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زبان در اندیشۀ هيدگر


روح اله رجبی
(نويسندۀ مسئول)

رضا سليمان حشمت
چکيده

فهم منطق ،امکان منطقهای جديد و همچني فهم بنيادهای متافيزيك از موازم
فهم قيقت زبان است .زبان هميشه بهمنزمۀ نظام نشانهها و برای انتقال مفاهيم مورد
تتريف قرار گرفته است .هيدگر يکي از متفکراني است که نظری ويژه در اي عرصه
ارائه داده است .او در «وجود و زمان» ،گفتار را يکي از اوصا اگزيستانسيل دازاي
ميداند و متتقد است در گفتار ،پيشاپيم ،فهم در عامم بودن آ کار گشته است .هيدگر
متاخر مسئلۀ زبان را به صورتي بنيادیتر مورد توجه قرار ميدهد و متتقد است که زبان
خانه وجود است و وجود خود را در زبان آ کار ميکند .دازاي  ،مست ر در گفت وجود
است و وجود ،خود را در گفتار دازاي ميپو اند .دازاي با ترسآگاهي ميتواند به
قيقت زبان تقرب پيدا کند .گفت وجود ،بنياد زبان اصيل متفکران و هنرمندان بزرگ
است که بنياد تاريخ يك قوم را رقم ميزند.
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مقدمه
مسئلۀ زبان يکي از غامض تري مسائل تاريخ متافيزيك بـوده اسـت .مسـئلۀ زبـان در تفکـر هيـدگر
جايگاهي خاص پيدا ميکند و مدور تفکر هيدگر متاخر ميگردد .هيدگر در کتاب در راه زبان بيان ميکند
که دغدغۀ وی از ابتدا ،پرسـم از کتـاب مقـدس و نسـبت تفاسـير نظـری امهيـاتي بـا آن بـوده اسـت
( .)Heidegger, 1982:10وی در مرا ل اوميۀ تفکر خود در اي باب چندان بـه پاسـخ مدکـم و قـاطع
دست پيدا نميکند ،اما در کتاب وجود و زمان ،راه پرسم صدي از قيقت زبان مکشو ميگـردد و او،
در نهايت ،در انتهای سيرک به پاسخهايي تقريباً قاطع در نسبت با مسئلۀ قيقت زبان دست پيدا ميکند.
تفسير هيدگر از زبان ،ورای تاريخ متافيزيك قرار دارد و به همي دميل ،متافيزيك به ندوی بسيار عميـق
مورد پرسم وی واقع مي ود.
از نظر هيدگر ،پرسم از قيقت زبان ،مقدم بر پرسم از قيقت منطق و رط امکان هرگونه منطق
است .بنابر اي پرسم از قيقت زبان ،ما را به سرآغاز تفکر متافيزيك ميرساند و در اي سير اسـت کـه
انسان مي تواند ،تجربه ای از قيقت متافيزيك به دست آورد .جدايي زبان از انديشه ،ابـژه ـدن زبـان و
ابزاری دن ماهيت آن ،بنياد تفکر منطقي متافيزيك را رقم ميزنـد .ايـ مسـئله در دوران کنـوني نيـز
استمرار دارد و صور مختلف منطق برآمده از اي طرز تلقي از زبان است که مايۀ غفلت از قيقت زبـان و
بامتبع ،غفلت از قيقت تر و هنر ده است.
پيگيری نظرگاه هيدگر در با ب قيقت زبان ،عالوه بر اي که نظام تفکر وی را از ابتدا تا انتها برای ما
متقولتر و رو تر ميکند ،ما را با پرسشي عظيم در باب قيقت متافيزيك مواجه ميکند .بنابرايـ  ،،در
اي مقامه ،با بررسي برخي اصول تفکر هيدگر تالک ده است تا برخي وجوه قيقت زبان مطـرح ـود.
اي وجوه برآمده از تدليل نظرگاه هيدگر در باب زبان است .عالوه بر اي تالک ده تا انديشه هيدگر در
باب زبان به صورت منسجم و منظم بيان گـردد و تفـاوت تلقـي وی نسـبت بـه مسـئلۀ زبـان بـا تلقـي
متافيزيکي از آن تبيي گردد.
وجوه زبان در نظرگاه هيدگر
هيدگر در کتب خود نکات پراکنده ای را در نسبت با قيقت زبان بيان کرده است .با اي ال ،نظمـي
در سخنان وی در اي باب وجود دارد که مي توان آن را در سه وجه زبان خالصه کرد .اومي وجه قيقت
زبان ،وجه ماقبل نظری و جمتي زبان و وجوه ديگر آن ،وجه منطقي و وجه تاريخي زبان است.
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 .4وجه ماقبل نظری و جمعی زبان
 4-4زبان ،سخن گفتن است
برای فهم دقيق نظرگاه هيدگر نسبت به مسئلۀ قيقت زبان الزم است در ابتدا پرسـم اصـلي تفکـر
وی را مورد بدث قرار دهيم .پيگيری پرسمهای اصلي تفکر هيدگر ،ما را قدم به قدم بـا قيقـت زبـان
مواجه ميکند ،زيرا هيدگر متقدم ،مسئلۀ زبان را ضم مبا ث خود در وجود و زمـان و کتـب ديگـرک و
هيدگر متاخر ،مسئلۀ زبان را به صورتي بسيار اصيل در مرکز تفکر خـود قـرار مـيدهـد .مسـئلۀ هيـدگر
پرسم از وجود است و اي پرسم ،مسير تفکر هيدگر را ميگشايد .هيدگر متتقد است که هـر متفکـری
به اي پرسم بنيادي ( )fundamentalپاسخي ميدهد .در متافيزيك ،به صورتهای مختلف بـه ايـ
پرســم پاســخ داده ــده اســت .برخــي پاســخ هــا عبارتنــد از ايــده ،انرگيــا ،خــدا ،يــث بــرونذاتــي
( ،)objectivismروح مطلق و ارادۀ متطو به قدرت ،اما از نظر هيدگر پرسـم از وجـود در متافيزيـك
هميشه پاسخي خاص دا ته است که همه صورتهای متافيزيك آن را پيمفرض گرفتهاند و آن عبارت
از اي است که وجود هميشه همچون ضور امر اضر انديشيده ـده اسـت ( Heidegger, 2000: b:
 . )64هنگامي که ا يا در مقابل ما اضر با ند ،تي اگر اکنون در مقابل ما نبا ند ،بلکه در گذ ته با ند
يا تي هنوز نيامده با ند ،موصو به وصف وجود هسـتند .در متافيزيـك هرگـز قيقـت ( )aletheiaو
ناپو يدگي ( )unconcealmentوجود مورد تتمق قرار نگرفته است و از اي رو ،غفلـت از آ ـکارگي و
خفای ( )concealmentوجود عي تاريخ متافيزيك است.
هيدگر پرسم از وجود را مستلزم پرسم از ذات دازاي ( )Daseinميدانـد و در پيگيـری پرسـم از
وجود ،به مقومات فهم وجود ميپردازد .مقوم فهم وجود ،خصائص قيام ظهـوری ( )existentielsدازايـ
است ،بنابر اي  ،سير به سمت وجود از مسير دازاي ميگذرد .در تفکر مدرن اصل بر آن است کـه انسـان
ذات ناسندهای ( )subjectاست که عـامم بـرونذاتهـا ( )objectsرا ادراک مـيکنـد .مدوريـت ذات
ناسنده در تفکر مدرن همان امری است که مورد انتقاد هيدگر است و در نهايت به گذ ـت از سـوژه و
ابژه منجر د و اي امر همان است که به تاسيس اصطالح دازاي مادی گرديد .دازاي  ،مشتمل بر کلمۀ
 Daبه متنای آن جا /اي جا و  Seinبه متنای وجود است .دازاي ذاتاً وجـودی اسـت ايـ جـايي _ آن
جايي؛ و اي امر در تفکر هيدگر به اي متناست که دازاي تنها موجودی است که ذاتـاً پرسـمکننـده از
وجود است (هيدگر .)37 :1785 ،دازاي آن جاست ،زيرا با وجود نسبتي دارد و در عي ال ايـ جاسـت،
زيرا با موجودات و ا يا نسبت دارد .دازاي به واسطۀ نسبتي که با وجود برقرار ميکند بـا موجـودات نيـز
مناسبات خود را منظم ميکند.
دازاي ذاتاً با وجود و موجود نسبت برقرار ميکند و همي نسبتهاست که قوام عـامم دازايـ را رقـم
ميزند .در متافيزيك عامم را متموالً به مجموع ا يا تتريف ميکنند اما در نظرگاه هيدگر ،عـامم ،مجمـوع
نسبت های دازاي با خود و ا يا و ديگران و در نهايت ،با وجود است .در تفکر مدرن بـرای وجـود جهـان
خارج نياز به اثبات دميل است ،اما از نظر هيدگر اي امر از ابتدا امری بيهوده و نشدني است .دازاي بيرون
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از عامم نيست که بتداً به واسطۀ استفاده از روک ،به عامم دست پيدا کند و بر آن چيره گردد ،بلکه دازاي
ذاتاً موجود در عامم ( )Being-in-the-worldاست و از ابتدا خـود را در عـامم مـييابـد .دازايـ افتـاده
( )Fallenدر عامم است و عامم و متنای آن به وی داده ده است .دازاي بر امکانات خـود افکنـده ـده
است و اي افکندگي ( )Thrownnessيکي از مقومات فهم دازاي از عامم است .همچنـي دازايـ ذاتـاً
طرحانداز ( )Projectiveاست و با طر ي که بر امکانات از پيم داده دۀ خود درانداخته اسـت ،عـامم را
درک ميکند .خصلت طرح انداز دازاي همان خصلت فهم ( )Understandingدازاي است .نکتۀ مهـم
آن است که هستي در طرح فهميده مي ود( .هيدگر )755 :1785 ،به واسطۀ افکندگي و طرح است کـه
دازاي مي تواند در کنار موجودات مقيم ود و با آن ها مراوده دا ـته با ـد .يکـي ديگـر از اصـليتـري
مقومات وجودی دازاي  ،ال و وجد ( )Attunementاست .انسان همواره با ا وال همنواست و هميشـه
در امي غوطه ور .عقل هرگز اکم بر ا وال نيست بلکه ت يرات در ا وال صرفاً به اي متناست کـه مـا
ال خاصي را جايگزي امي ديگر ميکنيم.
هيدگر سومي مقوم وجودی دازاي را گفتار مينامد .در گفتار و زبان ،فهم و ـال ،پيشـاپيم خـود را
آ کار کردهاند (هيدگر .)744 :1785 ،بنابراي  ،هيدگر مسئلۀ زبان و گفتار را با آ کار کـردن ا ـيا پيونـد
مي دهد .در زبان و گفتار ،پيشاپيم ،فهم در عامم بودن آ کار گشته است و اي امر بـدي متناسـت کـه
عقل ورای زبان قرار ندارد ،بلکه عقل ،از ابتدا ،خود را در زبان آ کار کرده است .باری ،عقل بـدون زبـان
هرگز وجود ندا ته است .ما به واسطۀ زبان اجازه ميدهيم که خود ،ديگران ،ا يا و وجود ،خود را آ ـکار
کنند« .همي که زبان نخستي بار موجودی را مي نامـد ،ايـ ناميـدن ،آن موجـود را بـه بيـان و ظهـور
ميآورد» (هيدگر.)64 :1734 ،
از منظر هيدگر با اي نکات ميتوان نتيجه گرفت که زبـان در اومـي مر لـۀ تدليـل ،سـخ گفـت
( )Speechاست .زبان سخ ميگويد( .هيدگر )33 :1781 ،در متافيزيك ،زبان از مت يات خود فاصـله
مي گيرد و به صورت انتزاعي بررسي مي ود .در طرز تلقي متافيزيك از زبان نهايتاً زبان به ابزاری تبديل
مي ود که در خدمت عقل قرار دارد و عقل ميتواند به واسطۀ اي ابزار ،مفاهيم و ا ساسات خـود را بـه
ديگران منتقل کند.
نکتۀ مهم آن است که برای اي که بتوانيم تبييني از قيقت زبان ارائه دهـيم ،بايـد ابتـدا زبـان را در
وجه ماقبل نظری آن مال ظه کنيم .اومي ادراک ما از زبان بايد اوالً ادراکي ماقبل نظری با د .اي نـوع
ادراک را در کجا مي توان يافت ادراک ماقبل نظری زبان صـرفاً خـود را در عمـل سـخ گفـت نشـان
ميدهد .ما سخ مي گوييم و به سخ گفت خود هيچ امتفاتي نداريم ،بلکه تمام تالک ما اي است کـه
مقاصد خود را به ديگران بفهمانيم .پس نسبت ما با سخ گفت  ،نسبت ما قبل نظری است .هنگامي که
اختالمي در سخ گفت ما پيم آيد ،ادراک نظری زبان آغاز ميگردد .عالوه بر اي  ،خود را نيز فرامـوک
ميکنيم و توجه ما صرفاً مصرو به مقصد ما مي ود ( .)Gadamer,1976:65پـس در سـخ گفـت ،
هم کلمات و قواعد زبان و هم خود فراموک مي ود .بنابراي  ،نسبت ما با زبان در اي جا ،نسبتي ماقبـل
نظری است .به تتبير دقيقتر ميتوان گفت که هنگام سخ گفت  ،انسان در گفتِ زبان مست ر مي ود.
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يات عادی سخ گفت در آن است که ما توجه خود را به موضوع بدث (گفت زبـان) مصـرو کنـيم.
هر چه بيشتر در موضوع بدث مست ر ويم ،امتفات ما به زبان و خود کمتر مي ود .نکتۀ ديگر آن است
که انتخاب کلمات برای بيان وضتيتهای مورد نظر ما نيز به صورت ماقبل نظری رد ميدهد .ما سـخ
ميگوييم و اي بدان متناست که ما به صورت ماقبل نظری ،ا يا را مي ناميم و از آن ها تتبير ميکنيم.
4-3زبان ،گفت و گوست.
يکي از اصلي تري اوصا دازاي  ،بـا ديگـران بـودن ( )being-with-othersاسـت .دازايـ اوالً و
بامذات با ديگران است .در متافيزيك مسئلۀ وجود ديگران متموالً به واسطۀ نظريۀ رفتارانگـاری منطقـي
( )Logical behaviorismمورد استدالل قرار ميگيرد .وجـود ديگـران در متافيزيـك بايـد بـه ندـوی
مستدل گردد وگرنه هرگز نمي توان به وجـود آن هـا پـي بـرد .مـا از مشـابه يـافت رفتارهـای ديگـران
با رفتارهای خود نتيجه مي گيريم که ديگـران نيـز ماننـد مـا هسـتند .امـا از منظـر هيـدگر ايـ مسـئله
نيز استدالل پذير نيست .ما از ابتدا با ديگرانيم و نسبت به وجود آن ها ادراک ماقبـل نظـری داريـم و بـا
آن ها انس داريم .هنگامي که در نسبت ماقبل نظری ما با دازاي های ديگر اختالمـي ايجـاد ـد ،ادراک
نظری ما آغاز ميگردد .ما با ديگران همکاری ميکنيم و با آن هـا همـدميم و هرگـاه در ايـ همکـاری
خللي وارد د ،پرسمهای نظری آغاز مي گردد .ديگران ا يا تودست يا فرادسـت نيسـتند ،بلکـه دازايـ
هستند.
بر سب اي تدليل ميتوان گفت که يکي ديگر از اصليتري ويژگيهای زبان از منظر هيدگر ،وجه
جمتي آن است .از آن جا که ما با ديگرانيم ،نسبتهای ما بـا ديگـران پيشـاپيم در زبـان آ ـکار ـده
است .به همي دميل است که گفت و گو ( )dialogueاصل و اسـاس زبـان اسـت .آ ـکار کـردن فهـم
در عامم بودن و آ کار کردن ا يا در فرا دِ سخ گفت  ،صرفاً در گفت و گو متدقق مي ود .امبته گفـت
و گو صورتهای مختلفي دارد مانند گفت و گوی دو دوست با هم ،گفت و گوی دو د م بـا هـم ،گفـت
و گوی يك فرهن ،با فرهن ،ديگر ،گفت و گوی يك فرد با فرهنـ ،و گفـت و گـوی فـرد بـا متـون
گذ ته .ما عي نسبت دا ت با ديگرانيم و بدون اي نسبتها ،هرگز نمـيتـوانيم بـه آن هـا راه دا ـته
با يم.
برخي گمان کرده اند که پذيرک وجه جمتي زبان در تتارض با االت خصي ماست .هنگامي که ما
درد ميکشيم ،در ظاهر هرگز نميتوانيم درد خود را به ديگران منتقل کنيم ،دقيقاً به اي دميل که آن امور
کامالً خصي و مندصر به فرد هستند .با اي همه ،در تفکر هيدگر ميتوان بـه ايـ مسـئله ايـ گونـه
پاسخ داد که تمام االت خصي ما برای ديگران قابل بيان و آ کار ـدن هسـتند .واقتيـت اجتمـاعي
نشان از آن دارد که ما مفاهيم کلي را ادراک ميکنيم و درد ما نمونهای از مفهـوم درد بـه صـورت کلـي
است .ما االت خصي ديگران را ادراک ميکنيم و با آن ها همدمي ميکنيم .ما عي نسبت دا ـت بـا
ديگرانيم و بدون اي نسبتها ،هرگز نمي توانيم به آن ها راه دا ته با يم .اگر به االت خصـي افـراد
نتوان پي برد ،به ديگر االت آن ها نيز نميتوان پي برد.
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کسي که سخني بگويد که برای ديگران قابل فهم نبا د ،هرگز سـخ نگفتـه اسـت ( Gadamer,

 .)1976: 65بنابراي  ،يکي از ويژگيهای سخ گفت  ،عالوه بر وجه جمتي ،اي است که سـخ گفـت
با به کار بردن کلمات و قواعد ،هممتنا و هممصدا نيست .به کار بردن کلمـات و قواعـد زمـاني سـخ
گفت است که ديگران آن را ادراک کنند .اساساً فهم يك امر بدي متناست که مـا بـا ديگـران بـر سـر
موضوع بدث به ا تراک نظر برسيم و رسيدن به ا تراک به اي متناست که ما بتوانيم تتبيری مشـترک
برای موضوع بدث بيابيم.
يکي ديگر از ويژگي های سخ گفت و گفت و گو آن است که سخ گفت امزامـاً بـه متنـای ايـراد
سخ از جانب يك سخ گو نيست .نيدن و سکوت نيز خود متتلق به قيقت زبان هسـتند .از آن جـا
که دازاي به واسطۀ زبان اجازه مي دهد موجودات خود را آ ـکار کننـد ،ـنيدن و سـکوت نيـز بـه ايـ
متناست که دازاي اجازه دهد که موجودات خود را در زبان آ کار کننـد « .ـنيدن مقـوم گفتـار اسـت».
(هيدگر ) 748 :1785 ،امبته سکوت در اي مقام ،سکوتي برای آ کار دن و به زبان آمدن خود موجودات
است .هنگامي که ما با سکوت خود متنايي را آ کار ميکنيم يا با سکوت خود اجازه ميدهيم که ديگران
سخ بگويند ،زبان خود را در اي عمل ما آ کار ميکند .همچني بسته به ندوۀ آ کار دن موجودات،
تتابير ما نيز دربارۀ آن ها متفاوت خواهد بود .بنابراي  ،تقسيم رايج در متافيزيك ،بي گزارههای خبـری و
انشايي برآمده از رويکرد متافيزيکي در باب زبان است .تتابير خبری ،تتابير انشايي ،ـنيدن و سـکوت از
موازم قيقت زبان هستند .قيقت زبان اسمگذاری و ناميدن ( )Namingاست و نامگذاری و تتبير ،اعـم
از اي تقسيمبندیهاست.
 .3وجه منطقی زبان
 3-4سياقمندی زبان
سخ گفت ساختاری منطقي دارد که موجب ايجاد علم و مترفت جديد ميگردد؛ اما منطق زبـان بـا
منطقهای رسمي متافيزيك بسيار متفاوت است .منطق در متافيزيك صورت خاصي پيدا ميکنـد طـوری
که قوامبخم ساختار آن است .منطق از ريشۀ کلمۀ موگوس ( )logosمـيآيـد .موگـوس از فتـل مگـي
( )legeinنا ي مي ود و هيدگر اي کلمه را ريشه ناسي ميکند و برای آن متاني خاصي برمي ـمرد.
مگي بدي متناست :از جانب خود چيزی را رو کردن و آ کار کردن در گفتار (هيـدگر.)118 :1785 ،
اي تفسير يا ترجمه که هيدگر از واژه ارائه داده است ،امکانات تفکر آتي هيدگر را در باب زبان و منطـق
آ کار مي کند .امبته اي کلمه متاني ديگری نيز دارد از جمله :نسبت دادن ،تناسب دا ت و اموری ماننـد
آن .موگوس جامع امجوامع امور متکثر منظم و متناسبي است که در گفت و گو با ديگران و ـدت يافتـه و
متنادار دهاند)Heidegger, 1984:61( .
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ال ،زبان در متافيزيك غامباً بهمنزمۀ يك نشانه ( )signمورد تتريف قرار گرفته ( Heidegger,

 .)1982:97اي امر به نظريۀ ابزاری زبان ( )instrumental theory of languageمنجر ده اسـت.
زبان مهم است و تاثيرگذار ،اما اي تاثيرگذاری به واسطۀ مفاهيم ايجـاد مـيگـردد .مفـاهيم بـه واسـطۀ
نشانهها به ديگران منتقل مي گردند .به همي دميل است که زبان در منطق ،اوالً مندصر در گـزارههـای
خبری مي ود و ثانياً گزارههای انشايي از وزه تفکر منطقي فلسفي خارج ميگردند و گزارههای خبـری،
اصل و اساس مترفت مي وند .امبته بايد يادآوری کرد که اي گزارههای خبری نيز بايد تما بـه صـورت
موضوع -مدمول – رابطه ساخته وند .تمام گزارههای انشايي يا خبری از انـواع ديگـر بايـد خـود را در
نهايت به اي نوع گزاره موضوع – مدمول مدور تبديل کنند تا جايگاهي در عرصه تفکر فلسـفي دا ـته
با ند .بنابراي  ،مي بينيم که زبان عالوه بر اي که مورد تتريف و تفسيری جديد قـرار گرفـت ،ضـور و
کارکردی جديد و مددود در فلسفه پيدا کرد.
پيم فرض اصلي منطق آن است که زبان امری انتزاعي است و در موقتيتهـا ت ييـری در آن ايجـاد
نمي گردد ،اما از نظر هيدگر ،زبان سخ گفت است و اي امر بدي متناست که زبان صرفاً در گفت و گو
متدقق مي ود )Heidegger, 2009:22( .گفت و گو بافت و سياقي ( )contextاست که زبـان در آن
ظهور ميکند و امبته بافت نيز به واسطۀ زبان ايجاد ميگردد .هر کلمهای در موقتيت گفت و گـو متنـادار
مي ود و پيم از آنکه در بافت گفت و گو وارد ود ،متنايي نـدارد .ايـ دقيقـاً همـان متناسـت کـه در
درايه امدديث و مانند آن در عامم اسالمي ،از آن به سيا عبارت تتبير مي ود .يکي از اصليتري رهزنان
تفکر در باب زبان ،کتابهای م ت است که صرفاً به صورتي کامالً انتزاعي ،متاني کلمات را از بافتهـای
گفت و گو خارج ميسازد و آن ها را فهرست ميکند و برای کلمات ،متاني قاطع و مددود قايل مي ـود.
متاني کلمات در جمله و متنای جمله در مت يا گفت و گو يافت مي ود .کلمات ،قواعد و جمالت با مت
امتزاج يافتهاند و يك کل را کل دادهاند .کلمه در مت بهمنزمۀ جزء است در کل .مـا ماهيـت جـزء را در
نسبت با کل و کل را در نسبت با جزء ادراک ميکنيم.
اصل زبان آن است که ما بتوانيم مقصود و منظور خود را به ديگران بيان کنيم .اي امر نشان دهنـدۀ
اي نکته است که اصل و اساس زبـان ،قـدرت تخاطـب ( )addressing powerو قـدرت بيـان گـری
( )expressive powerاست ( .)Gadamer, 1976: 86در علوم ادبي به تبع نگـاه منطقـي و فلسـفي،
علوم بالغت از آرايههای زباني مدسوب مي گردد و در تتيي متنا نقشي ندارند .بالغت علم آرايـم دادن
متانيِ از قبل تتيي ده است؛ اما در تفکری که زبان را سخ گفـت مـيدانـد ،قـدرت تخاطـب همـان
عمل سخ گف ت و فرآيند ايجاد متناست .بـه همـي دميـل اسـت کـه در هـر گفـت و گـويي ،کلمـات
متنايي خاص متناسب با سيا گفت و گو و موضوع بدث پيدا مـيکننـد .موضـوع گفـت و گـو بايـد بـر
ديگران نيز آ کار ود و آ کار دن موضوع بدث به اي متناست که ديگران نيز فهمي جدی از آن به
دست آورند.
ا ساساً منطق متافيزيك با انتزاع زبان از سيا و بافت گفت و گو ،امکان تدقق مييابد .مسئلۀ منطق،
گزارهها و نسبتهای ميان آن هاست .گزارهها صورتي از زبان است که از بافت گفت و گو خـارج ـده و
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به صورت انتزاعي مداظ ده است .ما مزوماً به واسطۀ نسبتهای موضوع_ مدمول_ رابطه بـا يکـديگر
سخ نمي گوييم .اساساً در منطق ،صرفاً ان سخ گويي زبان مورد امتفات واقع مي ود ،در ـامي کـه
گفت و گو ،مجموعهای از نسبتها ميان سخ گو ،مخاطب ،سخ و موضوع بدث است.
زبان ذاتاً ،وضتيتمند ( )situationalو سيا مند ( )contextualاست .زبان ذاتاً در بافت گفت و گـو
مدقق مي ود .به واسطۀ اي متنا از زبان ميتوانيم ادعا کنيم که زبـان عـالوه بـر وضـتيتمنـدی ذاتـاً
تبديل ناپذير ( )unchangeableاست .نظريۀ تـراد ( )synonymityدر ايـ تفکـر چنـدان جايگـاهي
نميتواند دا ته با د .در متافيزيك ميتوان از کلمات و تتابير متراد برای بيان مفاهيم بهره گرفت ،امـا
هنگامي که ما زبان را سخ گفت و سخ گفت را سيا مند و وضتيتمند بدانيم ،ديگر نميتوانيم قايل
با يم که کلمات اموری هستند که مي توانند به جای يکديگر قرار بگيرند و نقم يکديگر را ايفا کنند .هر
کلمه ای صرفاً در بافت گفت و گو يا متني خاص متنادار است و هنگامي که در بافتي ديگر قـرار بگيـرد،
متنای آن متفاوت خواهد د .هنگامي که ما رايط گفت و گو ،موضوع بدث و مخاطب بدـث را ت ييـر
مي دهيم ،با نظامي جديد از متاني و کلمات مواجه هستيم .اي نکته را نيز بايد اضافه کرد که هنگامي که
ما کلمهای را به کار ميبريم و سپس کلمه ای ديگر به جای آن مي گذاريم ،دميل بر استفاده از مترادفـات
نيست بلکه نشانۀ آن است که ما افکار خود را اصالح يا ت يير ميدهيم و کلمۀ متناسب بـا آن را اسـتفاده
ميکنيم.
امبته استفاده از مترادفات در زبان عادی و روزمره بسيار ديده مي ود ،اما اي امر مخـتص بـه مرتبـۀ
دازاي مجازی ( )inauthentic Daseinاست .دازاي مجازی اوالً متاني کلمات خود را نمـيدانـد و بـه
همي دميل بسياری اوقات گرفتار وراجي و هرزهدرايي زباني مي ـود و ثانيـاً زنـدگي دازايـ غيراصـيل،
هرروزي است .در وضتيت روزمرگي ،موقتيتهای دازاي  ،با اي که اصال عي يکـديگر نيسـتند ،بسـيار
بيه يکديگر است اما از آن جا که تدول ال و ت ير در وضتيتهای دازاي مجازی بسيار کم است ،بـه
همي دميل زبان وی نيز نشاني از اي وضتيت دارد .در واقع استفاده از مترادفات در زبان مجازی ،نشـان
از اي دارد که وضتيتهای دازاي مجازی بسيار مشابه است.
در امي که ما هر چه از زبان مجازی به زبان قيقي متفکران و هنرمندان بـزرگ رکـت مـيکنـيم،
مترادفات کمتری مييابيم .دازاي قيقي ( ،)authentic Daseinاهل ت ييرات بنيادي در موقتيتهـای
خود است و زبان وی نيز از اي ت ييرات بنيادي در موقتيتها نشان دارد .ترادفات در زبان مجازی نمايان
گر تشابه ا وال و موقتيتهای گفت و گوی مجازی دارند و نبود ترادفات بـر عـدم تشـابه موقتيـتهـا و
تفاوت عميق ميان موقتيتهای گفت و گو دالمت ميکند .به همي دميل است کـه سـخنان متفکـران و
هنرمندان بزرگ ،ناب و يکتا و خامص است .هرقدر عقل کاملتر گردد ،سخ کوتـاهتـر مـيگـردد .امبتـه
دازاي قيقي نيز هنگامي که در وضتيت هرروزه قرار ميگيرد ،از مترادفات استفاده ميکند.
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 3-3ساختار مثل
زبان ساختار چيزی مثل چيزی دارد .توضي آن که بر اساس مقدمات مذکور ،اومـي ادراک دازايـ از
عامم ،ادراک ماقبل نظری است ،ادراک ماقبل نظری دازاي نيـز سـاختار چيـزی مثـل چيـزی دارد .ايـ
ساختار برآمده از اي نکته است که ما در ادراک ماقبل نظری ،نسبتهای ميان ا يا با هـم ،نسـبتهـای
ميان ا يا با خود و نسبتهای ميان وجود و موجودات را درمييابيم .ا يا در سيا و موقتيتي کـه دازايـ
ايجاد ميکند ،به کار ميآيند و متنادار مي وند .برای نصب تابلو به ديوار ،ما چکم را همچـون کوبيـدن
افزار (ابزاری برای کوبيدن) به کار ميبريم .اي در امي است که ما ميتـوانيم يـك سـن ،را همچـون
کوبيدن افزار برای کوبيدن ميخ به ديوار استفاده کنيم .چکم ،چکم است ،چون در سياقي قـرار گرفتـه
است که به واسطۀ آن ،به کار دازاي ميآيد .ما همچني ميتـوانيم چکـم را در بـافتي ديگـر همچـون
قتلافزار برای کشت کسي استفاده کنيم .ساختار مثل ( ،)as structureجايگاه ا يا را در بافتها ممک
ميسازد .ا يا صرفاً به واسطۀ ساختار مثل ،مي توانند بر دازاي آ کار وند .ما هرگز چيـزی را در مقابـل
خود ،بدون نسبت با ديگر ا يا ،با خود و با وجود نميتوانيم ادراک کنيم.
در متافيزيك عادت بر آن است که نسبت ميان ا يا با نسبت کميه بيان ميگـردد .چکـم سـنگي
است و اي بدي متناست که ما سنگيني را بر چکم مل ميکنـيم .در متافيزيـك نسـبت ميـان ا ـيا،
نسبت «بر روی» ( )overاست .چيزی بر روی چيزی قرار ميگيرد (هيدگر .)783 :1788 ،اي امر منجـر
به ايجاد اي مسئله ميگردد که برخي ا يا در زير قرار ميگيرند و برخي ديگر بر آن ها بار مي ـوند .آن
چه در زير قرار ميگيرد ( ،)hypokeimenonموضوع ( )subjectو زيرنهـاده ( )substratumاسـت و
ديگر ا يا بر آن مل مي وند .بر اساس اي تفکر نسبت جوهر و عرض يکي از بنيادي تري نسبتهای
ميان ا يا فرض مي ود و طبقهبندی ا يا بر مبنای آن ها کل ميگيرد .هيدگر ساختار چيزی مثل ()as
چيزی را در مقابل ساختار چيزی بر روی ( )overچيزی قرار ميدهد.
ساختار مثل برآمده از نسبت ميان ا يا با هم ،با دازاي و با وجود است .در ادراک ماقبل نظـری ،ا ـيا
به ندو جزئي ادراک نمي وند .اي گونه نيست کـه مـا صـداهای متفـاوت و متکثـر و متشـتتي از بلبـل
مي نويم و بتد از آن آن ها را به واسطۀ قوای عقلي خود ،ترکيب ميکنيم و چيزی همچون آواز بلبل را
ادراک مي کنيم .مـا از ابتـدا آواز بلبـل را مـي ـنويم .مـا کلـي (امـر مشـترک) ( )universalو جزئـي
( )particularرا مجزا از هم ادراک نميکنيم ،بلکه آن ها را با هم ادراک ميکنيم( .داوری)116 :1784 ،
در متافيزيك اصل بر آن است که ما به واسطۀ س ،جزئيات را ادراک ميکنيم و سپس به واسـطۀ قـوۀ
عاقلۀ خود ،مفهوم کلي را از آن استنباط ميکنيم .در نظر هيدگر اوالً ادراک خارج ،در مر لـۀ اول ،ادراک
سي نيست ،بلکه نسبتي ماقبل نظری است و ثانياً اي ادراک هم جزئـي و هـم کلـي را بـا هـم ادراک
ميکند( .عبد امکريمي )163 :1781 ،ما جزئي را مثل کلي ادراک ميکنيم .بتـد از ايـ ادراک اسـت کـه
عقل ما ميان جزئي و کلي تفکيك ميکند و يکي را ذيل ديگری طبقهبندی مـيکنـد .چيـزی کـه بـدواً
ادراک ده است به واسطۀ عقل ،بازنمايي ( )representمي ود)Heidegger,1962:33( .
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عالوه بر ويژگيهای فو  ،ما مي توانيم طرفي نسبت را با هم جا به جا کنيم .رابطۀ طرفي نسبت بـا
هم دوطرفه است ( .)silverman, 1991: 196همان گونه که ما ميتوانيم چکم را همچـون کوبيـدن
افزار (ابزاری برای کوبيدن) اخذ کنيم ،ميتوانيم کوبيدن افزار را نيز همچون چکم اخذ کنيم .همان گونه
که امر جزئي به واسطۀ امر کلي آ کار و متنادار مي ود ،امر کلي نيز به واسطۀ اي امـر جزئـي ،غنـايي
ديگر پيدا ميکند .امر کلي در نسبت با امر جزئي درخشانتر ،غنيتر و متنای جديدتری مييابد .هنگـامي
که ما به امر جزئي امتفات ميکنيم ،اي عمل به واسطۀ امر کلي صورت ميگيرد .مـا بـه چکـم امتفـات
ميکنيم و اي امتفات به واسطۀ ويژگي کوبيدنافزاری آن چکم صورت ميگيـرد .کوبيـدنافـزاری نيـز
در نسبت با مقصد و مقصود دازاي اخذ مي گردد .در اي ميان عالوه بر اي که چکم به چشـم مـيآيـد
و آ کار ميگردد ،مفهـوم کوبيـدنافـزاری نيـز غنـايي جديـد مـييابـد ،زيـرا اکنـون فهميـده ايـم کـه
کوبيدنافزارها مي توانند بيه چيزی مثل چکمها با ند .هنگامي که وجود را همچون ارادۀ متطو بـه
قدرت نيچهای مداظ ميکنيم ،از يك طر ارادۀ متطو به قدرت نيچهای جايگاه و متنا پيدا مـيکنـد و
آ کار مي ود ،از طر ديگر متنای وجود غنای بيشتری مييابد و بيشتر آ کار و درخشان مي ود و مـا
فهمي جديدتر از وجود کسب ميکنيم .اي را ميفهميم که وجود ميتواند مانند ارادۀ متطو بـه قـدرت
اخذ و مداظ گردد .ضمناً يوۀ اي مداظ دن را نيز بتينه ميتوانيم ببينيم و تجربه کنيم .اي را ميبينيم
که وجود (يتني کليتري امر کلي) به واسطۀ آن موجود (امر جزئي) ،خود را بر ما نمايان ميسازد و مـا را
به يوههای بودن خود دعوت ميکند.
اکنون مي توانيم استنباط کنيم که ساختار آ کار کردن چيزی مثل چيزی ،ساختار اصلي استتاره است.
نظرگاه هانس گئورگ گادامر ( ،)Hans. G. Gadamerادامه دهنـدۀ نظرگـاه مـارتي هيـدگر در بـاب
ساختار مثل است .از نظر وی در متافيزيك بايد از استتاره پرهيز کرد زيرا با دقت علمـي و متـافيزيکي در
تتارض است .از طر ديگر در استتاره ،مستتار مه متنای قيقي کلمه است و ما به واسـطۀ يـافت وجـه
به ،امری ديگر (مستتار) را به آن تشبيه مي کنيم .در نهايت ،استتاره متنايي مجازی دارد که بر متنـايي
قيقي مل ده و تشبيه ده است .اما واقتيت آن است که ما به واسطۀ عمل استتاره چيـزی را مثـل
چيزی آ کار ميکنيم .تقسيم متنای قيقي و مجازی امری ناکارآمد و متناسب بـا تفکـر متـافيزيکي در
باب زبان است .ما در استتاره ،کلمهای را از سياقي خاص به سياقي ديگر وارد ميکنيم و بـدي صـورت،
متنای قيقي جديدی برای آن مييابيم ( .)Gadamer, 1989:431مثالً کلمۀ فارسـي «گـرهگشـايي»،
استتاره ای است که در سياقي خاص به متنای باز کردن گره است و در سيا و بافتي ديگـر بـه متنـای
آ کار دن .هر دو متنای اي کلمۀ وا د در زبان فارسي ،متنايي قيقي است که در نسبت با دو سـيا
متفاوت متنادار است.
به واسطۀ زبان ،نسبت ا يا با هم آ کار مي ود .نسبت ا يا با هم ،نسبت ميان دو امر جزئي بـا يـك
سيا و وضتيت کلي است .مثالً چکم در نسبت با وضتيت کوبيدن تـابلو بـه ديـوار متنـادار مـي ـود.
وضتيت کوبيدن نيز به واسطۀ دازاي قوام پيدا کرده است .نسبت ا يا با هم عيناً نسبت ا ـيا بـا دازايـ
است .کنه و اساس نسبت ا يا با دازاي نيز به نسبت ميان دازاي و وجود رجوع ميکند .به واسطۀ دازاي
نسبت ميان ا يا و وجود قرار پيدا ميکند که اي امر نيز از جانب وجود مقدر ميگردد.
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کلمات در زبان ،هميشه موضوع به ازای متاني کلي هستند ،اما هميشه متوجه وضتيتي خاص و جزئي
نيز هستند .ما ا يا را مي ناميم و از واد تتبير ميکنيم؛ اي امر بدي متناست که ما نسبت ميان کلـي
و جزئي را بيان و آ کار ميکنيم .وضتيتمندی نيز از نسبت ميان سخ گفت و گفت و گو استنباط ده
است .سخ  ،گفت و گو است و خود را صرفاً در سيا و وضتيت گفت و گو متدقـق و آ ـکار مـيکنـد.
اکنون مي توانيم اي امر را نتيجه بگيريم که زبان صرفاً تابع موقتيت گفت و گوی انسـاني نيسـت ،بلکـه
هميشه به ورای بافت کنوني گفت و گو ميرود .زبان موضوع بـه ازای متـاني کلـي اسـت و بنـابـرايـ ،
هميشگي است .از طر ديگر موقتيت گفت و گوی انساني امری جزئي است .ال بايد اي نکتۀ پيچيده
را بيان کنيم که زبان موضوع به ازای متاني کلي است به طوری که در نسبت با موقتيتهای جزئي قرار
گرفته است .موقتيتمندی زبان به اي متناست که زبان ،خود را در موقتيـتهـا آ ـکار مـيسـازد ،ومـي
همزمان ذات خود را پنهان ميکند .ما ميتوانيم نسبت به امور متفاوت گفت و گو کنـيم و موقتيـتهـای
خود را ت يير دهيم .اي ت يير در موقتيت ها ،نشان از آن دارد که زبان چيزی بـيم از تابتيـت نسـبت بـه
موقتيت کنوني است .موقتيت مندی زبان ،استتاری بودن زبان را در پي دارد .بيـان نسـبت ميـان کلـي و
جزئي و آ کار کردن نسبت دو طرفۀ آن ها با هم ،بنياد استتاری زبان را قوام ميبخشد.
بر اساس اي تدليل ميتوانيم يکي ديگر از ويژگيهای زبان را مال ظه کنيم .زبان ذاتـاً تاويـلپـذير
( )interpretableاست .هر کلمه ای که در يك موقتيت خاص برای ناميدن آن موقتيـت بـه کـار آمـده
است ،اي قابليت را دارد که از آن موقتيت خارج ود و وارد موقتيت جديدی ود و آن موقتيت جديـد را
نيز بنامد .اي امر بدي متناست که کلمات ،عالوه بر اي که امری جزئي را آ کار ميکنند ،دارای وجهي
کلي نيز هستند که بالفاصله بتد از ناميدن آن امر جزئي ،ميتوانند بـه امـری کلـي بـدل ـوند و آمـادۀ
پذيرک موقتيتهای جديد وند .به همي دميل است که ما ميتوانيم کلمات زبان را در هر دورۀ تاريخي
يا در هر وضتيت جديد متني يا گفت و گويي ،تاويل و تفسير مجدد کنيم .مهمتري و بـارزتري مصـدا
تاويل پذيری زبان ،تر اعران و تفکر متفکران بزرگ است .تر و تفکر هميشه زندهاند و برای اکنـون
ما متاني زيادی دارند ،اما متاني آن ها اموری متتلق به گذ ته نيستند ،بلکه ما به واسطۀ ارتباطي کـه بـا
آن ها برقرار ميکنيم ،متاني جديدی از آن ها درک ميکنيم و موقتيت کنـوني خـود را تفسـير و تاويـل
ميکنيم .گذ ته امری است که در اکنون ما تاثيرگذار است و در آينده ما نقم ايفا ميکند.
بر اساس اي ويژگي از زبان متوجـه مـي ـويم کـه زبـان از قصـد ( )intentionمـا فراتـر مـيرود
( .)Heidegger, 1988:64ما متنايي خاص را قصد ميکنيم ،ومي زبان عـالوه بـر ايـ متنـای خـاص،
کلمات ما را آمادۀ تاويل ها و تفاسير و متاني جديدتر ميکند .ما متنايي خاص را برای کلمهای در سياقي
خاص قصد ميکنيم ،اما زبان از آن جا که ذاتاً نسبت امر جزئي با امر کلي است ،کلمـۀ مـا را از وضـتيت
خود خارج و آمادۀ ورود به وضتيتهای جديد ميکند.
استتاره ،متذکر نسبت های ا يا با خود ،با هم ،با دازاي و با وجود است ،اما ذه انسان قادر است تمام
اي نسبتها را سلب کند و به کلمـات و زبـان بـه صـورت انتزاعـي بينديشـد .ذات ا ـيا در متافيزيـك،
استتارهای مسلوب امنسبه است .ما برای فهم ذات ا يا در متافيزيك بايد تمام نسبتهای يء را با ا ـيا،
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دازاي و با وجود سلب کنيم .اي امر ممک و الزم است ،اما بايـد بـه دو نکتـه توجـه کـرد .اوالً خطـای
متافيزيك آن است که ذات ا يا مسلوبامنسبه را اصل و اساس هويـت آن هـا مـيگيـرد ،در ـامي کـه
قيقت ا يا ،عي نسبت دا ت با دازاي و وجود است .ثانياً بايد متوجه اي امر با يم که سلب نسـبت و
به ذات انديشيدن نيز ،به واسطۀ خود زبان آن جام ميگيرد .سلب هرگونه نسبتي پيشاپيم در زبان آ کار
ده است.
نهايتاً مي توان وجه منطقي زبان را در عمل استتاری زبان يافت که اي امر خـود نشـان از دوری دارد
که ميان امور برقرار ميگردد .دور هرمنوتيك ( ،)Hermeneutical circleاصـليتـري منطـق زبـان و
کارکرد اصلي استتاره است .همان گونه که گفته د ،ما ميتوانيم نسبتهای ميان کلي و جزئـي را جابـه
جا کنيم .متکوسسازی نسبتها در ساختار مثل ،نشان از رابطه ای دوری ميان آن ها دارد .کلي همچون
جزئي و جزئي همچون کلي است .يك طر نسبت هميشه امری کلي و اجمامي و طـر ديگـر نسـبت
هميشه جزئي و تفصيلي است .تفکر از اجمال به تفصيل و از تفصيل به اجمال رکت کردن اسـت و بـه
واسطۀ اي رکتِ دوری است که عامم خود مورد فهم واقع ميگردد .ورود صدي بـه ايـ دور و بـه آن
جام رساندن آن وظيفۀ تفکر است .بنابراي  ،دازاي ذاتاً ،منطقي عمل ميکند اما ممکـ اسـت دور را بـه
طور صدي تشخيص ندهد يا متاني کلمات را درنيابد .خطا در اي دور زماني کل ميگيرد که مـا ورود
صديدي به دور ندا ته با يم و از طر ديگر دور را به آن جام نرسانيم .ممک است وارد دور ويم ،اما
راه را ادامه ندهيم و در ميانۀ راه بايستيم و مش ول خود و زندگي روزمری خود ويم.
 .9وجه تاریخی زبان
برای ورود به وجه تاريخي زبان الزم است به وجه عدمي (وجه اختفـای) زبـان توجـه ـود .مبا ـث
پيشي مبتني بر وجوه وجودی و ظهوری زبان بود .توجه به نسبت ميان ظهور و خفا ما را با مسئلۀ تـاريخ
مواجه خواهد کرد.
عدم در تفکر متافيزيك هميشه به مثابه امر باطل يا منفي ذهني مورد مداظ واقـع ـده اسـت؛ امـا از
منظر هيدگر بايد بگوييم که فهم ما از عدم بايد اوالً و بامذات نوعي نسبت ماقبل نظـری با ـد .مـا بايـد
مصدا عدم را بيابيم تا بتوانيم مفهومي از آن در ذه خود متصور ويم .عدمي که ما تصور کنـيم و آن
را در ذه خود کل دهيم ،عدم قيقي نيست بلکه عدم ذهني اسـت .دازايـ عـدم را در تـرسآگـاهي
( )anxiety/ Angstمييابد .هنگامي که تمام نسبتهای دازاي با خود ،ا ـيا و ديگـران ناپديـد ـود،
مواجهه با عدم امکانپذير ميگردد .بنابراي  ،عدم هست و ما آن را در ترسآگـاهي مـورد مواجهـه قـرار
ميدهيم؛ اما ما در ترسآگاهي ،برای اومي بار با خود وجود نيز مواجه مي ويم .عدمي که يافت مي ود،
همان وجود مطلق است .وجود مطلق ،عدم کل موجودات به جز خود ذات وجـود اسـت .ايـ امـر بـدي
متناست که وجود مطلق ،عدم مطلق است .عدم تتبيری ديگر برای وجود مطلق است .بنابرايـ  ،عـدم و
وجود نهايتاً يك امر هستند (هيدگر.)1737:31 ،
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دازاي در اي مقام به خود خويم ( )selfhoodتقرب پيدا ميکند و قيقت ذات خويم را مـييابـد.
بنابراي  ،دازاي به واسطۀ ترسآگاهي ،عدم خويم را مييابد .دازاي عي عدمي است که تتبير ديگـری
از وجود است؛ امـا وجـود در ايـ مقـام همـان بنيـاد آ ـکارگي ا ـيا و رو ـنيگـاه ( )clearingاسـت،
دن و آ کار دن موجودات است.
رو نيگاهي که مايه رو
در اي مقام است که هرگونه سخ گفتني از هستي موجودات از ميان مي رود .دازايـ در ايـ مقـام
زبان گرفته (و بي زبان) ( )speechlessمي ـود ( .)Heidegger, 1998:86دازايـ در تـرسآگـاهي و
مواجهه با عدم ،تمام امکانات سخ گفت را از دست ميدهد .سخ گفت  ،آ کار کردن موجودات و بيان
کردن نسبت آن ها با دازاي است؛ اما در اي مدظۀ خاص ،از آن جا که تمام نسبتهای دازايـ از ميـان
رفته اند و دازاي با عدم خويم و با وجود مواجه ده است ،سخ گفت متوقف ميگردد .يکـي از مـوازم
اصلي سخ گفت آن است که سخ گفت  ،آ کار کردن نسبتهای دازاي با موجـودات اسـت .بـا ايـ
همه ،هنگامي که دازاي از سا ت موجودات و نسبت دا ت با آن ها خارج مـي ـود و بـا وجـود مطلـق
مواجهه پيدا ميکند ،با بنياد سخ گفت رو به رو است .بر سب اي تدليل ،بنياد سخ  ،مقـام سـکوت
( )silenceاست و هرگونه سخ گفتني برآمده از سکوتي بنيادي در مواجهه با وجود است.
امبته اي سکوت را نبايد با سکوت کردن عادی مقايسه کرد .سکوت در مقابل سخنان ديگـران ،غامبـاً
بار متنايي دارد و از توابع سخ گفت است و همچون سخ گفت اخذ ميگردد .ما سـکوت مـيکنـيم و
بدي وسيله ،امری را برای ديگران آ کار ميکنيم .بنابراي  ،سکوت در اي مقـام آن اسـت کـه هرگونـه
سخ گفتني از کار ميافتد و ما هيچ کالمي برای بيان وجود مطلق نمييابيم .اي سکوت ،ـامتي اسـت
که گويي انسان هزاران سخ دارد ،اما نميداند از کجا آغاز کنـد .ايـ سـکوت ،مسـير سـخ گفـت و
موضوعات بدثهای ما را مشخص ميکند .هر کالمي که بتد از ايـ سـکوت ايجـاد گـردد ،بـا فاصـله
گرفت از آن آغاز مي ود .سخ گفت  ،نيدن ،سکوت ،ايماء و ا اره ،دروغ و امور ديگری مانند اي  ،بتد
از سکوت قيقي کل ميگيرد .امبته اي امر بدي متنا نيست که سکوت به ندوی بر سخ گفت تقدم
زماني دارد .نکتۀ اصلي آن است که سکوت بنياد سخ است و هرگونه سخ گفتني برآمـده از سـکوتي
بنيادي در مواجهه با وجود است .ال ممک است اي سکوت به واسطۀ مواجهۀ بنيادي و اصـيل خـود
دازاي با وجود با د يا ممک است برآمده از مواجهه اصيل دازاي های ديگـر با ـد .در صـورت مواجهـۀ
غيراصيل و مقلدانه است که ما بهرهای از سکوت نمي بريم و صرفاً اهل هـرزهدرايـي و وراجـي هسـتيم.
امبته گاهي هم ممک است که دازاي با ترسآگاهي با وجود مواجه ود ،اما آن را فرامـوک يـا تدريـف
کند.
دغدغۀ تفکر هيدگر پرسم از متنای وجود است .از نظر وی مسـئلۀ وجـود ،بـدون توجـه بـه مسـئلۀ
قيقت وجود به نتيجه منجر نخواهد د .پرسم از آ کار دگي وجود ،هم ما را با متنـای وجـود و هـم
با پو يدگي و خفای وجود آ نا ميکند .وجود ،خود را در موجود آ ـکار مـيکنـد و در عـي ـال ،خـود
را پس ميکشد و پنهان ميکند .ما هرگز نميتوانيم وجود را مانند ديگر موجـودات تجربـه کنـيم .وجـود،
موجودی مانند ديگر موجودات نيست .ميان وجود و موجود کافي عميق وجود دارد که بـدون تـذکر بـه
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آن هرگــز نمــيتــوان بــه پرســم از متنــای وجــود دســت يافــت .تفکــر هيــدگر ،وجود ناســي تفــاوت
( )Difference ontologyاست .وجود ناسي تفاوت ،تمام تمرکز خود را بر ناخت تفاوت ميان وجـود
و موجود استوار ميکند.
بر همي مبنا ميتوان گفت که هر قيقتي مبتني بر نـا_ قيقـت ( )un-truthو هـر آ ـکار ـدني
مبتني بر پنهان دن ( )concealmentو هر ظهوری مستلزم خفاست .قيقـت در متافيزيـك غامبـاً بـه
صورت تطابق ميان ذه و خارج تفسير ده است و بنيـاد صـد در ايـ مفهـوم از قيقـت سرچشـمه
ميگيرد .قيقت با نظرگاه عقلي انسان مورد تفسير قرار ميگيرد و نسبت قيقت و نا قيقت از يك طر
و نسبت قيقت و وجود از طر ديگر ،به فرامو ي سپرده مي ود .همچني هر موجودی از آن جـا کـه
ظهور و آ کارگي وجود است ،وجهي پنهان دارد که نسبتي با خفای وجود دارد .آن چه آ ـکارگي وجـود
آن را مي پو اند ،راز ( )the mysteryاست (.)Heidegger, 1998:148
بر اساس اي رويکرد ،مي توانيم در تفکر هيدگر وجه ديگری را از قيقت زبـان مشـاهده کنـيم .هـر
قيقتي ،نا قيقتي دارد و بنابـر ايـ  ،هـر گفتـي ،ناگفتـه ای بـا خـود دارد .زبـان ناگفتـه ( )unsaidدارد
( )Heidegger, 1982:122و اساساً به واسطۀ ناگفتۀ زبان است که گفت زبان امکانپذير ميگردد .ايـ
امر بدي متناست که هر گفتي در نسبت با ناگفتهای متنادار مي ود .ناگفتههای زبان است که زبان را به
رکت در مي آورد .اي راز وجود است که ناگفته باقي ميماند و بتد از مواجهۀ تـرسآگاهانـه بـا آن ،بـه
گفت ميآيد.
مسئلۀ مهم برای هيدگر آن است که خفا و ناآ کارگي وجود به چه متناست و چگونه ممک مي ود.
در زبان آمماني ،برای بيان اي عبارت که «وجود هست» ،اي تتبير به کار ميرود .»es giebt sein« :در
زبان فارسي متادمي برای اي ترکيب ديده نشده است ،اما ميتوان با تسام آن را اي گونه ترجمه کـرد:
«او وجود را عطا ميکند» .پرسم هيدگر آن است که ضمير مبهم  esدر زبان آمماني به چه امری ارجاع
دارد هيدگر در دو جای ديگر اي تتبير را به کار مي بـرد .يکـي دربـارۀ عـدم و ديگـری دربـارۀ زمـان:
«او وجود و عدم را عطا ميکند»« ،او زمان را عطا ميکنـد» ( .)Heidegger, 1972:5از نظـر هيـدگر،
وجود در اي مقام ،از جانب  esداده ده و عطا ده است .اي داده دن ( )Givennessوجود را بايد به
متنای فرستاده دن ( )Being sentوجود و آ کار دن آن در نظر آوريـم .در تدليـل نهـايي ،او قايـل
است که آن امری که وجود را ميفرستد و ميدهد ،خود وجود است .به عبـارت ديگـر ايـ وجـود اسـت
که خود را ميدهد و ميفرستد و آ کار ميکند .وجود در اي مقـام ،بـيبنيـاد ( )abyssاسـت و در مقـام
فرستاده دن ،بنياد ( )groundموجـودات اسـت .وجـود بـيبنيـاد خـود را بـه رو ـنيگـاه ()clearing
ميفرستد .رو ني گاه ،مقام تقرر قيقت دازاي است .از نظر هيدگر ،اي مسئله مجدداً با مسئلۀ قيقت و
نا قيقت در ارتباط است .وجود خود را ميدهد و مـيفرسـتد و در عـي خـود را پنهـان مـيکنـد و پـس
ميکشد.
بر اساس تفسير هيدگر مي توانيم مشاهده کنيم که آ کار دن و فرستاده ـدن وجـود در نسـبت بـا
خفای وجود و پنهان دن آن متنادار ميگردد .اي مسئله ،بنياد مفهوم تـاريخ در انديشـۀ هيـدگر اسـت.
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وجودی که آ کار ده است ،تاريخ يك قوم است .وجود هميشه خود را به صورت کامل آ کار نميکنـد
بلکه هميشه خود را عالوه بر ظهور ،پنهان ميکنـد و ايـ امـر ،تـاريخي بـودن وجـود را رقـم مـيزنـد.
متافيزيك ،وجود را امری کامالً آ کار ده فرض ميکند و نسبت به خفای وجود در غفلت است .هيـدگر
عطای وجود و اختفای آن را ،تفکر رخداد ( )ereignisمينامد .بنابراي  ،بنياد زبـان نيـز بـر ايـ دادگـي
استوار است .زبان رخداد وجود است )Heidegger, 1999:359( .بنابراي  ،زبان ذاتاً وجهي پنهـان دارد و
وجهي آ کار .وجود ،گفتي دارد که هميشه مبتني بر ناگفتهای است .در هر دورۀ تاريخي ناگفتۀ وجود ،به
گفت ميآيد و مجدداً خود را پنهان ميکند.
قيقت زبان ،زبان وجود است و اي بدي متناست که زبان تنها داده ده به ماست که قوام آيندۀ مـا
به آن بستگي دارد .همچني زبان تنها دا تۀ ماست ،زيرا تمام امکانات از پيم داده ده بـه مـا در زبـان
آ کار ده است .زبان آموختني است و اي مسئله ،بنياد گذ تۀ مـا را ـکل مـيدهـد ( Heidegger,
 .)1972:15همچني زبان تنها تتلق و دمبستگي ماست ،زيرا مـا بـه واسـطۀ زبـان اسـت کـه نـزد ا ـيا
اضر مي ويم و آن ها را مي ناميم .زبان ،ناگفته هايي دارد کـه مـا بايـد آن هـا را بـه گفـت بيـاوريم و
متدقق کنيم ،ومي اي امر بدون تذکر به زبان از پيم داده ده به ما امکانپذير نيست .مـا ناگفتـههـای
سنت خود را به گفت ميآوريم و به واسطۀ اي امر ،عيناً با موجودات مواجهه مـي ـويم .دازايـ متوجـه
اکنون خود است اما اي توجه بدون تذکر به سنت و تالک برای بـه گفـت درآوردن ناگفتـههـای زبـان
امکانپذير نيست.
اصيلتري ناگفتۀ دازاي  ،راز وجود است که به صورت اصيل و آغازي در گفت ـاعران و متفکـران
آ کار مي گردد .وجود ،خود را در اومي آ کاری خود ،در گفت اعران و متفکران نشان ميدهـد .ـاعر
امر قدسي را مينامد و متفکر به وجود تفکر ميکند ( .)Heidegger, 2000: a: 111در اي مقـام اسـت
که زبان و دت ميان تر متفکرانه و تفکر اعرانه مي ود.
نتيجه گيری
با توجه به آن چه گفته د ،آ کار مي ود که زبان ،نظامي از نشانهها نيست که برای دالمت بر متاني
وضع دهاند .زبان سخ گفت است و ما زبان را اوالً و بامذات در سخ گفت خود با ديگران مـييـابيم.
سخ گفت امزاماً به متنای آن است که ما با ديگران سخ ميگوييم .پس گفت و گو ،هممتنا با سـخ
گفت است .هنگام سخ گفت  ،ما زبان و همچني خود را فراموک ميکنيم و در گفـت زبـان مسـت ر
مي ويم .به همي دميل است که زبان اوالً امری ماقبل نظری است و ثانياً امری جمتي .مـا بـه واسـطۀ
زبان ،مي گذاريم ا يا همان گونه که هستند ،خود را در گفتار ما آ کار کنند .بـه همـي دميـل ـنيدن و
سکوت نيز يتني اجازه آ کارگي دادن به ا يا ،که اي امر نيز از موازم سخ گفت است .از طـر ديگـر
زبان وجهي منطقي دارد .زبان در موقتيت گفت و گو متنـادار مـي ـود .دازايـ از آن جـا کـه افتـاده در
موقتيتها و بافت هاست ،و مددوديت و تناهي دارد ،زبانم نيز نشان مددوديت و تنـاهي وی اسـت .مـا
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ا يا را ميناميم ،اما به مدض ناميدن ،کلمات ما قابليت پذيرک بافتها و موقتيتهای جديد را نيـز پيـدا
مي کنند .بر مبنای اي امر است که زبان هميشه قابليت تاويلپذيری مجـدد دارد .سـکوت ،بنيـاد سـخ
گفت است و صرفاً در مواجهۀ ترسآگاهانه در مقابل ذات وجود يافت ميگردد .زبان ناگفتـههـايي دارد و
در هر دورۀ تاريخي ،ناگفتهای از وجود به گفت ميآيد .ما ناگفتههای سنت خود را به گفـت مـيآوريـم و
اي امر بدي متناست که ما ناگفتۀ وجود را به گفت ميآوريم .ناگفتههای وجود ،در مر لـۀ اول در گفـت
اعر و متفکر به زبان ميآيد.
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