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زبان از نظر افالطون و هیدگر :یک بررسی مقایسهای

رضا کورنگ بهشتی محمد جواد صافیان

چكیده
هدف این مقاله مطالعۀ مقایسهای دیدگاه افالطون و هیدگر دربارة زبان است  .آنچته اماتان ینتین مقایستهای را
فراهم می آورد ،این ناته اس

که هم افالطون و هم هیدگر ،پرسش از زبان را به پرسش از وجود پیوند میزننتد .بته

عبارت دیگر ،این دو متفار ،زبان را «در نسب

با وجود» مورد مطالعته رترار متیدهنتد .ذات و حقیقت

افالطون و هیدگر هردو ،به موجب همین ربط و پیوند با وجود عبارت اس
اما تفاوت و جدایی ایشان درس

زبتان ،نت د

از «آشاارکنندگی وجود یا موجتودات»؛

در همین دیدگاهِ بهظاهر یاسان اس ؛ زیرا سازوکار این آشااری وجود در زبتان،

و حدود و مرزهای آن ،ن د هر یک به گونهای متفاوت با دیگری اس  .ریشۀ ایتن تفتاوت را نهایتتاا بایتد در نگتر
بنیادی ایشان به انسان ،خودِ وجود ،و نسب

میان آنها جُس .
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در بر متی گیترد کته مباحتث متتأخرتر از آن در ایتن

مقدمه
زبان ،پرسشی دیرپتا در اندیشتۀ

پرسش از ماهی

بشر بوده اس  .سوای دانتش هتای تصصصتی کته بتا
هدف مطالعۀ علمی زبان و رواعد و ساختار آن شتا
گرفته اند ،تفار فلسفی نی بته شتیوة ختاو ختود از
ییستی و حقیق

زبان پرسش کترده است  .اهمیت

این مسئله و تأم فلسفی دربارة آن بهویتهه در تتاریخ
عقالنی

مغربزمین آشاار اس  .در تأیید ایتن ادعتا

میتوان به جریتان فاتری لالتب در فلستتفۀ معاصتر
با الهتا از ریچتارد

لرب اشتاره کرد که ژان الکوس
رورتی1از آن به عنوان نوعی «گش

4

زبانی» در فلستفه

تعبیتتتر متتتیکنتتتد (ژان الکوست ت .)42-41 :1135 ،
بدین ترتیب هریند مستئلۀ زبتان هرگت در فلستفه و
نبوده اس  ،پرسش از

به ویهه ن د یونانیان مورد لفل

زبان ،دالل  ،و معنا در اندیشۀ معاصر ،معنا و اهمیتتی
ویهه یافته اس ؛ به طوری که امروزه به جای «فلستفۀ
زبان» ،لالباا و عمتدتاا بتا «فلستفههتای زبتانی» ،کته از
یشمانداز زبان و حتی از طریق نقد زبتان بته مستا

فلسفی مینگرند ،روبهرو هستیم.
افالطون فیلسوفی است

کته بته عنتوان متفاتری

تأثیرگذار در شا دهی بته مستا

فلستفی لترب تتا

و اهمی

تردیتدی

زمان معاصر ،در عظم

افاتار

نمیتوان داش  .مستئلۀ نقتش و جایگتاه زبتان بترای
افالطون ،هم بهخودیِختود و هتم بته جهت
عقالنی دورانتی کته در آن متیزیست

ف تای

از حساستی

ویههای برخوردار بود .وی در گف وگوی کراتیلتو
یا کراتولتو

(افالطتون ،11١۰ ،ج )352-٧١3 :4بته

مبحث ییستی زبان پرداختته است  .هتان

گئتور

گتتادامر در کتتتاب مشتتهور ختتود ،حقیقتت

و رو

تصریح میکند که گف وگوی کراتیلو
تفار یونانی در باب زبان اس

بیانِ اساستی

و ک مسا

را ینتان

خصوو ،به ندرت ناتات مهمتی بتر آن متی اف اینتد
(.)Gadamer, 1994: 405

مارتین هیدگر نی متفاتری است

کته بته عنتوان

یهرهای شاخص و تأثیرگذار در عصر کنونی شتناخته
میشود .وی با ک جریان تاریخ اندیشۀ لربتی ،و بته
تعبیر خود

«تاریخ متافی یک» ،به ویهه با تفار مدرن

به یالش برخاس ؛ از فراموشی هستی یتا وجتود در
تاریخ متافی یک سصن گف  ،و وظیفۀ تفاتر در زمانتۀ
ما را اندیشیدنِ دوباره بته وجتود و معنتای آن اعتال
کرد؛ البتته اندیشته ای نته-دیگتر-متتافی یای (پست
متافی یای)؛ اندیشه ای که همسایۀ شعر اس  .اندیشته
به ذات زبان ،موضوعی اس

کته در سراستر فعالیت

فاری هیدگر نقش عمده و محوری ایفا میکنتد .ایتن
1

نقش در دورة دو تفار وی که به «گشت » مشتهور
اس  ،آشاارتر و نظا یافتهتر میشود.
در این مقاله میکوشیم به مقایسۀ دیتدگاه ایتن دو
فیلسوف دربارة زبان بپردازیم .آنچه در وهلۀ نصست
اماان ینین مقایسهای را فتراهم متیآورد ،ایتن ناتته
اس

که هم افالطون و هم هیدگر ،پرسش از زبتان را

به پرستش از حقیقت

و وجتود پیونتد متیزننتد .بته

عبارت دیگر ،این دو متفاتر ،زبتان را «در نستب

بتا

وجود و حقیق » مورد مطالعه ررار متی دهنتد .ایناته
نسب

مذکور ن د هر یک یگونه است  ،و شتباه

و

اختالف نحوة نگرششان یقتدر است  ،پرستشهتایی
هستند که برآنیم در این پهوهش تا حد اماان آنها را
بررسی کنیم.
در ایتتن نوشتتتار ،پتتهوهش را طتتی ستته گتتا
پیخواهیمگرف  :نصس  ،از دیدگاه افالطون گت ار
و تحلی اولیهای ارا ه میدهیم .مبنای این گ ار  ،بته

طور عمده ،گف وگوی کراتیلو

خواهد بود .در گا

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 21/

و تحلی اولیهای از دیدگاه هیدگر عرضه

بعد ،گ ار

میداریم .با توجه به گستتردگی اندیشتههتای هیتدگر
دربارة زبان در عمدة آثار

(امری که ینانکته نشتان

اس ت ) 3.تثبی ت

ستتصن بتته عنتتوان گونتتهای موجتتود

میتواند به معنای تعیین نسب
با وجود و حقیق

سصن ،یا بگوییم زبان،

باشد؛ زیرا هر موجتودی بته یُمتن

خواهیم داد ،بههیچوجه بیمعنا نیس ) ،بر اثر خاصتی

بهره مندی از وجود ،موجود متی شتود ،و بته موجتب

متمرک نمی شویم؛ بلاه میکوشیم بتا توجته بته آثتار

نسبتش با وجود ،با حقیق

نی ارتباط متییابتد .ایتن

گوناگون ،کلیتی از یشمانداز وی بهدس دهتیم .ایتن

تعیتتین نستتب  ،محتتور بحتتث در بتتاب زبتتان در

یشم انداز کلتی البتته در یهتاریوب «هیتدگر اول و

گفت وگتتوی کراتیلتتو

دو » عرضه خواهد شد .گا آخر را به تحلیت بیشتتر

یهاریوب بحث ،الز است

این دو دیدگاه و مقایسهشتان بتا یاتدیگر اختصتاو

شویم که نظر افالطون دربارة زبتان درآن واحتد ،هتم
ارج گ ارانه اس

خواهیم داد.
تتتا جتتایی کتته جس ت وجوهتتای نگارنتتده نشتتان

است  .بتترای روشتتنشتتدن
از همتین آلتاز یتادآور
دوگانته

و هم منتقدانه .این رهیافت

البته در رویارد کلی هستیشناسانۀ او به نستب

میتان

میدهد2پهوهش تفصیلی و متمرکت ی دربتارة دیتدگاه

«وجود» و «ظهتور وجتود» ریشته دارد .ایتن ناتته را

افالطون دربارة زبان در مقاالت پهوهشی فارسی زبتان

ضمن بحث روشن تر خواهیم ستاخ  .بتدین ترتیتب

دیده نمیشود 5اما دربارة دیدگاه هیدگر دربتارة زبتان

گت ار

دیتدگاه افالطتون دو بصتش اصتلی خواهتد

پهوهشهای درخور توجهی صورت گرفته است ٧.بتا

داش  .1 :بررستی رابلیت هتای وجتودی زبتان و .4

وجتتود ایتتن ،تحقیتتق دربتتارة مقایستتۀ آرای ایتتن دو

بررسی محدودی های زبان.

فیلسوف دربارة زبان در پهوهشهای فارسیزبان دیده
ازاینرو پهوهش حاضر شاید بتوانتد گتامی

نمی شود.

 -٢-1نسبت زبان با وجود و حقیقت

کویک در پیش بتردن مطالعتات افالطتون شناستی و

تحقیق در ماهی

زبان در گف وگوی کراتیلتو ،

با بحث دربارة مبنای درستی نا ها١شا میگیرد .سته

هیدگرشناسی بر دارد.

شصص ،درگیر این بحثانتد :کراتیلتو  ،کته معتقتد
 -1زبان از نظر افالطون

اس

افالطتتون در گفتت وگتتوی سوفستتطایی ،رو
پرداختن بته ماهیت

زبتان را در همتاهنگی بتا شتیوة

مألوفش در پرداختن به ماهی

می کند« :هدف ما تثبی

امور ،ینتین توصتی

سصن (لوگوس) بهه عنهوان

درستتی نتا هتر موجتودی «ناشتی از طبیعت

اس »؛3هِرموگِنِ  ،که می پندارد مبنای درستی نتا هتا
«یی ی ج ررارداد1۰و توافق11نیس  ،و تعلق نا ها بته
14

11

اشیا ناشی از عرف یا رسم و عادت جمعی کستانی
اس

که آن نا ها را به کار میبرند و این نحوة کاربرد

یكی از گونه های موجودات است ؛ زیترا اگتر از آن

را تثبی

محرو باشیم ،از فلستفه محترو متیمتانیم ،کته ایتن

برای داوری فراخوانده میشتود (افالطتون؛  ،11١۰ج

هتم اکنتون

3۰-٧١3 :4؛  .)383a, 384dبتتتدینترتیتتتب مبنتتتای

محرومی

ب ر ترین مصیب

اس  .پت

بایتتد ببینتتیم ستتصن ییستت » (افالطتتون ،11١۰،ج:1
122٧؛ 260aبتتا انتتدکی تصتترف .تأکیتتد از نگارنتتده

کردهاند»؛ و سقراط که از سوی این دو دیگر

گف وگو بررسی صح

وسقم دو دیدگاهِ بهاصطالح

«طبیع گرایانه» و «رراردادگرایانه» نسب

به ساخ

و
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 ،)385 d-eو همین کثرت و تغیر و نسبی  ،حاایت

روا نا ها (با گستر

معنتایی ،کته توضتیح ختواهیم

داد ،زبان) اس  .پ

ازطرح مسئله ،تحقیق دربتارة آن

از این دارد که مرزها و اماانات و معیار درستی زبتان

در دو مرحلۀ اصلی پی گرفته میشود :اول ،نقتد ریی

بتدینترتیتب

به تعامالت بشتری وابستتهانتد و بت .

هرموگن

در جه

تأیید درستی طبیعی نا ها ،تبیتین

صرف توجه به پدیدة کثرت و تغیر در زبان ،حقیقت

اص درستی طبیعی بر مبنایی فلسفی-هستیشتناختی،

آن را یونان امری سوبهکتیو و نسبی جلوهگر میسازد

و آزمتتودنِ ایتتن دیتتدگاه بتته کمتتک ریشتتهشناستتی

که در هیچ وارعیت

مطلتق و ابهکتیتوی ریشته نتدارد

(اتیمولوژی)؛ و دو  ،بحتث دربتارة محتدودی هتای

(.)Friedländer, 1977, vol. 2: 199

سوبهکتیویسم هرموگن

درستی طبیعی نا ها و به طور کلتی محتدودی هتای

حتی از مرز عترفهتای

زبان در ابالغ و تعلیم حقیق  .این دو مرحله در وارع

اجتماعی هم درمی گذرد و شا افراطیتری به ختود

کته

می گیرد...« :من می توانم هر یی ی را به نامی بصتوانم

پیشتر بدان اشاره کردیم .ثمرة هر دو بررستی ،تبیتین

که خود وضع کردها  ،و تو میتوانی [همان ییت را]

از نظتر

به نامی بصوانی که خودت وضع کردهای( »...افالطون،

همان بررسی دو وجه ایجابی و سلبی زبان است
نسب

میتان زبتان ،وجتود و حقیقت

درس

افالطون خواهد بود .ما در این رستم

بته توضتیح و

سقراط به منظور تصحیح ریی افراطی هرمتوگن ،

تحلی مرحلۀ اول میپردازیم.
ینانکه گفتیم ،هرموگن


همان٧34 :؛ .)385d

بر این بتاور است

کته

نا ها و به طور کلتی زبتان حاصت وضتع و رترارداد

به پدیدهای مهم در زبان اشاره می کند...« :آیتا ییت ی
12

که آن را سصن گفتن حقیقتی و ستصن گفتتن

هس

15

صتترفاا بتته اختیتتار و

دروغ می خوانی؟» (همان٧31 :؛ .)385bدر این جمله

تشصیص خود ،با ج ء یتا بصشتی از اصتوات ،فتالن

دو فع مهم به کاررفته است  kalein :کته بته معنتای

شصص را مصاطب ررار دهد یا به فتالن شتیء اشتاره

«خطاب کردن»« ،به نتا خوانتدن و صتدا زدن» ،و بته

آن رشته از اصوات را نا آن شصص یتا

بیان دریقتترِ دیویتد سِتدلی ( ،)Sedley, 2003: 53بته

کته در یتک

معنای کاربرد متداول و از روی عادت یک نتا بترای

اجتماع انسانی معین ،این شصص را به این نتا صتدا

در اظهتار

بشتتری است  .بشتتر رتتادر است

کند ،و سپ

شیء بپنتدارد .همتین وارعیت

ملمتو

می زنند و به آن شیء با آن نا اشاره میکننتد ،دلیلتی

شیء یتا دستتهای از اشیاست  .هرمتوگن
عقیده ا

همین فع را عمدتاا به کار می بَرد ،که البتته

بر ایناه این یا آن نا بهدرستتی نتا ایتن

با دیدگاهش مبنی بر ایناه نا ها و عبارات زبانی تنهتا

شصص یا آن شیء اس  .بتدینترتیتب در ایتن طترز

نشانه های اختیاری صوتی برای اشاره بته اشتصاو و

تلقی ،درستی نا معنای دیگتری نتدارد مگتر کتاربرد

اشیا هستند ،همصوان اس  .فع دو  ،که سقراط برای

درس ِ نا مطابق با رسم و عادت همگتانیای کته آن

کته واژة

استوار اس

کاربرد را تثبی

کرده و ضامن بررراری ارتباط مناسب

نصستین بار آن را به کار میبرد  legeinاس

لوگو

برگرفته از آن اس  .از معانی متعدد این فعت

و ایجتتاد تعام ت و تفتتاهم کارآمتتد بتتین افتتراد اس ت .

میتوان به «سصن گفتن»« ،بیان کردن»« ،توضیح دادن»

بهعالوه ایتن رستم و عتادت زبتانی از جامعتهای بته


و «معنا دادن» اشارهکرد .بدینترتیب زبان بته موجتب

جامعۀ دیگر تغییر میکند (افالطون ،همان ،ج ٧34 :4؛

فع  legeinاز صترف صتدا زدن و اشتاره کتردن بتر

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 25/

میگذرد و با مفتاهیمی همچتون «بیتان»« ،توضتیح» و
«معنا» پیوند مییابد ،و متص

اساستیِ

بته دو وصت

میشود و به گفتار درمیآید»( 4۰افالطون ،همان٧31 :؛

 .)385cدر گف ت وگتتوی پروتتتاگورا

حقیقی و دروغ میشتود .بنتابراین اگتر متا بتا تعتابیر

پروتاگورا

«سصن حقیقی» و «سصن دروغ» بته ییت ی در ختود

سوفیس

خود را سوفیس
انسانی اس

نی ت شتتصص

میخواند و متیگویتد

کته در حامت

مهتارت دارد،

و یته ناتتهای

همانطور که «این نا بیان میکند» (افالطتون،11١۰ ،


درباب زبان بر ما ماشوف میستازد؟ ستقراط ستصن

ج 35 :1؛  .)312cبتتاز در گف ت وگتتوی سوفستتطایی،

می کنتد« :آن ستصنی

بیانی آن را مشاهده میکنتیم.

زبان اشاره می کنیم ،آن ییت ییست
حقیقی و دروغ را ینین تعری

41

معنای عا ّ نا و خصل

که موجودات را ینانکه هستند بیان کند حقیقی اس

بحث میان بیگانتۀ الئتایی و تئتایتتتو

وآن سصنی که آنها را ینانکه نیستند بیان کند دروغ.

دربارة نا ها رسیده اس  .بصشی از پهوهش پاسخ بته

در سصن و از راه ستصن متیتتوان هتم آنچته را

که آیا نا ها انواعی دارند و آن انتواع

پ

این پرسش اس

بته پتهوهش

و هم آنچه را نیس » (افالطتون ،همتان:

کدا اند .بیگانه نا ها را بته دو نتوع تقستیم متیکنتد:

ستتقراط از ستتصن

 onomaیا اسم به معنای فنّی کلمه و  rhēmaبه معنای

حقیقی (جدا از بحث سصن دروغ ،یعنی همتان وجته

محمول یتا فعت (افالطتون ،ج 1223 :1؛  .)262aدر

بهروشنی در می یابیم که زبان بته حستب
سلبی زبان) 

حقیق

نا در اینجا به معنتای عتا ّ «کلمته» است  .از

سصن (لوگو ) با موجودات 1٧یتا بته طتور کلتی بتا

سوی دیگر ،ویهگی مشترک این دو نتوع نتا (کلمته)

آنچه هس

ارتبتاط پیتدا متیکنتد و ایتن ارتبتاط بته

44

گونه ای اس

که هستی موجودات ،ینانکته هستتند،

هس

گف

٧31؛  .)385bبتتر استتا

در سصن یا لوگو
یا حقیق

تعری ت

به بیان میآید .بدینترتیب هستی

یی ها به نحوی در زبتان راه متییابتد و از

این رهگذر زبان متص

به وص

13

«حقیقی» میشود؛

اما حقیقی بودن سصن یه ربطی به درستی نتا دارد؟

که دو گونه «آشاارسازی آوایی وجودنتد

این اس

(همان؛  .)261eواژة  dēlōmatōnبرگرفتته از صتف
 dēlosاس

به معنای آشاار ،عیان ،واضح و روشتن؛

و فعتت  dēloōبتته معنتتای آشتتاار کتتردن و متجلتتی
ساختن ،نشان دادن ونمایش دادن ،از این صف
شده اس  .مشتقات این صتف

بارهتا در کراتیلتو

آیا در اینجا میان کارکرد اشارهای -ارجتاعی زبتان بتا

آمده اس

کارکرد بیانی– توصیفی -اخباری آن خلطتی صتورت

دارد .بدینترتیتب از نظتر افالطتون سرشت

نگرفته اس ؟ آیا روند استدالل ،خلط مشتهور استم-
صف

(محمول) را در مباحث فلستفی امتروز تتداعی
1١

نمیکند؟ در پاسخ باید بگوییم که تعبیر نا  ،دس کم

زبان ،رابلی

اساستی

بیان هستی موجودات بته شتیوة ختاو
و

خواه در رالب گ اره (مفردات و مرکّبات زبانی) .ایتن

ن د افالطون ،معنایی عا ّتر و البته اساستیتتر از تلقتی
متعارف دارد .خود وی در ادامه ،از زبان ستقراط ،نتا

مییابد.

را با لوگو

آشاارکنندگی نتا هتا اشتاره

خود اس  ،خواه در رالب نا  ،خواه در رالب صف
رابلی

بیانی در تعبیر لوگو

و مشتتقاتش صتراح

آیا میتتوانی

اما صرف توجه دادن بته ستصن حقیقتی و ستصن

ج ی از سصن را کته کویتکتتر از نتا باشتد بیتان

دروغ ،و به تبع آن نا حقیقی و دروغ ،به عنوان یتک

نا به عنوان ج ی از سصنِ حقیقی بیان

پدیده یا امر وارع در زبان ،برای روشن ساختن ایناته

کنی؟ ..13پ

اینگونه پیوند میدهد« :پ

و بر خصل

مشتق
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امور را دارد و صرفاا بتا اراده و

(افالطون٧31 :؛ )386d-e؛ اما اف ون بر اشیا ،افعال یتا

دستااری های بشری شا نمی گیرد و تغییر نمییابد،

اعمال 41نی گونهای از موجوداتانتد 42.بتدین لحتا ،

کافی نیس  .آنچه ضروری اس  ،تبیین بنیادین ینتین

و ذات ختاو ختود را

زبان توان بیانِ حقیق

اماانی در زبان اس  .روشن اس

کته تبیینتی از ایتن

افعال یا اعمتال نیت وارعیت
دارند ،و بنابراین بر طبق طبیع

ویهة خودشان انجتا

دس  ،آلازگاهی فلسفی-هستی شناختی متی طلبتد ،و

میشوند ،نه بر طبق عقیده و پندار ما .به عبارت دیگر،

بته

با متا

این نی مستل

شتناخ

وجود و حقیق

و نظتارهای ژرف نستب

افعال و اعمال نی همچون اشیا ،صرفاا در نسب

است  .بتدون ینتین تبیینتی کته در

نیستند ،بلاه طبیعتی مستق دارند ،و بنابراین بر طبتق

امتور ریشته دارد ،ایتن

هر پنداری انجا نمیشوند ،بلاه فقط بتر طبتق پنتدار

به سرش

بینشی راسخ نسب

احتمتال بتته رتتوت ختتود بتتاری متتیمانتتد کتته دیتتدگاه
رراردادگرایانه (و در استا

بشترگرا-نستبی گترا) بتا

توجه به پارهای وارعیات تجربتی ،پتذیرفتنی و موجته
ینتتین رویاتتردی ،واژگتتان

جلتتوه کنتتد .بتتا پتتذیر

درس 45متحقق می شوند؛ یعنی پنداری که از طبیعت
ختتاو هتتر فعتت پیتترویکنتتد (همتتان2-٧31 :؛
.)386e,387a, 387b
گا دو  ،توجه دادن بته ایتن حقیقت

کته

است

«حقیق » و «حقیقی» یا بی معنا می شتوند یتا حتداکثر

«سصن گفتن» گونهای فع یا عم اس

معنایی نسبی و ستوبهکتیو پیتدا متیکننتد .بتی جهت

اشیا») .(peri ta pragmataنامیدن نی ینانکه پتیشتتر

نیس

«در اتباط بتا

که سقراط درادامۀ گف وگو ،بتا پتیش کشتیدن

گفتیم ،از سنخ سصن و از اج ای سصن اس  .وانگهی

(افالطون ،همتان،

از گونۀ سصن گفتن .حال

ریی پروتاگورا

به حقیق

نسب

نامیدن نی خود عملی اس

ج1-٧34 :4؛  ،)385e-386aبهنحو لیرمستقیم آن را با

در هماهنگی با مطالب گا نصس  ،باید تصدیق کترد

پیوند میزند و تلویحاا هشدار میدهتد

و

نظر هرموگن

که در سصن گفتن و نامیتدن نمتیتتوانیم خواست

که نسبی گرایی در عرصۀ زبتان متیتوانتد بته رلمترو

پسندمان را دنبال کنیم ،بلاه باید شیوه و اب اری را بته

و وجتتتود منتقتت شتتتود ( Friedländer,

یی هتا» بترای ستصن گفتتن و

حقیقتت

 .)op.cit:199اکنون ببینیم افالطون یگونه بتر استا
نگر

هستی شناختی خود ،جایگاه وجتودی زبتان و

ویهگیهای ذاتی آن را تبیین میکند.

کاربریم کته «طبیعت

نامیدن «مقرّر میدارد» (همان٧32 :؛  .)387b-cبنابراین
طبیع

زبان (سصن گفتن و نامیدن) با طبیع

یی هتا

مرتبط اس .

گا نصس  ،بیان اص معتروف افالطتونی دربتارة

افالطتتون بتترای روشتتن ستتاختن یگتتونگی ایتتن

که کامالا در تقاب با دیدگاه

زبان (سصن

هستی و حقیق

اشیاس

سوبهکتیویستی و نسبی گرایِ سوفسطاییان اس  :اشتیا
خودیخود وارعیت


به

یتا ذات ثابت

و معینتی از آنِ

ارتباط ،نصس

بر اسا

کارکرد یا لای

گفتن و نامیدن) تعریفی از آن به دس
این تعری

متیدهتد .وی

را با توجه به بنیتادیتترین مللفتۀ ستصن

با ماس  ،نه وابسته به متا،

(لوگو ) ،یعنی نا انجا می دهد :نا اب اری 4٧است

و نه معلول ما .آنها بر طبق خیال و پندار ما دگرگتون

برای تعلیم دادن43و تمیی دادن یا جدا کردن4١وارعی

خود دارند که نه در نسب

خودیخود بنا بتر وارعیت

نمیشوند ،بلاه به

یتا ذات

یا وجود43همان٧35 :؛  .)388b-cبا توجه بته مطالتب

خاو خودشان و هماهنگ با طبیعتشان وجود دارنتد

که در اینجا «تعلیم» و «تمیی » ِ

پیش گفته ،روشن اس

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 23/

«وارعی » در معانی عمیقشان ملحو شدهاند ،و نبایتد

متتینگتترد و جهتتان را بتتر الگتتوی آنهتتا متتیستتازد،

از تعلیم ،صرف خبردهی و انتقال عادی اطالعتات ،و

رانونگذار نی برای ساختن نا هایی که «بنا به طبیعت

از تمیی وارعی  ،صرف تمای ات وارعیتات روزمتره و

از آنِ یی ها هستتند» ،بایتد بته «ختود نتا ینتانکته

را فهمید کته بته ادراکتات عتادی انستان و

هس »12یا «ایدة نا »15یشم بدوزد و آن را در صداها

نیازهای بشتری وابستته انتد و از همتین رو تمتای اتی

و هجاهتتا رتترار دهتتد (همتتان٧3١ :و3۰۰؛ 389d-e,

نسبی ،متغیر و متاثرند .خود افالطون تصریح میکنتد

 .)390a, 390eبتدینترتیتب متیبینتیم کته افالطتتون

که آن کسی که نا هتا را بتهختوبی بته کتار متیبترد،

ساخ

هستیشناسی ایدههتا

معلّم1۰اس  ،و خوب به کار بردن نتا یعنتی «یونتان

تبیین میکند .در توضیح بیشتر این ناته میتوان گف

محسو

یک معلّم یا معلّمانه»؛11اما معلم کسی اس

که میداند

یگونه بپرستد و پاستخ دهتد .او کستی نیست

و روا زبان را بر اسا

که ایدهها در حقیق

همان «نا های حقیقتی» هستتند؛

مگتر

زیرا از سویی به معنتای حقیقتی «شتناختنی»انتد ،و از

«دیالاتیکدان» (همان ٧3٧ :و ٧33؛  .)388c, 390cاز

سوی دیگر به معنای حقیقی هستند؛ یعنی واجد «ذات

سوی دیگر ،دیالاتیکدانِ معلتم نتا هتایی را بته کتار

و حقیق »اند (افالطون ،همان ،جمهتوری ،ج 5۰- :4

می برد که رانون ،رسم و یا سن

به یک جامعه ارزانی

در

داشته و منتق کرده اس  .پت

دیالاتیتکدان از کتار

1۰23؛ .)508eدیگتتر موجتتودات از راه مشتتارک

ایده ها از ذاتی معین برختوردار و از یاتدیگر متمتای

رتتانونگتتذارِ14واژهستتاز 11کتته نتتادرترین صتتنعتگران

متتیشتتوند و همچنتتین در حتتد ختتود شتتناخ پتتذیر

(دمیورژ) در میان انسان هاس  ،بهره می جویتد .او نته

میگردند .بنتابراین رابلیت

زبتان بشتری در تعلتیم و

تنها از کار رانون گذار استتفاده متیکنتد ،بتر کتار وی

تمیی نی میتواند همین ویهگی ایدهها را تصویر کنتد.

نظارت دارد و آن را داوری و ارزیابی میکند (همتان:

بهعالوه خود افالطون در فایدون تصریح میکنتد کته


٧3٧-3؛  .)388d-389a; 390c-dبدینترتیتب از نظتر

دیگر یی ها به سبب بهرهمندی از ایدهها و مشتارک

افالطون زبان در عین آناه دهش سن
این رانون و سن
نیس
تتتتال

و رانون اس ،

در آن ها ،به نا خود ایدهها نامیده میشوند و نامشتان

محصتول نتوعی رترارداد همگتانی

را از ایتتدههتتا متتیگیرنتتد (همتتان ،ج 5۰3 :1؛ .)102b

می پندارد) ،بلاه ثمرة

بدینترتیب ایدهها میتوانند هم تجلتی دیتدنی داشتته

نظتتتارت و هتتتدای

بهعالوه ،همانطور که یک
باشند و هم تجلی شنیدنی .

بدانگونه که هرموگن
( 
رتتتانونگتتتذار ،تحتت

و رانونِ شا گرفته

ایتتدة واحتتد متتیتوانتتد مظتتاهر و مصتتادیق دیتتدنی

دیالاتیک دان اس  .بنابراین سن

در یک جامعته ،و ستن ِ زبتانی آن جامعته از دانتش

گوناگونی داشته باشد ،در جهان زبان نی ایدهای یگانه

وجود و تقسیمات آن ،یعنتی دانتش دیالاتیتک ،جتدا

ممان اس

در مظاهر شنیدنی مصتلفی حاضر شتود و

نیس .حال طرز کار رانونگذار واژهساز که با همراهی

بر کثرتتی از نتا هتا حاتم برانتد .بتدینستان کثترت

دیالاتیکدان به وضع نا ها میپردازد ،مشابه طرز کتار

زبانهای گوناگون در پرتو متافی یک ایدهها ،بر بنیادی

دمیورژ الهی (خدای صانع) در آفرینش جهتان است :

مطلق استوار می شود .وانگهتی همتین بنیتاد ،زبتان را

همانطور که دمیورژ الهی به زندگان جاویتد (هستتی


تابع الگویی فرابشری میستازد و آن را از فروللتیتدن

معقول؛ عالم ایده ها) همچتون بترین الگتوی آفترینش

به سوبهکتیویسم و نستبی گرایتی محتم متی رهانتد.
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افالطون تصریح میکند که نا ها به یمتن مشارکتشتان

نیس

در ایدهها از رابلیتی برخوردار میشتوند کته از آن بته

میکند موبهمو تقلید و بازآفرینی کنتد؛ یتون در لیتر

عنوان «نیرو یا ردرت نا » 1٧یاد متیکنتد .در حقیقت

این صورت هر موجودی دو برابر خواهد شد و تمای

نیرو یا ردرت نا بدین سبب اس

که «ذات شتیء در

همۀ کیفیات ظاهری و ذاتی آنچه را که تصتویر

میان شیء و تصویر از بین خواهد رف

(همتان-21 :

نتتتا آشتتتاار متتتیشتتتود»( 13همتتتان ،ج 3۰2 :4؛

324؛  .)432b-dاز سوی دیگر ،همانطور که دمیتورژ

 .)393d,394bبتتدینترتیتتب آشاارستتازی ذات یتتا

الهی نمیتوانتد کمتال الگتوی معقتول و جاویتدان را

طبیع ِ موجودات ،اص حاکم بر تبیین درستی طبیعی

تماماا در مادة جهان مجسم سازد (او میخواهتد همته

نا هاس  .در هماهنگی با این اص  ،افالطتون ،نتا را

یی تا بیشترین اندازة ممان شبیه او شوند) ،به طریق

نوعی «تقلید آوایی» 1١از اشیا میخوانتد (همتان314 :؛

اولی رانون گذار واژه ساز نی بته عنتوان یتک دمیتورژ

 )423bو باز تأکید میکند که این تقلیتد ،نته تقلیتد از

انستتانی رتتادر نیستت

هستتتی بنیتتادین یی هتتا را

کیفیات ظاهری یی ها ،بلاه تقلیتد از ذات یتا هستتی

بهتما وکمتال در حتروف و هجاهتا مجستم کنتد .در

(همتان311 :؛  .)423eبتدینترتیتب

نتیجه ثمرة کار وی ،یعنی نا ها و در معنای گستردهتر

زبان (لوگو ) گونه ای تقلید از هستی اشیاس  .ایتن

زبان یتا لوگهوس ،خصتلتی تقریبتی دارد .ایتن بتدان

سته دانتش

اشتیا نته شتباهتی

بنیادین آن هاس

تقلید ،البته خودسرانه نیس  ،بلاه مستل

معناس

که شباه

زبان با طبیع

اس  :دانش وجود و تقسیمات آن (دیالاتیک)؛ دانش

مطلق ،بلاه تقریبی ،متدرج و بنابراین محدود ونستبی

حتتروف و تقستتیمات آن؛ و دانتتش یگتتونگی تطبیتتق

اس  .همچنین بر اسا

نظریۀ وجود و یهتار گونتۀ

حروف بر اشتیا بتر مبنتای مشتابه ( 13همتان312 :؛

برینِ زاده شده از آن (همان ،لیر ،حرک  ،و ستاون)

.)424b-425a

کتته در گفت وگتتوی سوفستتطایی بررستتی متتیشتتود،
افالطون ینین نتیجه میگیرد که همتۀ موجتودات بته

 -٢-1محدودیتهای زبان
می توان گف

در اندیشۀ افالطون ،زبتان بته طتور

لحا آناه در «وجود» مشارک

دارند هستند و وجود

دارند؛ اما به لحا آناه در «لیر» مشارک

دارند ،لیتر

کلی از دو جنبه محتدودی هتایی دارد و بته موجتب

از وجودِ مطلقاند و بدین لحا ماسوای وجود یتا ال-

همین محدودی ها ،نمی تواند یگانه واستطه و طریتقِ

وجودنتتتتتد (همتتتتتان ،ج 1224 -25 :1؛ .)259a-b

ممان برای ارتباط با موجودات و هستی آنها باشتد.

بدینترتیب زبان نی بته عنتوان یتک موجتود ،لیتر از

این دو جنبه بدین ررارند:

خود وجود ،و به تعبیتر دیگتر ال-وجتود است  .ایتن

الف) محدودیت زبان به لحاظ ساخت وجهودی

حیثی

ال-وجودیِ زبان بتر محتدودی

بر تمتای بنیتادین میتان وجتود و

دالل

میکند .وانگهی همین وجه ال-وجتودی زبتان،

آن :این محدودی

وجتودی آن

ظهورات یا تجلیات وجود مبتنی اس  .زبان بته مثابته

اماان متافی یای سصن دروغ را فراهم میسازد که بته

تقلید ،شبیه ،و تصویرِ2۰یی ها از آنها متمتای است ؛

موجب آن می توان دربارة یک یی «لیر» را «همان» و

زیرا تصویر برای آناه به راستی تصویر باشتد ،مماتن

«نیستتت » را «هستتت » نمایانتتتد (همتتتان1254 :؛
 .)263b,263dهمین اماان سصن دروغ ،شأن زبان در

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 23/

آشاارستتازی و کش ت

وجتتود را دوینتتدان محتتدود

میسازد.

می گیرد ،دستیابی به واژگان و نا های اصی و کشت
معنای اصلیشان را نتاممان متیستازد (همتان34٧ :؛
.)414c-d
افالطون بر اسا

ب) محدودیت زبان به لحاظ تأثیر محدودیتههای
ینانکته پتیشتتر نیت گفتتیم ،مماتن
انسانی در آن :
نیس

کته هتیچ ستازندهای ،یته الهتی یته انستانی،

همین محتدودی هتای اساستی

زبان ،تصریح می کند ینین نیس
همتتان کشتت

کته کشت

نتا هتا

ختتود موجتتودات باشتتد .کشتت 21و

برین الگوهای جاویدان و کام یی ها را بتمامه در اثر

تحقیتتق24دربتتارة هستتتی موجتتودات روشتتی دیگتتر

کته

نا ها تنها به تعلتیم اولیته

صنع خود جلوهگر سازد .اف ون بر این محدودی

امور (تمتای وجتود و ظهتوراتش) ریشته

در سرش

میطلبد؛ درحالیکه شناخ
و آماده کننده تعلق دارد (کش

یک یی اس

و ابالغ

دارد ،محدودی های رانون گذار واژهستاز ،بته عنتوان

و تعلیم یک یی دیگتر) .بنتابراین اگتر موجتودات را

یک انسان ،تأثیری بارز در محدودی

زبان بته عنتوان

بتوان هم از طریق نا ها شناخ

و هم از طریق ختود

و شتناخ

وجتود یی هتا

موجودات ،بهترین و مطمئنترین طریق آن است

تایه گاهی مطلق در کش

کته

دارد .این محدودی ها هم به لحاط دانتش و مهتارت

از خود حقیق 21هم خود حقیق

وی در واژهسازی (تطبیق حروف بتر اشتیا) است  ،و

دربارة تصویر آن داوری کنیم ،نه آناه از تصویر و بتر

در نگریستتتن و شتتناختن

پایۀ تصویر هتم دربتارة ختود تصتویر و هتم دربتارة

یی ها (ولو در همراهی با دیالاتیکدان که او

بته

هتتم بتته لحتتا توانتتاییا
حقیق

نی به عنوان انسان بری از نقص و محدودی
حتی این وارعی

نیس ).

را بشناسیم و هتم

حقیقتی که تصویر میکند داوری کنیم و شتناخ
دس

آوریم (همان 323 :و 35۰؛ .)436a, 439a-b

که نا های یک زبان به نحتو کتامالا

هماهنگ ،یشم اندازی واحد و مشترک از وارعیت

را

 )٢زبان از نظر هیدگر

آشاار متی کننتد ،دلیت استتواری بتر درستتی بیتنش

آنچه در سیر اندیشۀ هیدگر به من لۀ نتوعی کتانون

همۀ نا ها

وحدت بصش جس وجوهتای وی عنتوان متی شتود،

نا گذاران نصستین نیس ؛ زیرا ممان اس

هماهنگ با یتک اشتتباه آلتازین وضتع شتده باشتند؛

پرسش از وجود ،و همبستۀ با آن ،پرسش از حقیقت

همچنانکه در هندسه اشتباهی اولیه و ج ی میتوانتد


اس  .بدینترتیب روشن اس

به استنتاج های اشتباه بعدی ولی هماهنگ و همصتوان

در باب زبان بته پرستش از وجتود و حقیقت

با یادیگر بینجامد .پت

آنچته مهتم است  ،درستتی

که ن د هیدگر ،تحقیتق
پیونتد

میخورد .خود هیدگر در سال  1352در گف وگتویی

و نته همتاهنگی درونتی (همتان ،ج :4

در باب زبان صریحاا میگوید که تأم دربتارة زبتان و

 .)32١-321از سوی دیگر ،اگتر بته درستتی دانتش و

وجود از همان ابتدا طریق تفار وی را تعیینکرده بود.

زبتانی هتم

این ناته ،به گفتۀ خود وی ،از همتان ستال  1315در

اذعتتان کنتتیم ،ولتتی فرستتایش نتتا هتتای نصستتتین و

عنوان رسالۀ دکتریا

دیده میشود« :آموزة مقتوالت

دستااریهای جمعی-عُرفی بشری که بیشتر با انگی ة


و نظریۀ معنا یا داللت

استاات»« .آمتوزة

سرآلاز اس

بینش نا گذاران نصستتین در یتک ستن

بیانِ خو

و آسان ،و بیتوجته بته حقیقت

صتورت

نت د دانت

مقوالت» نامی معمول و رایت بترای بحتث از وجتود

 /5۰متافی یک ،سال پنجاه و یام ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة  ،13بهار و تابستان1132

تفار هیدگر؛ و جایگاه زبتان در دورة پت

موجودات اس ؛ و منظور از «نظریۀ معنتا یتا داللت »

نصس

همانا گرامتر نظتری22ست ؛ یعنتی تأمت متتافی یای

«گش »25.می کوشیم این ناته را روشتن ستازیم کته

دربتتارة زبتتان از حیتتث نستتبتش بتتا وجتتود؛ امتتا ایتتن

بین این دو مرحله نه انفصال ،بلاه نتوعی استتمرار و

مناسب ها در آن زمان برای هیدگر همچنتان گنتگ و

،

پیوستگی دیتده متی شتود .ملیتد متا در ایتن فتر

از

بتهعتالوه او توضتیح متیدهتد کته بتا
نامعلو بودند .

یتتادآوری ختتود هیتتدگر در پیشتتگفتار

اصطالح دانش «هرمنوتیتک» کته بعتدها در وجتود و

ریچاردسون ،هیتدگر :از راه پدیدارشناستی بته ستوی

تحقیق در باب وجتود مطترحش

تفار اس  :فهتم هیتدگر دو تنهتا از طریتق اندیشتۀ

میان

هیدگر اول میسر اس ؛ اما تحقق اندیشتۀ هیتدگر اول

و تفار الهیاتی-نظتری» عالرتهمنتد

تنها با اندراجش در تفار هیدگر دو ممان متیشتود

زمان به عنوان رو

میسازد ،از هنگامی آشنا بود که به مسئلۀ «نسب
کال کتاب مقد

شده بود .هیدگر در ادامه میاف اید که ایتن نستب
وارع همان نسب
ور

در

میان زبان و وجود اس  ،ولی در آن

بترایش پوشتیده بتود ،و از همتین رو از طریتق

کهراهه ها و آلازگاه هتای نادرست

بیهتوده بته دنبتال

بتتر کتتتاب

(.)Richardson, 1974: xxii

 -1-٢گفتار (كالم ،سخن ،لوگوس) چونان مقهوم
گشودگی و جهانمندیِ دازاین

( Heidegger, 1982:

پیشتر اشاره کردیم که مقصود و هدف هیتدگر در

 .)6,7,9,10هیتتدگر در پایتتان بصتتش درآمتتد وجتتود و

کتاب وجود و زمان تحقیق در باب وجود و معنای آن

و مشتصص

اس ؛ اما به عقیدة وی ،طرح و تنظیم روشن و شفاف

نوعی هستیشناستی

پرسش از معنای وجود ارت ا میکند که پیشتاپیش بته

بنیادین معرفی میکند ،مدعی میشتود کته بترای ادای

ره یافتته

سرنخهای هدایتگر بتوده است

زمان ،که مقصد آن را طرحری ی ملمو
پرسش از معنای وجود و تأسی
تالی

توضیحی دربارة موجودی از حیث وجود

شاری که این اثر بر عهده گرفتته است  ،یعنتی

باشیم که پُرسنده دربارة وجود اس ؛ یعنی انستان کته

موجود از حیث وجود  ،نهتنهتا

هیدگر از آن به دازاین2٧تعبیر می کند (هیدگر:11١٧ ،

کوشش در دریاف
لالباا با کمداش

23

واژه رویاروییم ،بلاه مهمتتر از آن از

 .)31-2ازاینرو «هستیشناسی بنیتادین بایتد رلمترو

بتتیبهتترهایتتم

جستار خود را تحلی اگ یستانسیال دازاین ررار دهد»

«گرامتتر» الز بتترای ادای ایتتن تالی ت

(هیدگر .)124 :11١٧ ،همین ادعا حتاکی از آن است

(همان .)١3 :حال به نظر هیتدگر آنچته ذاتتیِ دازایتن

کتته هیتتدگر میتتان زبتتان و وجتتود ،همبستتتگی ژرفتتی

اس « ،بودن در جهانی» است  .بنتابراین فهتم وجتودِ

متتیبینتتد .ایتتن همبستتتگی در دورة متتتأخر تفاتتر وی

یتکستان سترآلازین
خاو دازاین به دو نوع فهمِ بته 

آشاارتر و برجستهتر میشود ،و به تعبیتری متیتتوان

وابسته اس  :فهمِ «جهان» ،و فهمِ وجود موجودات یتا

که محور اصلی مباحث و نوشتههای او در ایتن

باشتتتندگانی کتتته در ایتتتن جهتتتان بتتترای دازایتتتن

گف

دوره ،تأم دربارة همبستگی یادشده اس .

دستر پذیرند (همان .)١٧-١3 :بدینترتیتب ستاختار

با توجه به آنچه گفتیم ،میتتوانیم دیتدگاه هیتدگر

و محتوای اساسی کتتاب در راستتای توضتیح رابطتۀ

دربارة زبان را در دو بصش بررسی کنیم :جایگاه زبتان

ذاتی انسان و جهان پیش می رود .انستان «در-جهتان-

در وجتتود و زمتتان بتته عنتتوان اثتتر شتتاخص در دورة

بودن» اس

2١

و جهتان منتدی ویهگتی وجتودِ ختاو

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 51/

برایناسا


اوس ؛ اما مراد هیدگر از جهانی کته همبستتۀ دازایتن
اس

ییس ؟ وی یهار معنا از جهتان را از یاتدیگر

جهانی که ازطریق جهانیت

یتا همتان

اگ یستانسیال دازاین آشاار می شود ،جهتانی متشتا

تفایک میکند .1 :جهان در معنای مقولی-مفهومی که

از موجتتوداتِ رتتا م بالتتذات و متمتتای از یاتتدیگر و

دارد که لیر از دازایتن و در

متشتا از

بر تما موجوداتی دالل

مقاب اویند ،یعنی جهان به مثابته طبیعت

بته مفهتو

جدای از دازاین نیس  ،بلاه جهانی اس

شباه ای از مناسبات و روابط ارجتاعی؛ یعنتی وجتود

کتانتی کلمته در معنتای فی یتک متدرن؛  .4جهتان در

موجوداتِ این جهان به حسب ارجاعشان به یاتدیگر

به آنهتا

در شباهای از مناسبات ،و ارجاع همۀ آنها به دازایتن

معنای وجود موجوداتی که در معنای نصس

اشاره شد ،یعنی جهتان بته مثابته حیطتۀ دربرگیرنتدة

تعیین میشود .به یمن همین خصل

کثرتی از موجوداتِ لیر دازاین؛  .1جهتان بته معنتای

که جهان به سوی دازاین و دازایتن بته ستوی جهتان

آنی «کته در آن»[ 23در معنتایی گستتردهتتر از معنتای

گشوده و آشاار اس  .هیدگر این کلیت

مناستبات و

ماانی] ،دازاینی وارعی همچون دازاین وارعی «زندگی

روابط ارجاعی را «معناداری» یا «داللتگری»51مینامتد.

میکند» .این جهان دیگر ذاتتاا لیتر از دازایتن نیست ،

بتتتدینترتیتتتب مقتتتوّ ستتتاختار جهتتتان همتتتین

بلاه جهتانی است

متعلتق بته دازایتن؛  .2جهتان در

ارجتاعی است

معناداری/داللتگری اس  .حتال شترط اماتان کشت

معنایی هستی شناختی-اگ یستانسیال ،یعنی جهتان بته

جهان ،گشوده و آشاار گشتتن معنتاداری است ؛ امتا

مثابه جهانی /جهان مندی5۰که بنیتاد یتا وجته ماتقتد

گشتتوده داشتتتن معنتتاداری ،و از رهگتتذر آن گشتتوده

جهان در معنای سو اس

(همتان .)133-13٧ :متراد

هیدگر از جهان ،جهتان در معناهتای ستو و یهتار

داشتن کلی

دالل ها و معناهتا ،بنیتان اگ یستانستیال
(همتان.)425-422 :

دازاین یا در-جهان-بودن اوس

اس  .حال این «جهان زندگیِ» دازایتن ذاتتاا از طریتق

پ

وجود دازاین آشاار می شود .جهان در معنای نصس

بنیان آشاارگی و گشودگی جهتان انتد .از همتین رو،

نی همواره پیشاپیش با آشاارگی و گشتودگی جهتانِ

فهم جهان به مثابه «تمامَت ِ معنتاداریِ آشتاار شتده»

دازاینی ماشوف می گردد .به عبارت دیگر ،موجودات

مستل

و

درونجهانیْ با دازاین در مقا ِ در-جهان-بتودن است

شرحی از این ستاختار را متیطلبتد (همتان .)11٧ :از

که همواره پیشاپیش آشاار و گشوده میشوند (همان:

نظر هیدگر ،وجود دازاین ساختاری سه الیته دارد کته

آنچه اماان رفع پوشش از

آنها را «اگ یستانسیالهای بنیادین» مینامد و هر سته

موجتتودات درونجهتتانی ،ختتواه تودستتتی51ختتواه

یکسان سرآلازین52می داند (همتان:
را هم سرآلاز یا به 

آن هتا از حیتث کلتی را

 413-41٧و  .)131-134ایتتتن اگ یستانستتتیالهتتتای

فتتراهم متتیآورد ،ستتاختار اگ یستانستتیالِ در-جهتتان-

بنیتتادین کتته وجتتودِ «آنجتتا»55،یعنتتی آشتتاارگی و

بودن ،یعنی ساختار اگ یستانسیال دازاین اس  .هیدگر

گشودگیِ در-جهان-بودن را بنیان مینهند عبتارتانتد

2٧3؛  .)235-٧در حقیق
پیشِ دستی54،و اماان کشت

روشن می شود که مقومات اگ یستانسیال دازایتن

فهتم ستاختار اگ یستانستیال دازایتن است

5٧

53

از همتتین ستتاختار اگ یستانستتیال دازایتتن بتته «جهتتان

از :یافتگی (حال ،موجودی ) ،فهم ،و گفتار (سصن،

بودگی جهان» تعبیر میکند (همان.)42٧-425 :

کال  ،نطق) 5١و بهنحو فرعیتر زبتان 53.هیتدگر در دو
جا صریحاا متیگویتد کته یتافتگی و فهتم بته نحتوی
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هم سرآلاز به وسیلۀ گفتتار متعتین متیشتوند ،یتا بته

زبان شناسی هم منتقت شتد .بته نظتر هیتدگر ،ینتین

عبارت دیگر گفتتار ،مقتو ِ یتافتگی و فهتم است  .از

رویاردی در فلسفه و زبانشناسی به زبان در حقیق

همین رو ،دازاین همچون در-جهان-بودنی سصنگتو

وجود موجودی (زبان) را که آنها به عنتوان موضتوع

و اه گفتار پیشتاپیش ختود را در بیتان آورده است

بر می گیرند در تاریای و ابها فرو متیبترد .بته نظتر

(همان 113 :و  .)2۰1اهمی

گفتار و زبتان در تقتویم

وی ،نارسایی در تفسیر لوگو

وجود دازاین ،و به تبتع آن در گشتودگی و اناشتاف

که استا

جهان از همین جاس .

درس

بحتتث عمتتده و متمرکت هیتتدگر دربتتارة زبتتان در

حتاکی از ایتن است

رو ِ هستتیشناستیِ باستتانی ،بته معنتای
و دریق کلمه اساسی یا سرآلازین نبوده است

(همان 1١3،134،132 :و .)2۰4-1

وجود و زمان ،در بند  12با عنتوان «دازایتن و گفتتار،

بدین ترتیب همان طور که «هستی شناسی بنیادین»،

زبان» دیده میشود .البته پیشتر ،در بند  11بتا عنتوان

تحلیتت اگ یستانستتیال دازایتتن را همچتتون ستترآلاز

«گتت اره (حاتتم) ٧۰همچتتون حالتت ِ مشتتتقِ تفستتیر

برمی گیرد ،پدیدار زبان نی باید از اسا

به یشم یک

(واگشایی)» ٧1بته زبتان در مقتا حاتم متیپتردازد و

«اگ یستانسیال» (و نه یتک تودستتی یتا پتیشِدستتی)

سپ تر در بند  15با عنتوان «هترزه درایتی» ٧4وجتود

نگریسته شود؛ یعنی وجود زبان از نوعِ وجود دازایتن

هرروزینۀ گفتار و زبان را بررسی میکنتد؛ امتا بحتث

اس

و بنابراین در تحلی اگ یستانسیال دازاین ریشته

هستیشناختی-اگ یستانسیال زبان در همان بند  12پی

دارد .نتیجه آناه ریشته هتای پدیتدار زبتان در جتایی

گرفته می شود .مطالعۀهستتی شتناختی-اگ یستانستیال

که «بنیانِ اگ یستانسیال گشودگی دازاین» نهتاده

کتته زبتتان از ستتنخ

زبتتان مت تتمن ایتتن ناتتته اس ت

موجودات تودستی (=ابت اری) ِ درون جهتانی نیست ؛
هریند میتواند بته مثابته کلیت

کلمتات یتا واژگتان

همچون موجتودی درون جهتانیِ تودستتی ،و یونتان

اس

میشود .بنیاد اگ یستانسیال-هستیشناختیِ زبان ،گفتار
٧1

[نطتتق ،ستتصن] اس ت
 .)2۰1پ

(همتتان 131-134 :و -2۰4

زبان به عنوان کلیت

واژگتان و ترکیبتات

آنها ،یعنی به عنتوان اظهتارِ آوایتی و لفظتی٧2،یتا بته
٧5

٧٧

اب اری صرف برای مفاهمه و تبتادل اطالعتات متورد

عنتتتوان ستتتصن گفتتتتن و حتتترفزدن ،حیثیتتت

مواجهه ررار گیرد؛ آنگونه کته در کتاربرد روزمتره و

اگ یستانسیال بنیتادیتتری دارد کته عبتارت است

عرفتتی زبتتان دیتتده متتیشتتود (تلقتتی زبتتان همچتتون

«گفتار» .اکنون باید نسب

از

گفتار با گشودگیِ دازایتن و

زبان با گفتار ،و به تبع آن نسب

مجموعه ای از «واژه-اف ار») .زبتان همچنتین از ستنخ

جهان ،و نسب

موجودات درونجهانیِ پیشِدستی هتم نیست ؛ یعنتی

با گشودگی و آشاارگی جهانِ دازاین تبیین شود.

زبان

نظریاند (تلقتی

دازایتتن در یتتافتگی و افتتتادگیِ بنیتتادین ،همتتراه

زبان همچون مجموعهای از «واژه-شیء») ،هریند باز

که امااناتِ در-جهتان-بتودن اوست .

موجوداتی که «ابهه» و متعلَّق شناخ
ممان اس

ینین مواجهه ای با زبان صورت گیرد .به

امااناتی اس

بدینترتیب این اماانات با افقِ مماتن جهتانِ دازایتن

نظر هیدگر ،تأم فلستفی دربتارة لوگتو  ،بته دلیت

یای است  .دازایتن زمتانی بته گشتودگی ختویش و

جهت گیتتری هستتتیشناستی باستتتانی ،همتتواره آن را

گشودگی جهان (بگوییم تحقتق بصشتیدن بته «آنجتا»

بعداا به

()Daیِ خویش) نای میشود که اماانات راستین خود

موجودی پیشِ دستی انگاشته اس  .این نگر

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 51/

(افق جهان خویش) را بر خود باز گشاید .دازاین ایتن

«در معر

کار را از طریق «فهمِ طرحدرانداز» انجا میدهد .آنچه

فهم و تفسیر ،یا تفسیرِ فهمکننده با این پدیتدار گت اره

طرح درانداخته متی شتود ،اماانتات دازایتن است  ،و

یا «اظهارِ بهلفظدرآینده» یگونه ممان اس ؟ از طریق

طرحدراندازیِ اماانات معتادل بازگشتودن آنهاست .

بنیاد اگ یستانسیال-هستی شناختیِ زبان ،یعنی «گفتار»؛

دازایتتن بتته می انتتی کتته اماانتتات ختتود را طتترح در

زیرا «گفتار تشریح یا بصشبصش کتردنِ [سترآلازین]

میاندازد (بر خود میگشاید) ،فهمِ خود و جهان خود

فهمپذیری اس » .فهمپذیری حتی پیش از آناه تفسیر

می کند؛ اما طرح درانتدازیِ فهتم دارای اماتانی است

مناسبی به آن تعلق گرفته باشد ،همواره پیشتاپیش بته

ویتتهة ختتود ،و آن اماتتانِ بالنتتده ستتاختن و پتتروردن

واسطۀ گفتار بصشبصش شده اس  .بدینسان ،گفتتار

خویش اس  .هیدگر ایتن پترور

فهتم را «تفستیر»

دیدار میآورد» (همتان)134 :؛ امتا رابطتۀ

شتتالودة تفستتیر و گ ت اره اس ت  .در حقیق ت  ،کلی ت

(واگشایی) متینامتد .فهتم از طریتق تفستیرن آنچته را

دالل ها به مثابه یک ک ّ واحتد (بگتوییم جهتان) در

«از آنِ ختتود متتیکنتتد» .ایتتن

«تشریح گفتاری» بصش بصتش متیشتود .بتا «تشتریح

ازآنِ خودستازی ٧3،آنچته را در فهتم آمتده امتا هنتوز

معنایی ،یا معنتاداری/داللتگتری،

فهمیتتده شتتده استت
مستور اس

آشاار و نامستور میکند؛ بدین شیوه کته

تفسیری» ،این کلی

ناظر میشود به معناها یا دالل های بیشتر مج اشده و

به فهمیده ها ساختار «یی ی همچون یی ی» میبصشد

تفصی یافته .بدین ترتیب روشتن متی شتود کته نفت

و از این طریق آنها را از هتم جتدا و مجت ا متیکنتد

اماان گشتودگی دازایتن و جهتان (بازگشتوده شتدن

(هیتتدگر بعتتداا ایتتن «همچتتون» ( )alsرا «همچتتون»

امااناتِ دازاین از راه تشریحِ ازآنِ خودکنندة آنها) در

ِاگ یستانسیال-هرمنوتیای می خواند) (همتان1٧3-3 :

تشریحِ سترآلازین گفتتار رترار دارد .حتال ازآنجاکته

و  134و  .)1١3عم جدا و مج اسازی ،همانی اس

گفتار ،اگ یستانستیال سترآلازین گشتودگی است  ،و

کتته هیتتدگر « »Artikulationمتتینامتتد؛ بتته معنتتایِ

ازآنجاکه گشودگی از همان ابتدا از طریق در-جهتان-

بصش بصش کردن ،بندبند کردن ،تشریح و مفص بندی

بودن (وجود دازاین) بنیان می گیرد ،پ

«وجود گفتار

کتتتردن .هیتتتدگر از آنچتتته در فهت تمِ تفستتتیرکننده و

هم فیحدذاته باید به شتیوة ختاو ختود جهتانمنتد

آشاارکننده ،تشریح و بصش بصش میشود به «معنا» و

باشد» .از همین رو ،فهمپذیریِ در-جهتان-بتودن کته

«داللت ت » تعبیتتتر متتتیکنتتتد (همتتتان 132 :و .)131

همراه با یافتگی اس

(وجتود دازایتن و جهتانِ وی)،

بدینترتیب امااناتِ طرحدرانداختهشده ،و بازگشتوده

ختتود را بتته من لتتۀ گفتتتار در بیتتان متتیآورد :کلی ت

و آشاارشده در فهمِ تفسیرکننده (افق جهتانِ دازایتن)

دالل های فهمپذیری (جهان) به کستوت کلمتات در

معناها یتا داللت هاست ؛ ٧١یعنتی همتان

میآیند .زبان شیوة بیانشدگی یتا اظهارشتدگیِ گفتتار

مناسبات ارجاعی یا «معناداری/داللتگتری» کته

کلمات و ترکیباتشتان،

همان کلی
تمامَ

تعبیر دیگری برای «جهان» اس .
حال این تفسیرِ فهمکننده ،حال

اس  .پ

زبان به عنوان کلی

عرصهای اس
مشتتقی دارد کته

همانا «گت اره» است  .گت اره ،اماانتات بازگشتوده ،و
تشریح یا بصش بصش شده ،یعنی معناها یا دالل ها را

کته در آن گفتتار وجتود «جهتانمنتد»

خاو خود را دارد (همان.)132-131 :
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حتتال ببینتتیم یگونتته گفتتتار بتته حستتب عناصتتر

می شود و هم بر جهان خود .هیدگر در تحلیت وجته

گشودگی وجود دازاین را نقتش متیزنتد.

هرروزینۀ گفتار ،یعنی هرزه درایی ،به همبستگی میتان

سازنده ا

گفتار ،زبان ،و جهان دویندان تصریح میکند:

این عناصر سازنده عبارتاند از:
« .1دربارة یه» بودن گفتار (در زبان در مقا حام
یا گ اره ،ویهگی «نشان دادن و اشاره کردن»)٧3؛

گفتتتار لالب تاا ختتود را بیتتان متتیکنتتد 35و همتتواره
پیشاپیش خود را بیانکرده اس  .3٧گفتار زبان است ...

« .4گفتهشده بما هو گفتهشده» (در گ اره ،ویهگتی

بیان شدگی در کلی ِ باف هتای داللتتیِ بصتش بصتش

«حم »3۰،یعنی تعیین کردن موضوع (دربارة یه بتودن

شدة خود ،نگهدارنهد فهیهی از جههان گشهوده و

گ اره) توسط محمول)؛

آشكاره ،و هم سترآلاز بتا آن نگهدارنهد فهیهی از

« .1هم پیوندی یا مشارک

یا ارتباط» 31و اعتال و

اظهار که همان سصن گفتن نهایی اس

(همان.)133 :

به موجب دو مللفۀ نصس  ،موجودات به حستب
نوع نسب

هم دازاینی با دیگران و فهیهی از در-بهودنِ ختاو
خویش اس

(همان .2۰٧ ،تأکیدها از نگارنده اس ).

بدین سان اس

که گفتار نوع وجود فهم و تفستیر

ارجاعی شان بتا دازایتن (ییت ی همچتون

متعلق به دازاینِ هتم هرروزینته و هتم ناهرروزینته را

ییتت ی) آشتتاار متتیشتتوند .ایتتن همتتان «وجتته

بنیتتان متتینهتتد؛ امتتا ک ت ایتتن دیتتدگاه کتته در گفتتتارِ

اَپوفانتیک»34زبان اس

(برگرفته از  apophainōیونانی

بهبیان درآمده و بصشبصشکنندة فهم ،جهان و دازایتن


به معنای اصلیِ نشان دادن و آشاار و متجلی ساختن)

گشوده می شوند ،در مظاهر لالب گفتار یندان به دید

کته وجته

نمیآید؛ زیرا در گفتار هرروزینه عمدتاا با تودستتیهتا

اپوفانتیک در نظر هیتدگر مبتنتی و استتوار بتر «وجته

ستتروکارداریم و در گفتارهتتای علمتتی و تتتا انتتدازهای

هرمنوتیک» تفستیر است ؛ یعنتی موجتود همتواره در

فلسفی با پیشِدستیها .این آشاارگی بنیتادین جهتان،

ساختار «همچون» آشاار و گشوده متیشتود (همتان:

به تصریح هیدگر ،در گفتار «شاعرانه» متحقق میشود:

 .)1١3عنصر سو  ،همبستۀ یک ویهگی اساسی دازاین

«آشتتاارگی اگ یستتتان

[بنتتا بتته مطالتتب مقتتدماتی

اس  :دازاین ذاتاا «هم دازاینی» اس  ،جهان نی متقتو

می توانیم بگوییم جهانی

جهان] ،در گفتار «شاعرانه»،

(همان 1١۰:و  .)1١4ناتۀ مهتم ایتن است

به «همیافتگی» و «همفهمی» اس  .این جهان مشتترک

خود لای

یتتا ایتتن همبتتودی «در گفتتتار بتته نحتتو گویتتتا و بتیّن

همین جا همبستگی و وحتدت اندیشتۀ هیتدگر اول و

مشتارَک می گردد»( 31همان .)13٧ :از همتین روست
که هیدگر معتقد اس

«شنیدن» اماتانی است

متعلتق

به سصن گفتن (همان .)132 :از سوی دیگتر ،دازایتن
در گفتار خود را اظهار متیکنتد32و ایتن اماتان از آن
روست

فینفسه گفتتار متیگتردد» (همتان.)133 :

دو دربارة زبان نمودار میشود .در پرتو آنچه تتاکنون
گفته شد ،شاید بهتر بتوان فهمیتد کته یگونته «زبتان
خانۀ وجتود» است

و شتاعر بتهزبتانآورنتدة «گفت

وجود».

کتته وی در مقتتا در-جهتتان-بتتودن همتتواره

«برون» از خویش است

(همتان .)13٧ :بتدینترتیتب

روشتتن متتیشتتود کتته یگونتته دازایتتن بتته حستتب
اگ یستانسیال گفتار و عناصر آن ،هم بر خود گشتوده

 -٢-٢زبان هیچهون خانه وجهودز زبهانِ وجهود
هیچون وجود (ذاتِ) زبان

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 55/

هیتدگر در آلتاز بنتتد  11وجتود و زمتان ،دربتتارة

درباب ذات زبان می شود و اندیشهای کته متیکوشتد

و ضرورت تحلی موضوعی گت اره یتا حاتم

وجود را بیندیشد ،باید طریق تأم در باب زبان را بته

اهمی

عنوان طریق اصلی پتیگیترد ( Kockelmans, 1984:

ینین میگوید:
تحلی گ اره در زمینۀ طرح مسئلۀ هستتی شناستی

 .)63, 148; Richardson, 1974: 171حتتی وجتود

بنیادین جایگتاهی ویتهه و ممتتاز دارد؛ زیترا در دورة

(زبتان یتا گفتتنِ سترآلازین)

آلازین و تعیینکنندة هستی شناسی یونان باستان تنهها

آشاارا به مثابه لوگو
موضوعی

مییابد (.)Richardson, 1974: 609روشن

هیچوجه ابت اری
که در ینین رویاردی ،زبان به 

چیزی كه برای دسترسی بهه موجهودات حقیقهی و

اس

تعین وجود آن ها نقش چراغوار راه را ایفا می كرد

نیس ت

لوگوس بود ...سرانجا باید اف ود که از دیرباز تاکنون

همچون دیگر اب ارها در اختیتار و تصتاحب ختویش

گت اره «محت » وارعتتی و اولیتتۀ حقیقت

بتتوده است

(همان .133 :تأکید از نگارنده اس ).
حدود سی سال بعد ،در سالهای  1353تتا 135١
در رسالۀ ذات زبان ،این دیدگاه نستب
اهمی

لوگو

در تتاریخ تفاتر لترب بتدین شتا

بسط و گستر
نستتب

بته جایگتاه و

مییابد:

میتتان شتتیء و کلمتته در زمتترة نصستتتین

موضوعاتی اس

که تفار لرب به بیتان آورده است ،

و ایتتن کتتار را در رالتتب نستتب

میتتان وجتتود 33و

گفتن3١انجا داده اس  .این نستب

بتا ینتان رتدرت

مقهورکننده ای بر تفار تاخ

که خود را در یک کلمۀ

تک و یگانه اظهار کرد .ایتن کلمته ،لوگهوس است .
لوگوس هم نامی است برای وجود و هم نامی برای
گفهتن .Heidegger, 1982:80( .تأکیتدها از نگارنتده
اس )
بدینترتیب هیدگر بتهویتهه از ستال  ،1315یعنتی
دوران تألی

درآمدی بته مابعدااطبیعته ،سترآلاز کتار

هنری ،و هُلدرلین و ذات شعر ،تا ستال  ،1353یعنتی
سال انتشار در راهِ زبان ،به نحو ف اینتدهای بتر نستب
تنگاتنگ میان وجود و زبان تأکید میکند؛ بته طتوری
که اندیشیدن دربارة وجتود مت تمن و مستتل

تأمت

کتته انستتان بتتدان مجه ت شتتده باشتتد و آن را

داشته باشد؛ بلاه زبان و فقتط زبتان است

کته بترای

نصستتتین بتتار اماتتان ررارگتترفتن در میتتان گشتتودگی
موجودات را فراهم میکند« .تنها آنجا که زبان هس ،
جهتتان هستت » ( .Lafont, 2000: 90بتته نقتت از
هُلدرلین و ذات شعر) .بدین ترتیب کلمته یتا تشتای
یک نا  ،موجود را در وجود

گشوده میستازد و آن

را در این گشودگی نگاه میدارد« .در کلمات ،در زبان
اس

که یی ها میشوند و هستتند» ( Kockelmans,

 .1984: 148به نق از درآمدی به مابعدالطبیعه) .ایتن
دیتدگاه دربتتارة زبتان بتته مثابته ورتتوعِ گشتتودگی ،در
سرآلاز کار هنری بیشتر بسط متییابتد و بتا شتاعری
پیوندی ناگسستنی مییابد:
بنا بر تصور رای  ،زبان را باید نوعی وسیلۀ آگهتی
دادن دانس

که ...به کار تفهتیم و تفتاهم متی آیتد؛ و

لیان زبان فقط تعبیتر لفظتی و یتا کتبتی آنچته از آن
آگهی باید داد نیس  ،اوالا و بالذات این نیس  ...بلاه
حق آن اس

کته زبان موجودات را چون موجودات

به گشودگی میآورد .هر جا که ذات زبان در تحقتق
نیس  ،ینانکه در وجود سنگ ،گیاه و جتانور ،آنجتا
گشتتودگی موجتتودات کتته ستته استت  ،گشتتودگیِ
ناموجودات و تُهیا هم در کار نیس  .همین کته زبتان
نصستین بتار موجتودی را متی نامتد ،ایتن نامیتدن آن
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موجتتود را بتته بیتتان و ظهتتور متتیآورد ...ایتتن گفتتتن

(شتیء) هسههت .بتته گفتتتۀ اشتتتفان گئورگتته در شتتعر

کته در آن اظهتار متیشتود،

«کلمتته»«١۰،آنجتتا کتته کلمتته کتتم آیتتد (ستتاوت

فراافكندن نهوری است

موجود «هیچون چه چیز» در گشودگی میآید...گفتنِ

کند)١1یی ی١4ممان نیس

باشتد» .بته نظتر هیتدگر،

کته در آن

«شیء» یا «یی » را در اینجا بایتد در معنتای گستتردة

موجتتود ختتود را پوشتتیده متتیدارد و نهتتان متتیشتتود

سنتی ا

فهمید؛ یعنی به معنای هر آنچه که به نحوی

(هیدگر .52-51 :1133 ،تأکیدها از نگارنده اس ).

هست .بدین اعتبار ،حتی خدا هم یک ییت یتا شتیء

فرااَفان ،ترک کردنِ آشفتگی کدری است

البته ینانکه بیم یادآور می شود ،این بتدان معنتا
نیس

که نامیدن ،موجتود را بته وجتود متیآورد .در

اینجا بایتد مفهتو آشتاارکنندگی دازایتن را در نظتر
داش

که به موجب آن ،همۀ اشیا و موجتودات رتادر

به ظهور می شوند (بیمِ  .)445 :11١1 ،ذات زبان تنها
ن د دازاین متحقق اس

و بنابراین تنها ن د اوس

موجود ،با بته بیتان درآمتدن ،آشتفتگی کتدر

کته
را وا

اس

( .)Heidegger, 1982: 62پت

میتوان گف

کته شتاعری یتا گفتتنِ طترحدرانتداز و

نورافان ،در حقیق

گفتنِ عالم است و زمین ،گفتنِ

عرصۀ پیاار میان آنهاس
ختتدایان استت
خصل

بتر ایتن استا

کته جایگتاه رترب و بعتد

(هیتتدگر .)52 :1133 ،هیتتدگر ایتتن

جهان-تقویمی زبتان را در رستالۀ ذات زبتان

اینگونه از نو صورتبندی میکند:


متتینهتتد و در گشتتودگیِ زبتتان آشتتاار متتیشتتود و

زبان صرفاا یک روة بشری نیس  .ویهگی بتارز آن

ح وری مشصص («همچون یه ییت ») متی یابتد .از

[یعنی گشتوده داشتتن و آشتاار کتردن] بته ویهگتی

سوی دیگر ،کلمه صترفاا ابت اری بترای نمتایش دادن

حرک ِ مواجهته یتا تالرتی رو در روی یهتار ناحیتۀ

آنچه پیشاروی ما ررار دارد نیست  .بتهعات  ،کلمته

جهتتان [آستتمان ،زمتتین ،ختتدایان و میرنتتدگان] تعلتتق

برای نصستین بار ح ور میبصشد ،کته بتهحستب آن

دارد[ ...به بیان دیگتر] ،زبتتان همچتون گفتتنِ یهتار

یی ها همچون موجود ظاهر میشتوند ( Heidegger,

ناحیۀ جهان[ ...یا] همچون «گفتنِ جهانجُنبان» ،نسب

که تنهتا

همۀ نسب هاس  .زبتان مواجهتۀ رو در روی یهتتار

 .)1982: 146بدینترتیب زبان وارعهای اس

در آن ،موجودات همچون موجودات بر انسان گشوده

نتتتاحیه را بررتترار ،حفتتظ ،و عرضتته متتیکنتتد و لنتتا

میگردند (هیدگر .)52 :1133،ایتن «گفتتنِ نتوراَفان»

می بصشتد ،و آن ناحیتههتا را نگتاه متیدارد و حفتظ

همان شاعری یا شعر سرودن اس

(همتان) .شتاعری

نوعی «بنیان نهادن»33موجود توسط کلمته و در کلمته
اس « :از طریق نامیدن است

کته موجتود بته عنتوان

آنچه هس  ،برای نصستین بار نامیده میشتود؛ از ایتن

میکند (.)Heidegger, 1982: 107

اشتتاره شتد،

همان طور که در آلتاز ایتن رستم

وجود در اندیشتۀ هیتدگر دو بته حستب لوگتتو
تفسیر میشود .لوگو

همانی اس

که وی از آن بته

که همچون یک موجود شناخته متی آیتد»

«گفتن»١1تعبیرمیکند (در «گفتنِ فراافان»« ،گفتنِ عالم

( .Lafont, 2000: 94بتته نقتت از هلتتدرلین و ذات

و زمتتین»« ،گفتتتنِ یهتتار ناحیتتۀ جهتتان»« ،گفتتتنِ

میشتود،

نت د هیتدگر ،ایتن «گفتتن»

طریق اس

شعر) .تنها آنجا که کلمهای برای شیء یاف
یک شیء شتیء است  .تنهتا از ایتن روست

کته آن

جهان جنبان») .در حقیق
عبارت اس

١2

از «وجتود ذاتتیِ زبتان» ( Heidegger,

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 53/

 .)1982: 47, 93-96, 121-125معنای اصلی و اساسیِ
 Sagenعبارت است

خطر اس

که زبان را تا حد موجتودی ختار العتاده،

از نشتان دادن ،اجتازة ظهتور و

خیالی و خود بسنده تعالی بصشیم که ارتباط و مواجهۀ

درخشتتش دادن ( ،)ibid: 47,123و ظتتاهر ستتاختن

با آن مستل

نوعی پ زدن میان انستان و زبتان و پتر

(« .)ibid: 93گفتن» ،جهان را آزاد میسازد ،عرضها

کتتردن شتتااف میتتان آنهاست  .امتتا زبتتان ،بتتیهتتیچ

میکند و میگستراند ( .)ibid: 93بدین لحا « ،گفتن»
صرفاا نوعی فعالیت

یون ویرا ،سص

به سصن گفتن بشتری بستته شتده

و رتوة انستانی نیست « .گفتتن»،

اس  .زبان نیازمند سصن گفتن انسان اس  ،بتیآناته

همانا «زبان وجود»١5ست  .وجتود یعنتی آن ح تور

صرفاا ساختۀ آن باشد .بتدین اعتبتار ،میتان «گفتتن» و

مستمری١٧که همه یی را بته جنتبش در متی آورد .از

«سصن گفتن انسانی» نوعی تعلق دوسویه١3وجود دارد

که «گفتن» ،جهان جنبان یتا «همته جنبتان»

( .)Heidegger, 1982: 124-125سصن گفتن انستانی،

( .)ibid: 95این نیروی جنبانندة «گفتن همچتون

ظهورِخودْنشاندهندة «گفتن» را به انجا متیرستاند و

این روس
اس

نشتتتتان دادن» ییتتت ی نیستتت

مگتتتتر «پیشتتتتامد

یا تامیت متیکنتد ( .)ibid: 123بته عبتارت دیگتر،

کته

«پیشامد ازآنِ خودکننده» که ح ور و پایندگی یی هتا

به جای وجود١١بته کتار

( )ibid: 127برای آناته «میرنتدگان» را از

ازآنِخودکننده» .)ibid: 127(١3این تعبیتری است
هیدگر در دورة دو تفار

3۰

به آن اس

میبرد .بدینترتیب به صتورتبنتدی اساستیِ دیتدگاه

آنِ خود کند (با «گفتتن» ،ح تور و پاینتدگی آشتاار

وجود و زبان می رستیم؛ یعنتی

ببصشد) به سصن گفتن میرندگان (یا در تعبیری دیگر،

از زبانِ وجتود» .حتال

و آن را به كار

هیدگر دربارة مناسب

«وجود ذاتی زبان عبارت اس

به ساختار گفتار انسانی) نیازمند اس

ینانکه دیدیم شاعری ،گفتن نورافان و جهتانافاتن


مههیگیههرد (Heidegger, Heidegger, 1982: 129

اس  .ازاینرو شاعر با گو سپردن به گفتتنِ وجتود،

;)1975: 208-209؛ وجتتود همتتواره در راه31زبتتان

میسازد.

همچون خانۀ خویش اس  ،و انستان بته عنتوان تنهتا

آن را به کلمات ملفو می آراید و آشاار

34

در حقیق  ،شاعری و همراه با آن ،تفار دو نحتوه یتا

موجتودی کتته زبانمنتد ()Heidegger, 1975: 207

دو طتور ( )modeگفتتنانتتد .هتر دو ،اظهتارِ (زبتتانیِ)

و در زبان جای گرفتته است  ،بتا ستصن گفتتن

پاسخگویانه به «گفتنِ وجود» هستند .به یمتن داشتتن

همین نسب

بنیتادین بتا «گفتتن» است

کته تفاتر و

شاعری همسایه و مجاور یادیگرند (.)ibid: 93

اما بایسته اس

اس

خود ،وجود را به نحو بالفع در خانۀ ختود

ستانا

متتیدهتتد .در حقیق ت  ،تفاتتتر و شتتتاعری ،درآمتتدنِ
وجتود به خانتۀ خویش (زبتان) را تامی میکننتد و

دوباره این ناتته را یتادآور شتویم

به انجا میرسانند

که هریند هیدگر« ،ذات زبان همچتون گفهتن» را بتر

( .Richardson, 1974: 535, 544بتته نقتت و

انسانی استوار نمیسازد؛ ولتی

تفستیر از نامته در بتاب اومانیستم) .همبستتگی زبتان

آن را همچون کلمۀ خالرۀ الهی کته جتدا و متعتال از

انسان با «گفتنِ وجود» تا بدانجاس

که ختود هیتدگر

جهان و انسان باشد نی تلقی نمیکنتد (بیمت :11١1 ،

آشاارا میگوید که اروپاییان در خانهای کامالا متفاوت

کردن

با خانۀ انسان خاور دور سانا گ یدهاند ،و گف وگتو

نوعی توانایی یا فعالی

 445و  .)44١وی تصریح میکند که جدا فر

«گفتن» از فع ِ سصن گفتن انسانی ،تتن دادن بته ایتن

از خانتتهای بتتا خانتتۀ دیگتتر تقریبتتاا نتتاممان استت
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( .)Heidegger, 1982: 5وانگهی ،زبان هر رو  ،وارتع
شدن یا تحقق بالفعت گونتهای از «گفتتن» است

کته

دو ،به حسب تصور زبان در یهاریوب واژه و مفهو
لوگو

به نحو روشنی نمودار و بیان میشود.

ضمن آن ،جهانِ یک رو به نحتو تتاریصی بنتا نهتاده

بنا به ریی افالطون ،کلمه یا نا بته عنتوان واحتد

میشود و به یمن همین زبانش در تاریخ عتالم ،یعنتی

سصن یا لوگو  ،نتوعی «تقلیتد آوایتی» از اوسهیای

می کند (هیتدگر،

شیء (ایدة شیء) اس  .به یمن همتین بهترهمنتدی از

در جریان آشاارگی جهان مشارک

 .)52 :1133بدین ترتیب ظهورتاریتتخمنتد وجتود بته

ذات یا وجود یا ایدة موجودات ،ذاتِ آنهتا در نتا هتا

زبان رو های انسانی و مفاهیم بنیادینِ «بهبیاندرآمتده»

می تواند آشاار شتود .از ایتن طریتق ،کلمته (توستعاا

در آنها همبسته اس .

زبان) توان و رابلیتی وجودی را دارا میشود .زبان بته
موجب این توان و نیروی وجودی ،کتارکردی اصتی

نتیجه

پیدا میکند :تمیی گتذاری میتان یی هتا و تعلتیمدهتی

«نبرد لولها»؛31وجود یا زبان؟

دربارة آنها به حسب ذاتهایشان.

تحلی جداگانۀ ما از دیدگاه افالطون و هیتدگر در

در نظر هیتدگر نیت  ،از ستویی ظهتور و اناشتاف

باب زبان نشان داد که رویارد هر دوی ایشان به زبان

جهان ،به ظهور و آشتاارگی «ستاختار اگ یستانستیال

از رویاردی عرفی کته زبتان را صترفاا ابت اری بترای

دازاین» وابسته اس ؛ و مقو ِ آشاارگیِ دازاین همتان

تعامالت روزمره مینگرد ،و نی رویاترد بتهاصتطالح

«گفتار» اس

ستاختار دازایتن یعنتی

علمی-منطقتی کته زبتان را نتوعی نظتا ِ نشتانههتای

یافتگی و فهمِ طرح دراندازِ تفسیرگر تعین متیبصشتد.

«وضعیِ» محم برای انتقالِ معلومات و افاتار ذهنتی

به سصن دیگر ،بته موجتب گفتتار و زبتان است

کته

می انگارد ،فراتر می رود .در این تلقتی هتای متعتارف،

جهان آشاار و گشوده می شتود و در ایتن گشتودگی

اب اریِ صترف دارد ،و اصت رترارداد و

کته

زبان خصل

کته بته تمامَت

حفظ میشود .از سوی دیگر ،هیدگر معتقد است

مواضعه بر آن حاکم اس  .رویاردهایی از این دس ،

وجود به مثابه »پیشامد ازآنِخودکننده» ،پیوسته «در راه

به تصوری سوبهکتیویستی از زبان میانجامند؛ ینانکه

به سوی زبان» «پیش میآید» .به عبارت دیگتر ،ظهتور

و دستتااریهتای

و آشاارگی تاریصی وجود ج از طریتق هتم ستصنیِ

گویی زبان یکسره تتابع خواست

«گف

بشری اس .
در اندیشۀ افالطتون و هیدگر ،تبیین زبتان به مثابه

وجود» و «گفت ِ آدمیتان» متحقتق نمتی شتود.

وجود ،متناسب با پاسخِ «زبانمندانۀ» هر رو در ستن

مجموعۀ نشانه های رراردادی ،تبیتین رضای بصتش و

زبانیشان و به ویهه در زبتان شتاعران و متفارانشتان،

راستتتین آن را

بهستوی آنهتا پتیشمتیآیتد و ایشتان را از آنِ ختود

مشصص نمیکند .از نظر هر دو متفار ،زبتان پیونتدی

می کند؛ و شاید از طریتق جستارت و تهتور در زبتان

زبان ،ن د افالطون

بتوان زمینۀ «پیشامدی» نو و شاید تقدیری نو را فراهم

و هیدگر هر دو ،به موجتب همتین ربتط و پیونتد بتا

(مفهو جسارت و تهور با زبان و در زبان ،در

بستتندهای از زبتتان نیستت

و ماهیتت

وثیق با وجود دارد .ذات و حقیق
وجتتود ،عبتتارت اس ت

از «آشتتاارکنندگی وجتتود یتتا

موجودات» .این خصل

آشاارکنندگی زبان ،برای هر

ساخ

رسالۀ یرا شاعران؟ آمده اس  .هیتدگر-423 :11١1 ،
.)451

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای 53/

با مالحظتۀ همتین جمتعبنتدی کوتتاه بتهروشتنی
می توان دید که هریند افالطون و هیتدگر از سرشت

بلاتته آن یی ت ی اس ت

«تذکار» می خواند .خود مفهو یادآوری حاکی از ایتن

زبان همچون آشاارکنندة وجود و موجتودات ستصن
می گویند ،اما تفاوت و جدایی ایشان درس

کتته افالطتتون «یتتادآوری» یتتا

اس

وجتودی انستان

که به عقیدة افالطون ،وضعی

در همین

با وضعیتی که ابتدا اا ختود را در آن «متییابتد» آلتاز

نحوة نگر ِ به ظاهر یکسان اس ؛ زیرا سازوکار این

نشده اس

پایتان

آشااری وجود در زبان ،و حدود و مرزهای آن ،نت د

نمتتیپتتذیرد .وضتتعی

هر یک به گونهای متفاوت با دیگری است ؛ و ریشتۀ

پرتاب شدگی در جهتان و در میتان موجتودات ،بلاته

بنیتادی ایشتان بته

سانا داشتن در ررب وجود و هم زیستی بیواستطه و

این تفاوت را نهایتاا باید در نگر
انسان ،خودِ وجود ،و نسب

میان آنها جُس .

وجتود« ،سترآلازی تبیتین کننتده» و

«سرانجامی مورد طلب و جس وجو» باریمیماند .بته
سصن روشن تر ،هر موجودی از حیث وجود

ابتتدا

با فهمی معتین از وجتود تبیتین متیشتود .زبتان نیت
همچون «موجودی مترتبط بتا یی هتا» از ایتن راعتده
مستثنا نیس  .از همتین روست

کته افالطتون تأکیتد

متتیکنتتد دانتتش زب تان مستتتل

دانتتش وجتتود یعنتتی

دیالاتیک اس  .با وجود این ،هریند دانش وجود در
ابتتتدای راه و از حیتتث تعلتتیم و تعلتتم از زبتتان بهتتره
می جوید ،امتا زبتان تنهتا طریتق ظهتور وجتود ،و در
نتیجه ،تنهتا طریتق اتصتال بته وجتود و شتناخ

آن

نیس  .از نظر افالطتون ،طریتق اتصتال بتیواستطه و
اساستتیتتتری هست

کتته همانتتا معرفت

نو تیتتک یتتا

شناسایی از راه خردِ شهودی (نوس) است  .در پرتتو
این معرف

درونی ،ایده یا حقیق

فینفسه ،بهیکباره

مانند آتشتی کته از جررتهای پدیتدار شتود ،در درون
آدمی روشن میگردد و آنگاه راه خود را باز متیکنتد
و گستر

نصستتتین آدمتتی نتته هبتتوط و

یگانه گون بتا حقتایق بترین است

ن د افالطون ،ینین به نظر میرستد کته همته جتا
وجود و حقیق

و «جهان» و «افق امااناتش» با مر

مییابد (افالطون ،همان ،ج  .1١٧1 :1نقت

از نامتتۀ هفتتتم) .بنیتتاد ینتتین معرفتتتی نتته فعالی ت

و

سازوکاری ذهنی-منطقی که تنها نقش تمهیتدی دارد،

(افالطتون ،همتان:

1413-1415؛ نی بنگرید به گف وگوی فایتدرو

و

همچنتتین گفتت وگتتوی فایتتدون کتته در آن دربتتارة
جاودانگی نف
وضعی

و ازلی بودن آن بحث میشتود) .ایتن

همتواره بته واستطۀ «ختودِ ختودِ» 32انستان

(افالطتتون ،ج  .٧12 :4گفت وگتتوی آلایبیتتاد

اول؛

 )130dیا «الهی ترین ج ء نف » (همتان٧1١ :؛ )133c
همراه انسان اس

و با «مشق مر » یعنی رها شدن و

وارسته شدن از شرایط زمینتی و دنیتوی تحقتقپتذیر
اس  .به عبارت دیگر ،راه اتصال به وجود جت از راه
برگذشتن از وضعی

انسان محبو

در لار ،و تبدی

شدن به انسان تشبه یافتته بته ختدا( 35افالطتون ،ج :4
 ،1143گفتت وگتتوی تئتتایتتتتو ؛  )176bصتتورت
نمیپذیرد .از سوی دیگر میتوان گف

که در اندیشتۀ

افالطون ظهور وجود اوالا و بالذات ظهور فتینفسته و
لنفسه در عالم ایدههاس

و نه ظهور بترای آدمتی .در

پرتو این ظهور نصستین ،هتر ظهتور و آشتاارکنندگی
دیگری اماانپذیر میشود ،و به یمتن اتحتاد نو تیتک
انسان با این ظهور فینفسه اس

کته اماتان شتناخ

ظهورات دیگر ،از جمله ظهور زبانی میستر متیشتود.
وانگهی همین ظهور فینفسۀ عالم ایدههتا و اتحتاد بتا
آن ،محک و معیاری اس

برای داوری دربتارة ظهتور

زبانی .بدون داشتن اساسی فرازبانی و فراذهنی ،تمییت

 /٧۰متافی یک ،سال پنجاه و یام ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة  ،13بهار و تابستان1132

میان حقیقی و درولین هم در پندار و هم در گفتار از

«داده»33یاتتی متتیگیتترد (ختتاتمی .)112 :11١2،البتتته

میان می رود؛ زیترا همتۀ ظهتوراتِ متادون ،از جملته

هریند ن د هیدگر خود وجود وابسته به آدمی نیس ،

ظهور زبانی ،برای افالطون هم آشاارکنندهانتد و هتم

به نظر میرسد که مرز میان خود وجتود و دادگتی یتا

پوشاننده  ،هم با وجود «همتان» هستتند و هتم «لیتر»

ح ور وجود برای انستان در اندیشتۀ وی کمرنتگ و

کته وی در عتین تصتدیق بته

حتی به عقیدة برخی از جمله هارتمان محو متیشتود

بته وجتود،

(هارتمان .)31-31 :11١1،بته هتر تقتدیر ،بته عقیتدة

ختود

نگارنده ،کوشش هیتدگر در تبیتین مستئلۀ وجتود یتا

تصتویر

دریقتر بگوییم دادگی وجود برای انسان ،در وجتود و

اویند .از همین روس
اهمی

آشاارکنندگی زبان در راه معرف

رصتوا بایتد شتناخ

تأکید میکنتد کته لایت

حقیق 3٧و از رهگذر آن ،بازسنجیِ شتناخ
حقیق

همانطور که کانت

زمان ،صبغهای کانتی دارد:

(از جمله زبان) باشد.

از ایتتن منظتتر ،نمتتیتتتوان ایتتن ریی هیتتدگر را
یونویرا پذیرف
بی 


که برای یونتانی (یتا دست کتم
بتته وجتتود تنهتتا از طریتتق

بتترای افالطتتون) دستتتر
لوگو

یا زبان بوده و مسئلۀ لالب ن د ایشان مستئلۀ

نسب

میان کلمه و شیء بوده اس  .متیتتوان ینتین

انگاش

که هیدگر مسئله و رهیاف

خاو خویش را

از رول یونانیان بازگو میکند .در وارع ،مستئلۀ هیتدگر
به نحوی ،در مقاب و عات

مستئلۀ افالطتون جلتوه

میکند :وی بتیش از آناته ستعی در تبیتین زبتان بتر
اسا ِ نسبتش با وجود باند ،یعنی بر اسا

دانشی از

وجتتود ،تبیینتتی هستتتیشتتناختی از زبتتان ارا تته دهتتد،
میکوشد نشان دهد که اساسیترین افق مماتن بترای
ظهور جهان و تنهتا اماتان ره یتافتن متا بته جهتان و
وجود ،زبان اس  .به سصن دیگر ،مسئلۀ هیدگر بتیش
از آناه «وجود بماهو وجتود» و ظهتور یتا ظهتورات
فی نفسۀ آن باشد («فی نفسه» در نسب
نسب

بتا انستان ،نته

به خود وجود کته بته تصتریح افالطتون دارای

حیات و عق و آگاهی اس

و بنابراین ظهوراتش اوالا

برای خود وجود حاضتر و ظاهرنتد) ،لالبتاا و عمتدتاا
«ح ور یا دادگیِ وجود برای انسان» اس  .توجته بته
ایتتن ناتتته مهتتم استت

کتته هیتتدگر ح تتور را بتتا

نشتان

داده بود که بنیان جهان به مثابه تمام ِ درهتمبافتته و
منسجمِ تجربه هتای پدیتداری ،در «متنِ ترانستندنتالِ»
سوژه ررار دارد ،به همین سان ،هیدگر نشان متیدهتد
جهانی

جهان به ساختار اگ یستانسیال دازایتن بستته

اس  ،و روا بنیادین این ساختار و آشتاارگی آن بته
زبان به مثابه گفتار اس  .وی با تلقی دازاین همچتون
در-جهان-بودن می کوشد هر گونته جهتان فتینفستۀ
کتتانتیِ بریتتده از دازایتتن را حتتذف کنتتد و جهتتانی را
برافرازد که بنیاد آشاارگیا
و زبان اس

حیثی

هرمنوتیای فهم

(جهانمنتدی دازایتن بتا زبتانمنتدیا

آشاار می شود نه به حسبِ سوژة استعالیی بتودنش).
بدین ترتیب روا وجود و جهان به لوگو
هیدگر اول مشهود اس

بشتری در

(وجتود و جهتان بته معنتای

ح ور و آشاارگی برای انسان) .به عقیدة نگارنتده و
با الها از دیتدگاه یتارل تیلتور ،تتال
دو  ،تا اندازهای شبیه تال

وی در دورة

رمانتیکهای آلمان اس .

به عنوان مقدمه یادآور میشویم که یای از مللفههتای
مهم جنبش رمانتیسیسم در آلمان آختر ستدة هتهدهم،
للبه بر دوپارگیها و تقاب های ناشی از تفار علمی و
فلستتتفۀ راسیونالیستتتتی عصتتتر روشتتتنگری بتتتود؛
دوپارگی هایی نظیر آزادی-طبیع  ،فرد-جامعه ،عق -
احسا  ،عق -ح  ،جسم-نف  ،متناهی-نامتنتاهی،

زبان از نظر افالطون و هایدگر :یک بررسی مقایسه ای ٧1/

و شاید مهم تر از همه سوژه (انسان) -ابهه (جهتان یتا

بیانگرانه» ،تغییر بنیادینی در معنتای «انستان بته مثابته

وجود) .یای از رهیاف ها به للبه بر این دوپارگیهتا،

آشاارکننده و متجلیکنندة هستی» رخ میدهد .به نظر

که یتارل تیلتور (بته پیتروی از آی یتا

می رسد که رویارد هیدگر را در همین راستای بستط

برلین) آن را «وحدت بیانگربتاور»3١متی نامتد (تیلتور،

و تنقیح مفهو «وحدت بیانگرانه» بهتر میتوان فهمید.

 .)1۰ :11١3یشمگیرترین صورتبندی های اولیۀ این

این وحتدت هنگامی بته راستتی هتم وحتدت و هتم

وحدت بیانگرباور در آثار هردر 33دیده میشود .هردر

بیانتتتتتگرانه استتتت

کتتتته اوج خودآشتتتتااری و

در برابر انسانِ دوپارهشدة روشنگری (عق -احستا ،

خودتحققیافتگی وجود در زبان بشری نمتودار شتود؛

عق -ح  ،جسم-نف ) ،مفهومی از انسان به عنتوان

کته خاصتۀ بنیتادین

رهیافتی اس

موجتتودی بیتتانگر1۰۰را گستتتر

اما وحدت هنگامی وحدت اس

داد .مفهتتو «بیتتان»

وجود هم« ،زبان به مثابته گفتتن» تلقتی شتود .ینتین

( وحدت درون و برون ،یا متحقتق شتدن درون از راه

نگرشی ،البته به نحو بالقوه ،ممان اس

به فربه شدن

برون؛ ایناه بیان برونتی همتان تحقتق یتافتن درونتی

عالم انسانی گرایش یابد؛ بدین معنا که ظهتور وجتود

اس ) الگویی برای یگتانگی زنتدگی انستانی فتراهم

نه برای انسان و نه در عتالم انستانی ،بلاته ظهتور و

بیانی به عالیترین تحقتق و

تحقق وجود اساساا بتا ختودِ عتالم انستانی یتکستان

وحدت خود میرسد (همان 11 :و  .)14مللفۀ اساسی

می شود .در این گرایش بتالقوه بته فربته شتدن عتالم

در نظریۀ بیانگرباورِ انسان ،نظریۀ بیانگرباور زبان بتود

انسانی ،ارزیتابی و داوریِ راستتین دربتارة ییستتی و

میآورد :انسان در فعالی

که هردر به تدوین آن اهتما ورزید .البته نهتنها هتردر

یگتتونگیِ ظهتتور عتتالم انستتانی و تمیی ت حقیقتتی از

بلاه هامان1۰1و هومبول  1۰4نی در این امر مهم سهیم

مبنتایی مستتق و متعتالی

بودند .در وارع به گفتۀ الفون

این سه ،ستن

نظریتۀ

ناحقیقی در آن ،بتر استا
دشوار میشود .بر این اسا

اس

که میتوان پرستید

جهان نتقویمی یا جهان نآشاارکنندگیِ زبان در آلمتان را

آیا ن د هیدگر پرسش از وجتود بتهراستتی پرستش از

شا دادند ( .)Lafont, 2000: 1-8بر پایۀ این نظریه،

وجود باری میماند یا به پرسشِ «نسب

عوالم انستانی

کلمات گونۀ ویههای از آگاهی ما از خود و از یی هتا

با زبان هایشان و با یادیگر» تبدی متیشتود؟ آیتا در

را بیان و مجسم میکنند .در این نظریه ،زبتان همپایتۀ

اندیشۀ هیدگر ،پهواک سصن نیچه شنیده نمیشود کته

زبتان و هنتر

خدا» تنها با آفرینش «نتا هتای» تتازه

هنر ررار میگیرد (مقایسه کنید با نستب

در دوران «مر

در سرآلاز کار هنری هیدگر) :هتیچ اندیشتهای بتدون

میتوان اشیای تازه «آفرید» (دانش شاد ،بنتد  .)5١آیتا

زبان اماانپذیر نمیشود و زبانهتای ارتوا گونتاگون

هیدگر با تصدیق به ایناه در دوران متر

ختدا ،تنهتا

«بیانگر» نگتر هتای متفتاوت آن هتا بته ختود و بته

طریق ینگ زدن انسان ها به «بتودن»« ،زبتان داشتتن»

یی هاست  .بتتدینترتیتتب نظریتتۀ بیانگربتتاوری ،ضتدّ

آنهاس

(هیدگر )132 :11١1 ،تنها راه للبه بر بتودن

دو الیسم اس  :هیچ اندیشهای نمیتواند بتدون زبتان،

کنتتونیمتتان را راه جستتارت در زبتتان و تمستتک بتته

هنر یا نوعی رسانۀ بیرونی وجتود داشتته باشتد .معنتا
اصوالا توسط رسانه شا می گیرد (تیلور ،همان-13 :
 .)2۰بدین ترتیب به نظر می رسد بتا مفهتو «وحتدت

جسارت شاعرانه (که معلو نیس
این جسارت در نهای

اصال

و حقیقت

باید بر یه مبنایی لیر از ختود

 /٧4متافی یک ،سال پنجاه و یام ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة  ،13بهار و تابستان1132

سرایش شاعرانه و دیگر هیچ ستنجیده شتود) معرفتی
نمیکند؟ (همان)451-413 :

 )٧از جمله بته ایتن مقتاالت متیتتوان اشتاره کترد:
سیدمجید کمتال (« ،)11١2حقیقت

زبتان در اندیشتۀ

کته نت د افالطتون،

هیدگر» ،نامۀ فرهنگ ،شمارة 1٧؛ محمدجواد صتافیان

دارد ،اما وجود

(« ،)113١تفار و شعر و زبان در نظتر هیتدگر» ،نامتۀ

از زبان تعالی مییابد .به عبارت دیگر ،ن د افالطون بر

فرهنتتگ ،شتتمارة 12؛ صتتبورا حتتاجیعلتتی اورکپتتور

 transcendenceیا فراباشندگی وجود (از ظهتوراتش)

(« ،)11١١سیر اندیشه هایدگر در بتاب زبتان» ،کتتاب

تأکید بیشتری می شود؛ اما ن د هیدگر که با طرح ایتدة

ماه فلسفه ،شمارة 42؛ محمتدجواد صتافیان و مرضتیه

«در-جهان-بتودن» در صتدد برگذشتتن از دو الیستم

پیراوی ونک (« ،)11١3زبان در وجتود وزمتان» ،نامتۀ

به نظر میرسد بتا ایجتاد پیونتد

مفید ،شمارة ٧5؛ مرضیه پیراوی ونک (« ،)11١3تلقتی

در زبان بشتری بتر

هیتتتدگر از زبتتتان در "هولتتتدرلین و ذات شتتتعر"»،

 immanenceیتتا درونباشتتندگی وجتتود (بتتهویتتهه

پهوهشهای فلسفی دانشادة ادبیات و علتو انستانی

درونباشندگی در عالم انسانی) تأکید بیشتری میشود

تبری  ،شمارة  .413توضیح آناه مبنای نگارنتدة مقالتۀ

در تحلی نهایی می توان گف

هریند زبان بشری در وجود مشارک

متافی یک لربی اس

ناگسستنی میان وجود و ظهور

حاضر در گ ار

پینوشتها
1) Richard Rorty
2) linguistic turn
3) Kehre

 )2مبنای جس وجتو «پایگتاه مجتالت تصصصتی نتور»
( )noormagsبوده اس .

 )5با این حال از دو تحقیق میتوان نا برد که اولتی
تألیفی و دومی ترجمه است  :بینتای مطلتق ،محمتود
(« ،)11١5فلسفه زبان در رساله کراتیت افالطتون» ،در
کتاب نظم و راز ،بته اهتمتا حستن آذرکتار ،تهتران،
انتشارات هرم

و آگاهان ایتده؛ و بت  ،آر (،)1131

«زبان ،افالطون و پیشینیانش» ،مترجم :سید امیرحسین

اصغری ،اطالعات حام

و معرف  ،آذر  ،1131سال

هفتم – شماره  3:4صتفحه  -از  44تتا  .41همچنتین
میتوان به پایاننامۀ کارشناسی ارشدی اشاره کترد کته
در دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شتده است  :جانبتاز،
امیدرضتتا ( ،)11١١تحلیتت و بررستتی نظریتتۀ زبتتان
افالطون در رسالۀ کراتیلو  .اما مقالهای از ایشتان در
این موضوع یاف

نشد.

دیدگاه هیدگر بهطتور عمتده ختود

آثار این فیلسوف بتوده است

و بنتابراین بتر مقتاالت

پتتتیشگفتتتته مبتنتتتی نیستت  .در حقیقتت  ،اماتتتان
جس وجوی این پیشینه پت

از مطالعتات و تتدوین

مقاله برای نگارنده فراهم آمد.
 )3برای تسهی خوانندة ایرانی ارجتاع بته دوره آثتار
اس ؛ اما برای تعابیر یونانی و ارجاع دریق بته شتماره
بندها و نی استفاده از ترجمه های انگلیستی ،از متتون
اصلی کته بته صتورت آنالیتن در ستای

Perseus

 Digital Libraryموجود اس  ،استفاده شده اس .

8) onomatōnorthtētos
9) phusei pefukuian
10) sunthēkē
11) homlogia
12) nomos
13) ethos
14) legein
15) kaleis
16) ta onta
17) alēthēs
18) onoma
19) legeis
20) legetai
21) hōspertounomalegei
22) tē(i) phōnh(i) peritēnousiandēlōmatōn

٧1/  یک بررسی مقایسه ای:زبان از نظر افالطون و هایدگر
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

geteilt
Sichaussprechen
spricht…aus
ausgesprochen
Sein
Sagen
instituting
Das Wort
gebricht
Ding
Saying/Sagen
Das Wesen der Sprache
Die Sprache des Wesens
persisting
Ereignis
Sein
mutual belonging
accomplish
unterwegs
linguistic

) این تعبیتر را هیتدگر در مقدمتۀ وجتود و زمتان31
) که برگرفته از گف وگتوی53 :11١٧ ،آورده (هیدگر
که اختتالف آرا

 اس246a سوفسطایی افالطون بند

. دربارة وجود را به جنگ لولها تشبیه کرده اس
94) auto to auto
95) homoiōsistheōi

فتینفسته» در تفاتری کته

23) praxeis
24) tōnontōn
25) katatēnorthēn
26) organon
27) didaskein
28) diakrinein
29) ousias
30) didaskalikos
31) didaskalikōs
32) nomothetēs
33) onomatourgos
34) auto ho estin onoma
35) to tou onomatos eidos
36) hētouonomatosdunamis
37) hēousiatoupragmatosdēloumenēentō(i)
onomati
38) mimēmaphōnē(i)
39) katatēnhomoiotēta
40) eikōn
41) heuriskein
42) zētein
43) alētheia
44) . grammaticaspeculativa
45) Kehre
46) Dasein

،این مقالته

) معادل های آلمانی در متن و پینوش23

. ذکر آنها در منابع فارسی و انگلیسی اس
) مفهو «خود حقیقت3٧

، برای انسان مللفهای فو ِ طبیعی و الهتی را ت است
. معنادار اس
97) Das gegebene
98) expressivist
99) Herder
100) expressive
101) Hamann
102) Humboldt
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64) das Aussprechen
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67) Zueignung
68) Bedeutungsganze
69) Aufzeigung
70) Prädikation
71) Mitteilung
72) apophantisch
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