه راه را میشما دریک نق

 !بسیار خوب .گوید من ایمانم این است ؟ کسی میاین همه زحمت بکشیم 
 یعنی ایمان که بپرسیم شما از ما دهید که اما اجازه می .ایمان شما محترم است

  ؟چه
 ستهد یک. شوند می دسته دو ها انسان که رسیم می جایی به نهایت در خالصه

. کنیم بحث هم با و بنشینیم شده که هم قیامت روز تا هستیم حاضر ما گویند می
، نیست بسته گوو گفت باب که حال عین در و نیست بسته گوو گفت و بحث باب

من ایمان خودم را دارم و تو هم ایمان خودت را. تو به ایمان خودت ملتزم شو، من 

ایهیچگزاره
کنندۀتمامبیان

 حقیقتنیست.

چراغپرفروغ
وگوهمیشهگفت

 بایدروشنباشد.
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توانی ایمانت را به من  ست و تو نمیاما راه بحث بسته نی - هم به ایمان خودم
ای  روم. عده دهم می دنبال ایمانی که خودم تشخیص می کنی. من بهتحمیل 

گویند که تو باید  پذیرند و می ای هستند که نمی پذیرند و عده هستند که این را می
 ایمان من را بپذیری. 

را بگوید، و تو  تواند تمام حقیقت اینجا باید نتیجه گرفت که حال که او نمی در
توانم بگویم، پس ما همگی باید دائمًا با همه حرف  توانی بگویی و من نمی نمی

رسیم. ممکن است امروز یک  گو ادامه دهیم تا ببینیم به کجا میو بزنیم و به گفت
اینجا من باید )به قول  تر شویم. در گام و فردا دو گام به تمام حقیقت نزدیک

. معنای تاریخی و اجتماعی بودن زبان که ما در خودمان( یک دفع دخل کنم
نهایی  ۀیک حقیقت، گزار در بارۀ ای اینجا بحث کردیم این است که هیچ گزاره

توانیم  توان سخن گفت. می طبیعت اصاًل نمی یماورا در بارۀ نیست. نه اینکه
زنیم حرف نهایی نیست. بین این دو تفاوت  اما این حرفی که می ،حرف بزنیم

گیرند که معنای سخن ما این است  اینجا نتیجه می بعضی از افراد در شوید. قائل
توان  خدا می ۀچون تمام آنچه را که در بار -خدا حرف بزنیم  در بارۀ توانیم که نمی

 هستی است. هر توانیم بگوییم. اما این فکر نادرست است. خدا راز گفت، نمی
این سخنان آن  ۀاما هم .اند ن گفتهای از خدا سخ دینی، به گونه هر گروهی و در

 پوشانند، دائمًا باید گفت را نمیپوشانند. وقتی آن قد و قامت  قد و قامت را نمی
، انواع و اقسام «جهان خدا راز»های  درس شود. من در کس به شکلی می هر

ام که  ام و آنجا گفته خدا وجود دارند توضیح داده در بارۀ ها را که تصورها و تصدیق
توان به انتها رساند و گفت که همین است و  جایی نمی خدا در در بارۀ ن راسخ

 بس.
زنیم، باید  خدا یا نباید حرف زد یا اگر حرف می در بارۀ این تصور آزاردهنده

این ادعا،  ۀدقیقًا بدانیم که خدا چیست، انحرافی و اشتباه است. سرچشم
کنند و هیچ  ی تحمیل میعنوان تفکر انتقاد هبها  دگماتیسمی است که بعضی

 عارف یا فیلسوف بزرگی این را نگفته است.
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ها  های مهم فلسفی، علمی و عرفانی، برای انسان ای از زمینه هیچ زمینه در
گذارد  و این دست ما را باز می - وجود ندارد« بار برای همیشه تمام سخن یک»

 که همیشه بتوانیم بپرسیم و انتقاد کنیم. 



همیازدگفتاردرس
صحنه و عمق دارند  های سخنانی که به تعبیر من پشت یای از ویژگ امروز به پاره

آید اکتفا کرد، اشاره  می دست به ها آن توان به آنچه که از اولین برخورد با و نمی
گونه که در جلسات گذشته هم  شود که همان با این توضیحات معلوم می کنیم. می

 ان مقدم است یا سخن انسانی بلکه این دو، درتوان گفت که آیا زب نمی ذکر شد،
زبان موقوف بر سخن است و سخن موقوف بر زبان. سخن  - اند هم تنیده شده

 ام. در را قباًل بیان کردهها  آن ای از پاره تو دارد کهرهای بسیار تود انسانی ساحت
راتی در ای از شما به تعبی آن اینکه شاید پاره کنم و ای اشاره می اینجا به نکته

ظاهری دارند و  قرآن گویند متون دینی مثل اید که می های عرفا برخورده نوشته
باطنی، باطنشان هم باطنی دارد و آن باطن هم باطنی و گاهی تا هفت باطن 

های عمیق  من از ساحت گاهی تا هفتاد باطن. دراینجا منظور اند، برشمرده
ها حقایقی  عرفا باطن نظر . ازاند نیست سخن، آن ظاهر و باطنی که عرفا گفته

شود یا و به  ای داده می به افراد ویژه - شود می ای از غیب معلوم هستند که برعده
تحلیل زبان  ای موقوف برعنایت الهی است. این نوع از ها، به گونه تعبیر خود آن

اینکه  کنم بر پدیدارشناسی مبتنی است بر انسانی که من در اینجا تعقیب می
دهد. در  تحقق زبان انسانی چگونه خود را در طول تاریخ نشان می تشکیل و

چگونه  پدیدارشناسی معرفت مبتنی بر این است که واقعیت مورد نظر، خودش را
یافتن آن، یک نگاه تیز فلسفی  به این نشان دادن و در دهد. توجه نشان می

 ل باطنی الهی.نوعی تفّض  خواهد و نه مورد عنایت بودن و می
این است که رسیدن به این  ما یک بحث فلسفی است و فرض مابحث 

ها، برای هر انسان خردورز تیزبین  کردن با آن و کار های درونی زبان ساحت

هایساحت
 تودرتویسخن
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و یک  انتقال دادنی است و داده شده استممکن است. مطالب مورد نظر عرفا 
منتقل را به نوعی به افراد مستعد دیگر ها  آن تواند نوع موهبت است که شخص می

ی که ما در یها سینه هستند. اما بحث به سینه انتقال دادنی هستند، علومها  آن کند.
 االذهانی قابل به بحث صورت بین هب بلکه ،کنیم انتقال دادنی نیستد اینجا می

 .رسیدها  آن توان با خردورزی به دادنی هستند و می گذاشتن فلسفی و نشان
رض کنم این است که شنیدن یا خواندن خواهم ع نکاتی که امروز می یکی از

بلکه  ؛دهد فقط یک داده را نشان نمی ،صحنه و عمق دارند پشت جمالتی که
انگیزد. اگر ما بگوییم که آبی که در این لیوان هست از دو  تر، تفکر را برمی بیش

دهد  عنصر ترکیب یافته است، این یک سخن علمی است و یک داده را نشان می
دانی برای چه زیست  می انگیزد. اما اگر کسی بگوید آیا تو رنمیاما تفکر را ب

 انگیزد نه اینکه چنین سخنی، تفکر را برمی ؟ای کنی؟ معنای زندگیت را یافته می
 ای را نشان ما دهد.  داده

گوید  های گوناگون دارند. فیلسوفی که می ها و ساحت و تاب پیچها  سخن
کند،  او، یک جهان را نمایندگی می «دانم یمن نم»این  ،«دانم نمی من هیچ چیز»

جهان و عالم درون او را. هر انسانی برای خود یک عاَلم دارد. آن فیلسوف با 
یی آنچه را که با آن می - کند بیان این جمله، عالم خود را بیان می د، آن نگاه و ز

 نیامده است و پس از بسیاری از افت و خیزها و دست به بینش را که آسان هم
است. نخست غرورهایی برای او  آمده دست به های روزگار چشیدن تلخ و شیرین

شکافد. بعد از مدتی دچار تردید شده  را میها  پدید آمده و خیال کرده که حقیقت
کرد، نقدی وارد است.  هر آنچه که حقیقت قطعی تلقی می و دیده است که بر

دانیم که  آن اینکه اصاًل نمی سوم شده و ۀاین مرحله سرگردانی، وارد مرحل پس از
دانستیم، اظهارات، این چنین گوناگون و  زیرا اگر می ؛است قضیه از چه قرار

و شاید سرنوشت و تقدیر ما همین  ایم شدند. ما ره به جایی نبرده متفاوت نمی
... وقتی ما به دنبال یک  دائمی رسیدن قرار بودن دائمی است و نه به قرار بی

واقع به  در گردیم، شود گفت می غیر از آن نمی نی که دیگردانش مطلق و سخ
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ها، قرار پیدا  فهمیدن گردیم که ما را مستقر و آرام کند. با دنبال قراری می
رسیم و هرچه خردورزی  گردیم، نمی که هرچه می زمانی ؟قراریم کنیم. ِکی بی می
دهیم  نقد را هم می باز نقدی برآن وارد است و وقتی پاسخ آن بینیم که کنیم، می می
که دوباره شخص دیگری نقد دیگری وارد کرده است. پاسخ آن را  بینیم می
با یک عینک دیگری به  بینیم که کسی پیدا شده است که اصالً  دهیم اما می می

 و من هم هر ؟کنید نگاه نمیگونه  این گوید که چرا شما قضیه نگاه کرده و به ما می
 یابم نمی کنم، دلیلی چرا با عینک او نگاه نمی که اورمکنم که دلیلی بی چه فکر می

فکری و شخصیتی من، به  ها و ساختار رسم که انگیزه و نهایتًا به این نتیجه می
تر این است که با همین  تر و مطلوب قابل پذیرش ای است که برای من گونه

کسی که با  توانم بگویم نگاه رسم، نمی وقتی به اینجا می - عینک خودم نگاه کنم
کند، باطل است و نگاه من درست  قی دیگر نگاه مییساختار و شخصیت و عال

بخواهم صادقانه  اگر بینیم که رسیم و می است. خوب، نهایتًا به این اینجا می
دانم معنای خیلی  دانم و این نمی که اصاًل چیزی نمی حرف بزنم، باید بگویم

 .دانم نمی ی استیرا که حقیقت نهااین است که آنچه ای دارد و معنایش  ویژه
بندی کنم،  بسته ام های خود گذاشته را که اسمش را تا کنون دانسته وگرنه اگر آنچه

ها  این دانسته ۀاینکه هم ای ندارم جز این بسته بسیار سنگین خواهد بود. اّما چاره
 را موقت تلقی کنم. 

! زیرا دانستیم اهم نمیرها  این رسند که ای کاش بعضی از افراد به اینجا می
برایشان حجاب است. همان ها  این ۀشان نهایتًا این شده که هم درک تجربه

دانستند،  ها را نمی این اند. و چه بسا اگر چیزی که عرفا به آن حجاب علم گفته
های خیلی ساده و بسیطی که در برخورد با واقعیت عالم خارج  با همان تجربه
  تر بودند. داشتند، راحت

ای خاص  ای از سخنان هستند که به لحظه پاره این است، اساسی دیگر ۀنکت
ای از موارد،  در پاره گوینده است. ۀویژ ۀتجرب ۀلحظ، کنند که آن لحظه اشاره می

است، آن سخن را  ای سخنی را گفته درک نکنیم که گوینده در چه لحظه اگر ما

سخنوتجربۀ
 ویژۀگوینده
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جمالت، گوینده گونه  این . درویژه راه پیدا کنیم ۀلحظ آن  فهمیم. باید به نمی
و این  گوید که من این هستم می دهد و در واقع وضعّیت خودش را نشان می

 آیند و نه با تدبیر و تأمل. گوینده صورت ناگهانی می هها ب جملهگونه  این ام. شده
چنان که هست  گوید بلکه خود را ناگهان آن را به دنبال تدبیر و تأمل نمیها  این

توانست بگوید.  گوید که اصاًل غیر از آن را نمی ای را می ریزد. جمله می بیرون
که هست نشان دهد، پیش پای او گونه  آن دیگری که آن لحظه را ۀهیچ جمل یعنی

یعنی  ؛اند دهند، اصیل گوینده را نشان می ۀویژ ۀهایی که لحظ نیست. چنین جمله
پرمعنایی  مات قصار بسیاربعضی از افراد، کل فرزند همان لحظه هستند. گاهی از

ای را که  دانید معنای آن کلمه چیست، باید لحظهشود و اگر بخواهید ب می صادر
های  آورید. فرض کنید کسی بیماری نظر در آن لحظه سخن گفته شده است، در

ها مقابله  های طوالنی به َاشکال مختلف با آن بیماری کشد و سال سختی می
گوید فالنی دیگر از زندگی سیر  پرسید، می را میکند و وقتی شما حال او  می

گوید مترادف  که در آن حالت می« ام زندگی سیر شده از» ۀام. این جمل شده
جای این جمله، آن را  کرد، به جود ندارد که اگر فکر میدیگری و ۀجمل ندارد.

کند.  زیرا در آن لحظه، تمام وجود او همین جمله است که تجربه می - گفت می
ر شما بخواهید بدانید معنای این جمله او چیست، باید او را درک کنید. اینکه اگ

ای که این حرف را زده   دارد و در آن لحظه بر او چه گذشته و در چه وضعیتی قرار
آسانی نیست. ما  و این کار - ای بوده است را باید درک کنید است، چگونه لحظه

و  کلمات زیاد داریمگونه  این ده است، ازدر متون و آنچه که از گذشتگان باقی مان
به آن لحظه ، زیرا راهی برای نزدیک شدن ،گذریم میها  آن َسرَسری از کنار

 ای آن جمله را گفت و معنایش چه بود؟ چه لحظه به اینکه در - نداریم
های درونی سخن این است که وقتی ما با  مورد ساحت ای دیگر در نکته

مان این  شنویم، تجربه خوانیم یا می را میها  آن شویم و ه میای از سخنان مواج پاره
از ما ها  آن گوید به من گوش کن. کند و می است که آن سخن به ما خطاب می

تسلیم آن سخن شدن. ما کی تسلیم یک سخن  - خواهند تسلیم شدن می

هایسخن
کنندهکهخطاب
تسلیم
 خواهند.می
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زمانی که سخنی را بشنویم که تجربه کنیم این سخن همان را بیان  ؟شویم می
کند که زندگی من  ای تحلیل می مثاًل زندگی را به گونه - کند که من، آن هستم می

شوم.  گونه زیستن است. در این صورت است که من تسلیم آن سخن می همان
پذیرم. وقتی  خودم را می من خودم ،زیرا در برابر این سخن ؟شوم چرا تسلیم می

کند،  های من را بیان می بهبینم که واقعًا زندگی و تجر گوید و می کسی سخنی می
گیرم. آن سخن را از  شوم و دربرابر آن سخن دافعه ندارم و گارد نمی تسلیم آن می
گونه  چون خود را همان - شوم خودم می کنم یعنی من با آن سخن، آن خود می

است و از گونه  این زیادی از ادبیات ما  های گوید. بخش یابم که آن سخن می می
کنیم، زبان موسیقی  ما این وضعیت را در آنجا بیشتر حس می جمله مواردی که

 است.
ای از آوازها را گوش  یک زبان انسانی. وقتی پاره موسیقی هم زبان است،

کنیم که دقیقًا  شویم و احساس می کنیم که تسلیم می کنیم، حالتی پیدا می می
وری از وطن و هجران و د ۀها که تجرب کنند. ما شرقی های ما را بیان می تجربه

هایی که هجران و جدایی  برابر آوازها و آهنگ جدایی در ما بسیار قوی است. در
تسلیم  دکن را مجسم میها  این و حرمان و نرسیدن و اشتیاق و دوری و امثال

بسیاری از این  کنیم. احساس نمیها  آن برابر ای در شویم. هیچ نوع دافعه می
وقتی  اند هنرمندانی مثل آقای شجریان خواندهابیات حافظ یا موالنا و عطار که 

خبر  کنیم و از خود بی کنیم. گوش می خودمان را تسلیمش می - کنیم گوش می
بینیم ما همان هستیم که  چون می - کنیم و تمام آن را از آن خودمان می شویم می

ن ... خوب، اما این اختصاص به زبا ها و با همان انتظارها و هجران گوید، او می
 است. گونه  این در بسیاری از متون ادبی موسیقی ندارد

ها، ما از آن ساحت و  ها و زبان از طریق رویارو شدن با این قبیل سخن
رویم. انسان تا ساکت است مثل آب  داریم فرا می وضعیت موجود که در آن قرار

 کنیم شود و در ساحت سخن گفتن زندگی می راکد است اما وقتی سخن گفته می
سوی شما  افتد، من از سوی خودم به تفاق میگو او ه محض اینکه یک گفتب
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آن  گونه از و بدین آیید. سوی من بیرون می و شما از درون خودتان به آیم بیرون می
کنیم و در ساحت  که در آن هستیم به وضعیت دیگری تحول پیدا می وضعیتی

گذاریم عبارت  قدم میگو در آن و گذاریم. ساحتی که ما با گفت دیگری قدم می
فهمید یا شما  زنم و شما می است از ساحت هرمنوتیکی، من برای شما حرف می

طریق سخن گفتن به ساحت  فهمم. ما در اینجا از زنید و من می حرف می
و این ساحت فهمیدن همدیگر ساحت  شویم فهمیدن همدیگر وارد می

 هرمنوتیکی است. 
توان گفت  می صورت کلی به ؟بفهمیمخواهیم  گو چه چیز را میو گفت در

همیشه فهمیدن سخن، فهمیدن یک موضوع است که معنایی دارد. ما در 
آن موضوع این است  در بارۀ من ۀگویم عقید کنیم و من می گویی شرکت میو گفت

 من، ۀگوید که عقید شما آن است و شخص سومی می ۀگوید که عقید شما می و
 - یک موضوع در بارۀ شود گو انجام میو ت... یک سیالن گف استگونه  این

یک موضوع صحبت  در بارۀ اما، به میان نیاید« موضوع»گرچه ممکن است لفظ 
موضوعی حرف  در بارۀ قبل،های  کنیم. ما چه در این جلسه و چه در جلسه می
آن موضوع زبان  ؟دار است. آن موضوع چیست زنیم که آن موضوع برای ما معنا می

 سخن است. و
تواند  ها در ابتدا علم به معنای مجملی نداشته باشد، اصاًل نمی لبته اگر انسانا

جا، معنا و  جایی شروع به حرف زدن کند که آن حرف بزند. باالخره باید از
مورد بحث ما  مثاًل موضوع آن حرف بزند. در بارۀ خواهد موضوعی است که می

ما است بلکه موضوع  ۀلسدر اینجا یعنی زبان و سخن، نه تنها موضوع این ج
در  ها و مقاالت است. گذشته هم بود و موضوع بسیاری از کتاب ۀجلس
موضوعی از  - چنین است گوهای فلسفی، دینی و ادبیات یا هنر هم اینو گفت

خواهیم آن را بیشتر  خود معنای مجمل به ما نشان داده است و ما حاال می
هایی که  د همواره گذشتگان و آنگوین هرمنوتیک می ۀبفهمیم. استادان برجست

در  گو کهو آینده خواهند بود، همگی در یک گفت هایی که در اکنون هستند و آن

سخنگفتن
مشارکتدریک

وگویگفت
 پیشیناست.
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 کنند و سخن گفتن ما هم، به نوعی موضوعی معین است، شرکت می بارۀ
وجود خدا، انواع و اقسام  در بارۀ مثالً  گو است.و مشارکت در همان گفت

ه و ساحت مطالب زیادی مطرح شده و این صحن اند و در ها گفته سخن
یم این هم حرف ما یگو سیاری درست شده است. ما هم میهای فلسفی ب شبکه

گفتند، سخن ابداع  زمان قدیم می کس از خودش، به آن معنا که در است. هیچ
گذاری  سخنگوها در یک شرکت سهامی که موجود است سرمایه ۀکند. هم نمی
 گفتن و زبان انسانی. کنند. این است داستان سخن می

واقعیت این است که سخن گفتن همیشه یک هویت جمعی دارد، سخن گفتن 
آن، معنا ندارد. جمع و جماعت  فقط در جمع و جماعت معنا دارد و در خارج از

کند و ما در کنارش  انسانی است که این خوان سخن گفتن را گسترده می
 کنیم.  میو در سخن مشارکت  گوییم و سخن می نشینم می

« تنها سخن من» معنا ندارد، «تنها سخن من»امری جمعی است. ، سخن
جمعی، چیزی  ۀسخن، امری جمعی است و من در آن صحن -وجود ندارد 

گونه که قباًل اشاره شده است، هر  کنم. به همین دلیل است که همان اضافه می
تواند برای  ی میگیرد و چیز ها با یکدیگر شکل می گوی انسانو معنایی، در گفت

من معنا باشد که برای دیگران هم معنا است. اگر معنایی توجه من را جلب 
االذهانی  کرده باشد زیرا معنا جمعی و بین دیگران را هم جلب ۀتوج کند، باید می

االذهانی است. اگر کسی به شما  بین گونه که خود سخن گفتن همان - است
حدی از آحاد بشر به آن معنا نرسیده است، ام که ا گفت که من به معنایی رسیده

باید به او بگویید، بگو ببینیم که آن معنا چیست؟ به محض اینکه طرف شروع به 
بینید این معنا با هزاران معناهای دیگر که در طول  کند، می بیان کردن آن معنا می

 - د یا تأییدکن را نفی میها  آن ارتباط است. یا اند در هایی گفته شده تاریخ به گونه
ها اضافه  آن کند یا کمی بر کم میها  آن یا کمی از، زند حاشیه میها  آن یا بر

چنین نیست  توانید او را قانع کنید که این است و شما میگونه  این نماید. قضیه می
گو شرکت و یک گفت هم در نخیر، تو .ه این معنا فقط برای تو معنا استک

«تنهاسخنمن»
 وجودندارد.
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ه است. هویت انسانی وجود آمد هل تاریخ انسان بگویی که از اوو ای، گفت کرده
کس برای  هیچ .شوند ها با هم انسان می جمعی است و انسان یک هویت دسته

ما تنهای تنها  شود و به همین علت هم هست که اگر خودش به تنهایی انسان نمی
آید، فکرها  مان می مان هم نشسته باشیم، فکرهایی که به ذهن در پستوی خانه

 گاه از ها در جامعه و زندگی اجتماعی است. ما هیچ انسان ۀشده توسط هم تولید
و اگر بخواهیم خودمان را از ما بودن خالص کنیم،  نداریم فرارها  «ما بودن»

 زیرا ؛مشکلی است زندگی کردن، کار« ما بودن» عوارض منفی دارد. البته در
ا فاسد و مریض. ممکن توانند سالم باشند ی شوند، می هایی که تشکیل می« ما»

حال آن جمع و جماعتی آن وجود داشته باشد و خوشا به  گرفتاری در است هزار
های  ها فقط بیماری تری دارد. بیماری بیماری کم طورنسبی هب شان«ما»که این 

یا و ها  «ما»بلکه گاهی  ،نیستند« من» هم مشوش هستند و پر از تزویر و ر
 بسیار مشکلی است. کار دروغ. که آن را چاره کردن،

همین خرید کردن،  شوند، در های اجتماعی متجلی می همین زندگی ماها در 
کاسبی کردن ...  خواندن، گوش کردن، روزنامه خواند، امتحان دادن،  درس

ها بیماری باشند، سالم زندگی کردن  این ها است و اگر سراسر همین درها  «ما»
هایی  ها هم خیانت کلی است. بدترین خیانتدر این معرکه انصافًا کار بسیار مش

کنند و  یعنی فرهنگ جماعتی را تخریب می ،کنند را خراب میها  «ما»هستند که 
کنیم و  آن شنا می مانند آب است که ما در« ما»فرهنگ  - کشانند به انحطاط می

آن شنا کرد. هیچ موضوع و  شود در و آلوده کنند دیگر نمی اگر آب را مسموم
ی تنها برای یک فرد، موضوع و معنا نیست، بلکه موضوع و معنا هویتی معنای

 جمعی دارد. 
مطلب مهم بعدی این است که چون هویت سخن گفتن با زبان انسانی، 

ها  گویی و تاریخی است، این امکان به وضوح وجود دارد که انسانو هویت گفت
فعاًل موجود است، شدگی یک سخن که در تاریخ  بتواند از هر مرتبه از فهمیده

ای دیگر بفهمند. افق فهم  گونه تر یا به جانبه همه تر و فراتر بروند یعنی بیش

افقفهمیدن
 مندنیست.کرانه
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گاه فهم نهایی  بسیاری از سخنان انسانی در هیچ کجا بسته نیست. زیرا هیچ
توان گفت که فهم این مطلب دیگر  که نمی) شود. جایی که این نکته حاصل نمی

شعر،  - دهد، ادبیات است همه نشان می تمام شده است( خودش را بیش از
 هنر.

های خارجی غافل  توجه کردن به واقعیت ها این است که ما از یکی از آفت
شویم. راه صحیح این است که ببینیم قضیه در تاریخ چگونه بوده است. دو مثال 

 الدین رومی تمام شده و به پایان رسیده است؟ جالل مثنویمعنوی آیا فهم زنم: می
قدر تازه  چرا همیشه، هنوز این ؟و به پایان رسیده است ر فهمش تمام شدهاگ

قدر تازه  تمام شده و به پایان رسیده است چرا ایندیوانحافظاست؟ اگر فهم 
تمام نشده است و به همین علت است که دائمًا شرح  و حافظ فهم رومی ؟است

است. اگر ما این  های بزرگ دینی دنیا هم تمام نشده نویسند. فهم کتاب می
تمام نشده، معنایش این است که سخن گفتن ها  این تجربه را داشته باشی که فهم

 شود بگوییم د! نمینزن دارند حرف می هنوزها  آن رومی و حافظ تمام نشده است.
نه  - شان را گفتند و تمام شد ولی فهم ما تمام نشده است سخنانها  آن که

شوند، به این علت است که سخن  نو حاصل می وبهها ن چنین نیست. اگر فهم این
آیند. سخن گفتن تنها معنایش این نیست که کسی دهان  نو پدید می نوبهها  گفتن

 داشته باشد و با دهانش صداهایی بیرون دهد یا قلم روی کاغذ بگذارد و بنویسد
زی دهان و قلم ندارند و اآلن به ما چی مولوی و حافظ که دیگر تا ما بگوییم -

کجا که تجربه  است. هرها  این تر از یند. معنای سخن گفتن خیلی گستردهگو نمی
 سخن گفتنی هست.  کنیم خطابی از سخنی متوجه ما است، در آنجا هنوز

ها همیشه سخن  هضم این مطلب البته کمی مشکل است. بعضی از انسان
اودانه شان ماندگار و ج و جاودانه هستند، سخنگوهایهای  گویند. سخن می

و فهمنده به  شنونده زنند، گوینده در سخن خود ظهور دارد. هر وقت حرف می
ای  افتد. آن فهم تازه ای اتفاق می تازه کند، امر مراجعه می دیوانحافظو  مثنوی

 افتد.  است که اتفاق می

سخنان
انگیزکهطرب

 اند.جاودانه
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خوانم تا هم کام ما کمی  من در اینجا دو سه بیت از حافظ برای شما می
را بخوانید ها  کنم هر وقت این سخن ینید که وقتی عرض میشیرین شود و هم بب

 تازه است، یعنی چه. 
باره  /عالم پیر دگرفشان خواهد شد نفس باد صبا مشک» گوید: حافظ می

شود که ما این بیت را  شدنی است؟ آیا می آیا فهم این بیت تمام« خواهد شد جوان
مکررات است؟  کنیم که تکرارخوانیم تجربه  که می یک نوبت بخوانیم و نوبت بعد

خواهیم بخوانیم؟  خواهیم بشنویم؟ دیگر نمی شویم؟ دیگر نمی آن زده می از و ما
 رو روبهبا این بیت  چنان بلند است که وقتی انسان اینجا معنا آن به نظر من نه. در

خواهد این طراوت را ارتقاء  کند و می شود، طراوتی تازه در خود احساس می می
باد نفس دارد؟  تشبیه را ببینید! «!نفس باد صبا» اندن را، تکرار کند.دهد و خو

مگر باد  ؟کند، بله ، مشک پراکنده می«فشان خواهد شد نفس باد صبا مشک»
باره جوان خواهد  عالم پیر دگر» ؟کند مگر نفس مشک پراکنده می ؟نفس دارد

دگرباره جوان عالم پیر »خوانیم  دهد وقتی می چه طراوتی به ما دست می« شد
ما فکر  استعاره را ببینید! عالم پیر!، . عالم پیر، تشبیه را ببینید«خواهد شد

 شوند. ها پیر می انسان فقط کنیم می
عالم پیر، اوه، هزاران  .گوید عالم پیر! خیلی تعبیر پرمعنایی است میاما حافظ 

و عالم پیر اند و چه شده و چه شده!  اند و رفته سال از آن گذشته است و آمده
وقت این شعر را بخوانیم، به شرط  باره جوان خواهد شد! ما هر اّما دگر ،شده

 کنیم.  اینکه خودمان حالمان خوب باشد آن را تازه تجربه می
 /سیل فنا بنیاد هستی برکند ای دل ار» خوانم تان می یک بیت دیگر برای

نیاد هستی برکند! سیل فنا ب«. طوفان غم مخور بان ز ا نوح است کشتیچون تر
حافظ در  ۀسیل فنا. فنا، فنا است. فنا سیل دارد. اّما در تجرب، تشبیه، استعاره

کند.  آید و بنیاد هستی را بر می زیبای او، فنا چون سیل است و می ۀاین استعار
 این: الزم نیست که شما هر «بان ز طوفان غم مخور چون ترا نوح است کشتی»

خوانید  دفعه می خوانید، معنای جدید بفهمید اما هر میها را  دفعه که این بیت
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 - چشید گرچه همان معنای قدیمی را فهمیده باشید، طعم یک معنای تازه را می
 آید. هم یک چیز تازه گیرتان می باز و، داستان این است

این موارد ما با ساحت عمیق فعالیت سخن گفتن حافظ )یا مولوی( ارتباط  در
کنیم. حافظ  ارتباط برقرار میها  آن یعنی در واقع با چگونه زیستن - کنیم پیدا می

را ها  آن کنند و ما خود را بیان می ۀعمد ۀهای زیست ها، تجربه و مولوی در بیان
هم به این مطلب استشهاد کرده باشم که  کنیم. شاید یک نوبت دیگر درک می

ها درد و رن  و  شد و سالبیماری ِام ِاس  خانم یکی از دوستان دانشمند ما دچار
زندگی او یک  گفت در آن روزهای آخر زحمت و گرفتاری کشید. همسرش می

این « همین؟ فالنی، دنیا همین بود؟» هم نشسته بودیم به من گفت: روز که با
های  های فراوان و امید معنا دارد! دنیا همین بود که با این همه آرزو حرف چقدر

و اآلن من باید در عین جوانی ریخت یک دفعه فروها  ینا ۀاما هم ،بسیار گذراندم
هایی که درام و  مانو بسیاری از ر ؟چیز را بگذارم و بروم! دنیا همین بود همه

گاه  شوند و هیچ و همیشه هم تکرار می - دهند تراژدی زندگی انسانی را نشان می
 گویند. می به ما شوند. زیرا همیشه یک سخن جدید کهنه نمی
عیت یا ی است که یک جمیمعنا، هم ساحت عمیق معنا و موضوعگاهی 

کند( و افراد  یدا میهم به زبان ارتباط پ جامعه را هویت بخشیده است )که این
کند. اگر ما بخواهیم از فرهنگ  متصل می جمعی به هم صورت دسته جامعه را به

در  است.« تام»توانیم بزنیم، تعبیر  هایی که می بگوییم، یکی از مثال خودمان
معنایی را در  چنین وضعی داشته است.« امت» ها، تعبیر فرهنگ گذشته مسلمان

. کرده است ها را به هم وصل می رسانده است که مسلمان برداشته است و می
 فردی از امت بودن. ۀتجرب

عالوه برموارد قبل، یک ساحت سوم هم وجود دارد که آن ساحت، ساحت 
تری است و  ویندگان نیست، بلکه ساحت گستردهگ ۀهای شخصی و زیست تجربه

شاخ و برگ معنا در آن ساحت گسترده، خیلی ریشه دوانده است. آن ساحت 
مثال برجسته برای گسترده، ساحت خردورزی انسانی در طول تاریخ است. یک 

نفوذدر
ترینعمیق

 ساحتسخن

سخنان
 آفرینهوّیت

سخنانیکه
پهنایآنپهنای
خردورزی
انسانیدرطول
یخاست  تار
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ورزی سراسری تاریخ انسانی آن موضوع است که تمام معناها و  خردورزی و زبان
ده در تاریخ زندگی انسانی، معطوف به آن موضوع و معنا موضوعات پدید آم

 هستند یعنی حقیقت الحقایق، حقیقت نهایی، معنای نهایی.
 نهایت معطوف به چیست؟ آیا های زبان و خردورزی در ها و هیاهو این غوغا

ای  گفتند فسانه»هم هستند؟ به قول خیام:  حوادث پراکنده و غیرمرتبط باها  این
وجود ما معمایی است حافظ که »و یا به قول حافظ  «د؟و درخواب شدن

 «تحقیقش فسون است و فسانه
 شود هیچ ارزشی متصور ها، نمی ورزی و زبانها  آیا برای کل این خردورزی

اما حقیقت این است که سریان شود نیهیلیسم ارزشی.  شد؟ معنای این سخن می
کار دارد و و ارزشی سرو یخ هم با یک معناییتار سراسر ورزی و خردورزی زبان

کار الُقصوی سرو گان و متألهان مسیحی، با یک غایتای از نویسند به قول پاره
داند  مین ... اما دقیقاً  هّم و غم نهایی انسان متوجه آن است با چیزی که - دارد

زبان و خردورزی انسانی  ۀخیلی گسترد ۀصحن که چیست و کیست! ولی پشت
 است. 

 
 



 

 

ازدهمدوگفتاردرس
شود و وقتی  گوییم زبان، یعنی آن فعالیتی که در سخن گفتن ظاهر می وقتی ما می

منظورمان معنای آن فعالیت سخن گفتن است. نه اینکه معنای  گوییم معنا، می
اما  ام این را من چندین بار گفته ؟های لغت چیست ها و یا کلمات در کتاب جمله

فعالیت  زبان یعنی سخن گفتن که عمل وپس در اصطالح ما . کنم باز تکرار می
 صورت گفتار کتبی یا گفتار شفاهی.  به – است

سخن گفتن  ورزی یا گاهی زبان. ورزی یا سخن گفتن انواع و اقسام دارد زبان
وجود آوردن فلسفه  هما عبادت است، گاهی ایجاد یک اثر هنری است، گاهی ب
، گاهی تهدید کردن است، گاهی شعر گفتن است، گاهی خواهش کردن است

 زبانی ما، انواع و اقسام داردهای  ... فعالیت گاهی تشویق کردن است و، است
دعا است؛  ۀجمل گوید که این جمله، مقابل آن تفکری است که می ۀو این در نقط

نهی  ۀجمل آن جمله، امر است؛ ۀجمل فلسفی است؛ آن جمله، ۀجمل آن جمله،
این  در، تهدید است. نه ۀجمل آن جمله، تشویق است؛ ۀجمل آن جمله، است؛

 شود.  تقسیم می ورزی ما است که به این انواع های زبان رویکرد فعالیت
صورت گفتاری و چه  ها چه به ورزی ما انسان تر گفتم که سخن همچنین پیش

رفتن دارد. خصلت و ویژگی فرا - یک نوع فرا رفتن است صورت نوشتاری هب
از آن افقی که فعاًل در آن افق  ؟رود میروند. از چه فرا گو و نویسنده فرامی سخن

 توانید شما می به یک افق دیگر که آن افق، افق درونی است. - قرار دارند
شخص از وضعیت موجود که در آن وضعیت موجود،  کنید که تعبیرگونه  این

 ورزیانواعزبان
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، کند به یک سالن دیگر ای باز می ای از خود و پیرامون خود دارد، دریچه تجربه
خود  یک افق و ساحت دیگر. اگر انسان هنگام سخن گفتن و نیز نوشتن، در

البته هنگام  - رود گونه است. انسان از خود بیرون می بیند که همین دقت کند می
ام، معانی  ی سخن گفتهقبلهای  بندی گونه در تقسیم هایی که همان گفتنسخن 

قوام پیدا ها  آن ت انسان باهایی که انسانی گفتن ارند، سخنصحنه د عمیق و پشت
  کند مانند سخنان فلسفی، هنری، دینی یا علمی. می

های برای سخن گفتن و  ر خصلتسای کنار یک خصلت دیگر که در
ورزی انسان گفته شد، تاریخی بودن بود. معنای تاریخی بودن این است که  زبان

خواهد  د و میآی وجود می هباالخره هر سخن در شرایط زمانی و مکانی خاصی ب
هایی پاسخ دهد یا نظری را که دیگری گفته است تأیید یا رد کند یا بر  به سؤال

تر  آنچه که دیگری گفته است حاشیه بزند یا آنچه را که دیگری گفته است بیش
کنید که خارج از زمان و مکان  سخنی پیدا نمی ...ها  این تحلیل کند و مانند

های دیگر نداشته باشد.  ها و گفتمان سخنباشد و اصاًل نظری به حوادث و 
شود و اگر  کار نداشته باشد پیدا نمیهای دیگر سرو که اصاًل با معنا چنین سخنی

ها که زبان انسانی در آن با  هم چنین سخنی وجود داشته باشد، در عالم ما انسان
شود،  و ... درست میها  ها و آوا این کلمات و جمالت و ایما و اشاره و خط

 و به همین های خودش را دارد زبان انسانی، تاریخی است و محدودیت یست.ن
را ها  آن ۀها باشد و هم ها و مکان زمان ۀدلیل، سخنی وجود ندارد که ناظر بر هم

هایی که در تاریخ بشر  کدام از سخن گیرد و با هیچ قرارها  آن ۀو مافوق هم نوردددر
یال و دمی است  سخنی همان شیر بی چنان - وجود دارند، ارتباط نداشته باشد

 . که خدا نیافریده است
عنوان اولین نکته بگویم این است که معنای  خواهم امروز به ای که می نکته

هایی که انسان  کدام از سخن تاریخی بودن زبان و سخن این نیست که هیچ
جهان هایی مهم در  کند. سخن گوید یک معنای تام و تمام به انسان القاء نمی می

رسانند،  آیند که یک مفهوم تام و تمام را به انسان می اند و می انسانی پدید آمده

ورزیزبان
 مطلق
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اما باید توجه داشت که الزمه و . و بس« مطلب همین است»گویند که  یعنی می
آن مطلب حرف زد و آن را  ۀشود در بار مقتضای این ادعا این نیست که دیگر نمی

از نظر گوینده، این یک مطلب مطلق است و  گوید که می این ادعا، نه - نقد کرد
های مطلق  هایی که ادعا زبان «.مطلب همین است که گفتم»مطلب مطلق یعنی 

 بودن دارند و در اینجا کمی تحلیل خواهیم کرد عبارتند از:
 .اخالق، زبان فلسفه و زبان ایمان زبان هنر، زبان

گوید که  کنند، می ورزی می سخن ورزی، هر کس که در این چهارگونه سخن
یبایی  کند می کسی که یک هنر را عرضه می .«مطلب همین است» گوید که این ز

یبایی را نشان می یبایی را  دهد. یک سخن هنرمندانه است و ز شاعرانه به شما ز
این سخنش جای چون و چرا  و در - گوید که این زیبا است دهد و می نشان می

گوید نگاه کن  او نمی«. سن زیبا است و بای»او مدعی است که  .گذارد هم نمی
یبا  گوید اگر الف، ب ادعای مطلق دارد. او نمی ؟است یا نه ایبببین ز باشد این ز
یبا  ایبر فالن شرط تحقق پیدا کند این زاگ، است است، اگر تو بپسندی این ز

یبا گفت، این سخن  را میها  این است. اگر است، اگر فالن کس بپسندد این ز
شد. سخن مشروط، سخنی است که معنادهی آن و آنچه که  میمشروط 

وجود آمده  هاگر آن شرایط ب خواهد به ما برساند، به شرایطی مشروط است که می
اما اگر یکی از آن شرایط یا  ،رساند باشند، آن سخن آنچه را که باید برساند می

تواند برساند. اما  خواهد نمی وجود نیامده باشد، آنچه که می هبها  آن کدام از هیچ
خواهد برساند،  سخن مطلق آن سخنی است که ادعا دارد که آنچه را که می

کس بخواهد چه  را بخواهید چه نخواهید، چه فالن چه شما آن -رساند  می
 چنین است.  نخواهد. زبان هنر این

گوید،  است. کسی که یک سخن اخالقی میگونه  این زبان اخالق هم 
این را  - اگر بپذیری، اگر موافق باشی دزدی بد است بپسندی،گوید که اگر  نمی
کند و معنایش  یعنی یک خطاب مطلق می ؛گوید سخن مطلق می گوید. نمی
چه نخواهی، چه بپسندی، چه نپسندی، دزدی بد  است که چه تو بخواهی، این

زبانهنر،زبان
اخالق،زبان
فلسفهوزبان
 ایمان
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 . است
گونه هستند. آن کس که یک جمله  سخنان فلسفی و علمی و ایمانی هم همین

زنم، حقیقت همین  حرف می کند که در این مورد که من گوید ادعا می لسفی میف
گوید که اگر این را  او هم ادعای مشروط بودن ندارد و نمی -گویم است که من می

گوید که از نظر من، این حقیقت  او می بفهمید و بپذیرید، این حقیقت است.
 است و بس.

ت تامه یک معلول تحقق پیدا کرده عل» اگر کسی این جمله را بگوید که اگر
این سخن، سخن مطلق است،  ،«باشد، آن معلول قطعًا تحقق پیدا خواهد کرد

 مشروط به چیز دیگری نیست. 
ورزی  ورزی ایمانی هم نوعی سخن چنین است. سخن سخن ایمانی هم این

گوید من ایمان دارم که لطف خداوند ما را اداره  کسی که می .مطلق است
گوید. این سخن که ما با لطف و عنایت خدا  یک سخن ایمانی می کند، می
یک سخن ایمانی است. کسی که این  وجود دهیم، ۀایم و ادام توانیم بزی می

گوید که اگر  و نمی کند گوید معنای این سخن را مشروط اعالم نمی سخن را می
 بپذیرید چه شما - گونه است گوید مطلب همین است. میگونه  این شما بپذیرید،

سخنان این نیست که  طور که گفتم معنای مطلق بودن چه نپذیرید. البته همان
 سؤال کرد .ها  آن در بارۀ را نقد کرد وها  آن بحث کرد،ها  آن در بارۀ شود نمی

فیلسوفان، نظرهای فلسفی  کنند. نشینند و اثر هنری را نقد می نقادان هنر می
ها  کنند و تئولوگ ا نقد میسخنان اخالقی ر کنند. فیلسوفان اخالق، را نقد می

 کنند. های ایمانی را نقد می هم سخن ها( دان )الهی
ورزی که نام بردم، اگر شما از بیرون  درمورد آن چهار زبان یا چهار نوع سخن

جای  ها به ورزی سخنها  آن بینید که هر کدام از نگاه کنید، میها  آن به
ها ما  آن  از رقابت وجود دارد. هر کدامها  آن ننشینند و میا ورزی دیگر می سخن
گویند که با این زبان حرف بزن. شما با هر یک  کنند و می ها را دعوت می انسان

 را که انتخاب کنید، نوع دیگرها  آن سخن بگویید و هر کدام ازها  آن از
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خواهید سخن  ورزی از کفتان رفته است. شما باید انتخاب کنید که آیا می سخن
شود  علمی ـ فلسفی، سخن هنری، سخن اخالقی، یا سخن ایمانی بگویید. نمی

هم معنای فلسفی دارد، هم  اما این سخن ،گویم بگویید من سخن ایمانی می
های  ساحت درها  این نه ! - معنای هنری دارد و هم معنای اخالقی دارد

نان گوناگون را با توانم این سخ من می توانید بگویید که گوناگون هستند. البته می
توانم یک فیلسوف اخالق را با یک فیلسوف  گو بنشانم. من میو یکدیگر به گفت

یا یک  گو بنشانمو هم به گفت در کنار زبان تحلیلی یا با یک فیلسوف دیگری
را با ها  اینۀ یا هم دان، فیلسوف را با یک هنرمند یا یک هنرمند را با یک الهی

ها یک نوع  این اما هر کدام از هم ضروری است. این درست و گاهی - یکدیگر
ها را  ورزی مهم ما این است که باید جنس این سخن ورزی است و کار سخن

شود که ما نتوانیم جنس این  جایی پیدا می ها از تشخیص دهیم. گرفتاری
  ؟که این سخن چگونه سخنی است - ها را تشخیص دهیم ورزی سخن

گویند سخن ما  میند سیطره و قدرت پیدا کنند، خواه هایی که می آن معموالً 
ی گفت که سخن من سخنی است چیز در آن هست. اگر کس سخنی است که همه

آن نیست. هر سخنی حد و  چیز در چیز در آن هست، بدانید که هیچ که همه
 تواند یک مطلب را برساند. سخن اولین و آخرین نداریم. و می حدودی دارد

 - شد، هم هنر باشد، هم الهیات باشد، هم اخالق باشدسخنی که هم فلسفه با
 چنین سخنی نداریم. 

 
هنرورزی معطوف به  دهم، زبان هنر یا زبان هنر می در بارۀ حال توضیحاتی

یبایی و زیبا هنری و  هنری، تصویر ۀنوشت شناسی است. در زبان هنری،ز
یبایی را نشان خواهند ز است، می هنرها  آن هایی که اصل و اساس نامه نمایش

یبایی  مورد اینکه زیبایی چیست، تعریف در .دهند های گوناگونی وجود دارد. ز
آیا  اند. های گوناگون زده شناس حرفست؟ در این مورد فیلسوفان زیباچی

یبایی در بیرون است یبایی، هارمونی و هماهنگی است؟ آیا ز یبایی در ؟ز ذهن  آیا ز

یبایی،تخّیلو ز
 شعر
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یبایی چیزی است که از تلف ؟است یا اصاًل آید؟  وجود می بهیق ذهن و عین یا ز
افق جدیدی جلوی  به این معنا که هر جا که ؛گونه نوآوری استزیبایی، هر

های قبلی ما سازگاری  گرچه سلیقه ،چشمان ما گشوده شد، آن زیبایی است
زبان  حال اما به هر ،ها شوم اینجا وارد این بحث خواهم در نداشته باشد. من نمی

یبا تجربه می هنر معطوف به  - نشان دهد کند، این است که آنچه را که کسی ز
یبایی را تجربه می  خواهد آن را نشان دهد.  کند می هنرمندی که ز

یبایی پیدا می نظر داشته باشید که وقتی هنرمند تجربه در کند و  ای از ز
یبایی به معنای کالسیک خواهد آن را نشان دهد می ید. اش در نظر ما نیا فورًا آن ز

شود به گل و بلبل و باغ و هارمونی و کوه و دره و  مان معطوف می ما فورًا ذهن
یبایی یعنی ... میها  این دشت و یبا یا ...ها  این گوییم ز عماًل دیده  اّما یا رخ ز

کنند یعنی آنچه  ای دیگر تجربه می گونه انی هستند که زیبایی را به نرمندشود ه می
نامیم و زیبا تجربه  نامند با آنچه که ما زیبا می کنند و می میزیبا تجربه ها  آن را که

 کنیم متفاوت است.  می
حافظ و  ها که به شعر زمانی که شعر نو در ایران پدید آمد، برای ما ایرانی

ای را که  سعدی و مولوی و ... عادت کرده بودیم خیلی سخت بود که آن زیبایی
بفهمیم که آنجا زیبایی هست.  - بفهمیم خواهد به ما نشان دهد، اصالً  نیما می

بیند زیبایی آن از نوع دیگری  خواند، می وقتی انسان مثاًل اشعار شاملو را وقتی می
ای دیگر  زیرا او به گونه - است و نه از آن نوعی که در حافظ یا سعدی است

ای دیگر  کند هم به گونه می بیند، آنچه را که ادا ای دیگر می به گونه و وقتی بیند می
 ای دیگر.  آورده به گونه است و تشبیهی هم که می

ها و وزن. شعر بودن شعر، وابسته به قدرت  تخیل است نه قافیه شعر ۀمای
همان موضوعی که مثاًل آقای دکتر  - شود تخیلی است که در آن شعر دیده می

گوید. اگر شما  می« صور خیالی در شعر فارسی»شفیعی کدکنی در کتاب 
است یا نه، باید ببینید چه صورت خیالی و چه  اهید ببینید که شعر، شعرخو می

یبا تقلیدی است یا ابتکاری یبایی در آنجا هست و اینکه آیا آن تخیل ز که  ؟تخیل ز
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یبا نمی  تواند تقلیدی باشد و آن تخیل زیبای باید مال خود شاعر البته تخیل ز
کنند و به دنبال خودشان  یهای خیالی ما را تسلیم خود م این تصویر. باشد

کنیم و در این گوش دادن، دنبال گوینده یا دنبال  نشینیم و گوش می کشند و می می
من  .کنیم آن خود می پذیریم و از شویم و آن را می شویم و رها می سخن روان می

برای شما موسیقی را مثال زدم و فکر کردم که امروز چند بیت از زبان مکتوب و 
تان بخوانم تا در اینجا مانند کارگاهی تجربه کنیم که این سخنان  ملفوظ برای

دارند و به ما  کنند؟ چگونه ما را به سکوت وامی واقعًا چگونه ما را جذب می
مورد زبان  گویم، چه در من در اینجا می کنند. اساس مطالبی که خطاب می

مورد زبان  رچه د مورد زبان اخالقی و چه در مورد زبان هنری، چه در فلسفی،
کنند.  خطاب می - کنندگی دارند این است که این سخنان، حالت خطابایمانی، 

نه اینکه گوینده سخن خطاب  .کند کند. نوشته خطاب می گفتار خطاب می
کنیم چه حالتی  را باز می دیوانحافظکند. وقتی ما  سخن خطاب می - کند می

حافظ. زمانی شما قابل تجربه استها  این کنیم؟ اتفاقاً  پیدا می را باز  دیوان
کنید و زمانی هم مثاًل یک کتاب فیزیک یا شیمی یا ریاضی را  کنید و نگاه می می

بینید که وقتی شما  آن نوشته شده است. اصاًل می که مثاًل چند فرمول ریاضی در
خواهید گوش کنید  ؛ در یکی مینید یا آن یکی را، دو حالت داریدک این را نگاه می

حافظتی وق - خواهیم گوش کنیم، چیزی به ما  کنیم می را مطالعه می دیوان
خواهیم گوش کنیم. اما وقتی یک کتاب فیزیک را مطالعه  گویند که می می
آنجا پیدا  کنیم متفاوت است و ظاهرًا وضعی که در کنیم، وضعی که پیدا می می
یم. ظاهرًا وقتی خواهیم آن را بفهم اند و می شود این است که یک چیزی گفته می

آن  خواهیم آن تسلط داریم و می شویم، از باال بر ما با یک کتاب علمی مواجه می
را بفهمیم. اما وقتی  حافظ ای  کنیم، مثل اینکه او چهره مطالعه می رادیوان

در هر  خواهیم نگاهش کنیم. گشوده است که ما را در چنبر خودش گرفته و ما می
کند. خطاب آن  فرق میها  نوع خطاب اما ؛دارد ای خطاب وجود دو، به گونه

شود که مثاًل  اینجا یک فرمول هست که بیان می کتاب فیزیک این است که در
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شود. این واقعًا خطاب است و به همین علت هم وقتی ما  چگونه ساطع می نور
کنیم، آنچه را که در این کتاب است جدی  به یک کتاب فیزیک نگاه می

 آن خاطراتش را نوشته است ک کتاب سطحی را که مثاًل کسی دراما ی .گیریم می
صورت جدی  گیریم و به ا این کتاب را جدی میگیریم. اینکه م جدی نمیگونه  آن

گوید که این  چیزی از داخل کتاب می کنیم به این علت است که به آن نگاه می
اینجا  درگوید که  نمی نیمک ببین چیست! اما وقتی حافظ را بازمی جدی است،

گوید ببین، زیبایی  چیست. می یک امر جدی هست، ببین که آن حرف جدی
 زبان زیبایی ؟! ببین چیستگوید من را تماشا کن هست! من را تماشا کن! می

چنینی دارد و مشروط نیست. وقتی ما حافظ یا  است و خطاب اینگونه  این
هم گفتم اصاًل به توصیف موسیقی  که من در گونه خوانیم، همان مولوی را می

ها  نه، این بیت - گیرد ها من را می آید که اگر چگونه باشد این بیت مان نمی ذهن
گوید که من  چون او می ؛یرد و مشروط به هیچ شرطی هم نیستگ من را می

 و به تعبیر آن فیلسوف که این کتاب را نوشته است و من خیلی از همینم که هستم
کند که  ر فقط همان است که هست. سپس اضافه میزبان هن ،کنم آن استفاده می

ها  کند. آن بیت این زبان که همان است که هست، افقی از آینده به روی ما باز می
افقی از آینده به روی ما باز ها  آن - را هایی از موالنا را هم خواهم خواند، بیت

یبایی این ؛کنند می  .چنین است زیرا ز
یبایی دیوار ندارد و وقتی یبایی قرارمی ز گیرد، افق باز است.  انسان در برابر ز

گوید که یک گام  این زبان می. استگونه  این این مسئله تنها در زبان هنر و شعر
یبایی را چشیدی اما وقتی ذره به جلو آمدی و ذره یبایی را  ای از ز ای از این ز

یباتر از  چشی، تجربه می می یبایی پس و پشت دارد، ز آن زیبا هم کنی که این ز
یباتر نیز. این حالت در تجرب ممکن است باشد یبایی وجود دارد ۀ... و از آن ز  ،ز

اما در بررسی یک فرمول ریاضی نیست. یک فرمول ریاضی همان است که 
« جان»ام که این  گفته« مثنویمعنویمعنای جان در » هست. من در سخنرانی

جان بیشتر، انسانیت  چقدر هر» گوید که گوید و می آن سخن می که مثنوی از

زبانهنرافق
آیندهراباز

 کند.می
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گاهی از عدم»، «تر بیش گاه شدن از افق« آ هایی که در دسترس  است. یعنی آ
شناس ژاپنی  به ژاپن داشتم با یک فیلسوف دین نیستند. درسفری که چندی پیش

شناسی که شما از آن  به من گفت که فالنی، این نوع دیناو  .کردم صحبت می
ها را قبول  شناسی اروپایی و ما دیناست ها  ییی مربوط به اروپایگو سخن می

گفت فالن کتاب  شناسی ما از نوع دیگری است. سپس توضیح داد و نداریم. دین
آلمانی آن کتاب را خواندم،  ۀمن ترجم ؟گویم وانید و ببینید که من چه میرا بخ

 گوید گیرد این است که می کتاب به نوع دانش غربی می ۀدیدم اشکالی که نویسند
گوید  صورت فیکس می هجا ب زیرا در همه ،بندد های انسان را می دانش غربی افق

شود و پشت  رو روبههای باز  گذارد که انسان با افق که مطلب همین است و نمی
و این  - ، برود«مطلب همین است»گویند که  میها  آن آن جاهایی که ۀصحن

رد. مثالش هم همین گی همان علمی است که با نگاه پوزیتیویستی شکل می
مطلب است: این فرمول ریاضی این است، آن فرمول ریاضی آن است، فیزیک 

تکنیکی  صورت یک جهان شیمی آن است و اصواًل جهان را بهاین است، 
کنند. جهان یک ماشین خیلی  های انسان مجسم می وار درمقابل چشم ماشین

تنظیم شده و چیزش با هم  ست، یک ساعت بسیار خوبی است، همهخوب ا
به آنجا دست بزنی، اثرش در  مثالً  کند و اگر خوب کوک شده و خوب کار می

خواهی از فالن  جایش را بپایید. اگر می و باید همه شود جای دیگر ظاهر می فالن
گرفتاری که برایت پیدا شده رهایی پیدا کنی، باید فالن تصرف را در این جهان 

! آن مؤلف چنینی یک جهان این - ض کنیاش را عو بکنی و فالن پیچ و مهره
کتاب نوشته بود که ِاشکال دید ژاپنی به این نوع غربی نگاه کردن به جهان این 

دارد و  مان است باز می مقابل چشمان هایی که در پرده است که ما را از دریدن
شود. این سخن، سخن خیلی جالبی است.  ها می مانع از رفتن به پشت این پرده

کند به این علت  می گویم زبان شعر و ادبیات و هنر، افق آینده را باز ن میاینکه م
گوید که وضعیت از همین قرار است و حاال تو هر کاری  است که این زبان، نمی

بلکه مثاًل در  !نهوضعیت همین است که هست.  - خواهی بکنی، بکن که می
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 یتی که در آن قرار داردگیرند و از آن وضع زبان شعر و ادبیات دست انسان را می
یبایی خودش را نشان آدمی برو ببین چه خبر است - کنند بیرون پرتاب می به ! ز

یبایی دیده می می کند که  ا پیدا میشود، انسان این تجربه ر دهد و اصاًل وقتی ز
یبایی آری، این نمونه یبایی ، ایست از ز یباتر از این هم تصویر شود. اصاًل ز ز

و به این  - کشاند و اعماق می ها و آن سوها ن را به باطنچیزی است که انسا
گرا نه به این  آخرت .گرا گرایی زبان شعر و ادبیات آخرت گویند خاصیت آخرت می

آخرت به  وجود دارد! نه، معنا که جهان دیگری در جای دیگری غیر از این دنیا
ه را به زبان شعر و ادبیات دریچ - است، آخر یعنی دیگری« دیگری»معنای 

این به  کند. از می باز سوی ساحت دیگری که غیر از وضع فعلی و موجود است،
اینجا برای شما  کنند. من فکر کردم که چه ابیاتی را در می گرا بودن تعبیر آخرت

گونه  این بخوانم که هم قدری تنوع داشته باشد و هم ما خودمان تجربه کنیم که
توان به خوبی  برابر این ابیات می کنند. در یها با ما چه م ها و سخن گفتن زبان

گیریم، چه حالتی  ها قرار می ورزی  سخنگونه  این تجربه کرد که وقتی ما در برابر
افتیم که دست  شویم و دنبال شاعر راه می چگونه تسلیم سخن می -کنیم  پیدا می

 نجایی کهآ دانیم حالی که نمی ! درخواهی ببری، ببر ما را بگیر و هر کجا که می
 باید برسیم و ببینیم کجا است. و ؟کجاست برد، دست ما را گرفته است و می

فهمیم که در عین حال که ما را به جایی رساند  جایی رسیدیم، می نهایتًا هم که به
است، اما کاماًل برای ما قابل تصور است که آن سوی آنجا هم، ممکن است 

های باشند و به یک معنا،  فقپشت آن افق هم ممکن است ا جاهایی باشد.
  مانیم! های دور می همیشه در طلب یا حسرت آن افق

همین است که  تراژدی انسانی در - آید می در اینجا است که تراژدی پدید
رسد، گاهی حتی حوادثی  رود و نمی نه تنها دائمًا می رسد. رود و نمی دائمًا می
شود.  به پایین پرتاب می است به ناگهانبعد از آنکه مقداری رفته  افتد که اتفاق می

و یک  برویمگشاییم که از وضعیت موجود فرا میچقدر ما در زندگی بال و پر 
دوباره  شود. ای که سرنگون می مثل فواره - گردیم رویم اما دوباره برمی قدری می

زبانهنرشنونده
رابهوخواننده
بیروناز

خودشانپرتاب
 کند.می
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گردیم!  دوباره برمی - ای یک امیدی، دوباره یک گشایشی، دوباره یک افق تازه
 ک بودن زندگی همین است! تراژی

گوید که از بایزید و حالج  جایی می او که در .اشعاری از موالنا خواهم خواند
گفت  دانید که بایزید از جمله کسانی بود که سخنانی می زند. شما می حرف می

هایی برایش پیدا  کردند. او شطحیاتی داشت و تجربه دیگران آن را تحمل نمی که
توانستند تحمل کنند. خودش هم  کرد و دیگران نمی بازگو می راها  آن شد که می

گفت، مستی عرفانی، و  حال مستی می زیرا آن مطالب را در ،شد بعدًا پشیمان می
و  های عجیب و غریبی زده دید که خیلی حرف آمد، می بعد از آنکه به خود می

 « .لحقانا ا»مثل ادعای حالج که گفت  - ادعاهای عجیب و غریبی کرده است
 .وای شأن من چقدر باعظمت است« أنیسبحان ما اعظم ش» گفت بایزید می

آمد و  اینکه به خود می آمد و بعد از گفت که بوی الوهّیت از آن می سخنانی می
گفت که اگر روزی دیدید  ها را زدی، می شما این حرف گفتند که آقا مریدها می

چاقو به دست بگیرید و بر تن من  تان یک زنم، هر کدام ها می که من از این حرف
 بزنید. 

یبا ترسیم می، موالنا که باز هم  - کند که چه اتفاق افتاد این صحنه را بسیار ز
مرتبًا ها  آن ها زد و اطرافیان هر کدام یک کاردی در دست گرفتند و با از آن حرف

بدن بایزید شد و در  پیدا میها  آن ها در بدن خود اما زخم - زدند بربدن بایزید می
شد! مولوی این را در اینجا خیلی زیبا و مفصل ترسیم  هیچ زخمی پیدا نمی

توانیم پیش  خوانم تا ببینم که تا کجا می تان می کند که من حاال قسمتی را برای می
سوفان هایی را که فیل خواهیم مثل یک فعالیت کارگاهی، حرف چون می - رویم

 گویند، تجربه کنیم. زبان می
 

 [منظورش مریدان بایزید است] ریدان آن فقیر محتشمبا م
 [نگاه کنید یزدان منم] بایزید آمد که نک یزدان منم

 

ترسیمشاعرانۀ
موالناازکارد
زدنمریدانبر
 تنبایزید
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 گفت مستانه عیان آن ذوفنون
 [من را عبادت بکنید من خدا هستم،] ال اله اال انا ها فاعبدون

 
 احچون گذشت آن حال گفتندش صب
 تو چنین گفتی و این نبود صالح

 
 [ها زدم یعنی از همین حرف] کنم من مشغلهگفت این بار ار 

 کاردها بر من زنید آن دم حله
 

 حق منزه از تن و من با تنم
 چون چنین گویم بباید کشتنم

 
 چون وصیت کرد آن آزاد مرد
 هر مریدی کاردی آماده کرد

 
 مست گشت او باز از اوسغراق زفت

 هاش از خاطر برفت  آن وصیت
 

 [گفتند از یک جایی نی یک چیزی به اویع] نقل آمد عقل او آواره شد
 صبح آمد شمع او بیچاره شد

 
 عقل چون شحنه است چون سلطان رسید

 شحنه بیچاره در کنجی خزید 
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 عقل سایه حق بود حق آفتاب
 [رود ، میتابی ندارد] سایه را با آفتاب او چه تاب

 
 چون پری غالب شود بر آدمی
 گم شود از مرد وصف مردمی

 
 پری گفته بود هرچه گوید آن

 زین سری زان آن سری گفته بود
 

 چون پری را این دم و قانون بود
 ؟کرد گار آن پری خود چون بود

 
 [د این آقای بایزید، پری شده بودیعنی خو] اوی او رفته پری خود او شده

 ترک بی الهام تازی گو شده 
 

 چون به خود آید نداند یک لغت
 چون پری را هست این ذات و صفت

 
 خداوند پری و آدمی پس

 از پری کی باشدش آخر کمی 
 

 شیرگیر از خون نره شیر خورد 
 تو بگویی او نکرد آن باده کرد
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 ور سخن پردازد از زر کهن 
 تو بگویی باده گفتست آن سخن

  
 ... رسد به اینجا که گوید تا می گوید می را میها  این

 
 عقل را سیر تحیر در ربود

 [؟چه گفت !دیگر رفت باالتر] گفته بودتر گفت که اول  زان قوی
 

 نیست اندر جبه ام اال خدا 
مثل  ؟گردی ها می آسمان همین جاست، تو در] چند جویی بر زمین و بر سما

معشوق همین جاست /ای قوم به ح  رفته کجایید کجایید :موالنا که گفت
ام  ست اندر جبهگفت: نیاید به آنجا بایزید هم  اید و رفته بلند شدیده حاال، بیایید

 [جویی برسما، خدا را درآنجا میچند جویی بر زمین و  اال خدا
 

 آن مریدان جمله دیوانه شدند
 زدند کاردها در جسم پاکش می

 
 خلید هرکه اندر شیخ تیغی می

 [العمل آن، این بود ونه یعنی عکسبازگ] درید بازگونه از تن خود می
 

 [هم بر تن آن ذو فنون نماند اثر حتی یک] یک اثر نه بر تن آن ذوفنون
 وان مریدان خسته و غرقاب خون

 
 هر که او سویی گلویش زخم برد
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ده بود، گلوی خودش چاقو را به گلوی خودش ز] حلق خود ببریده دید و زار مرد
 [پاره شده بود

 
 وانک اورا زخم اندر سینه زد

 سینه اش بشکافت و شد مرده ابد 
 

گه بود از آن صاحب قران  وانک آ
 دل ندادش که زند زخم گران 

 
 [دانست او کیست ش یعنی یک ذره مینیم دان] نیم دانش دست او را بسته کرد

 جان ببرد اال که خود را خسته کرد 
 

 روز گشت و آن مریدان کاسته
 از خانه شان برخاسته ها  نوحه

 
 پیش او آمد هزاران مرد و زن 

 کای دو عالم درج در یک پیرهن 
 

 تن مردم بدی این تن تو گر
 چون تن مردم ز خنجر گم شدی

 
 با خودی با بی خودی دو چارزد

 با خود اندر دیده خود خار زد
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 ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار
 زنی آن هوش دار بر تن خود می

 
 زانک بی خود فانی است و ایمنست

 تا ابد در ایمنی او ساکن است 
 

 نقش او فانی و او شد آینه 
 یر آن جای نه غیر نقش روی غ

 
 گر کنی تف سوی روی خود کنی

 ور زنی بر آینه بر خود زنی
 

 ور ببینی روی زشت آن هم توی 
 ور ببینی عیسی و مریم توی

 
 او نه اینست و نه آن او ساده است 

  نقش تو در پیش تو بنهاده است
 

 چون رسید اینجا سخن لب در ببست
 چون رسید اینجا قلم درهم شکست

 
 چه فصاحت دست داد لب ببند ار 

 دم مزن والله اعلم بالرشاد
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 ؟کردید االن شما اآلن چه می ؟کردم من چه می ؟کردیم خوب ... ما چه می
رفتیم و  و ما هم دنبالش میگفت  یکی می ؟درست است همه روانه شده بودیم.

داد و دست  ای را به ما نشان می گشود و جای تازه سطر، افق جدیدی می سطربه
و خودمان را تسلیم  ما گوش کردیم برد. برد و می برد و می گرفت و می میما را 

کنیم که از هزاران یکی نشان ما داده  هم احساس می آخر در – کردیم و لذت بردیم
گویند که این سخنان  از هزاران، یکی. این است آن چیزی که می - شده است
ها  این دهند که فراتر از ان میکنند و به انسان نش طلبند، افق را باز می تسلیم می

 شود رفت.  هم می
ر ذهن ما پیدا ها د هایی که ما شنیدیم، انواع و اقسام پرسش اآلن با این حرف

آن چه ساحتی است که  ؟ها یعنی چه این حرف هایی بود؟ سبتشد: درآنجا چه ن
ها  این پیوندد؟ یعنی چه بر تن او زد ... البته وقوع می هاین اتفاق در آن ساحت ب

ث حتمًا به این شکل اتفاق افتاده است. ما دوانه اینکه این ح مثال است،
اما در اینجا حقیقتی  ؟دانیم که آیا واقعًا به این شکل اتفاق افتاده است یا نه نمی

 .کند د که آن حقیقت ما را رها نمیشو می صورت نمادین تصویر هب
نی که در آن سخ است. مشروطد اینکه معنای زبان اخالقی هم نابع ۀنکت

ای از  پاره گوییم. آید و به آن سخن گفتن اخالقی می می انخوب و بد سخن به می
ورزی  اینکه سخن در بارۀ فیلسوفان زبان مثل ویتگنشتاین مطلب خیلی جالبی

اخالق سخن گفتن  در بارۀ اینکه اخالقی سخن گفتن -اند اخالقی چیست گفته
اند که اخالق یعنی  ن مسئله، به این مطلب رسیدهنهایتًا از تحلیل ای ؟یعنی چه

قبل از اینکه من حرف او را در اینجا توضیح دهم،  ؟خوب و بد یعنی چه ؟چه
زبان، بیان کنند که خوب  ۀکنم که اگر بخواهیم در این نوع از فلسف عرض می

گوییم.  ما در سنت می چیست و بد چیست، متفاوت با آن سخن خواهد بود که
صورت سنتی در ذهن ما وجود دارد، این سؤال است که عمل خوب  بهآنچه که 

 شود که شود که وقتی گفته می سؤال مطرح می این ؟چیست و عمل بد چیست
اینکه فالن عمل بد است، یعنی  ؟فالن عمل خوب است، یعنی چه خوب است

چگونهگوش
کردنبهاین
ترسیمازخودبه
بیرونپرتاب

 شویم.می

 زباناخالق



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 142
 

 ۀگوییم که فلسف کنیم و بعد هم می ما کار را از اینجا شروع می ؟چه بد است
کنند که افعال  علمی هستند که برای ما بیان می علم اخالق آن فلسفه و خالق وا

 خوب چیست و افعال بد چیست. این، آن مطلبی است که در ذهن ما وجود دارد
اشاعره و ) آغاز بین دو گروه معروف متکلمانو بعدًا در سنت اسالمی ما، از  -

کند که فعل بد  سان معین میاختالف افتاد و معتزله گفتند که عقل ان (معتزله
قبح عقلی( و  و اسمش را گذاشتند حسن و) چیست و فعل خوب چیست

تواند بفهمد که فعل خوب و  رسد و نمی ! عقل ما به اینجا نمیدیگران گفتند که نه
بود ... اما ها  بلکه خدا باید این را به ما بگوید. این کشمکش ،فعل بد چیستند

اینکه  - ن متمرکز بود که عمل خوب را تشخیص دهندها بر ای بحث ۀنهایتًا هم
های جدید اخالق،  در فلسفه ؟عمل خوب کدام است و عمل بد کدام است

جای  زبانی مانند ویتگنشتاین، بحث به فیلسوفان تحلیلی ۀمخصوصًا در فلسف
بلکه از زیستن  ،گوید منتقل شده است. از عمل خوب و بد سخن نمی دیگر

صفت آن زیستن است: چگونه  «خوب»گویند.  ن میخوب و زیستن بد سخ
این خوب یا بد صفت  مسئله این است. ؟ای ای یا بد میزی خوب میزی ؟ای میزی

شود،  که مرتکب قتل می زیستن است و زیستن خوب و زیستن بد داریم. کسی
دهد. این دو با هم  ید، نه اینکه انسانی است که عمل بدی انجام میا  زی بد می

شود. سخن اخالقی  های اخالقی عوض می اینجا معنای جمله ارد. درتفاوت د
گوید که زیستن خوب این است و زیستن بد آن  سخنی است که به شما می

براساس  ؟یدا زی اینکه یک انسان چگونه می کند و او به زیستن نگاه می، است
ارزش برای  - دهد این مبنا، هر سخن اخالقی یک ارزش مطلق را نشان می

 نسان از آن نظر که انسان است. ا
های اخالقی این  کنم: یکی از جمله عنوان مثل چند جمله اخالقی ذکرمی هب

اخالقی در زبان ما  ۀخوب این جمل «!شویتو نباید مرتکب قتل »است که 
 ؟چیست «تو نباید مرتکب قتل شوی»معنای  ؟اما معنای آن چیست .وجود دارد

عمل بدی است و تو نباید این عمل بد را مرتکب  بفهمیم که قتل،گونه  این آیا

تفاوتمتن
عملیومتن

 شاعرانه



 143|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

بینید عمل است و  کنید، تمام آنچه که می نگاه میگونه  این وقتی شما ؟شوی
آیا معنای آن جمله  اید، عملی که نباید مرتکب شوید. برعمل و فعل متمرکز شده

 در «تو نباید عمل قتل را مرتکب شوی»گویید که  یا وقتی شما می ؟این است
فاوت دارد. نباید این دو تا با هم ت «!تو نباید قاتل باشی»خواهید بگویید  ع میواق

باشد، شخصی که این گونه  این ! زیستن قاتالنه بد است. اگرای قاتالنه بزی
ارزش  زیستن بی ۀگوید، ارزش را به زیستن منتقل کرده است و در بار جمله را می

زیستن با ارزش و  در بارۀ ه است وگوید، ارزش را به زیستن منتقل کرد سخن می
شود که دروغ گفتن بد است،  گوید. یا مثاًل گفته می ارزش سخن می زیستن بی

یعنی دروغ گفتن یک فعل و عمل است که  ؟این دروغ گفتن بد است یعنی چه
پردازانه زندگی  هید، آن عمل بد است؟ یا نه، دروغاگر شما آن عمل را انجام د

بینید  کنید، می ست. وقتی این سخنان را کمی تحلیل میکردن بد است، زشت ا
حرف گونه  این کسی که - شوند به زشت و زیبا که در اینجا بد و خوب تبدیل می

بیند که  زیستن زشتی می پردازانه زندگی کردن یا قاتالنه زیستن را وغزند، در می
ن گران همابرای دی»گویند که  می اخالقی دیگر ۀیک جمل الیق انسان نیست. در

پسندی برای  خود نمیآنچه را که برای »و  «!پسندی را بپسند که برای خود می
اگر حاضر »گویند که  یا وقتی می ؟معنای این جمله چیست «!دیگران نپسند

یعنی این  -« نیستی دست خود را با آتش داغ کنی، دست دیگران را هم داغ نکن
ِبزی که در گونه  آن ؟از زیستن استیا نه، اینجا باز صحبت  ؟عمل را انجام نده

پسندی برای دیگران هم  باشد که آنچه را که برای خود نمیگونه  این زیستن تو
جمالت  ۀکنیم که هم واقع از این زاویه نگاه می نپسندی! ما در این تصور، در

گویند که بد  که میها  آن است و چه  گویند که خوب این که میها  آن اخالقی، چه
 ۀنگاه کردن نتیجگونه  این کنند. ، خوب زیستن و بد زیستن را تصویرمیاین است

خیلی مهمی به همراه دارد و آن این است: اگر شما بر این امر متمرکز شوید که 
بر خود آن را بپسند که برای »، «دروغ نگو»، «مرتکب قتل نشو»بگویید که 
 -« پسندی د نمیبرای دیگری نپسند آن را که برای خو»و  «پسندی دیگری می
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ها را  ها را انجام بده و آن عمل سخن گفتن این است که این عملگونه  این معنای
 ۀشود، یک مسئل دادنی می تعلیم ۀصورت اخالق یک مسئل  انجام نده و در این

مان یاد  دادنی یعنی اینکه من و شما مثاًل در خانواده باید به فرزندان تعلیم یاددادنی.
بخوانیم که ها  آن بد است و چه چیز خوب! مرتبًا در گوشدهیم که چه چیز 

ر آن مبنای دوم، اما بنا ب دزدی بد است، دروغ بد است، احسان خوب است.
شود  شود آموزش داد، اخالق را می اخالق را نمی - دادنی نیستاصاًل اخالق یاد

وب که این زیستن خ - شود به فرزندان نشان داد نشان داد. زیستن خوب را می
 - است و آن زیستن بد است، بدون اینکه روی این بد یا این خوب تأکید شود

ایست که خودش، خودش را نشان  گونه اصاًل زیستن خوب به هزیرا در این نگا
 ۀاین نکت قدر از بد و خوب حرف بزنید. دهد و اصاًل الزم نیست که شما این می

اصاًل نوع تربیت اخالقی شود و  می تربیت ظاهر خیلی مهمی است که اثرش در
مان، خطاب  ایم که این زیستن ای بزی گونه زیرا شما و من باید به ،شود عوض می

 داشته باشد. 
شود آن سخنی که یک زیستن خوب یا یک زیستن بد  پس سخن اخالقی می

پردازی و  بینید که سخن اویه نگاه کنید، میدهد. اگر از این ز را بازتاب می
بد و خوب به آن معنا  ۀدهد. قضی قی هم یک معنی را نشان میپردازی اخال زبان

دهد. درست مانند  که در ذهن ما هست، نیست بلکه یک معنی را نشان می
دهد، این هم یک معنی را  مطلب قبل که گفتیم هنر یک معنای مطلق را نشان می

اگر  -«کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» مان داریم که سّنت دهد. ما در نشان می
زنید، با زبان حرف نزنید. ما تمام کارمان با زبان  با دیگران از اخالق حرف می

وییم که خوب این است، بد این گ نویسیم، می حرف زدن است. وقتی کتاب می
گوید که خوب این است و بد این است. رادیو و  رود می آقا که منبر می .است

 این است، بد این است! یعنی همهگوید که خوب  کند می تلویزیون که تبلیغ می
یبایی زندگی و زیستن خوب را نشان دهید که این زندگی، «! السنتکم» با عمل، ز

مثل  امر!( نه باید زیست به معنای تحکم و) باید زیستگونه  این خوب است و

یبازیستنو ز
 زشتزیستن
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چنین است، ببین  این کاال این - خواهید بفروشند، نشان دهید کاالیی که می
یبا می چقدر زیباست! خانه یبا نکنید و  .کنند تا فروش برود را ز اما شما خانه را ز

الی آن خانه بر تابلویی که بر با کثافت سر تا پای خانه را گرفته باشد و دائماً 
شود! این به چه  چنین که نمی شده است. اینگونه  این ! وضع مااید، تبلیغ کنید زده

این نگاه و  ین داستان دارد، درمفاسدی که ا خورد؟ به هر حال، عالوه بر درد می
دادنی  نشان دادنی نیست،کنیم، اخالق یاد زبان اخالقی می با این تحلیلی که ما از

های اخالقی،  ازیپرد و سخنان و سخن است و در این تحلیل زبانی، جمالت
کس که این سخنان  آن .زیستن خوب انسانی هستند ۀدهند دهنده و بازتاب نشان
یک  - گریزی نداریم(« معنا»دهد )ما از تعبیر  ی را نشان میگوید معنای را می

گوید که این  دهد و می ای را نشان می کننده عنایی را، یک نمودنی را، یک خطابم
این زیبا است و برو برگرد هم ندارد! او  گونه است، ارزش مطلق دارد. این همین

یشه تقید داشته باشد که زیستن که انسان همگونه  این گوید او می گوید. این را می
یبا ارزش مطلق دارد. معنای ارزش مط راستگو باشد، لق دارد این است که این ز

! یعنی این برای انسان از آن نظر که انسان است شایسته است. من این است
 گوید.  کنم که او این را می و فکر می یابم میگونه  این مطلب را

گونه  این وط وجود دارد و کسی کهمشراینجا هم باز یک معنای نا پس در
رده باشند، دروغ ها تحقق پیدا ک گوید که اگر فالن شرط گوید، نمی سخن می

بد است، ببینید،  - گونه است گوید که مطلب همین ! او میگفتن بد است. نه
برای دیگران بپسند آن را که بر خود »گوید که  اگر کسی می زشت است.

یک مطلب ، «پسندی ند آن را که برای خود نمیپسندی و برای دیگران نپس می
ینجا هم دقیقًا ا کند. در یک ارزش ایجابی را بیان می گوید و در واقع ایجابی می

گوید،  گوید که این زیستن است. یک سخن مطلق می می - گوید همین را می
 دهد.  یک معنای مطلق را به ما نشان می - گوید سخن مشروط نمی

 گونه که زبان شعر و ادبیات، افق را باز است که همانو آخرین نکته این 
یبایی را برای ما امری مجسم  کند و ما را از وضعیت موجود بیرون می می برد و ز

اخالق
دادنیاستنشان

 ونهیاددادنی

گشاییاخالقافق
 دادنینشان
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یبایی نمودار هر تر از که زیبا کند که حد و مرز ندارد و همیشه ممکن است می  ز
ا را همیشه الق هم افق درونی مگونه است. زبان اخ زبان اخالق هم همین - شود

دارد. وقتی شما قضیه را به  ها باز نگه می ها و ارزش ارزش سوی خوب خوب به
زنید، این خوب زیستن چیزی  برید و از خوب زیستن حرف می اخالق می ۀحیط

توانم به ساحت  این وضعیت خوب زیستن می است که افقش مسدود نیست. از
تواند  دارد و انسان نمیمرز ن« خوب» .زیستن دیگری منتقل شوم، ساحت بهتر

یبایی را زندانی کند.  گونه که نمی قفس زندانی کند، همان خوب را در تواند ز
یبای !ببین :تواند بگوید که گونه که نمی همان ی این است که در این چهارچوب ز
ها  آن تواند بگوید که خوب و بد درچهارچوب هستند. امکان ندارد که نمی .است

ممکن است و از آن  تر از زیستن خوب، خوب - نددر چهارچوب قرار گیر
... و همیشه سخنان مطلق سخنانی هستند که  هم ممکن است تر تر، خوب خوب

بندند. به همین دلیل است که  نمی هیچ کجا پرونده را بر افق درونی ما نهایتًا در
ر و چیزی غی این را بکن و آن را نکن اگر شما اخالق را در این خالصه کردید که

شان خالی کردید و در چند  صحنه ها را از پشت نگفتید و این زبان از این به مردم
خشک خالصه کردید و مردم را با این زبان به اخالق دعوت  دستور امر و نهی

در این صورت،  - سوی خوب و بد را بستید آن افق درونی به ۀاما درواز ،کردید
 اید. افتاده ها گیر شکلاید و در چهارچوب  شده (فرمالیست)گرا  شکل
 



سیزدهمگفتاردرس
های فلسفی که در طول تاریخ انسانیت  ورزی ها و زبان انواع و اقسام تفلسف

اند. اگر در هنر از زیبایی  داشته کارحقیقت چیست سرو ۀاند با مسئل وجود داشته
های فلسفی ازحقیقت سخن  بحث ارزش، در اخالق از شود و در سخن گفته می

 دنبال این هستند که حقیقت را پیدا کنند. های فلسفی به بحث - شود یگفته م
 ۀمکتب فلسفی دیگر، فلسف .کنم شناسی صحبت میوجود ۀفلسف نخست از

تحلیل زبان است. این سه مکتب  ۀشناسی است و مکتب سوم، فلسف معرفت
 اند ها را در طول تاریخ تشکیل داده ترین فلسفه فلسفی یا سه گونه فلسفیدن، مهم

اند،  یک از این سه هدف را دنبال کرده های فیلسوفانی که هر گرچه بیان -
 گوناگون بوده است.

ها  خواهند وجود و موجود را بشناسند. از هست شناسی میوجود ۀدر فلسف 
هست! سؤال این است. از  واقعاً  ها. چه چیز اساس هست شود و از سؤال می

ها را پیدا کردیم. اساس این  ن هستشود و اینکه اگر ما ای وجود سؤال می
 چیست؟ ها  هست

خواهد به یک سخن  کند، می سؤاالتی دربارۀ این موارد مطرح می فیلسوفی که
یک  - یعنی به پاسخی که آن پاسخ، برای او سخن نهایی است ؛نهایی برسد

 های فلسفی ورزی ها و سخن ر مقابل آنچه که از بحثمعنای تام است. او د
اگر او دوباره بپرسد و  .شود یپذیرد و تسلیم م ه است، یعنی آن را میآمد دست به

آن پاسخ  ،دیگری کند و مقدمات دیگری فراهم شود و به پاسخی برسد سیر باز
 گوید تسلیم شو. هم می
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شناسانه مشروط به هیچ شرطی های وجود پاسخ گونه که قباًل هم گفتیم همان
را شناختی، به شرط آنکه فالن حادثه  «هست»نیست که تو گونه  این هم نیست.

 شناخت است به شرط آنکه فالن حرف در ،اتفاق افتاده باشد. این شناخت تو
ها را رفته  ا که آن راهگویند که شم گویند. می نمی این را !نه – جا درست باشد فالن

 ۀهماید،  احتمالی که ممکن بود ترتیب اثر داده اید، به هر جا را سیر کرده اید، همه
... و  اید اید، هر سخنی را که الزم بود شنیده گرفتهمقدماتی که الزم بود را فرا

اگر به اینجا رسیدید که این  - شما را به اینجا رسانده استها  آن ۀحاال مجموع
 - برای شما حاصل شد« یافتن»وجدان و  پاسخ سؤال شما است و این اقناع

 . تام بودن این است .باید این را بپذیرید
بر ها  آن تمرکز اند. ختیشنا هایی هستند که معرفت ها، فلسفه هنوع دوم از فلسف

ها چیست؟ این  این مطلب نیست که چه هست چه نیست. و یا اساس هستی
ها  شود به این سؤال شان این است که نمی و عقیدهاند  ها را کنار گذاشته سؤال

 وجود غلط است. طرح کردن ازسؤال گونه  این ها، اصالً  آن پاسخ داد. در نظر
کنند و نه از  از ذهن من و شما شروع میها  آن های دیگری دارند. پرسشها  آن

گویی من فالن شناخت و فالن دانش  پرسند شما که می میها  آن وجود و هستی.
دهی، من از شما  دهی، از ذهن خودت خبر می می و از درون خودت خبر را دارم

آمده است؟  دست به چگونهها  این دانش دارید یعنی چه؟و  پرسم: شما معرفت می
 مدعی هستی که از طریق آن مقدمات به آن مقدماتی که در ذهنت وجود دارند و

هم نقد کنیم و  ای مراجعه کن و بیا آن مقدمات را با ها رسیده به این نتای  و دانش
آن مقدمات از کجا  رسانند؟ اصالً  می ببینیم که آیا آن مقدمات، ما را به این نتای 

 چقدر اعتبار دارند؟  اند و آمده
اینجا همدیگر را  در های زیادی در اینجا مطرح است. من و شما سؤال

اینجا هستم که شما من را  بینیم. حال اگر من از شما سؤال کنم که آیا واقعًا در می
ن سؤال بینیم. اما م به وضوح می بینید یا نه، شما خواهید گفت که ما تو را می
بینید، چه ربطی دارد به اینکه من هستم؟ از اینکه شما  کنم که اینکه شما می می

زبان
شناختیمعرفت

وجویوجست
سخننهاییو
 تام

زبان
وجودشناختیو

وجویجست
سخننهاییو
 تام
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ای میان دیدن  گیرید که من هستم؟ چه ربط منطقی بینید، چگونه نتیجه می می
این اگر بخواهیم در  وجود دارد؟« تو هستی»گویید  شما و این گزاره که می

نمایند، زیر سؤال  می بدیهی اموری که برای ما بسیار مسائل دقیق شویم
 روند.  می

شناسی )که از معرفت  های معرفت ترین فیلسوفان در بحث ترین و مهم معروف
های ما وجود دارد و  درون ذهن آنچه که در و از - کند و ذهن من و شما سؤال می

هایی  کند که به شناخت که به ما کمک می مقدمات و امکاناتی است ۀمنزل هب
آلمانی است. او، چند قرن پیش، انوئل کانت، فیلسوف معروف ایم برسیم(،

گوید من چهار پرسش عمده  ها، می هست و اساس هستی جای پرسیدن از به
کنم تا ببینید که او هم که این چهار  دارم. من این چهار پرسش عمده او را بیان می

ن سخ خواهد به یک سخن نهایی برسد. کند، می تا پرسش عمده را مطرح می
به پاسخی برسد، به یک معنای  - ای که رسیدن به آن فعاًل ممکن است نهایی

  تام.
آیا ما تا به حاال  ؟توانم بدانم چه می سؤال اول: ها است: این پرسش او چهار

توانم بدانم؟ حدود دانستن من چیست؟  ایم؟ چه می این پرسش را از خودمان کرده
 ؟توانم بدانم ین مطلب را پیدا کند. چه میخواهد در ابتدا، مرزها و حدود ا می او

های  این جمله تحلیل شود، جمله به کوتاه بودن این جمله نگاه نکنید. اگر
آید  می نظر بهگونه  این گیرند. ظاهراً  زیادی تحت این عنوان قرار می پرمعنای بسیار

که چه  - کند می اما از حد و مرز آن صحبت ،داند که دانستن چیست می که او
 توانم بدانم؟  می

قرار « توانم بدانم چه می»محور سؤال  مطلبی که در ؟نیستگونه  این آیا قضیه
دارد، این است که دانستن چیست؟ تا سپس برسیم به اینکه حدود این دانستن 

توانم بدانم و باالخره  و چه چیز را نمی توانم بدانم چیست و اینکه چه چیز را می
 قیقت چیست؟ حقیقی کدام است و ح ۀگزار
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 انواع - کند سوال دوم: چه باید بکنم؟ انسان، موجود کار است و مرتبًا کار می
کار و انسانی که  انسان بی و اقسام کارها، کارهای بدنی و کارهای ذهنی. اصالً 

شود  کار به این معنا که شغل ندارد پیدا می شود. انسان بی ار نکند پیدا نمیک هیچ
درونی و ذهنی یا جسمی نکند چنین انسانی پیدا  اما انسانی که هیچ کار

کنیم،  و یا استراحت می ایم خانه نشسته همان زمان هم که ما در شود. در نمی
کنیم، تلویزیون نگاه  دهیم: باغچه را نگاه می انواع و اقسام کارها را انجام می

م دهیم، کدام از این کارها را هم انجا زنیم و اگر هیچ م، با کسی حرف میکنی می
ای بیفتیم،  و در گوشه کاری نکنیم هم بخواهیم هیچ کنیم. اگر می داریم فکر
بینید که  است. اگر شما دقیق شوید می هم کار  افتیم، این ای می گوشه خوب، در

کردن  به تمام معنا از کار»البته یک نوع  - انسان به هیچ وجه خالی از کار نیست
های روانی  ها و تکنیک از تمرین ای پاره وجود دارد. در« تهی شدن

(kontemplation) گر باشی، نظاره کنی،   توانی فقط نظاره آنجا می که در
از خود نشان گر جهان باشی و هیچ فعالیتی  هستی باشی، نظاره گر نظاره !همین

خاصی برسد، شاید بتوان گفت که شخص  ۀگری به مرحل  ندهی. اگر این نظاره
 کند. هیچ کاری نمی

ای از کارها  ما این کارها متفاوت هستند. پارها ،انسان موجود کاراست !بخو
خود این کارها را انجام  و انسان خودبه هستندکه گویی از لوازم زندگی  هستند

خوابد. با تجربه، روشن و قطعی شده است که  خورد و می غذا می مثالً  ؛دهد می
ترین جایی که این  د ندارد. مهماگر این کارها را نکند برای او امکان زندگی وجو

ای دارد که  جایی است که انسان انرژی ؟چه باید بکنم شود که سوال مطرح می
شود که این انرژی را در کجا خرج  باید آن را خرج کند و این سؤال مطرح می

و خوابیدیم  حیات، خوردیم ۀشویم: حاال برای ادام وارد می ما از این زاویه ؟کنم
این انرژی را باید  - داری انرژی داریم که باید آن را مصرف کنیماما روزانه مق

همان چه باید بکنم اخالقی است. چه کاری  واقع در این کجا مصرف کنم؟
چه شغلی  ؟درست است که انجام دهم و چه کاری درست نیست که انجام دهم
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گونه  این ؟درست است که انتخاب کنم و چه شغلی درست نیست که انتخاب کنم
مقابل انسان قرار  ها همیشه در پرسشگونه  این هایی از و تودهها  چه باید بکنم

مخصوصًا به این دلیل که انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع  - اند گرفته
شود و تغییر پیدا  شود. در این اجتماع متحول که گوناگون می دائمًا متحول می

مًا تصمیم ئگیریم، باید دا می های مختلف قرار و وضعیت کند و در شرایط می
ای را که کانت به آن  بگیریم که چه باید بکنیم، مخصوصًا اگر بخواهیم آن آزادی

 و نه مقلدانه انجام دهیم های آزادانه گیری یعنی تصمیم ؛آوریم دست به معتقد است
 تر سنگین این حالت بار سنگین این پرسش که چه باید بکنم بسیار که در -
 شود.  یم

و بتوانم مسئولیت آن  راستی برای این پرسش جوابی داشته باشم نکه بهای
که به این  - عنوان یک انسان بپذیرم دهم، به پاسخی را که به آن پرسش می

که امروز رسم شده است و ما هم گونه  آن گوییم با مسئولیت زندگی کردن نه می
 ، ما هم از این طرفروند ای از این طرف می تابع این رسومات هستیم و اگر عده

رویم. از هرطرف که  می آن طرف رفتند، ما هم از آن طرف ازها  آن رویم و اگر می
ها مطرح  زندگی کردنگونه  این !طرف که باد بیاید! نه هر منفعت بیشتر باشد، از

اینجا یک سوال جدی وجود دارد که چه باید بکنم؟ این سوال جدی  نیست. در
دوش  خواهد خود، مسئولیت عمل خویش را بر یبرای کسی مطرح است که م

انسان انجام توانم خودم مسئولیت کاری را که به عنوان یک  بگیرد. چگونه می
 ۀاینجا این سؤال چه باید بکنم خیلی مهم است. وظیف در !دهم، بپذیرم؟ خوب می

اخالق است که به این سوال پاسخ دهد. خوب چیست؟ بد  ۀهای فلسف بحث
کاری باید کرد؟   چه در آن شرایط شرایط چه کاری باید کرد، چیست؟ در این

های الزم به پاسخی برای این پرسش دوم  حال وقتی انسان بعد از کنکاش
پاسخی رسیده است که آن  ای که برسد، معلوم است که به رسد، به هر نتیجه می

 گوید که مطلب این است، این است و تو بپذیر و تسلیم شو.  پاسخ می



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 152
 

خوب، این پرسشی است که  ؟ش سوم: به چه چیز حق دارم امیدوار باشمپرش 
کند. با امید توانایی  کلی غیر از دو پرسش اول است. انسان با امید زندگی می به

یابد و در پرتگاه یأس  پوچی نجات می ۀچال کند و از افتادن در زیستن پیدا می
گوید  امید به چه؟ کانت می تواند به زیستن خود ادامه دهد. خوب، افتد و می نمی

ن است که به چه چیز حق که پرسش سوم من این است: امید به چه؟ تعبیرش ای
من بپرسند که چرا  از باشم؟ این حق دارم معنایش این است که اگر واردارم امید

به  گر نشان دهم که من حق دارم است، بتوانم به پرسش متعلق امید تو فالن چیز
. حقانیت امید مطرح است، اینکه امیدی باشد که بتوانم از آن امید داشته باشم

 حقانیتش دفاع کنم.
مطرح است، یعنی اینکه اگر من « دهید یا نه؟ به من حق می»اینجا، مسئله  در

امید دارم، شما به من حق دهید. در اینجا  برای شما توضیح دهم که به چه چیز
توانم  چه می» ؤالس کشف واقع مطرح نیست. ارزش هم مطرح نیست. در

مسئله این بود که چه چیزی مطابق واقع است و چه چیزی مطابق واقع « بدانم؟
کردم اما  باید برای خود تعیین تکلیف می« چه باید بکنم؟»نیست. در سؤال دوم 

است که آیا حق دارم به   دیگری مطرح است و آن این ۀو مسئل اینجا، مفهوم در
چیز امید ببندم؟ اگر شما به کسی امید بستید و از  این یا آن امید ببندم؟ به چه

توانید موارد و  شما پرسیدند که چرا مثاًل به همیاری فالن کس امید داری، می
حق  حوادث و عللی را نشان دهید که آن موارد و حوادث و علل، شما را ذی

 مثالً  - دهند که در آینده به کمک او امیدوار باشید کنند و به شما حق می می
توانید بگویید که ده سال پیش هم مشکلی وجود داشت و ایشان تا از این  می

توانم حل کنم  مشکل با خبر شد، آمد و گفت فالنی مشکلت چیست؟ آیا من می
یا نه؟ و به من کمک کرد. پن  سال قبل هم که شنیده بود مشکلی دارم، باز تلفن 

این موارد را  ند مورد مشابهکرد و احوال من را پرسید و به من کمک کرد. شما چ
گونه  این گوید حق داری که امید داشته باشی. در کننده می که نقل کنید، سؤال

حق »حرف زد، زبان فلسفی آن این است: « حق داری»شود از  می موارد فقط
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، آن حقوق انسان و «حق داری»اینجا زبانی غیر از این نیست. این  در «.داری
تعبیری  «حق داری»دیگری است. این  «ق داریح»بلکه  ،حقوق بشر نیست

اگر من هم جای  !یعنی آری - شود آن استفاده می شناسی از است که در معرفت
کردم. حق الله و حق الناس و حقوق بشر و حقوق  امید را پیدا می تو بودم این

اینجا  اما در ،کنند به معنای حقوقی کلمه اشاره میها  آن انسان مطرح نیست.
های اصلی زیستن،  در درگیریگونه  این خوب حقوقی کلمه مطرح نیست. معنای

هایی که ما  ارزش ۀبه چه امید داشته باشم؟ پاسخ این پرسش که نکند اصاًل هم
د. پاسخ اینکه ممکن شو کنیم، پوچ باشند، فقط با امید داده می ارزش تلقی می

ب کنیم، جز آشو بیر میچیز فاجعه باشد و آنچه که ما از آن به هستی تع است همه
 گوید به چه چیز تواند باشد. وقتی کانت می می کور هیچ نباشد؟ چه چیز جز امید

امیدها هستند و نه آن امیدهای گونه  این توانم امید داشته باشم، منظورش می
هستند که از باب مثال آوردم  ها به یکدیگر های انسان کمک ۀمحدود که در زمین

خدا برای  ۀمان نزدیک شود. به همین دلیل است که مسئل تا مسئله کمی به ذهن
نه معرفت و شناخت. امید به اینکه خدا وجود دارد.  امید است، ۀکانت مسئل

 قرآنکریمآورد. ما در  حساب می ها به ارزش ۀکانت خدا را پشتوانه و پشتیبان هم
گونه  این والً امید. معم یعنی رجاء -« یرجون لقاء الله» هم این تعبیر را داریم:

ی وجود خدا یکنند که گو معنا میگونه  این وجود دارند، قرآن ها را که در تعبیر
اما امید به رحمت او محل  ،نیست بردارو قطعی است و تردید برای کسی مسلم

اما معنای  - گویند که امید به رحمت خدا داشته باش تردید است و در آنجا می
این آیات، خود اینکه خدا  ای از ین آیات یا در پارها این آیات بیش از این است. در

ها به حساب  ارزش ۀهم ۀکانت خدا را پشتیبان وپشتوان هست متعلق امید است.
 آورد.  می

توانم بدانم، به چیز  ورزی بر نیاید چه باید بکنم، چه می مقام فلسفه تا انسان در
های  های انسان الؤسها  این شود. برایش مطرح نمی -حق دارم امیدوار باشم 

ها  این خواهند فیلسوفانه زندگی کنند. می هایی که آن – ورز است فیلسوف و فلسفه
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چنین است.  و فلسفه این - هایی جدی هستند انسانها  آن ت،اسها  آن های سؤال
ای تام دنبال پاسخ است و آن پاسخ یک معن هبنابراین، فیلسوف در این وادی ب

هایی برای  ورزی فلسفی به دنبال پیدا کردن پاسخ اندهد. سخن فلسفی و زب می
ها روشن شوند،  شناسی است که اگر آن پاسخ معرفت ۀها در فلسف این سؤال

 تکلیف روشن است.
ها را که  این پرسش ۀهم !چهارم کانت: این است که خیلی خوبپرسش 

شود که انسان، این  مگر می«. انسان چیست؟» گویم: کنم، ناگهان می می
توانم بدانم، چه  خودش سؤال نکند؟ بپرسد که چه می مورد ها را بکند اما در السؤ

باید بکنم، به چه حق دارم امید داشته باشم اما از خودش نپرسد؟! پرسش چهارم 
 اینجا هم به دنبال یک پاسخ است. او این است که انسان چیست؟ در

در واقع، ها  این یستد.ترین اموری هستند که معلوم ن ها پرسیدن از نهایی این
 صحنه دارند های فلسفی پشت رفتن است. این سخنامور  ۀصحن نوعی به پشت به
صحنه دارند. وقتی فیلسوف این  های اخالقی و هنری پشت نه که سخنگو همان –

دهد یا فیلسوف اخالق  می کند یا هنرمند آن فعالیت را انجام ها را مطرح می سؤال
ها  خواهند با این پرسیدن میها  آن - گذارد در اختیار ما میکند و  را میها  آن بحث
دنبالش هستیم، در  پاسخی که ما به های معناهای ظاهری بروند. صحنه به پشت

پشت آن ساحت، ساحت  -دانیم نیست سطح و ساحت این چیزهایی که ما می
 دیگری است که پاسخ ما در آنجا است. 

زیدن فیلسوفان تحلیل زبان است. ور ورزیدن، فلسفه نوع سوم از فلسفه
پرسند. از آنچه که  فیلسوفان تحلیل زبان از هست و هستی و اساس هستی نمی

های  های موجود در ذهن ها و دانسته گذرد و مقدمات معرفت های ما می در ذهن
 چیزی دیگر است.ها  آن پرسش - پرسند ما هم نمی

یلی خالصه عرض کنم و بعد صورت خ هرا بها  آن اگر بخواهم در ابتدا پرسش 
توضیح دهم، پرسش این است که من و شما که اکنون در اینجا با هم صحبت 

درونی  ۀکنیم؟ ذهن یک مسئل می گوییم؟ داریم چه کار کنیم، داریم چه می می

تحلیلزبانزبان
وجویوجست

سخننهاییو
 تام
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ای است که رسیدن به آن خیلی  است و هست و هستی و اساس هستی هم مسئله
لسوفان این است که فلسفیدن و فی زمشکل است. در واقع، حرف این دسته ا

مقابل چشمان ما قرار  ورزی فلسفی باید از یک پرسش خیلی نقد که در سخن
؟ ورزی ما چیست این است که زبان است، دارد شروع شود و آن نقدی که حاضر

ورزی فیلسوفانه بلکه  زبان یم، یعنی چه؟ نهیگو همین که داریم با هم سخن می
فیلسوفان گذشته  گویند اشتباهی که میها  آن یانه چیست؟عام ۀهمین زبان روزان

هایی را که در همین  ا و واژهه اند، این است که بسیاری از معناها و مفهوم کرده
اند و  به البراتوارهای فلسفی خود برده، های روزانه ما بوده است ورزی سخن

ها  آن ۀدر بار اند و شروع به بحث کردن دادهها  آن ای به معناهای خیلی پیچیده
زبان روزانه و ها  آن جایی که اصطالحاً  اشتباه بوده است. ما از اند. این کار کرده

 .کنیم گویند شروع می انه به آن میگاهی زبان طبیعی یا زبان عامی
زبان تحلیلی، ویتگنشتاین است. این  ۀترین فیلسوفان این رشت یکی از معروف

اید، در اواسط قرن بیستم  اسم او را شنیدهزبان که شما بارها  فیلسوف آلمانِی 
گوید  می کنم. او تقریری دارد که من تقریر او را برای شما بیان میو زیسته  می

ورزی فلسفی عبارت است از به روشنایی و وضوح رساندن همین  سخن
هایشان را  را به روشنایی و وضوح برسانیم و ابهامها  این اینکه -گفتارهای روزانه 

توانی این  گوید بپرسیم که خوب، آیا تو می کس که سخن می کنیم. از هربرطرف 
ای بیان کنی که  گونه توانی این سخنت را به ان کنی؟ میهم بی تر سخنت را واضح

توانی این سخنت را  ن برود؟ میآن وجود دارد، پن  مورد آن از بی اگر ده ابهام در
بفهمیم که تو چه  ن برود و ما کامالً ها از میا ابهام ۀای بیان کنی که هم گونه به

پرسیدن از گفتارهای روزانه، از  - گوید اصاًل فلسفه این است می گویی؟ او می
 هایی که در گفتارهای روزانه هست.  واژه

 قبل نگاه کنید ۀدست زنم اگر شما به فیلسوفان دو می یک مثال برای شما
ها  وقتی وجودشناس الً بینید که مث ها(، می شناس رفتها و مع شناسوجود)

این است که خدا هست یا نیست؟ ها  آن کنند، بحث و پرسش صحبت از خدا می
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س اوصاف خدا چیست! آیا روح وجود دارد یا نه؟ اوصاف روح چیست؟ نف
هایی مثل کانت و پیروان او مراجعه کنید،  شناس وجود دارد یا نه؟ اگر به معرفت

برای وجود خدا شود دلیلی  ن است که آیا میشان در این مورد ای بینید که بحث می
کننده باشد؟ آیا مفهوم خدا اصاًل به یک امر واقعی اشاره  اقامه کرد که قانع

 regulative»کند؟ یا خدا چیزی است در ذهن ما و به تعبیر خود او یک  می
idee» و  کننده است که در ذهن ما وجود دارد یک دستگاه تنظیم - است

روح هم قضیه شبیه همین است.  در بارۀ کند. ما را تنظیم می های دیگر معرفت
رسید،  تحلیل زبان و مخصوصًا آقای ویتگنشتاین می ۀاما وقتی به پیروان فلسف

گویید اگر خدا بخواهد، به خدا  گوید که شما در گفتارهای روزانه خود می او می
 در بارۀ - آفرید کند، خدا جهان را کند، خدا چنان می امید دارم، خدا چنین می

یعنی چه؟ معنای  «خدا آفرید»زنید توضیح بیشتری دهید!  هایی که می این حرف
معنایش چیست؟  چیست؟ دقیقاً « خدا جهان را آفرید» ۀدر جمل «خدا» ۀواژ

حرفشان این است. در ها  آن یعنی چه؟ «آفرید»بعد هم به ما توضیح دهید که 
گوییم  دانیم که وقتی می ما خودمان می شود گفت؟ آیا پاسخ به این مطلب چه می

 ام اینجا یکی دو نوبت دیگر هم مطرح کرده گوییم؟ این مسئله را در چه می «خدا»
گوییم؟ در ذهن خودمان معنای روشنی برای  ، چه می«خدا»گوییم  وقتی می -

هایی را که پس از بیان آن  این کلمه داریم؟ معنایی که بتوانیم با آن، پاسخ سؤال
ا عدم اعتقاد به شوند بدهیم؟ مسئله این است. مسئله، اعتقاد و ی وجه ما میمت

  است. «خدا» ۀمعنای واژ خدا نیست. مسئله
عادت ها  آن دستکاری مطالبی که ما به - دستکاری کردن اعتقادات تلخ است

ایم. خوب  راحت کردهها  آن و خیال خود را با ایم را مسلم گرفتهها  آن ایم و کرده
کنند. اصاًل  فیلسوفان چه بپسندید و چه نپسندید، همین کار را می !تان عزیزدوس

 کنند. کار فیلسوف، رن  درست کردن است فیلسوفان اسباب زحمت درست می
هایی که  حال اینکه آیا با آن پاسخ. کنند ها رن  درست می برای انسانها  آن -

اند رها  ی که برایشان درست کردهها را از آن رنج توانند انسان دهند، باالخره می می
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اینجا عالمت سؤال خیلی بزرگی درمقابل شما است. این سخنان  در ؟کنند یا نه
اند و از آن وادی بیرون  شدن کسانی که در یک وادی راحت لمیده برای بیدار

 اند. نیامده
اما  .برند سر می هخبری وغفلت ب آن لمیدگی و بی کسانی هستند که هنوز در 

خواهند بفهمند و نقدها و  یی مطرح شده است و می ها که برایشان سؤال کسانی
ای باشند،  های جدی ها انسان این اگر – وجود آمده است هذهنشان ب هایی در ابهام

لنگان  طور عمل نکنند و بخواهند همینگونه  این باید این راه را تا آخر بروند و اگر
زندگی کردن خیلی رن  دارد. نه رومی  و خیزان زندگی کنند، این لنگان و خیزان

ای این طرفی و یک ذره  رهیک ذ .طرفی طرفی و نه آن و نه زنگی زنگ، نه این روم
زندگی گونه  این شب یک جور. صبح یک جور و عصر یک جور و .آن طرفی

باید این راه را ها  آن های حساس خیلی سخت است. باالخره کردن برای انسان
بخوانند و بپرسند و پیگیری کنند. بسیاری از  یعنی دائماً  ،بروند و ادامه دهند

ها رفته است بیرون  افتد که وقتی آن سخنان غلطی که در ذهن اوقات اتفاق می
عنوان  کند. آن خدایی که همیشه به تی میروند، انسان احساس آرامش و راح می

 را ببرد وخواهد سر  دست گرفته است و می انسان شمشیر به یک مدعی باالی سر
رود. آن خدا باید برود! آن خدا انسان را نفی  آن خدای ترسناک می - عذاب کند

هیچ ترسی از رفتن آن خدا نداشته  - کند. آن خدا باید برود خود بیگانه می و از
باشید. هیچ نگران نباشید. آن خدا باید برود و خدای دیگری باید بیاید. خدایی 

 - کننده به عشق و محبت ها، دعوت شق انساندوست و مهربان و خیرخواه وعا
 این خدا باید بیاید.

تا روزی که انسان به  - چنین است کنند، فلسفه این فیلسوفان این کارها را می
های فلسفی و  ای از زبان رهزیرا پا ؛کننده باشدنوعی از زبان فلسفی برسد که آزاد

 را «خدا» ۀکه وقتی ما کلم گویم کننده هستند. پس اگر من میآزادها  ورزی فلسفه
کنیم، این فیلسوف  آن چه منظورمی دانیم که دقیقًا از بریم هنوز واقعًا نمی میکار  به

گوید که به من بگو  گذارد و می روی همین مسئله انگشت می تحلیل زبان دقیقاً 
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کند. وقتی کسی  ببینم که دقیقًا منظورت چیست؟ بحث را از اینجا شروع می
توانی این مطلب را به  می گوید که آیا ، آن فیلسوف می«ا آفریدخد»گوید  می

صورت واضح برای من بیان کنی، یعنی دقیقًا روشن کنی که منظورت چیست؟ 
های من  سؤال ۀتوانی به هم هم معنایش این است که آیا می« دقیقًا روشن کنی»

ن ترکیبی گویی که انسا کند که وقتی می او سؤال می در این زمینه پاسخ دهی؟
گویی  وقتی می - زنند( هایی که این حرف را می است از روح و جسم )حال، آن

که ما روحی داریم که آن روح غیر از جسم است و باقی خواهد ماند. آیا دقیقًا 
 ۀتوانی به هم توانی بگویی که منظورت از روح چیست؟ یعنی آیا می می

 توانی دقیقاً  ی؟ خوب، اگر نمیکنم، پاسخ ده این باره می هایی که من در پرسش
 دانی منظورت چیست! پاسخ دهی یعنی خودت هم دقیقًا نمی

های  گفتارها و واژه تر چه بیش دنبال به روشنایی در آوردن هر این حضرات به 
را  «روح»یا  «خدا» ۀخواهند معنای دقیق همین کلم یعنی می ،ما هستند ۀروزان

 یی را که«خدا»یا  «روح» ۀو نه معنای آن کلم بدانند بریم میکار  به که من و شما
های این افراد به توجه  کند. دقت آن بحث می در بارۀ هایش فیلسوف در کتاب

معتقد هستند که ها  این یافتن به نکات خیلی حساس و دقیقی منتهی شده است.
هایی  حرف - اش!( گویی است )خالصه زنیم، یاوه هایی که ما می بسیاری از حرف

زنند که خودشان هم  هایی می ها حرف زنیم. یعنی انسان ها می ما انسان ۀمکه ه
طرف بکنید،  کنید؟ اما اگر چهار سؤال از گویند! تعجب می دانند که چه می نمی
 ماند!  می همان سؤال اول ماند! چهار سؤال که هیچ! در می

سخن  گویند بیایید فلسفه را از اینجا شروع کنیم که در این فیلسوفان می
گوییم. درچه سخنی، حساب و  های خودمان دقت کنیم و ببینیم که چه می گفتن

کجا  توانیم معنای روشنی را بیان کنیم و در کجا می کتابی وجود دارد، در
بگذاریم، آن اموری را که  بیان کنیم کنار توانیم آن اموری را که نمی و – توانیم نمی

نیم به هم نشان دهیم. فلسفه در جایی معنا توا هیچ معنایی را نمیها  آن در مورد
گویید، یک معنای مفصل و روشن بیان  بتوانید برای مطالبی که می دارد که شما
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ه یک بازی زبانی تن زنیم، ب گوید وقتی ما حرف می ویتگنشتاین می - کنید
های زیستن انسانی است )این  ورزی یکی از بازی ورزی و زبان دهیم. سخن می

هایی  کنیم اما بازی ها چه می دانیم که در این بازی اًل هم گفته ام(. ما مینکته را قب
کنم! یک بازی درست و  چرخیم اما بازی نمی طور می وجود دارند که همین

حسابی و راستین داریم و یک بازی بیهوده. بازی درست و حسابی آن است که 
کند و هر کس نقش  می فهمیم که کی چه کار شناسیم و می قواعدی دارد که می

 کند. بازی بیهوده آن است که نه حساب و نه کتاب و نه قواعدی خود را بازی می
پرند! این بازی نیست. بازی زبانی درست را از  چند بچه باال و پایین می -

 های بیهوده است تفکیک کنیم.  ای که چرخیدن بازی
نده بوده است ها برای خود من خیلی آموز چند جمله است که چون این جمله

 ۀلباب فلسف گوید که لب جا می کنم. در آن قل میبرای شما از یک کتاب فلسفی ن
  تحلیل زبان این سه جمله است.

  ر چه موقعیتی، چه باید بگوییم؟در چه هنگامی و د اول:
 به چه دلیل باید آن را در آن موقعیت و وضعیت بگوییم؟ دوم:

است که در هر موقعیت و در هر اولی این  این دو با هم متفاوت است.
دومی این است که  در آنجا معنا دارد؟ یعنی چه چیز وضعیت چه باید بگوییم؟

خیلی خوب، حاال در آنجا یک چیزی معنا دارد، تو به چه دلیل باید آن را 
 بگویی؟ 

سوم: سومین مسئله این است که وقتی آن دو فراهم شد و ما گفتیم، چه 
 بکنیم؟ قصدی باید از آن گفته 

ها را در زبان انسانی  گیری که این سختلباب سخن کسانی  گوید لب او می
است. اگر بخواهیم به این نسخه عمل کنیم و این قدر دقیق ها  این کنند، می

اما  ،توانیم ادامه دهیم خود را می ۀهای روزان باشیم، خیلی سخت است. حرف
کسی از هر بابی سخنی  هر و ایم ای که نشسته هر جلسه توانیم در دیگر نمی

گوید، ما هم یک نخودی در آن آش بیندازیم که بنده هم نظرم این است!  می
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شود! کی  نمی های فلسفی نظرم این است! در بحث دیگری هم بگوید که بنده هم
  ؟جا نشستیم باید دائمًا حرف بزنیم گفته است که در هر

ل خدا، نه اینکه هیچ گوید من در مورد مسائلی مث آقای ویتگنشتاین می
دانم چه بیان کنم، ساکتم، خاموشم.  اما چون نمی ،ای ندارم احساس و تجربه

او انسانی نافی خدا نیست، ماتریالیست نیست و حتی  - اش این است عقیده
گاه از خدا  گوید من هیچ اما می .دهد های عرفانی از خود بروز می گاهی احساس

خواهم  چه می در بارۀ دانم که درستی نمی ه بهگویم و علتش این است ک ن نمیسخ
موش آنجا خا پس در - دانم خواهم بگویم. این را نمی سخن بگویم و چه می

 اند. سخن گفته« خاموشی»ای از عرفا هم از این  است. این نفی خدا نیست. پاره
 اند! در آخر به خاموشی رسیدهها  آن

این  تحلیل زبان، در ۀوذ فلسفهای دینی برای نف امروز در دنیا در تشکیالت
اند که اگر یک مبلغ دینی بخواهد از خدا حرف بزند،  مسئله بسیار دقیق شده

چه  اند که هرکس هر اند و رها نکرده چگونه باید حرف بزند؟ دقیق شده
صورت دقیق  بهها  آن چون این مسئله بسیار حساس است. - خواهد بگوید می

شود از خدا  دهند که چگونه می نند و آموزش میک مبلغان و مربیان را تربیت می
ها و آموزش و  ها، دبیرستان خواهند در مدرسه حرف زد؟ در آنجا وقتی می

تعلیمات دینی را تنظیم کنند )من خود از نزدیک شاهد این   پرورش، دروس
های کلیسایی و دینی خیلی در  ای که دستگاه ترین مسئله ام(، مهم مسائل بوده

خواهد برای  اسیت دارند، همین مسئله است که معلمی که میمورد آن حس
خواهد چگونه  خدا حرف بزند، با چه زبانی حرف بزند؟ می مردم ازهای  بچه

 حرف بزند؟
سه شاخه،  هر ای که مطرح کردم، در های فلسفی و اقسام پرسش انواع در 

شود گفت و  ایتًا میشود و به آنچه که نه قضیه از آنچه که معلوم است شروع می
کنیم و به آن  ها حرکت می این ظاهر شود.از ختم می رسد نظر می آخرین سخن به

شناسی از اینجا شروع رسیم. مثاًل فلسفه وجود می صحنه است پشت چیزی که
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شوند واقعًا وجود دارند؟ آن چیزی که  اشیاء که دیده می ۀکند که آیا این هم می
از ها  آن واقعًا وجود دارند؟ آیا وجودها  این ابینیم. ام معلوم است، این است که می

 ۀاست یا وجودشان چون پرتویی است از یک اساس هستی که همها  آن خود
خواهند به طرف  کنند و می با اوموجود هستند. از آن معلوم، شروع می موجودات

 بیابند.  آن نامعلوم بروند و پاسخ
خواهند به  کنند و می شناسی هم از یک معلوم شروع می معرفت ۀدر فلسف

کنم  گویند آیا آنچه را که ظاهرًا فکر می پشت آن چیزی که معلوم است بروند. می
ها  صحنه تای دانستن این است یا آن است؟ پشدانم؟ معن دانم، واقعًا می که می

یک  پرسد آیا این اعتقاد که خدا هست، واقعاً  شناس می مطرحند. معرفت
 شناخت است؟ 

گونه است که در مورارد قبل  تحلیل زبان هم قضیه همینهای  در فلسفه
خدا جهان را آفریده »، «خدا هست»گویید  گویند مثاًل شما می میها  آن گفتیم.

  .معنای دقیق و واضح این مّدعا چیست؟ و هکذا -« است
ورزیدن و سخن فلسفی گفتن، افق تفکر انسان را  در طول تاریخ انسان، فلسفه

ها رفتن و  این از فوائد فلسفه است. این از ظاهرها به درون است وباز نگه داشته 
مورد هرچه که به ما بگویند، این امکان  ها و اینکه در کجا متوقف نشدن هیچ در

پاسخ بگیریم )که برای ما وجود داشته باشد که سؤال و نقد مطرح کنیم و دوباره 
زندگی انسانی وجود  همواره در طول تاریخ در .این است( در واقع فلسفیدن

انسان هنوز از این ساحت عبور نکرده است. معنا هنوز از این  داشته است و
جایی نرسیده است که بگوید دیگر  نکرده است و بشر هنوز به ساحت عبور

جایی رسیدیم که  به درها بسته شد و ما دیگر - رسیدیم به آنچه که باید برسیم
توانیم فکر کنیم. یعنی  نیست و دیگر نمی ازب افق تفکر نیست. دیگر جلوی ما باز

 توانیم بپرسیم.  نمی دیگر
توانیم بپرسیم، افق بسته است.  نمی جایی برسد که بگوید دیگر اگر انسان به

توانید جایی را  نمی و مثل آن است که یک دیوار بتنی در مقابل انسان است

هایبازوافق
 هایبستهافق
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یا را که نگاه می یا کرانه ندار :کنید ببینید. اما در د و وقتی شما سوار کشتی یا در
ها به شکل کرانه دیده  روید به آنچه که در دوردست قایق هستید، هرچه که می

های  انوس باشد و در کشتیرسد به اینکه انسان در اقی رسید. تا چه شود، نمی می
بودن افق بسیار مهم است. اگر کسی به جایی برسد  پیما برود. و این باز اقیانوس

 و جلوی من یک دیوار بتنی است و دیگر من دیگر بسته شده استکه بگوید افق 
 گاه به آخر آخر خط است، اما فیلسوف هیچ آنجا دیگر - بینم هیچ چیز را نمی

ورزی فلسفی مرز  خط برای او معنا ندارد. پس زبان رسد و اصاًل آخر خط نمی
چنان  و اگر کس گفت که من آن -شود  شناسد و در هیچ کجا متوقف نمی نمی

شوید و دیگر نیاز به  کنم که دیگر در آنجا متوقف می ای به شما ارائه می فلسفه
او دلیل  ای وجود ندارد، از صحنه و به عمق رفتن ندارید و دیگر پشتتفکر 

این مدعا بر  ۀکه از عهد ؟آید یا نه میاین مدعا بر ۀو ببینید که آیا از عهد بخواهید
 نخواهد آمد.

 



همچهاردگفتاردرس
و  فهمیدن - های مکرر است ورزی فلسفی، تاریخ فهمیدن تاریخ تفلسف و سخن

ها این است که انسان  و یکی از این فهمیدن، و باز هم فهمیدن... بازهم فهمیدن
 که دیگران فهم تنها خودش را بفهمد و یک فهم فلسفی از خودش پیدا کند.

یبایی  ،(یاخالق فهم همان) نیست که بد و خوب فهم تنها. نیست یا تنها فهم ز
 خواهد تنها یا تنها فهم اینکه معرفت و شناخت چیست. انسان نمی ،)فهم هنر(

آنجایی که  خواهد فهمی هم از خودش پیدا کند و در انسان می - را بفهمدها  این
یابد. وقتی انسان  خواهد فهمی از خودش پیدا کند به یک نکته مهم توجه می می

بیند که یک  کند، می د و خودش را تجزیه و تحلیل میکن به خود مراجعه می
 – کند موجود تاریخی است. یعنی فهمی که انسان از خود دارد، تبّدالت پیدا می

دوران جوانی فهمش از خودش  دوران نوجوانی یک فهم از خود دارد، در در
کند و در دوران  دوران بعد هم دوباره فهمش تغییر می شود، در عوض می

ها  فهمد. غالبًا شما از سالخورده ای دیگر می گونه دگی، خودش را باز بهخور سال
راتی که روند این تغیی در. ام گویند من دیگر یک آدم دیگری شده شنوید که می می

ُخلقیات و حاالت روانی و نگاه به جهان هم عوض  شنوید شما در موردشان می
 شم انسان قرارمقابل چ زندگی چون طوماری در سرگذشت شود. آخر می
شود و  گیری این تحوالت درک انسان از زمان عوض می گیرد. با سرعت می

سی  تاگذرد. زمان بین بیست  سرعت می کند که زمان خیلی به احساس می
گذرد اما زمان بین پنجاه تا شصت سالگی  سالگی خیلی برای انسان طوالنی می

ت تا هفتاد سالگی این گذرد و بین شص قدر طوالنی نیست. خیلی سریع می آن
 عمر در یک چشم به هم زدن گذشته است.  ۀشود. گویی هم سرعت مضاعف می
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شود، دریافت آدمی از خودش  های آدمی پیدا می دریافت در روند تغییرات که در
 کند.  ای دیگر تجربه می شود و انسان خود را گونه هم عوض می

چوپرسیدم من از  ل دنیا راحا»خوانده است که  اگر در جوانی می
 تاّمالت با را شعر این ،«ای افسانه یا است وهم یا است خواب یا گفتای/ فرزانه

یاد  دیگر شعر این میدنهف خوردگی، سال اواخر و پیری در اّما .فهمید نمی هم ز
 به مدتی گویا - است چنین این که کند می تجربه انسان. خواهد نمی تأملی هیچ

وقتی عرض  .داشته است توهمی و گفته ای انهافس گویا است، رفته خواب
و باالخره این . کنم ما موجودات تاریخی هستیم یعنی همین تبّدالت و تغییرات می

کند، تاریخی  هایی هم که انسان در زندگی پیدا می آید که معرفت دست می نتیجه به
رسد، که  های محدودی می هستند. یعنی انسان چون محدود است، به معرفت

حق هستند و فردا  ی هستند. نسبی یعنی چه؟ نسبی نه به این معنا که امروزنسب
محدود و زمانمند هستند. یعنی ها  این ها، معرفت  بلکه به این معنا که این ،باطل

 اند.   ی پیدا کردهیها معنا آن چهار چوب ین دنیا و دردر نسبت با پدیدارهای دیگر ا
ها و  که من از طریق آن مثاًل به ارزش ای معنای نسبی این است که آن دریچه

یبایی معرفت  است متر یک در متر یک مثالً  و کنم، ابعادی دارد ها نگاه می ها و ز
 به. تر بیش نه و کنم می درکها  آن وسعت حد در و کنم می نگاه آنجا از من و

 ،فهمم می ها دریچه آن طریق از را حقیقت از ای بهره و شعاعی من دیگر، عبارت
ای که من  کنیم که از آن دریچه ه از نور را درک میانداز همان. را حقیقت ۀهم هن

 تابد.  کنم، می نگاه می
فهمم. هر شخصی در زمان و  حقیقت را نمی ۀهیچ واقعیتی هم ۀمن در بار

ها و سوابق و استعدادهای معین، یک چیزی  مکانی معین و با محدودیت
شود. اما از طرف  کن برای او حاصل میهای مم فهم ۀفهمد و نه اینکه هم می

کند،  است. هنگامی که طلب می« مطلق»طلب فهمیدن  دیگر انسان در
 گرچه در رسیدن ،کند نامحدود را طلب می طلب کند! در نامحدودی را طلب می

گاه انسان، محدود را  گونه است. هیچ همین امور ۀهم رسد. در به محدود می

فهمسخننسبی
 است.
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کند گرچه در رسیدن، به محدود  را طلب میبلکه نامحدود  ،کند طلب نمی
و ها  شود که من با این درک رسد. در اینجا این سؤال برای انسان مطرح می می

 توانم با آن مطلق نامحدود نسبت برقرارکنم؟  های محدودم، چگونه می فهم
آید  وجود می هآید! یعنی این حالت ب می وجود هاینجا است یک پارادوکس ب در

دانم  دانم. می نمی دانم و هم فهمم، هم می فهمم و هم نمی گوید هم می یکه آدمی م
فهمم یعنی آنچه را که  و نمی ،فهمم دانم و می یعنی یک ذره می ؛فهمم و می

چنین  وقتی این این سرنوشت آدمی است. فهمم. دنبالش هستم )مطلق( نمی
رساند، هم  م نمیرساند و ه کند که هم مقصود را می باشد، زبان حالتی پیدا می

یبایی را بیان می  - کند کند و هم نمی کند، هم معرفت را بیان می کند و هم نمی ز
پس هیچی » گویند رسد می شود و بعضی هستند که وقتی به اینجا می چنین می

گوید این تابلو زیبا است یا این عمل خوب است،  مثاًل وقتی کسی می« .دانم نمی
گوید که این تابلو یک  کس نمی ذره زیبا است. هیچ خواهد بگوید که این یک نمی

یبا است اخالق هم  و قواقمعرفت به  گوید زیبا است. در بلکه می ،ذره ز
بینیم در آنجا یک حکم  کنیم، می مان که مراجعه می است. به درون طور همین

رسیم و زبان  کنیم به کمال مطلق! اما به آن نمی اشاره می - کنیم می مطلق صادر
رسند که  تواند حق آن را ادا کند. در اینجا است که بعضی به این نتیجه می ا نمیم

 دانیم. شود که ما هیچ نمی پس معلوم می
ورزی و  ت که مخصوصًا در آنجا که ما زبانفلسفی مهم اس ۀاین نکت

اولی پیدا  ۀشود. شما هیچ فیلسوف درج کنیم، مطرح می ورزی فلسفی می سخن
های او  های او را نقد نکرده باشند، اشکاالت صحبت ن حرفکنید که دیگرا نمی

یعنی  ؟را مشخص نکرده باشند و اشتباهات او را بیان نکرده باشند. این یعنی چه
آنچه را که  ۀکس هم هیچ .رسد خواهد برسد، نمی آنچه که می ۀکس به هم هیچ
 از تگف می من به که دارم مسیحی دوست یک من. داند نمی خواهد بداند، می

این است که در ، کند لب میج را من توجه خیلی قرآن آیات در که نکاتی جمله
خیلی کم »شود  یا گفته می - «داند دانید و خدا می شما نمی»شود  گفته می قرآن

فهمموهممی
 فهمم.همنمی
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. آنچه که حق دانستن است فقط مخصوص «دانش به شما داده شده است
 خداست. 

 کنیم، ورزی ایمانی می و سخنورزی  ا بحث زبان ایمانی. وقتی ما زبانو ام 

صحنه آنجا چیست؟ طبق  بال چه هستیم؟ در پشتدن هب آنجا در کنیم؟ می چه
این  یم که مطلب ازیگو آنجا آن معنای تام که می م، درهایی که قباًل گفتی صحبت

یم که چه مطلبی از همین یخواهیم بگو می ؟است، چیست طور است و همین قرار
« زیبایی»و « خوب»یم. در یگو را می دانستیم که چه قرار است؟ در فلسفه می

ایمان خودش  جایی که انسان از های ایمانی، آن ورزی دانستیم. اما سخن هم می
ها  این اند، گوید، آنجایی که رهبران دینی و پیامبران از ایمان سخن گفته سخن می

 خوب از د؟ان زیباشناسانه یا نه، ؟فلسفی هستند ؟هایی هستند ورزی چگونه سخن
به شکل دیگری  ضیهق آنجا در اصالً  یا ؟است خوب چیز چه که زنند می حرف

جالب را  بسیار ۀابتدا دو نکت است؟ برای نزدیک شدن به این بحث باید در
های قبلی مربوط  ای که توضیح خواهم داد به بحث دو نکته توضیح دهم.

کنند تا بتوانیم به  اف میص اما در عین حال زمینه را آماده و جاده را .شوند می
ورزی ایمانی و سخن گفتن از ایمان )که در حقیقت معنای ایمان را بیان  زبان

 .مان روشن شود این مطلب نیز برای کند( نزدیک شویم و می
که یک  - هرگونه سخن گفتن: خواهم عرض کنم این است اولی که می ۀنکت

 ایم اینجا بیان کرده ها را در آن نه ازکند که سه گو معنای تام را برای انسان افاده می
مسبوق به  - ورزی اخالقی( ورزی هنری و سخن ورزی فلسفی، سخن )سخن

ورزی فلسفی و  تواند سخن آن امید نباشد، انسان نمی که اگر ؛یک امید است
 بکند. اخالقی و هنرمندانه

رزی و کنیم، با سخن را به یک گونه بیان می« واقع» ورزی فلسفی ما با سخن
ای سوم. مثاًل با  ورزی اخالقی به گونه ای دیگر و با سخن هنری به گونه

مورد شناخت  در« واقع»کنیم که شناخت چیست.  ورزی فلسفی بیان می سخن
و « خوب»گوییم  وقتی می .یم، واقعی که عبارت از شناخت استکن را بیان می
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« ییزیبا»و  «خوب»بگوییم که واقعیت  خواهیم چیست، در واقع می« زیبا»
 داریم.  کارکنیم باز با واقع سرو صحبت می« دوجو»وقتی از  ؟چیست

یبایی سروگوناگوهای  ها، ساحت ما انسان کار داریم در ن داریم. زمانی که با ز
احت کار داریم در سمانی که با شناخت و یا وجود سروز، یک ساحت هستیم

ساحتی وم. انسان، چندداریم در ساحتی س کاردیگری و زمانی که با خوب سرو
 چند ما کنم. تعبیری بهتر از ساحت برای این امر پیدا نمی - است نه یک ساحتی

Dimension هر در «واقعی» و« واقع» معنای هم جهت همین به و هستیم 
 . است متفاوت موارد این از کدام

 که افتد می اتفاقی چه ؟است آن یا این «واقع» مگویی می ما چرا اصالً  خوب،
یبایی شناخت و وجود اینکه به پرداختن درصدد ام  آیم؟ برمی چیست خوب و ز

زنند. آیا تا  ها را نمی آیند و این حرف ها اصاًل در این مقام بر نمی لی از انسانخی
 از ورز فلسفه های انسان اید؟ جواب این است که این مورد فکر کرده حال در هب

گاه ای مسئله گا آن از وقتی و شوند می آ . زنند می حرف اش هدر بار شوند، می هآ
هت است که از کند به این ج می فلسفی بحث شناخت در بارۀ که کسی مثالً 

گاه شده است گاه  «شناخت»ما  تعبیر حقیقتی که نامش در از شناخت آ است، آ
یک کاسب  شده است. کسی که دائمًا در مغازه مشغول خرید و فروش است و

گاه  مسئلهمعمولی است، او از این که  و حقیقتی به نام شناخت وجود دارد آ
ببرید، ممکن است بگوید آقا کار  به را «شناخت» شود و اگر شما تعبیر نمی

یبایی صحبت می و اگر ؟یعنی چه «شناخت» خواهد  کند و یا می کسی که از ز
یبایی را با شعر به شما نشان دهد، او گاه شده است. کسی که  هم از ز یبایی آ ز

گاه نمییندارد از حقیقتی به نام زیبا نریذوق ه گاه شدن و یا خبر ی آ  شود. آ
شود که وقتی یک  که غیر از دیدن و شنیدن است. چگونه می ،شدن مطرح است

های  کاری شود از این همه کاشی آن هستیم می هنرمند وارد این سالن که ما در
یبایی که در  شود. می راینجا هست، متحیّ  ز
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گاهی چ ای دارم  دیگری است. من خاطره ۀافتد مسئل گونه اتفاق میاینکه آن آ
الی  مان. شاید چهار اول مملکت ۀمعروف و درج از مرحوم مشکاتیان، آهنگساز

ای ایشان را دیدم. دیدم جایش است که  جلسه پن  سال قبل از فوت ایشان، در
سؤال همیشه در ذهن من بود. گفتم آقای  یک سؤال از او بپرسم زیرا این

کنید، در چه حالی هستید؟  مشکاتیان وقتی شما شروع به ساختن یک آهنگ می
رسد؟ قضیه از کجا شروع  کنید؟ چیزی از جایی به شما می خودتان ابداع می

شود؟ ایشان یک جواب غیرمستقیم به من داد و این جواب، نهایت خضوع او  می
من فهمیدم که  «اید!اگر قابلیتش را داشته باشیم که بی»رساند. او گفت:  را می

و ابداع  چنین نیست که من بنشینم ، این«آید می»خواهد بگوید که  ایشان می
 گویند. اول هم همین را می ۀشعرای درج کنم.

کسانی در این باره  .طوراست های اخالقی همین بحث از وجود و ارزش
گاه می ورزی می فلسفه شوند، وقتی این  کنند که نخست از وجود و ارزش آ

شود. آن امید این است که  آید یک امید در انسان پیدا می وجود می هب ها گاهیآ
گاه شدن هنوز بتواند آن حقیقت را که از گاه شده را بفهمد، زیرا آ فهمیدن  آن آ

گاهی اتفاق  گاه شدن یک مقدمه است، آغاز کار است. وقتی این آ نیست. آ
خواهد  دی است که میافتد، عطش فهمیدن پیدا میشود، زیرا انسان موجو می

های بسیار جالب در مورد انسان این است  فهمنده است. یکی از تعریف -بفهمد
اّما فهمیدن یک مسئله فیکس و تثبیت شده « انسان موجودی است فهمنده»که 

کند و درهیچ کجا هم  نیست و روندی است که وقتی شروع شد ادامه پیدا می
 متوقف کرد.  شود آن را با اجبار نمی

کند و  شود، این فهمیدن، ما را همراهی می هنگامی که فهمیدن مطرح می
ها قابل تبدل و  شود و به همین دلیل هم فهم مرتبًا انتظارفهمیدن جدید تولید می

تغییرهستند. ممکن است فهمی به فهم دیگری تبدیل شود، ممکن است مثاًل 
ای دیگر  و را به گونهفهمی که من از فالن کس دارم، بعد از دوسال عوض شود و ا

انسانموجودی
 استفهمنده
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بفهمم، فهم انسان از خوش، فهمش ازدیگران، از حوادث، از تاریخ، از جهان، 
 شود. عوض می
فهمد.  ای دیگرمی فهمیده است و حاالبه گونه ای می جهان را به گونه تا حاال

کنم یک روند است یعنی حد َیِقف  فهم، چنین چیزی است و اینکه عرض می
ی را نشان داد که فهم همین بود و تمام شد و دیگر به شکل شود جای ندارد. نمی

نخواهد  تر تر و گشاده نخواهد کرد و دیگر بیش شود فهمید و تغییر دیگری نمی
 .فهم چنین چیزی است - شود چنین گفت شد. نمی

ورزی فلسفی پردازد چون معلوم  چنین است، اگر کسی به سخن چون این
کند!  ، همیشه یک امید این انسان را همراهی میفهم او کجا است ۀنیست که کران

خواهم تر  عمیق تر و ده بهتر و بیشآین در هستم دنبالش به امید به اینکه آنچه را که
ورزی و بحث اخالقی و  نباشد انسان فلسفه اگر .فهمید. این امید وجود دارد

یبایی را ادامه نمی  دهد.  بحث ز
توانند نفس بکشند،  و تا میاست شان  ها تا جانشان دربدن چرا فیلسوف

هیچ کجا  رود و در می آخر ۀاول تا لحظ ۀکنند؟ فیلسوف درج ورزی می فلسفه
ها  خیلی - اش را عوض کند البته ممکن است کسی فلسفه کند. ترمز نمی

کنیم یک  اند. امید که از آن بحث می شان را عوض کرده اند که فلسفه بودنده
شود تا ادامه پیدا کند و اگر نو نشود، قطع  امید، نو می هویت دائمًا نوشونده دارد.

امید چیزی نیست که انسان یک نوبت  ت.ست، امید پویا اس امید زنده - شود می
 و ؛داشته باشد بگوید امیدوارم، و راحت بخوابد! امید باید دائمًا برسد و استمرار
 ت.چون چنین است، افق روانی کسی که امیدوار است همیشه باز اس

یک امیدواری به عنوان بستر و ، کنیم گوی فلسفی میو کجا که گفت هر ما در
 شاید تا کنون به این نوع از کند. مان می گو همراهیو صحنه این گفت پشت

مان فقط به این بود که امید دارم که مثاًل  و توجه امیدواری توجه نکرده بودیم
عمری طوالنی و با سالمتی ام خوب شود، فرزندم موفق شود،  درآینده بیماری

هابرانواعزبان
امیدتکیه

 اندکرده
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های فرهنگی اصیل انسان در طول  ها. درحالی که فعالیت داشته باشم و امثال این
 های زیستن انسانی هستند، امیــد همراهی کرده است. ترین مقّوم تاریخ را مهم

 تاریخی ها انسان ما گونه که قباًل اشاره شد، دوم این است که همان ۀنکت
 ام گفته قبالً  باره این در که آنچه به .هستیم تاریخی وداتیموج و کنیم می زندگی
هم تفسیر کرد گونه  این شود می را «کنیم می زندگی تاریخی ما» که کنم می اضافه

 شود.  که زیستن درونی ما هر لحظه برای ما پدیدارمی
ی یک ید به این نکته توجه پیدا کند، گوهر کس که به درون خود مراجعه کن

 زیستن ما .رسد که اگر این انرژی نرسد دیگر نیستیم جایی به ما مینیرویی از
کنیم و این زیستن چون عطیه و  لحظه زیست می به است. ما لحظهگونه  این
موجب زیستن خودمان نیستیم، باألخره  رسد. ما که خودمان ای به ما می ههدی

برای ما زمان رسد. به همین دلیل هم هست که  این زیستن از این جهان به ما می
 شود. حال، زمان گذشته و زمان آینده درست می

اّما  کند که زمان گذشته، چیزی در گذشته بوده است. می انسان فکر 
گوید این گذشته،  زمان وجود دارد می ۀجّدی که امروزه از مسئلهای  تحلیل
ای وجود ندارد. ما اواًل و  از ما که گذشته نظر وگرنه قطع ؛است ما ۀگذشت

گاهی که ما به زمان داریم، با گاهی داریم. آن آ لّذات به زمان حال استشعار و آ
 آینده،. است گذشته آن ۀآیند آینده هم، - گذشته، گذشته این زمان حال است

 گذشته نه نبود، حاصل ما برای حال زمان اگر. گذشته آن به نسبت است یندهآ
 انسان شود می گفته کهاین و است ما از زمان این پس. آینده نه داشت وجود

 این بر خیلی اگزیستانسیالیست فیلسوفان که) است مند زمان یا زمانی موجودی
 همین است.  ( منظورکنند می تکیه مسئله

بدو  گرچه آب یک رودخانه در زیستن ما مانند جریان یک رودخانه است.
خانه، بینید که آب درون رود دقت کنید می اما اگر ،شود نظر یک واحد دیده می

مهمی که در اینجا وجود  ۀاما نکت .شود هر لحظه نو می شود، هر لحظه تازه می
وجود آید. آن آب  هتواند ب دارد این است که اگر رودخانه بستر نداشته باشد، نمی
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حرکت کند.  آن بستر لحظه نوشونده به یک بستر نیاز دارد که در به جاری لحظه
بخشد، مثاًل  د و این رودخانه را تشّخص میده آن بستر به این رودخانه ثبات می

تکیه کرده است و هر  واقع به این بستر آن آب جاری در. زاینده رود یا رود نیل
 شود که هست. ای می خانه با بسترش، آن رودخانهرود
های نوشونده  و زیستن کنیم لحظه تجربه می به ها که زیستن را لحظه ما انسان 

یک جایی هستیم، در یک  کنیم و در دمان تجربه میثباتی هم برای خو ،داریم
های دائمًا  ارتباطی هستیم، یک بستری وجود دارد که آن بستر این زیستن

کند. آن بستر، زبان است و  لحظه ما را به هم مربوط می به و لحظه نوشونده
 شوند. معناهایی که از طریق زبان پیدا می

های  بندی کنند و درشکل دا میطریق زبان تجلی پی های ما که از فهمیدن
های فلسفی و زیباشناسانه و اخالقی و ... نمود  ورزی صورت سخن هگوناگون ب

بخشند و بستر رودخانه  ما را ثبات می ،آفرینند ا میمعن کنند و برای ما پیدا می
کنیم، فهمی که از  فهمی که از خودمان پیدا می دهند. زیستن ما را تشکیل می

ای  مانند شیرازهها  این فهم - کنیم کنیم، فهمی که از جهان پیدا می دیگران پیدا می
وجود  هها ب کنند و هویت ها را به هم وصل می های نوشونده زیستن ما این لحظه

بینید که  کنند. اگر دقت کنید می هایی پیدا می ها با هم نسبت آیند. و این هویت می
 .کند هم با زبان زیست میو فرهنگ  کنیم واقع با فرهنگ زیست می ما در

کنم این است که اصاًل ما  مباحث قبلی مطرح می ۀعنوان نتیج سوم که به ۀنکت
کنند و  ها با زبان زندگی می کنیم. اگر انسان خودمان را با امید ورزیدن حفظ می

دهد و ادامه  ها معنا می سازد و به زیستن ها را می زبان آن بستری است که هویت
زیستن ما  ۀشود. پس ادام ها هم در پرتو امید میّسرمی و فهمیدنها  معنایابی

 مرهون امید است. 
نبود و اگر سخن و  فرهنگ نبود، زبان اگر امید ورزیدن نبود، سخن نبود،
 این نبود، جهان نبود، ما آورد، من نبود، زبان و فرهنگ نبود، انسان دوام نمی

زبانبستر
زندگیاجتماعی

 سازدرامی

اگرامیدورزیدن
نبود،فرهنگ

 نبود.
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 صورت هب ایمانی زبان در را خود شنق کند، می همراهی جا همه در را ما که امید
 .دهد می نشان بارز بسیار

 همه خالصه و انسان ۀآیند و سرنوشت از گفتن سخن سخن گفتن از خدا،
 با ها انسان که آید می پدید زمانی نامیم، را ایمانیات دینی میها  آن ما که یچیز
گاه بخطا یک از که بگویم خواهم می اینجا در – شوند می مواجه خطاب یک  آ
 چنین از انسان وقتی گوید می چیزی و کند می خطابها  آن به کسی شوند، می

گاه است انسان نهایی سرنوشت به مربوط که خطابی بال کردن آن دن شود، می آ
 این مسئله! پذیراست ورزی امکان یک امید ۀنتیج خطاب و اقبال به آن فقط در

 است واقع مطابق است، «نادرست» یا است «درست» خطاب این آیا که نیست
 یا است «راست» خطاب این آیا که است این مسئله. نیست واقع مطابق یا
است یا « قح» آیا. است «درست» از غیر «راست» و - نیست «راست»
 نیست؟« حق»

 

زبانایمانیدر
پاسخبهیک
خطابپدید

 آیدمی



پانزدهمگفتاردرس
با ایمان از  خواهم توضیح این مطلب را آغاز کنم که وقتی یک شخِص  امروز می

کند، چگونه سخن  خواهد ایمان خود را ابراز گوید و می سخن میایمان خود 
دست آوردن این  مان به هدف« ؟زبان ایمانی یعنی چه»پرسیم  تی میوق ؟گوید می

 مطلب است. 
 :ن دینی تفاوت قائل شویمزبا و ایمانی زبان اصطالح دو بین باید نخست
ر بپرسیم وقتی یک همان است که گفتم اگ گوییم زبان ایمانی، منظور وقتی می

مطلب  .گوید یخواهد دین خود را ابراز کند چگونه سخن م می دار انسان دین
گوید،  می دار زیرا تمام سخنانی که یک انسان دین ،قدری متفاوت خواهد بود

است ممکن است  دار آن نظر که دین از دار تعریف ایمانش نیست. انسان دین
 نیستند. این سخنان تعریف ایمان او ۀاما هم - بسیاری از سخنان را بگوید

ایمان است. دین  ۀدامن تر از دین وسیع ۀخاستگاه این مسئله این است که دامن
شود و در سراسر  ها پیدا می آن واقعیت است که در زندگی اجتماعی انسان

نام آن به  هایی به یابد و نهادها و دانش می هایی ظهور و بروز سمبل جامعه، در
ها،  ها و نهادهای دینی و امثال آن های و سمبل . پس زبان دانشآیند وجود می

باید از او پرسید  ،گوید الزامًا زبان ایمان نیست. اگر کسی گفت که دین چنین می
گوید،  دین این را می بگویید دانش فقهِ  گوید، یعنی چه؟ اگر که دین چنین می این

جا تدریس  می که در فالناسال ۀگوید، آن فلسف دین این را می یا دانش کالِم 
گوید  اید. اسالم چنین یا چنان می تعبیر قابل قبولی کرده ،گوید شود این را می می

 هم تعبیری مبهم و مشّوش است و قابل قبول نیست. 

زباندینوزبان
 ایمان
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از ها  این باره بحث کنم که ایمان چیست؟ بحث خواهم در در این جلسه نمی
صورت قابل  این بحث به ؟تورزی ایمانی چیس این زاویه خواهد بود که سخن

که  این ایمان ۀسرچشم .ص محتوای ایمان هم کمک خواهد کردتوجهی به تشخی
منبع بوده  کنیم، در طول تاریخ بشر، سه ما اینجا از زبان آن ایمان صحبت می

عتیقاست:  ، ها است . عهد عتیق مربوط به یهودیقرآنو  عهدجدید، عهد
و این سه  - ها مسلمان مربوط به قرآنو ها است  مربوط به مسیحی عهدجدید

 نیرومند و ۀیک رودخان مانند بسترها  این هم جدا نیستند. کتاب و منبع از
های  در سرزمین های این رودخانه اما شکل .عظیمی هستند که در جریان است

جایی خیلی پهن باشد، در جایی  مختلف، متفاوت است. ممکن است که در
اما  - مسیر رودخانه دائمًا آبشار ببینید ایی درج باریک شده باشد و در

 های ماهی رودخانه این از هایی قسمت در است ممکن. است رودخانه یک
یبایی خیلی  جایی در. است رودخانه همان این، اما - نه دیگر جایی در و ببینید ز
آن استفاده کشاورزی و  و ازاند  خاصی داده مسیر رودخانه، این به که ببینید

 ی دیگراما درجای ،کنند و جماعتی به آن رودخانه وابسته هستند ای هم می یهتغذ
یا می این استفاده را از آن نمی ها وجود  ریزد. این تفاوت کنند و رودخانه به در

بینید که رودخانه در دشتی سرازیر شده است و متعاقب آن،  دارد. درجایی می
یبایی در آن دشت رهای  الله که باید به حساب آن رودخانه  اند دهوییبسیار ز

 هر در – اند یدهیها رو ت این دشت شده است و این گلحیا ۀگذاشت که مای
هستند. ممکن گونه  این صورت رودخانه همان رودخانه است. این سه دین هم

جای  به و است شده گر تخریب حتی یا رود می هدر رودخانه است ببینید که آب
چنین  .کند شد، مناطقی را خراب و ویران میرحمت و شادابی با ۀاینکه مای
 هایی هم داریم.  رودخانه

ایمان  ۀموسی هم دنبال داستان این ایمان از ابراهیم شروع شده است. ایماِن 
 ۀاست که مجموع عهدجدیدو سپس  - آمده است عهدعتیقابراهیم است و در 

است اما  ها های یهودی کتاب ۀمجموع عهدعتیقها است ) های مسیحی کتاب

زبانایماناز
عهدعتیقو
جدیدوقرآن

 گیردنشأتمی
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است.  قرآنشمارند( وسپس  و معتبر می ها را مقدس ها هم آن کتاب مسیحی
 بدون بفهمد درست را قرآن ها است. اگر کسی بخواهد همان ۀهم دنبال قرآن

 پذیر امکان فهم این مسیحیان، و یهودیان های کتاب یعنی، عهدین فهمیدن
 ا آغاز شده است. آنج از بستر زیرا ؛نیست

ظهور و بروز در تاریخ بشر دارد.  ۀکه گفتیم، سه منبع و سرچشمپس ایمانی 
( یک نوبت در عهدعتیقشود )از طریق  یک نوبت، ایمان در یهودیت ظاهر می

ایمانی است  ۀدهند نشان قرآن .قرآن( و نوبت سوم در اناجیلمسیحیت )از طریق 
 عهدعتیقکتب و ها  آن های تابع و کتاب ها انجیل - که در تاریخ ظهورکرده است

 کاری و کنم می شناسانه زبان تحلیلی و فلسفی بحث اینجا در من اند. گونه نیز این
 های بحث اینجا در من های بحث که ام گفته بارها را این. ندارم باطل و حق به

 کنم می عرض را مطالب این وقتی. اعتقادی-کالمی های بحث نه است فلسفی
ظاهر شده  قرآنیا  عهدجدید، عهدعتیق ان که دردارم به اینکه آیا آن ایمن کاری

شناسی  و زبان های فلسفی آن بحث دیگری است. بحث ؟حق بوده است یا نه
ها ظاهرشده است، چه  آن خواهند بگویند که این منابع که این ایمان در می
با چه زبانی  زنند؟ زنند چگونه حرف می از ایمان حرف میها  آن گفتند؟ وقتی می

اند مثل فیلسوفان یا هنرمندان یا  از ایمان حرف زده زنند؟ پیامبرانی که حرف می
 اند. اند؟ یا اصاًل زبان دیگری داشته علمای اخالق حرف زده

فهمیم که  این مطلب تسلط پیدا کنیم، می این بحث این است که اگر بر ۀثمر 
ا مسلمان با ایمان سخن گفتن که ما مثاًل در فالن جامعه مسیحی ی آیا آن نوع از

شان است؟ آیا  منان نخستین از ایمانؤآن مواجه هستیم، همان نوع سخن گفتن م
این همان سنخ ازسخن گفتن است؟ یا اصاًل آن سنخ از سخن گفتن نیست و یک 

 زبان دیگر است؟
عهدیا  عهدعتیق اما آشنایی با ،آشنا است قرآناز آنجا که این جمع ما با 

مورد  در قرآن ورزی موجود در کنم که زبان آغاز میه گون این ندارد، من جدید
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ها مورد به  ده در قرآنکریم در «ایمان» ۀای است؟ واژ ورزی ایمان، چگونه زبان
 است.  های مختلف مطرح شده شکل

بسیار مهم و کلیدی توجه  ۀبرای پاسخ دادن به پرسش فوق باید به یک نکت 
 ای از استفاده شده است. که پاره« رایتد» در چند مورد از ماّده نآقرکنیم. در 

ها پیش توجه  از مدت قرآنهایی که در  آیه ارتباط با ایمان است. یکی از درها  آن
پیامبراسالم گفته شده  ۀدر بار قرآنمن را جلب کرده بود، این آیه است که در 

( ای 52/)شوری« و ما کنت تدری ما الکتاب و ال االیمان» گفته شده :است
 ر تو خبر نداشتی که کتاب و ایمان چیست.پیامب

رسول ایمان آورده  - «آمن الرسول بما انزل الیه» :گفته شده جای دیگر در
 است به آن چه بر او نازل گردیده است. 

گوید تو  یعنی چه؟ می «تدری»در اینجا کلید ما است. « تدری»ۀ این واژ
 تعلم ما الکتاب و الما کنت »گوید  ایمان چیست و نمی درایت نداشتی که

 «ما تدری» معنای ؟دانستی که ایمان چیست و کتاب چیست تو نمی« االیمان
آیات دیگری که  بینیم که در کنیم، می را وقتی بررسی می قرآن .دانستی نیست نمی

برده شده که آن کار  به مورد موضوعاتی برده شده، درکار  به ها آن این واژه در
 قرار« خبر شدن با»بلکه متعلق  ،گیرند قرار نمی« دانستن»موضوعات، متعلق 

نه اینکه آن موضوعات را  ،شود آن موضوعات خبردار می گیرند. انسان از می
یکی  .دهم خیلی کوتاه توضیح می صورت هداند. در اینجا سه آیه را ب داند یا نمی می
ی ما تدر و» سی و چهارم سوره لقمان است. در آنجا گفته شده ۀاین آیات، آی از

خبر نیست از اینکه فردا چه  هیچ نفسی با (34ن/لقما)« نفس ماذا تکسب غدا
«. دانست» به سرش خواهد آمد. این مسئله اصاًل موضوعی نیست که بشود آن را

 شود. شود یا با خبر نمی انسان یا با خبر می
( 34لقمان/« )وما تدری نفس بای ارض تموت» گفته شده است: قرآندر 

در کجا  با خبر نیست از اینکه در کدام سرزمین خواهد مرد. از اینکه هیچ نفسی
 .خواهد مرد

زبانایمان،زبان
«باخبرشدن»

 است.

شواهدیازقرآن
 کریم



 177|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

رفته است. بدین  کار ایت به معنای با خبر شدن بهتمامی این موارد در در
 شود. می آن با خبر ترتیب ایمان حقیقی است که انسان از

وری های ایمان ام متعّلق، ایمان شده است ۀمطالب قرآنمواردی که در  در
ها با  آن توان از وجود ندارد. و تنها میها  آن سوی هستند که هیچ راه دانستنی به

ایمان به خدا داشته باشید.  -«بالله آمنوا» شود گفته می قرآن شد. در خبر
شود. ممکن  شود دانست که خدا وجود دارد؟ نمی شود خدا را دانست؟ می می

فلسفه اثبات شده  وجود دارد. درهای فلسفی  است بفرمایید که این همه برهان
شود به وجود خدا علم پیدا  نمی های فلسفی ریق هیچ کدام از برهاناست که از ط

 - توانند از ایمان شما و ما دفاع کنند میها  این رسانند. به دانستن نمیها  این کرد.
 ی که ایمان به خدا پیداتوانند وجود خدا را ثابت کنند. اگر برای ایمان کس نمی

توانند آن ِاشکال عقلی را  ها می ِاشکال عقلی مطرح شد، این برهان کرده است
 ،)روز دیگر طلب ایمان به یوم آخر قرآن برطرف کنند. در جاهای دیگری از

  آمده است( شده قرآنآخرت، که با تعبیرهای مختلف در  دیگر زندگی، ۀصحن
دارد که از آن طریق شود آخرت را دانست؟ دلیل و برهانی وجود  است. آیا می

دلیل نیستند و ها  این اما ،اند های زیادی گفته بدانیم که آخرت وجود دارد؟ سخن
 ... را اثبات کنند. اگر قرار بود که بعد از مرگ و بعث و حشر و یتوانند بقا نمی
حل شده بود. و نیز در آیات قرآنی گفته  شدنی باشند مشکالت بشر اتباثها  این

ل است. کس رسو ایمان داشته باشید که فالن - مان داشته باشیدشده به رسول ای
کس قابلیت  نکس رسول است؟ آیا رسول بودن فال شود دانست که فالن آیا می

 - از قلمرو دانسته شدن بیرون است یا اصاًل این موضوع - دانسته شدن دارد
 . کس رسول است تواند بداند که فالن کس نمی شود آن را دانست، هیچ نمی
توان دانست که فالن  آیا می - آمده به کتب الهی ایمان بیاورید قرآن در نیز و

، قرآنآیات متعددی از  شود دانست. در کتاب، کتاب خداوند است؟ این را نمی
ایمان به آیات خواسته شده است، به آیات خدا ایمان بیاورید. بعد هم گفته است 

و  شب و روزآفتاب و ماه و گردش  که چه چیزهایی آیات هستند و بیان شده که



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 178
 

ها  آیات یعنی نمود .آیه هستند یدن گیاهان و حیات و ممات و ...یها و رو ستاره
شود دانست که مثاًل  دهند آنچه را که خود او پیدا نیست. آیا می که نشان می

شود این را  ها و... آیات خدا هستند؟ می گردش شب و روز یا متولد شدن انسان
 جزء امورها  این قابلیت دانسته شدن دارند؟ معنا ندارد کهها  این نیدانست؟ یع

تر( که  تریا بیش طی مثاًل ده هزار سال )یا مقداری کم اما در .شدنی باشند دانسته
صورت  هب گذرد، هنوز هم کار دارد میتمدن انسانی که با این مسائل سرو از عمر

اید تفسیر ماتریالیستی بکند و مسائل مورد اختالف باقی مانده باشند. یکی بی
های خدا است و دیگری بگوید  نشانهها  این دیگری تفسیر الهیاتی، یکی بگوید

اند:  دانستنی نیستند. نوابغ انسانیت عاقبت گفته که تکامل ماده است. این امور
 . دانستیم که هیچ در آخر

 از قرآندر پاسخ این سؤال نزدیک شوم که وقتی  خواهم به از این مقدمات می
ورزی مطرح شده است؟ ایمان را با چه  ایمان سخن رفته است، چه سنخ سخن

اند؟ آیا سخن گفتن از ایمان را به سخن گفتن فلسفی  هایی مرتبط کرده وضعیت
اموری که دانستنی هستند؟ به سخن گفتن از  اند؟ به سخن گفتن از مربوط کرده

عین  اما در .اند هنکرد مربوطها  این یا به هیچ کدام از چیزهایی که زیبا هستند؟
داریم که ما را راهنمایی  قرآناند و شواهد و قرائنی در  حال به ایمان دعوت کرده

خواهیم از او بپرسیم که  است، ما می کند که سخن ایمانی یک سنخ دیگر می
جنس این سخن ورزی شما از ایمان چیست؟ در آیات متعددی، پاسخی برای 

 گوید از ایمان سخن می وقتی از قرآنکنید. پاسخ این است که  میاین پرسش پیدا 
گوید، از هدایت، از تولد جدید و  بخشی سخن میاز شفا، گوید سخن می یک نور

 زنم نه از ها حرف می این گوید من از گوید. این کتاب می سخن می نزنده شد
 خواهم مین - کنی پیدا شفا خواهم می بلکه ،خواهم بدانی نمی ها. دانستنی
 ،قرآنلباب  شوی و درایت پیدا کنی. لب با خبر خواهم که میبل ،باشی فیلسوف

ها تفکیک  ورزی سخن سایر و خودش از - ورزی ایمانی است نوعی سخن
 کند. می

زبان
ورزی،ایمان

زبانتجربۀ
رحمت،تجربۀ
آمرزشو
 شفایافتناست.
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ورزی، سخن گفتن از ایمان است که وقتی من و تو  آن نوع سخن قرآناز نظر 
کم  ۀتجرب شفایابی، احساس - کنیم می پیدا شدن عالج احساس شنویم آن را می

اینکه من که  ۀشویم، تجرب اینکه گویا داریم زنده می ۀتجرب ،شدن تاریکی درون
 و زند می سوسو کردم، مثل اینکه حاال نوری جلوی پایم اندکی راهم را پیدا نمی

 .باشد درست راه است ممکن بروم، راه این از اگر که کنم فکرگونه  این توانم می
ورزی ایمانی مواجه  ا یک سخنسخنان این است که من زمانی بمعنای این 

نبودم، امری که به آن راه  خبرامری که از آن با گیرم که شرایطی قرار که در هستم
« خطاب»یعنی با  .شدم دهد و من از آن باخبر نداشتم، خودش را به من نشان می

رحمت است  فتارشود. این گ می آید و گفته شوم. سخن از یک جایی می رو روبه
اگر  دانستم، دانستم! نمی که نه اینکه چیزی را - کنم رحمت پیدا می ۀو من تجرب
 .است ایمانی ورزی سخن این چنین بود، سخنی این

 و است گونه همین هم آنجا در بینید می کنید می مراجعه عهدین به وقتی
 گفتم که ها ویژگی آن ۀهم با. اند گرفته ای نتیجه چنین هم، مسیحی محققان

شود که من  کند و حقیقتی نشان من داده می را باز می من افق ایمانی ورزی سخن
گاه نبودم با خبر »کرد. بهترین تعبیر  و باید کسی من را از آن باخبر می از آن آ

دهد یا به آن  آید. انسان یا به آن خبر جواب موافق می است. خبری می« کردن
ممکن است انسان آن خبر را جدی بگیرد و هر دو ممکن است.  ؛کند پشت می

یابد این خبر چشمانش باز شود و حاالتی در مربوط به  او تحریک شود که در
این خبر مربوط به  - کنارش گذشت شود به سادگی از ای است که نمی مسئله

سخن گفته  قرآنو  عهدینهای  است. خدایی که از این کتاب تمام وجود او
ست که با فلسفه به او برسیم. این خدا، خدایی است شود، خدای فلسفی نی می

کند.  لحظه سرنوشت ما را تعیین می به لحظه هستی را پر کرده است و در ۀکه هم
کند تا نفسم درآید،  لحظه امداد می به زنم، لحظه اآلن در اینجا حرف می بنده را که

تا بتوانید سخنان  کند لحظه شما را امداد می به لحظه، تا بتوانم با شما حرف بزنم
گونه است. آنی از آنات زندگی  رویم هم، همین بنده را بشنوید و وقتی از اینجا می

ورزیزبانایمان
بازبانفلسفی
بهکلیمتفاوت

 است
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لحظه او خالی نیست. این است آن خدایی که در این  به ما از امدادهای لحظه
  ؟شد رد قضیه این کنار از تفاوت بی شود می مگر ،خوب شود. ها معرفی می کتاب

خطاب یعنی اینکه با  احساسی خطاب است، ۀتیم نتیجکه گف آن حاالت و آثار
 کند. من و شما کار دارد و ما را رها نمی

  رویم. کسی فلسفه با من و شما کار ندارد. بلکه من و شما به دنبال فلسفه می
های خودش را  گوید با من و شما کار ندارد. او استدالل که سخن فلسفی می

کند با من و شما کاری ندارد. او دارد  می کند. کسی که خوب و بد را معین می
 البته ممکن است که من و شما هم از کند و مشکالت فلسفی خودش را حل می

یبایی می ای که نثر بسیار آن استفاده کنیم. آن نویسنده یا نقاشی که  ،نویسد ز
یبایی را نقاشی می ۀصحن یبایی می ز ها  این - سازد کند یا آهنگسازی که آهنگ ز

های  بخشند و لذت را کمال می خودشانها  این و شما کاری ندارند. با من
گوید، چه ما آن  ایمانی به من و شما می سخن که کسی اما برند. خودشان را می

 با من گوید می ما به نه، چه و بیاید خوشمان چه نپذیریم، چه و سخن را بپذیریم
 کنی می احساس ،کردی گوش اینکه محض به تو و !«کن گوش». دارم کار شما

 که هستند مسائلی - هستند تو های گمشده واقعاً  که داری سروکار مسائلی با
دردهایی  ۀجوابی داشته باشیم. سخنانی است که چارها  آن خواهد برای یم دلمان

ورزی  انسان سخن اگر را نداشته باشد.ها  آن خواهد است که انسان واقعًا می
 کند و در کم تغییر وضعیت پیدا می که دارد کمگوش کرد و احساس کرد  ایمانی را

کند که این راه پایان دارد. این راه پایان ندارد و مانند مثاًل  آن صورت مبادا تصور
گویند اگر فالن  خواهد متخصص شود و به او می علم طب نیست که کسی می

. اید دهیم که در فالن رشته متخصص شده مراحل را بگذارنید، به شما گواهی می
راه پیروی از سخنان ایمانی همیشه باز خواهد بود. افق درونی انسان مؤمن 

گاه  هیچ افق شفایابی و رحمتچنین مقوالتی هستند.  شود. گاه بسته نمی هیچ
 شود. بسته نمی

 

ورزیزبانایمان
وگشودگیافقی
 درونیمؤمن
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 اند: عشق گفته ۀدربار
آنجا جز آنکه جان بسپارند /ست بحرعشق که هیچش کناره نیست بحری»

 «.چاره نیست 
 گونه همین هم ایمان. بسپاری جان آخرش و - روی و بروی و برویباید ب 

 ورزی ایمانی هم در مان افتاد این راه پایان ندارد و سخنای راه در کسی اگر. است
 کند. جایی توقف نمی

ندارد. اگر  ها سروکار ورزی ایمانی با دانستنی خیلی خوب است که سخن
مان بود و افق زندگی بسته  مقابل در این صورت دیوار ایمان دانستنی بود در

شود  که عشق چنان است که نمی هگون تمام شد، همان وقتی دانستی دیگر .شد می
و دیگر تمام شد، اصاًل  هر کس بگوید عاشق شدم گفت عاشق شدم و تمام شد و

شود، ایمان هم  لحظه ورزیده می به نشده است. و عشق لحظه عاشق او
ها  باید ورزیده شود. و به نفع ما انسان استمرار ورط هگونه است. همیشه ب همین

است و  همیشه باز مان قلمروی داریم که افق آن قلمرو در زیستن است که
 شما به نهایی جواب و کنی نگاه توانی می همیشه بروی، توانی می همیشه

 آن از گذشته ۀجلس در که امیدی آن .رسید نمی نهایی جواب به و داد نخواهند
 تر بیش امید یک نهایتاً  یم،گوی می سخن که گونه هر ما گفتم و - دمکر صحبت
کند  ایمانی، آنچه ما را همراهی می ورزی سخن در کند، می همراهی را ما فهمیدن

 درصد خودت را از دست بدهی. ه این راه پایان ندارد و باید صداین تجربه است ک

ورزیوایمان
تجربۀپیمودن

 پایانراهبی

دوزبان
ورزیوعشق
 ورزیایمان



شانزدهمگفتاردرس
جلسات گذشته پس از  در کنم. ن ایمانی دنبال میهای زبا بحث را با بیان ویژگی

مبنای نگاه تجربی به  زبان )کلیاتی بر ۀفلسف در بارۀ ای کلیات مقدماتی بیان پاره
 زندگی تاریخ طول در را خود که این زبان انسانیگونه  آن زبان انسانی، یعنی

 انزب و هنری زبان فلسفی، زبان برای هایی ویژگی( است داده نشان انسان،
 .شد بیان اخالقی

سفی یا زبان هنری یا زبان اخالقی، گوییم زبان فل ام که وقتی می فتهقباًل گ
ای است که موضوع آن فلسفه یا اخالق یا  ورزی ورزی و سخن منظورمان زبان

آورد  ای که یک هنر یا یک فلسفه را پدید می ورزی چنان زبان یعنی آن ؛است هنر
  کند. یا اخالق را بیان می

 گفتنی سخن و ورزی زبان چنان آن ورزی ایمانی، زبان :ورزی ایمانی و اما زبان
« ایمان ۀدربار»گوید، نه اینکه  سخن می« ی از ایمانشکس» آن در که است

 متون به باید چیست ایمانی ورزی زبان که ما بخواهیم ببینیم گوید. اگر سخن می
 که حقیقتی از - اند زده حرف خودشان ایمان از که کنیم مراجعه کسانی سخنان و

 . بود ایمانی حقیقت یک آن و بودند داده دل آن بهها  آن
طی آن  که در - ورزی ایمانی را ما بخواهیم سنخ سخن قباًل گفتم که اگر

بررسی کنیم، سه منبع و منشأ عمده داریم  - گویند شان سخن می کسانی از ایمان
عتیمراجعه کنیم: ها  آن که باید به جدید، قعهد این سه  . درقرآنو  عهد

، پیامبران و عهدعتیق در اند. شان سخن گفته مجموعه است که کسانی از ایمان
های دینی  یعنی کتاب عتیقعهد) اند شان سخن گفته مخاطبان پیامبران از ایمان

اوتسخنتف
«ازایمان»گفتن
مثابۀتجربهوبه

سخنگفتن
«دربارۀایمان»

بهمثابۀیک
 پدیدار



 183|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

های دینی مسیحیت، حواریون و اصحاب  یعنی کتاب عهدجدید یهودیت(. در
نیز، در  قرآناند و در  شان سخن گفته از ایمانها  آن س ازعیسی مسیح و کسانی پ

قبل  ۀجلس اسالم است. من در واقع کسی از ایمانش سخن گفته است که پیامبر
اسالم، خود هم ایمان آورده است. به چه ایمان آورده  توضیح دادم که پیامبر

که از سوی به آنچه  ،«بما انزل الیه من ربه»یا « بما انزل الیک من ربک»است؟ 
 سوی تو آمد ایمان آوردی.  پروردگار به

همین است.حاال اینکه این کس که از ایمانش  قرآنندی اصلی ب استخوان
او نازل شده چه بوده  زند به چه ایمان آورده است و آن چیزی که بر حرف می

 تری این زمینه اطالعات بیش فعاًل محل بحث من نیست. اگر بخواهید در است
 های اخیر در سایت بنده منتشر توانید به مقاالتی که در هفته رید، میآو دست به

آنچه  ،فهمم می قرآنکه من از گونه  آن ام که آنجا گفته شده است مراجعه کنید. در
 او بر تدریجاً  که کتابی نبود، جمالت و مخطوطات و کلمات بر پیامبر نازل شد،

 کتاب. است هستی کتاب در خدا آیات آورد، ایمان آن به او و شد می آشکار
 که انسان این. آورد ایمان آن به او و شد می باز او برای خدا آیات صورت هب هستی

 در مختلف های گونه به کند، می زندگی ایمان این با دائماً  و ن ایمان آوردهای به
 اعتراف یک با هماهنگ و توأم ایمان، این و - کند می تعریف ایمانش از قرآن
 .است

 ؟کند می تعریف کسی چه برابر در کند پیامبر از ایمانش تعریف میوقتی 
 خداوند برابر در اول ۀر درجد پیامبر اعتراف فهمم، می قرآن از من کهگونه  آن

 اعتراف خدا خداوندی به ایمان اثر بر او .ها انسان برابر در سپس و است
 مقاالت از پانزدهم و چهاردهم و اول ۀشمار در مطالب این تفصیل) کند می

  (.آمده «جهان از نبوی قرائت»
گذشته  ۀجلس آنچه که در از غیر – امروز چند ویژگی دیگر از زبان ایمانی را

  کنم. بیان می -گفتم
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هایی که  ورزی کنم و آن اینکه انواع زبان رض میمّهم ع ۀنخست یک نکت
 .افتاده باشدای اتفاق  بتدا حادثهافتند که ا زمانی اتفاق می توضیح داده شدند

 اتفاق هایی حادثه اگر، است حوادث به مسبوق انسان عالم در زبان طورکلی، هب
 زبان با یا کند کس که تفلسف می سخن گفتن هر .آید نمی وجود هب زبان نیفتند،
 اتفاق که است حوادثی بر ناظر گوید می سخن ایمانی یا اخالقی یا هنری
 .اند افتاده

و این بخش از  - ورزی بخشی از زیستن انسانی است ایم که زبان قباًل گفته
ت زیستن یک انسان هم از های آن جدا نیست و کلیّ  زیستن انسانی از سایر بخش

 ارتباط در ـ دا زی نمی کس تنها های دیگر جدا نیست. هیچ ت زیستن انسانکلیّ 
 در البته .است انسان بودن اجتماعی همان این و اد، زی می دیگران زیستن با

 ما، اجتماعی زیستن این داخل در که کنم عرض و کنم باز پرانتز یک اینجا
ید آید. ممکن است بعضی پد هم تنها صورت به زیستن کسانی برای است ممکن

اند.  خود تنها بزی درون در ،اند زی جمع می عین حال که در ها در انسان از
گونه  همان - اند کرده بیرتع« تنها زیستن هنر»این امر به  شناسان از بعضی از روان

 هم زیستن تنها این اما. داریم زیستن تنها هنر عشق ورزیدن داریم. که ما هنر
زید لب به سخن  همان کسی که تنها می است. اگر جماعت و جمع داخل در باز

آنچه که گفته  بر گوید که ناظر بر سخنان دیگران و ناظر بگشاید، سخنانی می
 ناظر سخنی هر تواند ابتدا به ساکن حرف بزند و میکسی ن باشد. ه است میدش
 .است سخنی بر

نویسد، حوادثی اتفاق افتاده که او آن کتاب  مثاًل وقتی یک فیلسوف کتابی می
 است، هایی برایش پدید آمده اند: پرسش گونه نویسد. آن حوادث مثاًل از این را می

 هایی شبهه کسانی، بدهد راا ه آن پاسخ خواهد می او و اند گفته مطالبی فیلسوفانی
 ...و کند بررسی راها  آن خواهد می او و اند کرده ایجاد

 اتفاقاتی کند، ی میهنرورز و گوید می سخن هنری زبان با وقتی هنرمند 
یبایی یک روی به چشمش او مثالً  که قبیل این از - است افتاده  است شده باز ز

هایگونههمۀ
ورزیزبان

انسانمسبوق
 بهحوادثاست



 185|  گفتارهایفلسفۀزباندرس
 

 
 

 یا درونی تحریک یک میشهه...  و ستم ۀتجرب است، چشیده غم ۀتجرب یا
 . دارد وجود هنرورزی برای دو هر یا بیرونی

 مثالً  - کند می اخالقی ورزی زبان که کسی و است گونه همین هم اخالق
 بیند، می ناروایی یا نقص یک .پردازد می اخالقی ورزی زبان به بیند که ذیلتی میر

 چیست؟ اخالق بگوید که آید برمی مقام این در و - بیند می باشد نباید آنچه
 از یا برد می رن  چیزی از چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ اخالق ۀفلسف

 . هستند حوادث همهها  این -آید می خوشش چیزی
 ورزی انسانی همیشه مسبوق به حوادث است. این یک اصل کلی است زبان

 موضوعاتی مورد در بعضی از حوادث :حوادث هم یک گونه نیستند ۀو هم
 نظر آن از ما تانسانیّ  از یا - سازند سرنوشت ما برای و شوند می مطرح که هستند

 چه معنا یا هر کنند می مطرح پرسش آن در بارۀ یا، زنند می حرف هستیم انسان که
 برند.  سؤال می است آن را زیر

های مهم نوشته شده است، اگر  های مؤثر و فلسفه اگر در تاریخ انسان داستان
 ۀهم - هنرهای ماندگار پدید آمده است قی شده است، اگرهای اخال ورزی سخن

 تکان را ای عده که دهنده بوده است هایی تکان سبوق به سوابق و حادثهمها  این
 رانگیخته است که مطالبی بگویند و بنویسند. ب و داده

. کند می صدق هم ایمانی ورزی زبان مورد در کردم، عرض که کلی اصل این
 را تجربه آن و اند رانده گذ سر از را ای تجربه اند کرده ایمانی ورزی زبان که هایی آن

را بیان  حادثه آن که است افتاده اتفاق برایشان ای حادثه یعنی ؛کنند می بیان
 اگر و اند کرده باز زبان حادثه، آن افتادن اتفاق علت به دیگر، عبارت به کنند. می
. گفتند نمی را سخنان آن و گشودند نمی زبان افتاد، نمی اتفاق برایشان حادثه آن
 کنند، می ورزی زبان آن دنبال به و است افتاده اتفاقها  آن برای که ای حادثه آن اما
افتد متفاوت  اتفاق می ورز برای یک فیلسوف یا هنرمند یا اخالق که ای حادثه با

 فتد،ا می اتفاق است شده نقل دینی منابع در آنچه طبقها  آن برای آنچه است.
 برای آنچه زیرا چرا؟ - است بیان قابل «روایت» با فقط که ایست حادثه چنان آن

ورزیزبان
ایمانیوزبان

 روایت



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 186
 

دث منظم منطقی حوا سلسله یک شوند، می مواجه آن با و افتد می اتفاقها  آن
  نیست.

 .بدهم چیست روایت در اینجا باید تعریف مختصری از اینکه
هایی مواجه شود که  دثهآورد که با حا به روایت کردن روی می یجای انسان در

ها  آن منطقی و یا ارتباط طبیعی میان رتباطاما هیچ ا .افتند هم اتفاق می پشت سر
ای هستند که ممکن بود اولین حادثه اتفاق  ها به گونه حادثه وجود ندارند. این

 سومی اما بیفتد اتفاق هم دومی بود ممکن. نیفتد اتفاق اصالً  دومی اما ،بیفتد
 افتند، می اتفاق هم سر پشت حوادث این حال، هر به...  و نیفتد اتفاق اصالً 
 ای گونه به باشد، داشته وجودها  آن میان طبیعی یا منطقی ارتباط هیچ اینکه بدون

ی داشته باشد، به این معنا قمنط ۀمعلول اّولی باشد یا دومی با اولی رابط ه دومیک
کدام از  هست اما دومی نیست. هیچکه ما در مقام تفکر نتوانیم فکر کنیم که اولی 

 کردن روایت به شروع انسان که است اینجا در ها مطرح نیستند. این حالت
 از شما که است این دادن خبر است. متفاوت دادن خبر با کردن روایت. کند می

 مثالً  و کردید می عبور جایی از. دهید می خبر است، افتاده جایی در که اتفاقی
 و کنید می نقل را آن شما. گفت سخنی کسی جایی در یا شد تصادفی که دیدید

 مثالً  یا. کرد تصادف کس فالن اتومبیل دیدم آمدم می داشتم من که یدگوی می
 نقل خبر - گفت را مطلب فالن شخصی و جلسه بودم فالن در گویید می
 .کنید می

تفاق آنجایی است که شما ناظرید که یک سلسله حوادثی ا اّما روایت کردن در
ها وجود  افتند و در عین حال، هیچ ارتباطی هم بین اجزاء گوناگون آن حادثه می

آن برای شما حاصل  کنید، معنایی از این حوادث را دنبال می ۀندارد. و وقتی هم
حال  هایی را که در یک جایی در آورید که صحنه نظر شود. خبرنگاری را در می

یک  مثاًل وقتی از .کند گزارش میهم برای شما  گیری هستند، پشت سر شکل
اینجا  اآلن که من در»کند:  آغازمیگونه  این دهد همایشی برای شما گزارش می

است که او بیاید،  قرار چون و بیاید سیاسی مقام فالن است قرار حضور دارم،

تعریفزبان
 روایت
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جایش نشست و فالن شخص هم  او آمد و در .کنند مقدمات امنیتی را فراهم می
هم اکنون فالن کس رفت پشت  .گرفته است او قرار کنار رروی فالن صندلی د

در همان  .کرد به سخنرانی تریبون و حاضران برای او کف زدند. سخنران شروع
دوم سخنرانی، به نفع او شعار دادند )یا علیه او( وسپس او به سخنرانی  ۀدقیق

 آن کردن روایتها  این «.کرد تحلیل خود ادامه داد و فالن مطلب سیاسی را
 است ممکن. نماید می بازگو یکی یکی بیند می که را حوادثی او. است خبرنگار

 را جمالتی آن ۀهم شما اگر اما ،انجامد طول به ساعت یک کردن روایت این که
هایی که  بینید میان جمله هم بگذارید، می در روایتش گفته کنار خبرنگار این که

 ارتباط منطقی وجود دارد و نه ارتباط طبیعیاند، نه  ای را بیان کرده هر کدام حادثه
کند، آن حادثه محصول طبیعی  بعدی را که نقل می ۀنیست که آن حادثگونه  این -

گوید سخنران روی  د میبع ،گوید سخنران وارد شد می قبل باشد. مثالً  ۀحادث
 صندلی روی اما ممکن بود که سخنران وارد شود .ده نشست ۀصندلی شمار

 ذهن به است ممکن! بنشیند پانزده ۀشمار صندلی روی بلکه شیندنن ده ۀشمار
 - بودند کرده تعیین او برای را ده ۀشمار صندلی زیرا ،شد نمی که کند خطور شما

 .بنشیند توانست برود و در جایی دیگر و میا اما .باشند کرده تعیین خوب، بسیار
ده نشستن وجود آمدن و روی صندلی  ۀپس ارتباط طبیعی میان این دو حادث

ندارد. اما میان اینکه او وارد شد و سپس بر صندلی ده نشست، ارتباط طبیعی 
 که است درست که بینید می کنید، می دنبال را حوادث این که شما وجود ندارد.

 ارتباط چون اما ،(شود می روایت) شود می گزارش دث برای شماحوا سلسله یک
 اتفاق دیگری ۀگون به کلی به داستان این که بود ممکن نیستها  آن میان طبیعی

 که دادم نشان و .باشد داشته دیگر اجزاء بلکه ؛باشد نداشته را اجزاء این و افتد
زارش وجود ندارد. گ این در هم منطقی ارتباط. چه یعنی نیست، طبیعی ارتباط

مقام تفکر، بین دو جمله یک  جایی وجود دارد که شما در ارتباط منطقی در
این باشد پس آن هم هست. درمورد قطعیات آن  که اگر ؛ط منطقی پیدا کنیدارتبا

نکنید و  توانید اولی را تصور کنید اما دومی را تصور روایت که توضیح دادم، می



 فلسفۀزبانگفتارهایدرس| 188
 

رغم اینکه  مهمالت نبود و علیها  این الزم وملزوم هم نیستند. اماها  آن بالعکس.
ود نداشت، معنایی به ما افاده کرد. ها، هیچ ارتباط منطقی و طبیعی وج بین جمله

فهمیم. معنایی از  کنیم، چیزی از آن می وقتی یک ساعت به این مطالب گوش می
دوم، نه  ۀاول است، نه معنای جمل ۀفهمیم که این معنا نه معنای آن جمل آن می

 این معنای ؟پس معنای چیست - چهارم ۀسوم، نه معنای جمل ۀمعنای جمل
 معنایی آن، از ما. کردیم نمی گوش بود، این از غیر اگر. تاس کردن روایت عمل

 . فهمیم می
 ۀجمل او کند. بیند روایت می هم می کننده آن حوادثی را که پشت سر روایت

سراید، نه  گوید. او نه شعر می ینم هم هنری یا اخالقی ۀجمل، گوید نمی فلسفی
 او ؟چیست قیقتح گوید می نه و گوید چه چیز خوب یا چه چیز بد است می

 است شده درگیر آن با که را حوادثی سلسله بلکه ،گوید نمی را اینها از کدام هیچ
 کرده توصیه من پیش چندی .روایت گوییم می این به. کند می گزارش شما برای
 کتاب جمله، از و ها را مطالعه کنند ای از کتاب روایت پاره در بارۀ دوستان بودم

 نام هب است کتابی. است خوب خیلی های کتاب از یکی که را شناسیروایت
 در درست اگر که ام کرده استناد آن به هایم نوشته در هم من که شناسیروایت
مینوی  انتشارات از است «شهبـا محمد» ترجمه کتاب این باشد، مانده خاطرم

 1خرد.
 در که کسانی که بینم می اما. است روایت زبان زبانش ورزی ایمانی زبان

 سخن. اند گفته سخن روایت زبان با اند، گفته سخن خود ایمان از قرآن یا دینعه
 چه و کند می چه و کرده چه خداوند و گذرد می چه هستی در که است اینها  آن

 .کرد خواهد
ها آمده  روایت که در این کتاب ورزی آن نوع از فعاًل چند ویژگی از زبان

 .کنم می نبیا شما برای است ایمانی روایت که است
                                                           

روایتروایت(. 1391پرینس، جرالد ) - 1 کارکرد شکلو ، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ اول، تهران: شناسی:
 مینوی خرد.
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ها  این اما بعضی از ،بینید ها می روایت ۀها را تقریبًا در هم ای از این ویژگی پاره
 شوند. های زبان ایمانی دیده می فقط در روایت

کننده است. قباًل  های روایت این است که همیشه خطاب یک ویژگی این زبان
 با من گوید نمی وففیلس. دارم کار تو با من گوید می کننده خطاب زبان که گفتم

 چیست بد و چیست خوب گوید می که کسی. گوید نمی هم شاعر ،دارم کار تو
 من که گوید می کند، می روایت که کسی اما .دارم کار تو با من که گوید نمی هم
 دهم. تر توضیح می ن مطلب را بیشای چگونه؟. دارم کار تو با

 بیان شما رایب را هم سر پشت حوادث افتادن اتفاق سخن روایی،
 چون. ندارد وجودها  آن بین طبیعی یا منطقی ارتباط هیچ که حوادثی .کند می
 به حوادث این که بزنید حدس توانید نمی اول از وجه هیچ به شما است، چنین این

ین روایت چگونه سامانی است، چه نظمی ا سامان و شد خواهند منتهی کجا
د، هد شد، چه مراحلی را سیرخواهد کردارد، از کجا شروع شده به کجا ختم خوا

 ارتباط های متفاوت، پذیرند که بین جمله ها در جایی امکان این حدس زدن
 که بزند حدس بتواند شما و من عقل که ،باشد داشته وجود طبیعی یا منطقی
 چنین این اش بعدی ۀمرحل باید قاعدتاً  است، روع شدهش گونه این اگر خوب،

 چنین این روایت در اما. کند می ایجاب را این طبیعی یا طقیمن ارتباط زیرا. باشد
 آن از شما برسد، پایان به روایت در اگر که دانید می شما دیگر طرف از. نیست
چه شد.  که فهمیدیم باالخره که گفت خواهید آخر در و - فهمید خواهید معنایی

شد معنایی از آن ان مانید تا وقتی کل آن بی می منتظر ها، برابر روایت شما در
کنندگی همین است: زبان روایی، من و شما را همیشه در گرو  بفهمید. خطاب

گوید گوش کن، گوش کن  دارد تا تمام شود، مثل اینکه دائمًا به ما می خود نگه می
گونه هم  رود. و همین دستت در می غفلت کنی رشته از اگر – و باز هم گوش کن

غفلت  که باشد، اگر نوع ها از هر به روایت ادناگر ما هنگام گوش فرا د - هست
 فهمیم نمی دیگر و است رفته در دستمان از رشته تمام کنیم و حواسمان پرت شود

 . کنیم گوش دوباره و باشیم کرده ضبط اینکه مگر –
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خوب، این وضعیت زبان روایت است که ما را دائمًا در چنگ خود نگه 
 و نکنیم رها و بشنویم. را بعد و بعدی و بشنویم را بعدی ۀجمل تا دارد می

 . کنیم دنبال را روایت و باشد متمرکز مان حواس
 و کنیم می جمع را مان حواس و دهیم می فرا گوش و نشینیم اینکه ما می

این همان دنبال  - افتد می اتفاقی چه که ببینیم تا کنیم می متمرکز را مان ذهن
 های ورزی زبان برابر در. دارد وجود یتروا زبان استماع در فقط که کردن است

 گوید می ای جمله. کند می فلسفی بحث که کسی مثالً  نیست، حالتی چنین دیگر
 ...و سوم سپس و دوم ۀجمل سپس و

توانید بفهمید که آیا گوینده  همان اول می کنید از شما آن سخنان را گوش می
 یک مثل گذارید می را یتروا. نیستگونه  این روایت. نه یا دارد چنته در چیزی
 خوب گوید می که هم کسی. آید درمی آن از چه آخر ببینید تا شود باز طومار

 توضیح سپس و دهد می ارائه شما به ای شده تثبیت مطلب چیست، بد یا چیست
 ر تمام شد. شما دیگردیگ همین، خوب، خیلی - آورد می دلیل و دهد می

 حافظ از غزل یک ما .هستند گونه همین هم اشعار. ندارید انتظار حالت
یبایی سخن یکها  این از کدام هر - دارد بیت ده فرضاً  که خوانیم می  برای است ز

 روایت در اما. شود گفته بعدی شعر تا گذارد نمی منتظر را ما و خودش
گوش کن و این همان ، ش کنگو، کن گوش گویند می لحظه به لحظه گویی

 کنندگی روایت است.  خطاب
یک  شدن ین ویژگی زبان روایت این است که برای مستمع حالت بازدوم

 شود که درآن چیست. باز شود تا معلوم می تدری  طومار را دارد، طوماری که به
معنایی که گفتم( بلکه ما با )به آن  کند ورزی روایی نه تنها خطاب می زبان

شود  ای دارد باز می این تجربه را داریم که یک پوشیده .ورزی روایی مواجهیم زبان
های فلسفی و اخالقی و هنری این تجربه به  کند. در سخن و چیزی را آشکار می

 اینجا است. دهد. این تجربه فقط در ما دست نمی
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های ایمانی وجود دارد این است که یک  ورزی روایت ویژگی سوم که در زبان
ایت ایمانی ساختار زمانی خاص مخصوص به خود و مقدس دارد. زمان این رو

 را ایمانش که کسی یعنی زمان شفایابی است و به این جهت زمان مقدس است.
 هم به را او محاسبات که جدید و نو کلی به ۀحادث یک که گوید می کند، می بیان

بینند که رویارو شدن او  می را حوادثی او. است افتاده اتفاق برایش است،  ریخته
 وضعیت آن و دهد قرارمی جدید زیستن وضعیت با آن حوادث، او را در یک

 وضعیت آن در او که معنا این به شفایابی. است شفایابی وضعیت جدید،
 وجود تمام با آنچه به او و شود می دوا اش روحی دردهای کند می احساس
ر معنایشان را از دست دیگ آینده و گذشته - رسد می است، بودنده دنبالش

نه  شود. دیگر ین وضعیتی زمان شفایابی میدهند و بر چنین شخصی در چن می
 که ای لحظه است، لحظه همان شخص این زمان گذشته مطرح است و نه آینده،

 از اصالً  حاال تا .است جدید کلی به است، جدید او برای چیز همه لحظه آن در
داشت و آن را تجربه نکرده بود و همین وضع را ن خبر و بود نبرده بو وضعیت آن

 ای تجربه با افتد که ما در زندگی خیلی کم اتفاق می دهد. ران توضیح میبرای دیگ
 که هایی تجربه با سنخیتی هیچ و باشد «دیگر کلی به» تجربه آن که شویم رو روبه

دهد که  می دست انسان به احساس این مثالً . باشد نداشته ایم، داشته حاال تا
 انسان و بیدارشده ناگهان انسان این حاال و همه خواب بودهها  گویی گذشته

 و یهودیت دینی منابع در را خودشان ایمان که کسانی. است شده دیگری
 از – کنند می صحبت وضعیتی چنین از کنند، می بیان اسالم و مسیحیت

 .دهند می خبر یافتن نور و شفایافتگی یافتگی، هدایت
 است این ها، های روایی ایمانی موجود در این کتاب یک ویژگی دیگر زبان

 کننده تجربه که است ای گونه به. گذرانند سرمی از را هایی تجربهها  آن صاحبان که
 تواند نمی. کند روایت باید او. کند می کردن روایت و گفتن سخن به وادار را

 . کند سکوت
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تواند آن را به تنهایی تحمل  ای است که او نمی این مواجهه و مقابله به گونه
 این .است او کردن روایت همان این، و بگذارد میان در یگراند با باید کند و
 این علت فهمیم، می متون این ۀمطالع از ما کهگونه  آن ؟چیست از ناشی حالت
 تنهایی به را وضع این تواند نمی او و ریخته هم به او قبلی محاسبات تمام که است

بیرون بریزد. شاید اید با دیگران در میان بگذارد. باید خودش را ب. کند تحمل
ها را به تنهایی تحمل  تواند بعضی از غم شما هم تجربه کرده باشید که انسان نمی

گونه  هم همینها  کند ـ و باید حتمًا با دیگری در میان بگذارد. بعضی از شادی
 هستند.

شود  ها دیده می ویژگی دیگری که در زبان ایمانی روایی موجود در این کتاب
 نشان که کند هایی استفاده می ها و جمله کننده، از واژه یتاین است که روا

 این در موجود کردن روایت. کند می پرتاب جهان از بیرون به را خود او دهند می
 ای گونه به او یعنی ؟چه یعنی - است شدن پرتاب بیرون به خود از ای گونه متون،
 انسان عالم ورای ونچ و رود فرامی انسان عالم از سخن این با که دگوی می سخن

 خارج یعنی ؛است استعالیی - است سخنی چنین او، سخن است گرفته نشانه را
 معنایی آن که دهد می نشان زبان این ۀمطالع. است گرفته نشانه را انسان عالم از

از ظرفیت  ، معنایی فراترکند می روایت را آن و یابد می حوادث آن در راوی که
کند، در چنگ خود گرفته و مسّخر  ا که آن را روایت میانسان است و این انسان ر

وقتی انسان این متون را . ای حالت مسّخریت وجود دارد گونه - کرده است
افتاده « دیگری»ورز در چنگ یک  بیند که آن شخص ایمان کند، می مطالعه می

 است.   است، و گرفتار او شده
ید که یفرما مالحظه می هستند. های زبان روایت ایمانی ای از ویژگی اینها پاره

این راه را دنبال  کند. اگر می این نگاه، یک افق جدیدی را درمقابل چشمان ما باز
پیدا ی از ایمان سخن گفتن، معنای دیگر آوریم و می در کنیم از جای دیگری سر

ایمان سخن گفتن یعنی سخن  کنیم که از این صورت ما احساس می کند. در می
مقابل چشمان  های جدید در زندگی انسان، افق معنا دارد که درجایی  گفتن در
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های ایمانی معناهای وجودی دارند، یعنی با چگونه  شخص باز شوند. سخن
 زیستن ما سروکار دارند نه چه دانستن ما .

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 


