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 چکیده

وفان بیستم است. مارتین هایدگر یکی از فیلس ۀبرانگیزترین موضوعات فلسفی سدّثحب ۀر زمرزبان د

اه کند تا جایگحاضر سعی می ۀای داده است. مقالویژه اهمیّته است که به زبان و توانش آن این سدّ

ود که این ششناسی تودستی وی بررسی کند. استدالل میهایدگر را در ارتباط با هستی ۀزبان در فلسف

ای ودستی نحوهت شناسیشناسی تأثیر قاطعی بر تلقی هایدگر از زبان داشته است. منظور از هستیهستی

 ند. درکعملی با اشیاء درون جهانی است که میان فاعل شناسا و متعلق آن فاصله ایجاد نمی ۀاز مواجه

سی شناسی مورد بررفق این هستیاین مقاله زبان به عنوان یکی از مهمترین اشیای درون جهانی در ا

ریم. در گیتفکّر هایدگر پی می ۀشناسی تودستی و زبان رادر دو دورمیان هستی ۀرابط گیرد.قرار می

دوّم دیگر آثار هایدگر بررسی  ۀاست و در دور وجود و زمانهایی از اوّل تمرکز بر روی بخش ۀدور

در بررسی جایگاه  ه امکانات جدیدی راچی شناسی تودستاین است که هستی شود. پرسش پژوهشمی

تلقی ما از شیء و رویکرد ما به زبان وجود  ۀای میان نحوگشاید؟ و اساساً چه رابطهزبان به روی ما می

 ها پاسخ دهیم.کنیم در حدّ توان به این پرسشدارد؟ در این مقاله سعی می
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 مقدمه

سوفان بیستم است. هایدگر نیز مانند سایر فیل ۀترین موضوعات فلسفی سدّزبان یکی از اساسی

و رویکرد را هایدگر د ۀه به زبان اهمیت خاصی داده است. در بررسی زبان در فلسفاین سدّ

توجه به اهمیت  (0آثار هایدگر  شناسیموشکافی و واکاوی زبان (4توان در پیش گرفت: می

 جایگاه زبان و ارتباط آن با سایر موضوعات در آثار هایدگر.

گر شناسی آنهاست. هایدرویکرد اول بیشتر مبتنی بر استعمال هایدگر ازکلمات و ریشه

های غیر مأنوس و غیرمتداول در اننده را با انبوهی از واژهفیلسوفی است که در آثار خود خو

های اگزیستانسیال و اگزیستانسیل، تعریف انسان به کند. جعل واژهت فلسفی روبرو میسنّ

اردی یونانی آن )فاینومنون ولوگوس( و .... تنها مو ۀدازاین، تعریف پدیدارشناسی با عنایت به ریش

 گوید: از توانش زبان است. جان آلر در این باره میهایدگر  ۀاز صدها مورد استفاد

د. کنبدون شک انتخاب کلمات از سوی هایدگر خواننده را دچار شگفتی می
یریم تکنیکی در نظر بگ ۀاستعمال را مقابل استفاد ۀمخصوصاً وقتی این طریق

ر د که شناسیکه به صورت طبیعی در وجود و زمان حضور دارد. این اصطالح
گر روزینه نزدیک است، تبیین هاید به زندگی هر فکر انتزاعی قرار دارد ومقابل ت

 .(Aler, 1992: 15)کندرا متمایز می

زبان  ۀپردازد. در بررسی مسألهایدگر می ۀامّا رویکرد دوم به جایگاه و اهمیت زبان در فلسف

د ما بر پیوند میان گیریم. در این رویکرد نیز تأکیهایدگر رویکرد دوم را در پیش می ۀدر فلسف

شیء است. پرسش راهنمای ما در این قسمت این است که چه پیوندی میان  ۀزبان و نظری

ی شناسزبان را در افق هستی ۀکند که مسئلمقاله سعی می شیء و زبان وجود دارد؟ ۀنظری

در مورد  تأمل هایدگر ۀشناسی بر نحوتودستی هایدگر تبیین کند و نشان دهد که این هستی

جود و وزبان و شیء را در  ۀجایگاه زبان بسیار تأثیرگذار بوده است. دراین خصوص ابتدا رابط

 ۀاین دو در تفکّر متأخر هایدگر حول دو محور رابط ۀبعد رابط حلۀکنیم و در مربررسی می زمان

فلسفی  تتوضیح این که در سنّ گیرد.شناسانه مورد بررسی قرار میزبان و شعر و تمایز هستی

ان شد که با استفاده از زبقبل از هایدگر انسان به حیوان برخوردار از زبان )لوگوس( تعریف می

پرداخت. به طور طبیعی در این رویکرد زبان جایگاه خود را در به برقراری ارتباط با دیگران می

 ایابد. از میان انواع مختلف گزاره هم گزاره حملی نقش اساسی رمی (proposition) گزاره

حملی مرکب از یک موضوع، یک محمول و یک رابط است  ۀکرد. گزارر فلسفی بازی میدر تفکّ

و مشتقات « است»جایگاه محمول و  در که در شکل متعارف آن جوهر در جایگاه موضوع، عرض
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گیرد. پژوهش حاضر در این قسمت با بررسی آن در جایگاه رابط میان موضوع و محمول قرار می

ر د هایدگر خواستار گشودن افقی تازه در باب زبان است. ۀان و شیء در فلسفدیالکتیکی زب

رای ترین واژه بایم که به نظر مناسبدیالکتیک استفاده کرده ۀهای مقاله از واژعنوان بخش

ارتباط دوجانبه میان دو موضوع است. بنابراین دیالکتیک زبان و شیء افق ارزیابی و سنجش 

 اند. شناسی تودستی مورد بررسی قرار گرفتهز منظر هستیجایگاه زبان است که ا

 وجود و زمانبررسی دیالکتیک زبان و شیء در  .0

ت است که کل این اثر انقالبی در این نکته حایز اهمیّ وجود و زماندر بررسی موضوع زبان در 

رار از حیث زبانی درتقابل با چیزی ق وجود و زمانهای شود. تمام بخشزبان محسوب می

منظور  معروف است.  (philosophy of consciousness) گیرد که به فلسفه آگاهیمی

ای با اتکاء بر ارتباط سوژه و ابژه است که در یک طرف این فلسفه، آگاهی، فلسفه ۀاز فلسف

 ۀلسفبرای غالب شدن بر ف»شناسا و در طرف دیگر آن ابژه یا متعلق شناسایی حضور دارد.  ۀسوژ

انداز محقق کرد که منشأ تغییر بنیادین صالت آگاهی، هایدگر تغییری رادر چشممبتنی برا

 مبتنی بر اصالت آگاهی که به ایضاح شناخت استوار ۀاو را مهیا کرد. فلسف ۀهرمونوتیک فلسف

واره درنظرگرفتن سوژه که در تخالف طرح -گرفتابژه را پیش فرض می -بود هنوز مدل سوژه

واره اصلی وجود و زمان مبتنی در مقابل، طرح -ت موجودات قرار داشتیّبا جهان به معنای کل

 (Lafonte, 1963:15) «یابد.برفهم دازاینی است که خود را در جهانی انتظام یافته می

ن بر این دفی را جز غلبه یافتها، هایدگر از واژهمول هعارف و غیرمعغیرمت ۀتفاددر واقع اس

کند. ش اساسی را بازی میق این هدف زبان نققّـحند. برای تکبال نمیالت آگاهی دناص ۀفلسف

-world)  انتاح جهفتگو بلکه چون شرط ضروری برای انفزبان نه به عنوان ابزار گ

disclosure) نتانو شناسی برشناسی هایدگر بیش از همه در مقابله با اصطالحاست. اصطالح

 و هوسرل قرار دارد. 

ث التفاتی آن طور که توسط برنتانو تفسیر و گسترش در دریافت حی
که  زنده مشاهده نشد. تبیینی ۀیافت، چیزی بیش از تدوین ساختار تجرب

د یت در مورت. امر حایز اهمزیکی انداخهای متافیمبرنتانو را در چنگ دگ
ها رد و آنها نکرضفها و پیشبه دگم فاتیرل این است که وی التهوس

  .(Heidegger, 1985:32) ظ کردل حفهمان شکرا به 
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یز شناسانه تفسیر کرده و در هوسرل نهایدگر اعتقاد داشت که برنتانو حیث التفاتی را روان

شود. با این توضیحات همچنان مرکزیت آگاهی مانعی جدی برای پدیدارشناسی محسوب می

به بررسی این مسأله و ارتباط  مانوجود و زهایدگراز زبان غیرمتعارف در  ۀدت استفادرمورد علّ

 جهانیت جهاناول معطوف به بخش  ۀپردازیم. پژوهش ما در این موضوع در وهلآن با شیء می

، نقش جهانیت جهاناست. در بخش  از حیث در بودن -در بودنو سپس معطوف به بخش 

از حیث  -بودن درشود و بخش در انفتاح جهان نظر گرفته می ۀعامل تعیین کنند ۀزبان به مثاب

 شود.در نظر گرفته می ون ویژگی اگزیستانسیال دازاینزبان چ در بودن

 جهانیت جهان .0-0

هایدگر در این بخش خواستار رسیدن به معنای جهانیت جهان از حیث کلی است. در این جا 

تعریف اشیا درون جهانی  ۀگیرد که جهان را به مجموعنگاه هایدگر در تقابل با دیدگاهی قرار می

کند. جهان قبل از آن که چیزی بیرون از ما باشد، ویژگی خود ماست. دازاین جهانمند است می

شناسی نگاهی اجمالی به هستی»پذیر است. یابی به جهان تنها از طریق دازاین امکانو ره

دهد که وقتی از رهیافت در جهان بودن که بنیان قوام بخش دازاین است. تاکنون نشان می

( برای 404: 4834هایدگر، «)اندازیم.مانیم به تبع آن جهانیت جهان را نیز نادیده از قلم میوامی

از  پردازد. تحلیل ابزارهارسیدن به معنای محصلی از جهانیت جهان، هایدگر به تحلیل ابزار می

 اییونانیان برای اشیاء واژه»عملی و پراگماتیک با آنهاست.  ۀسوی هایدگر معطوف به رابط

یعنی آن چه آدمی در مراوده پردازشگرانه با آن سرو کار دارد. امّا  پراگما ،مناسب و به جاداشتند:

سرشت مخصوصاً پراگماتیک همان چیزی است که یونانیان آن را درظلمت و ابهام قرار دادند 

ه ( اما تحلیل ابزارها چ078همان:«)و از بدو امر آن را برای نامیدن اشیا صرف مقرر کردند.

ر کند و ارتباط آن با زبان چیست؟ از نظر هایدگکمکی به ره یابی به پدیدارجهان از حیث کلی می

 کند.ابزارها ابتدا چون اشیای تودستی توجه ما را به خود جلب می

آید در حین کاربرد انها دازاین متوجه پدیدار جهان نیست. دریافت جهان زمانی به وجود می

ما به فراگرد جهان مواجهه با  ۀدر التفات هر روزین»آید. لی پیش میکه در ابزار خلل و اشکا

 بینیردفراگاست که ارجاعات و آن کلیت ارجاعی ابزارهای تودستی مستلزم آن  ۀنفسصورت فی

گردد. برای اینکه فراگردبینی از مضمون سازی به دور ماند. مادامی آن جذب و مستحیل در ،ما

( در این 007کند.)همان: ر نشده است جهان اعالم حضور نمیکه تودستی برجسته و چشمگی

این که در هنگام کاربرد ابزار و وقتی آن به خوبی کار  -4نقل قول نکات مهمی وجود دارد: 
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شود که در جزیی پدیدار جهان در تودستی آشکار می -0شود کند، پدیدار جهان آشکار نمیمی

یابی به پدیدار جهان هرگز از طریق نگاه ناست که رهاز آن خلل ایجاد شده است. این بدان مع

د؟ تودستی کندستی میسر نیست. اما تودستی مختل از چه طریق پدیدار جهان را آشکار میپیش

کند. هایدگر معتقد است که مختل شده از طریق زبان و ساختار آن پدیدار جهان را آشکار می

ود. شد دارد که از این طریق پدیدار جهان آشکار میدر هر ابزاری ارجاع، نشانه و داللت گری وجو

شود، نظام ارجاعات از ما پنهان است ولی به محض وقتی چکش برای کوبیدن به کار برده می

شود. امّا د، ابزار و سیستم ارجاعش آشکار میشواین که در تودستی موردنظر خللی ایجاد می

نخست خود ابزارهایی هستند که  ۀها در وهلامّا نشانه»ها و ارجاع ما چیست؟ سرشت نشانه

های راه، سنگ چین کشتزارها، مخروط آن عبارت از نشان دادن است. نشانه ۀسرشت ویژ

توان اند. نشان دادن را میهای عزا از آن جملهها و نشانهنمای دریانوردان، عالمت، پرچمطوفان

های از این است که در دل تودستی( این نقل قول حاکی 084نوعی ارجاع تعریف کرد.)همان: 

ها اعالم های تودستی وجود دارد که پدیدار جهان از رهگذر آندرون جهانی، ارجاعات و نشانه

گری آن را شرط به ظهور درآمدن جهان است. زبان در معنای کند. زبان و نظام داللتحضور می

ها برای دازاین قابل فهم است. ای است که تنتودستی ویژگی تودستی مختل شده ۀارجاع یا نشان

بژکتیو انسان نیست. زبان در واقع، دیالکتیکی میان دازاین و وزبان در این معنی ویژگی س

ابزارهای تودستی است. زبان دازاین را به عنوان روشنگاه وجود و ابزارهای تودستی را به عنوان 

های دیدگاهی دیده نطفه آورد. در این جاهم می جهان گرد شرط اساسی پدیدارشدن پدیدار

یار دازاین ای در اختزبان نه چون وسیله شود.شود که بعدها پس از گشت به تفصیل بیان میمی

دازاین است. تمام فرآیندهای به ظهور درآمدن جهان و دیالکتیک  بلکه افق نامحدود و مشرف بر

دازاین و ابزارهای درون  ۀودگیرد. مرامیان دازاین و ابزارها درون کلیتی به نام زبان صورت می

 گیرد. زبان خود دقیقاً همین شبکه معناست.ای از معنا صورت میشبکه

گری که دازاین هماره با آن انسی پیشانه دارد، خود اما معناداری یا داللت
شناختی امکانی است که بر حسب آن دازاین در مقام آنی متضمن شرط هستی

ها را گشوده دارد و واند چیزی چون داللتتکند میفهمد و تفسیر میکه می
 .()همان ریزدها و زبان را پی میداللت نیز خود هستی ممکن واژه

گشودگی دازاین شرط فهم زبان و نظام ارجاعات آن است و گشودگی جهان شرط به فهم 

 گشودگی را گردهم ۀای است که ای دو نحودرآمدن ارجاعات برای دازاین است. زبان آن ناحیه

  آورد.می
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هدف و معنای انفتاح، ما باید تبیین اگزیستانسیال هایدگر  تربرای فهمیدن دقیق
هوسرل مقایسه کنیم که در جهت مقابل هم قرار دارند. این نتیجه  ۀرا با فلسف

هایدگر در رادیکالیزه کردن پدیدارشناسی در وجود و  ۀآید که برنامبدست می
 افتددن انفتاح به جای حیث التفاتی اتفاق میاول با جایگزین کر ۀزمان در وهل

(Lafonte, 1963: 25). 

ارها نوع انقالبی ابز ۀکند، نظرینمی بنابراین هایدگر تنها زبان و اصطالحات زبانی را عوض

ه شود کدهد. بنابراین روشن میآن و نسبت آن با دازاین را تغییر می ۀنگاه به زبان، محدود

ا باشد بندی محدود به ابزارهدستی و تودستی بیش از آن که تقسیمبندی شیء به پیشتقسیم

ی های زباناین بخش دیدیم خود نشانهگسترده است. چنان که در تحلیل  بینییک جهان

 ها هم ابزارند. وارجاع

 بودن است –بودن از آن حیث که در  –در  .2-0

ابل تالش وی در بخش مق ۀدرست نقط وجود و زمانهای هایدگر، در این بخش از تالش

کند از طریق تحلیل ساختار اگزیستانسیال است. هایدگر در این بخش سعی می جهانیت جهان

ف تحلیل بیشتر معطو جهانیت جهاندازاین به پدیدار جهان نزدیک شود، در حالی که در بخش 

دار جهان بود. شدن به پدی ترها برای نزدیکها و نشانهبه ساختار ابزارهای تودستی، نظام ارجاع

یابی به در این بخش تمرکز هایدگر بیشتر معطوف به طرف دیگر یعنی دازاین است. در واقع ره

پدیدار جهان از نظر هایدگر امری دوسویه است. این درست در مقابل سنّت تفکّر متافیزیکی از 

 دکارت تا هوسرل قرار دارد.

لت گری شرط ما مشاهده کردیم که دازاین در موانستش با نظام دال
شد، این بدین ها محسوب میهستومندانه برای امکان کشف هستنده

ها به نحومستقیم و غیرمستقیم تنها به معناست که تمام هستنده
رسند. دازاینی ی خاص یعنی دازاین به آشکارگی میاهستنده ۀواسط

ها و اشیاء درون جهان که آماده برای دست و پنجه نرم کردن با آن
زند به تالش هوسرل که تمام ین امر به روشن دست رد میاست. ا
 ,Dreyfus)های التفات را در فعالیت سوژه مبتنی کردصورت

1962:148)  
سعی در برقراری ارتباط میان  وجود و زماندریفوس هایدگر در این بخش از  بنا به رأی

ها شودگی تودستیگ ۀو جهان به عنوان ناحی(lichtung)  دازاین به عنوان روشنگاه وجود

ای از معنا موفق به دیده شد که هایدگر از طریق برقراری شبکهجهانیت جهان دارد. در بخش 
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برقراری این ارتباط دوسویه شد. در آن بخش مالحظه کردیم که این شبکه معنا دقیقاً همان 

رجاعات و ازبان است. زبان خود دیالکتیک میان دازاین واشیا تودستی را از طریق ایجاد شبکه 

هان تحلیل انضمامی ج اینک بایسته است که ضمن نگه داشت آنچه در»ها میسر نمود. نشانه

بودن -حاصل آمده است. نظر خود را از نو معطوف به پدیدار در« که»تحلیل  در و هم چنین

 بودن به نحوی -جهان -همین پدیدارباید نه تنها کل ساختار در ۀکاوانژرف ۀکنیم. لیکن مطالع

تر فراپیش نگاه پدیدارشناسانه آید، بل راه رهیافت به هستی سرآغازین دازاین را تازه و مطمئن

(. بنابراین تحلیل هایدگر 880: 4830)هایدگر،  «را هموار سازد، یعنی راه رهیافت به پدیدار پروا

و در  تحلیل دازاین برای ره یابی به پدیدار جهان -4کند: در این بخش دو هدف را دنبال می

روشن شد.  جهانیت جهانواقع روشن شدن طرف دوم دیالکتیک که طرف اول آن در بخش 

 های اساسی او برای رسیدن به ویژگی اگزیستانسیال دیگرتحلیل دازاین و تحلیل با پاربن -0

 وی.

لین قدم هایدگر در این بخش برای گیریم. اوّتحلیل این بخش هدف اول را پی می ما در

به دازاین است. هایدگر (mood)  و جودی دازاین نسبت دادن یافتگی و حال تحلیل ساختار

ت متافیزیک نّکند. توضیح اینکه ست متافیزیک ابتدا با تحلیل یافتگی شروع میبه پیروی از سنّ

ترین ادراک شروع و به قوی تبۀترین مردراک حسی به عنوان ضعیفهمیشه تحلیل خود را از ا

 رساند.ادراک عقلی می ۀمرتب

م اگزیستانسیال دازاین، راه ترین عنصر مقوّهایدگر با مطرح کردن حال به عنوان ابتدایی

نه  شناسانه وکند. حال و یافتگی نه یک ویژگی روانت جدا میخود را از همان ابتدا از این سنّ

ار رشود که دازاین در آن قتی انضمامی تصویر میای ضعیف از ادراک بلکه چون موقعیّمرتبه

 دارد.

دند تا حاالت کرزا تا جان سرل سعی میفالسفه از زمان هابز، اسپینو
بژکتیو تفسیر کنند. حاالتی مانند برافروختگی، را از طریق احساس سو

بخشی از حاالت التفاتی که بنا به روش مرسوم  ۀناامیدی به اضاف
دیگری از آن  ۀذهن گرا که از یک مرتبه از حالت به مرتب ۀفالسف

تواند تبیین در جهت نقش گشودگی جهان یا رسد. اما این امر نمیمی
  (ibid: 175). گیری شفاف برای حالت باشدجهت

ین کند. از آن جا که دازات متافیزیک جدا میراه خود را از سنّ ۀبنابراین هایدگر از اولین مرحل

تگی دازاین همواره این شود. یافیابد موقعیتی توسط وی اشغال میهمواره خود را در حالی می
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است که در حال وموقعیتی پرتاب شده است. در واقع ویژگی اساسی حال داشتن همین پرتاب 

 دازاین نیست ۀشناساناست. بنابراین حال داشتن ویژگی وحالت روان (thrownes) شدگی

ت خویش است. این بدین معناست که دازاین با موقعیّ ۀبلکه حاصل التفات تودستان

درون  تهایدگر در این مرحله نیز واضح است. در واقع نقش دازاین با موقعیّ تودستانهبینیجهان

آورد. دقیقاً به همان شکل که در نگاه به جهانی خود اساس حال داشتن دازاین را به وجود می

دستی و تودستی وجود دارد. در بحث یافتگی هم این دو نگاه وجود دارد. شیء دو نگاه پیش

کند و نگاه تودستانه که به حال دستانه که حال را محدودبه تأثرات روانی و درونی مییشنگاه پ

 دهد. ت انضمامی مجال به بروز میچون موقعیّ

م ساختار دازاین فهم است. دازاین عالوه بر قرارگرفتن همیشگی خویش دومین عنصر مقوّ

مرو تشخیص، انتخاب و رد کردن بیند. فهم در قلامکاناتی را پیش روی خود می ت،در موقعیّ

نیز است. فهم  ویژگی یافتگی (facticity) ها قرار دارد، در حالی که واقع بودگیاین امکان

ت و دستانه از متعلق شناسایی بلکه به معنای دسبژکتیو و پیشمانند حال نه به معنای فهم سو

ر در این جا شکاف همیشگی های انضمامی زندگی است. هایدگپنجه نرم کردن دازاین با امکان

 منوردد. حس و فهم نه دو قلمروی متمایز از هم بلکه دو عنصر مقوّمیان حس و فهم را در می

اما دازین هرگز چیزی بیش از آن که »از یک ساختار و در یک دیالکتیک دایمی قرار دارند. 

ر مقام رد. اما دازاین دوقوع یافته هست نیست، زیرا هستی توانش ذاتاً به واقع شدگی او تعلق دا

تر نیست. این بدین معناست که دازاین به نحوی اگزیستانسیال ممکن بودن نیز هرگز چیزی کم

فهم در  .(810: 4830)هایدگر،  «ها هست. اما نه هنوزاز حیث هستی توانش خود آن هست

مالحظه  های درون جهان است. در تفسیر جهانیت جهانواقع مجال آشکارگی دادن به تودستی

ند. فهم کو نشانه متعلق به خود پدیدار جهان را آشکار می شد که تودستی مختل با نظام ارجاع

تی بلکه کان -شرط آشکارگی این تودستی مختل شده است. فهم نه با نظام مقوالت ارسطویی

 دهد. بنا به گشودگی ذاتیش مجال بروز به اشیای درون جهان می

کند. فهم قبل از هر رد که ما را به بحث از زبان رهنمون میاما در فهم رابطی وجود دا

خود وآن  ۀطرح اندازی فهم دارای امکانی است ویژ»چیزی تفسیر اشیای درون جهانی است. 

امکان بالقوه ساختن و پروردن خویش است. ما این بالش و پرورش فهم را واگشایی یا تفسیر 

شود. چیز دیگری فهمیده می ۀچیزی به مثاب( در فهمیدن همیشه 810)همان:  «گوییم.می

ساختار فهم دقیقاً مشابه ساختار ابزارهای تودستی است. فهم چکش را چون ابزاری برای کوبیدن 
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ای وقتی هستنده»کند. کند و چکش چون ابزاری برای کوبیدن اعالم حضور میدریافت می

، آیدیا به بیان دیگر به فهم درمی شود ودرون جهانی همراه با انکشاف هستی دازاین منکشف می

( بنابراین معناداری در تالقی 809)همان:  «توانییم بگوییم که آن هستنده طالب معناست.می

ما قبل حملی و  ۀگیرد. این معناداری ابتدائاً در یک مرتبهای دازاین و شیء صورت میافق

زاره خواهیم داشت که پیشاپیش افتد. تنها زمانی گصادر کردن گزاره اتفاق می ۀسپس درمرحل

آن به آشکارگی رسیده باشند. آن طور که گفته شد تمام این مراحل  ۀموضوع، محمول و رابط

دا با اشیا ک به این بود که ما ابتیگیرد. اعتقاد سنت متافیزای از معنا یا زبان صورت میدر شبکه

و در  سازیمکات حسی کلی میهای مشترک میان ادراداریم، سپس با انتزاع خصوصیت همواجه

 دهیم.آخر دو کلی را در گزاره به هم نسبت می ۀمرحل

یافتگی، فهم و زبان نوعی دیالکتیک داریم. ما  ۀولی به نظر هایدگر ما در هر سه مرحل

 همزمان با داشتن یافتگی، فهم و زبان را پیشاپیش داریم. 

ای در گریتحقق سرآغازین واگشایی تنئوریک نیست، بل در پردازش
نهادن چکش نامناسب یا عوض کردن چکش  فراگرد جهان چون کنار

آن که برای این کار یک کلمه حرف زده شود. آن جا که کالمی بی است.
ی در توان نتیجه گرفت که واگشایی یا تفسیردر کار نیست، الزاماً نمی

 .(830)همان:  کار نیست
زمانی  مدست ورزی است. نکته بعد این که هیچ تقدّ ارتباط ما با اشیاء ابتدا عملی و همراه با

 فهم و زبان پدیدار واحد گشودگی ،در ترتیب یافتگی، فهم و زبان وجود ندارد. در واقع یافتگی

اند. ساختار انکشاف دازاین مختلف مورد لحاظ واقع شده ۀهستند که از سه منظر و سه جنب

وان ارائه تاین نقل قول تفسیر دیگری نیز می ساختاری یکپارچه و واحد است. از طرف دیگر از

 توان نتیجه گرفتچیزی نیست، می ۀداد: از آن جایی که زبانمندی موکول به حرف زدن دربار

شود. این تفسیر در واقع همان های زبانی را شامل میوسیعتری از آوا و داللت ۀکه زبان حوز

فقی است که دازین و شیء در آن تالقی ای از معناست. زبان ادرنظرگرفتن زبان چون شبکه 

های کنند. بنابر هرکدام از این دو برداشت، گزاره دیگر محل ظاهرشدن حقیقت نیست، گزارهمی

 ثانوی و اشتقاقی گشودگی است که پیش از صدورگزاره رخ داده است.  ۀحملی مرحل

در کتاب تجربه و حکم هوسرل تالش کرده تا ساختارهای منطقی چون 
های منطقی مانند موضوع و محمول را به عنوان محتوای صورت سلب و

به منطق از طریق انتزاعی پیش  در مقابل ادراک نشان دهد. هایدگر
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ی رسید و سعی در نشان دادن این امر کرد که رونده از طریق فعالیت علّ
تالش هوسرل برای یافتن مبنا برای صورت منطقی در ادراک منفعالنه 

 .(Dreyfus, 1962: 208)ی در گل مانده استت پاهنوز در سنّ

ت قبل از خودش در عوض شدن طرز نگاه به شیء قرار دارد. بنابراین تفاوت هایدگر با سنّ

شود. تفاوت قائل می  (sprache)و زبان rede)) میان گفتار وجود و زمان 89هایدگر در بند 

دهد ن حوزه وسیعتری را تشکیل میگفتار تنها یکی از اطوار زبان است. قبالً روشن شد که زبا

به لحاظ اگزیستانسیال، گفتار »شود. ها را شامل میها وارجاعنشانه ،های زبانیکه از داللت

پذیری هستی پیش از آن که واگشایی یا بایافتگی و فهم هم آغاز وهم سرچشمه است. فهم

پذیری شریح، فهمفتار تتفسیرمناسبی به آن تعلق گرفته باشد، پیشاپیش بندبند شده است، گ

( گفتار به عنوان ویژگی اگزیستانسیال دازاین پیش شرط فهم گزاره 808: 4830هایدگر، «)است.

هم غیرزبانی نیست. بلکه ف ۀشود که فهم گزاره موکول به یک مرحلاست. بنابراین روشن می

بحث  ۀدگر در ادامی دارد. هایادقیقاً موکول به خود زبان است. هر فهمی درون نظام زبان ج آن

کند. گفتار نااصیل، تقسیم می (In authentic) نااصیل و authentic)) به اصیل گفتار را

در واقع گفتاری است دازاین به طورمعمول با آن انس دارد. این گفتار، گفتاری سطحی، دور 

گفتار به  بندیت دیگران است. تقسیمافتاده ازحقیقت وجود، مبتنی بر پرحرفی و مستند به حجیّ

 هایدگر صرفاً معطوف به اصالت دادن به عمل ۀاصیل و نااصیل مبین این نکته است که توج

(praxis) دازاین ۀزندگی هر روزین ۀنیست. درست است که هرچیزی برای هایدگر در صحن 

 ۀبه هیچ وجه تأکید بر عمل کورنیست. اگر نظری کند ولی این امرمعنا و مشروعیت پیدا می

عملی محض و نظری محض  ۀبندی دو نحو مواجهدر هایدگر صرفاً محدود به تقسیم ابزارها

دم توان از اصالت و عماند. در جایی میبود، دیگر جایی برای اصیل و نااصیل بودن باقی نمی

 اصالت حرف زد که بینش نظری توأم با آگاهی عملی باشد. 

اساسی و  ۀکه دو نظریرسد با درنظرگرفتن نظر مولوپونتی محتمل به نظر می
ترین شکل خود، ایمشخص کنیم. نظرگاه اول در ریشه زبان را ۀرایج در فلسف

 های تحت تأثیر فعالیتهایبه تولید کلمات با کمک اندام زبانمندی انسان را
در تفکر خود  دهد... نظرگاه دوم عزیمتگاه خود راخاص مغزو اعصاب تقلیل می

 دادی است، اما متشکلین دیدگاه، صرفا یک امر قراردهد. زبان در ابنیاد قرار می
های عالیمی است که هدف برقراری ارتباط ایدهها و از نظام منسجم نشانه

ه طریق تفکر گویند درونی، افراد را بدون لحاظ کردن تأثیر معنای ارتباط بر
امالً ای کظرگاه دو دنیـرسد که این دو نمی نظرکند... در نگاه اول به دنبال می
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شود که این دو دیدگاه در تر روشن میاند، اما باید بررسی دقیقفاوت از هممت
 ,Kokelmans) برندمی چندین طریق اساسی در توافق با یکدیگر به سر

1979:7).  
ریک از کند. در هر متافیزیک به زبان را بیان میتفکّ ۀدر این نقل قول کوکلمانس جانمای

ای برای ارتباط با دیگران در نظر گرفته شد است. در به عنوان وسیله دو دیدگاه ذکر شد، زبان

ها و فکرهای خود را به شنونده منتقل ای است که ازطریق زبان ایدهگوینده سوژه تلقیاین 

پیش  ایده و فکرها چون اشیای خود مبتنی است به این پیش فرض است که تلقیکند. این می

 دستی در خارج موجود باشند.

، تبودن اس -بدون از آن حیث که در –در و  جهانیت جهانابه تفسیر ارائه شد از بخش بن

 ت. مقابل دیدگاه ذکر شده اس ۀشود که تلقی هایدگر از زبان و زبانمندی است در نقطروشن می

ی برقراری ارتباط نیست، زبان افق معنادار ۀاول باید گفت که زبان به هیچ وجه وسیل ۀدر وهل

 ۀهایدگر محدود به مرحل ۀدوم افق زبان در فلسف ۀقی دازاین و جهان است. در وهلو محل تال

 های انسانی نیست. بلکه زبان مشرف بر دازاین و جهان است.تنگ ارتباط

ای قرار هطـواسبی ۀسیال مبنای خود را بر تجربـناسی اگزیستانـپدیدارش
« نمـکفکر می من»نوان ـاول به ع ۀلـسان خود را در وهـت انـداده اس

من توانا بر »و « ستمـمن قادر ه»نوان ـکه خود را به عـند بلـکدرک نمی
تدائاً به برون ـکند. به عبارت دیگر انسان ابدرک می« انجام کاری هستم

دهد که این محتوابخشی می خویش محتوا (ek-sistence)  ستاییـای
الیت و ساختن نه ازطریق دانش نظری بلکه در انجام عمل انضمامی، فع

  (ibid: 11). شودمحقق می
کند تا از دیالکتیکی آن با زبان هایدگر یارای آن را پیدا می ۀشیء و رابط ۀبه یاری نظری

شیء همه جا در  ۀرسد نظریهای محدود متافیزیک در مورد زبان جدا شد. به نظر مینظریه

ای ستهتوان تبیین شایآن نمیهایدگر حضوری روشن وتعیین کننده دارد و بدون لحاظ  ۀفلسف

 هایدگر ارائه کرد.  ۀهای مختلف فلسفاز بخش

 وجود و زماندیالکتیک زبان و شیء پس از  .2

شود. به طور کلی هایدگر در ت بیشتری برای زبان قائل میاهمیّ زمان وجود وهایدگر پس از 

سیال دازاین متوجه وجود تحلیل ساختارهای اگزیستان اش تمرکز را ازاین دوره از حیات فکری

به عنوان مقصد راه ترسیم شده بود،  وجود و زمانکند. در واقع آن چه که در و ظهورات آن می
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شود. زبان نیز دراین دوره از عنصر مقوم اگزیستانسیال اینک هم مبدأ پژوهش وهم مقصد آن می

هم یادآورشدیم  د وزمانوجو شود. گرچه درتفسیرگاه وجود میهترین جلودازین مبدل به اصلی

أکید دهد. اینک زبان با تتر از روابط انسانی رابه خود اختصاص میزبان دراین اثر هم افقی وسیع

کند. در این بخش از پژوهش با اتکا به و صراحت بیشتری خود را در اقلیم وجود مطرح می

، تحلیل خود را نوجود و زمادگر پس از ـیک زبان و شیء در حیات فکری هایـدیالکت ۀمسأل

خاب این دو ـکنیم. علت انتمیانه ـشناسستیـایز هـزبان و شعر وتم ۀمعطوف به بررسی رابط

شیء یک زبان وـدگر این است که دیالکتـم حیات فکری هایدوّ ۀموضوع در بررسی زبان در دور

رسی وع در برـت بیشتری دارد و باید اذعان کرد که این دو موضـوع صراحـدر این دو موض

دوم حیات فکری  ۀت زیادی است. هایدگر در دورفضای فکری هایدگر در این دوره حایز اهمیّ

ر شعر است. گاه تفکّوهـد. اساساً برترین جلـدهری را دوشادوش هم قرار میـر و شاعخود تفکّ

شود و فهم آن مطرح می وجود و زمانحات ابتدایی ـه هم در همان صفانتی شناسـتمایز هس

عریف مطابق با این ذات )منظور ت»نقش کلیدی دارد.  ایدگرـیابی به فضای کلی تفکر ههبرای ر

ده ت درآمبه مالکیّ وجود است که توسط وجود مسخر و ۀانسان به برون ایستایی( زبان خان

وجود  ۀاول تمرکز به رابط ۀدر این نقل قول در درج  (Hediegger, 1996: 236).«است

م اگزیستانسیال دازاین بلکه افق فهم وجود دوم زبان دیگر نه عنصرمقوّ ۀاست و در درجو زبان 

است. وجود و زمان پس از  ۀدور هایدگر در ۀاست. بنابراین زبان از موضوعات اساسی فلسف

 د. رسزبان فهم سخنان هایدگر در این دوره غیرممکن به نظر می ۀبدون بررسی موشکافان

 رابطه زبان و شعر .0-2

 ۀجایی را برای تأمل روی ذات هنر در فلسف وجود و زمانمند نظام رسید که ساختاربه نظر نمی

هایی تحت عنوان به ایراد سخنرانی 4081و  4089های هایدگر باقی گذارد. هایدگر در سال

در معنای عام کلمه به یکی  بعد هنر و شعرپرداخت. در واقع از این کتاب به  هنری سرآغاز کار

 شود.یادین تفکر هایدگر تبدیل میاز موضوعات بن

از شعر  تفسیری ،سرآغاز کار هنریمیان زبان و شعر آثار  ۀدر این قسمت برای دریافتن رابط

د مشاهده ش وجود و زماندهیم. در تفسیر را مورد بررسی قرار می راه به سوی زبانو  هولدرلین

ی میان دازاین و هستی تودستکه یافتگی پدیدار جهان همواره معطوف به دیالکتیکی دوگانه 

پذیر نبود. گشودگی دازاین براساس است. این دیالکتیک بدون گشودگی هر دو طرف امکان

ها قرار ارجاع ها وساختارهای اگزیستانیال یافتگی، فهم و گفتار و گشودگی جهان براساس نشانه
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است.  ترلمروهای انضمامیدرق ۀراه خواستار آزمودن این دیالکتیک دوگان ۀداشت. هایدگر در ادام

 شناسی بنیادینیکی از این قلمروهای انضمامی هنراست. به منظور تأسیس هستی

(Fundammantal ontology) های انضمامی آن به طور دقیق باید رابط وجود و افق

 های انضمامیبررسی این افق وجود وزمان بهبررسی شود. هایدگر در حیات فکری خود پس از 

شود. هایدگر با بررسی با پرسش از چیستی شیء شروع می سر آغاز کار هنری. پردازدمی

واقعیتی است معلوم »گذارد: ها را کنار میآن ۀهای مختلف شیء در تاریخ متافیزیک همتعریف

اند که موجود به طور کلی چیست، چیزها از حیث شیء را مطرح کردهاز از دیربازتا از پرسش 

 (0: 4800هایدگر، «)اندموجود معیّن پیش چشم آمدهچیزبودن همواره چون 

برای رسیدن به ذات اثر هنری باید شی را از  ،از آن جایی که کار هنری هم شیء است

یست. به ذات حقیقی شیء ن ما تلقی های گذشته رها کرد. تعاریف متافیزیکی قادر به رساندن

و صورت و تحلیل شیء به امر  به طورکلی تعریف شیء به جوهر حامل اعراض، ترکیب ماده

 قابل محاسبه )تعریف مدرنیته از شیء(، چیزی جز تاخت و تاز به شیء نیست. 

آمد، چیز را حامل خصوصیات  در طریق تبیین شیئیت، سه طرزی که نمود
کنند. در طول تاریخ وحدت شتات محسوسات، ماده صورت پذیرفته تصور می

ده را های نامبرگذریم، گزارشآن در میحقیقت موجود به تفصیلی که اکنون از 
در هم ادغام کرده است. این ادغام اعتبار هریک را قوت وگسترش داده است. 

هم ابزار و هم  ،اندبر همه چیز راست افتاده تا بدان غایت که به وجهی یکسان
 .(41 )همان: کار

ین جا هم از شیء رسید. در ایابی به ذات هنر ابتدا باید به تعریف متفاوتی بنابراین برای ره 

گیرد. قبالً های ابزاری را پی میتحلیل هستی وجود و زمانهایدگر به پیروی از خط مشی 

مشاهده کردیم که در استفاده از ابزار مادامی که در آن خللی یافت نشود، ما آن را بدو توجه و 

در آن  شود که یامشخص می بریم. بنابراین ابزار بودن ابزار صرفا در جاییالتفات به کار می

ابزاری از بیرون مورد بررسی قرار گیرد. هایدگر برای رسیدن به  ۀخلل ایجاد شود یا آن شبک

سیر اثر ونگوک راسرآغاز تف «های یک روستاییکفش»تابلوی  سرآغاز کار هنریتعریف ابزار در 

ی را از بیرون مورد ابزار ۀیک شبکسرآغاز کارهنری دهد. در واقع هایدگر درخویش قرار می

 ارسرآغاز کتحلیل ابزار مبتنی بر مختل شدگی و در  وجود و زماندهد. چرا در بررسی قرار می

که در اثر  توان گفتابزاری است؟ در جواب می ۀتحلیل آن بسته به نگاه بیرونی به شبک هنری

 حض ایجاد خللهای عالم وجود دارد. در برخورد با تودستی به مهنری چیزی بیش از تودستی
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شویم. برای مثال ابزاری می ۀدر آن، متوجه قرارگرفتن آن هستی تودستی در یک شبک

کرد که چکش در آن قرار داشت ولی اثر هنری ابزاری می ۀناکارآمدی چکش ما را توجه به شبک

ه کرساند. به عالوه باید گفت با واردکردن ما به افق و عالمی تازه ابزارها را به آشکارگی می

نگاه بیرونی به اثر هنری به هیچ وجه به معنای ابژه تلقی کردن اثر هنری نیست. برای دریافت 

اثرهنری ابتدا باید وارد عالم آن شویم و با خارج شدن از آن عالم، قادر به توصیف آن هستیم. 

افق به هم  تهـبنابراین فهم اثر هنری به هیچ وجه در گرو ابژه تلقی کردن آن نیست بلکه بس

 شدن و قرارگرفتن در عالم آن است. 

گرچه ابزار بودن ابزار به کارآیی آن است اما این خود به تمام معنا به 
 (verläblichkeit) عتمادیت اوجود ذاتی ابزار بسته است. این را قابل

  (09 )همان: «نامیممی
ی ما با ت و آشنایشود. قابلیت اعتماد به موانسابزار براساس قابلیت اعتماد آن تعریف می

خود، براساس اعتماد و انس ما با آن  ابزارها اشاره دارد. برای مثال به هنگام به پاکردن کفش

های عملی مکرر برای ما شود. این انس و اعتماد در مواجههای میان ما وکفش برقرار میرابطه

اری را برای های ابزحاصل شده است. قابل اعتماد بودن خود هستی تودستی است که هستی

فش کنیم، ذات کمحافظت تعریف میرساند. وقتی کفش به ابزاری در جهت ما به آشکارگی می

یابد ولی شود که در ارتباط با کارایی آن برای سوژه معنا و مفهوم میدستی تلقی میهستی پیش

ستانه دعملی و نزدیک ما با کفش است. قابلیت اعتماد افق تو ۀقابلیت اعتماد بسته به مواجه

توان دو نوع کفش یکی کفش ما و هستی مورد همّ است. در این جا میاز انس میان فراهم آمده

معمولی در زندگی هر روزینه و یکی کفش در تابلوی ونگوک را از هم جدا کرد. کفش معمولی 

کند ولی کفش ابزاری خود می ۀشود و ما را متوجه شبکبه محض ورود خلل در آن چشمگیر می

 رساند. ابزاری را به آشکارگی می ۀشبک ۀتابلوی ونگوک با وارد کردن ما به عالم و افق تاز در

ای شود، با بخشش آرام دانهانداز می کفش ندای خاموش زمین طنین در
از معبر زمستانه، در این  برس و در خود شکفتگی بی وجه آیش دور

ن شادما گفتار بیشکایت از زمان اندیشیدن، ابزار جای گرفته است، بی
شدن، برآوردن نیاز، تشویش زایش و لرزش از هول مرگ. این ابزار 

شود.... شاید نگاه داشته می زتعلق دارد به زمین و در عالم زن کشاور
 بینیمها همه را ما فقط در کفش نگاشته شده است که باز میاین

 .(40)همان: 
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رای ورود به عالم و افقی جدید است. تازه ب ۀهنری در گشودن دریچ اثر ۀبنابراین مشخص

انفتاح دریک اثر هنری بیشتر باشد، آن اثر به ذات وحقیقت هنر  این گشودگی و اندازه که هر

از روی حقیقت چیست. بدترین خودفریبی  رکه پای افزا کار هنری آگاهی داد»تر است. نزدیک

( 07مان:ه«)را تصور کرد بژکتیو بود که این همهواست که بپنداریم وضعی که رفت کاری س

 اصل تقلیدهنری ح بژکتیو نیست. اثرواثر هنری هیچ یک س ۀکار بینند بنابراین کار هنرمند و

(imitation) .ۀندسازد و بینهنرمند با واردشدن به افق گشودگی چیزها، عالمی را می نیست 

امل میان عالم هنرمند کند و هنر نیزدر تعاثر هنری با واردشدن به عالم هنرمند آن را درک می

عینی  با کفش «های یک روستاییکفش»افتد. در تابلوی هنری اتفاق می اثر ۀو عالم بینند

 نمادی زبانی برای آشکارگی عالم روستایی است. بنابراین یروبرو نیستیم. کفش در این نقاش

رنظرگرفتن . درسدراه به نظر نمیاین گفته که کفش در این تابلو کفش نیست استنتاجی بی

کفش به عنوان نمادی در جهت به ظهور درآوردن عالم روستایی، درنظرگرفتن آن به عنوان 

ها از طریق نظام ارجاع وجود و زمانهای تودستی در یک عالمت زبانی است.آن چنان که هستی

را ای نمادبودنش دریچه ۀکردند، این جا هم کفش به وسیلها پدیدار جهان را آشکار میو نشانه

 کند.برای فهم عالم روستایی باز می

صرف نظر از تفاوت ذکر شده میان کفش عینی وکفش در تابلوی نقاشی هر دو در این امر 

را  سرآغاز کارهنریآیند. تا این جا تحلیل هایدگر در مشترکند که توسط زبان به فهم درمی

نقش  ۀت ولی زبان در ادامهای ابزاری یکی گرفدر باب هستی وجود و زمانتوان با تحلیل می

رده بنابراین پ گشاید.یابد. اشاره شد که اثر هنری عالمی را برای ما میت بیشتر میو اهمیّ

دانیم که هایدگر حقیقت را در ت الینفک اثر هنری است. از طرف دیگر میبرداشتن خصوصیّ

ثیق وجود پیوندی و کند. بنابراین میان اثر هنری و ذات حقیقتآثارش به نامستوری تعریف می

برداری خویش تجلی حقیقت است. برای دریافت بهتر پیوند دارد. اثر هنری در خصوصیت پرده

 میان حقیقت و هنر باید مثال هایدگر در مورد معبد یونانی را درنظر گرفت.

کند، گشاید و آن عالم را به زمین باز میمعبد ایستاده برجا عالمی را می
آید. مچون سرزمینی که وطن مألوف است برمیاز این رهگذر زمین ه

هرگز چنان نیست که مردم و جانوران، گیاهان و چیزها، اول برابر 
ایستاهای باشند، الیتغیر که پیش دست و شناخته شده اند و سپس 
محیطی را فراخور معبدی که آن هم روزی به جمع حاضران افزوده 

 (.00)همان:  فرا بنماید شده است،
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شوند. معبد یونانی ها، مرگ، افتخار، ننگ و... با هم جمع میمعبد یونانی مسیرها و راه در

کند که خود این معبد ره میاشا در ویژگی گردآورندگی خویش یک اثر هنری است. هایدگر

حاصل دیالکتیک زمین و عالم است. به طوراجمال باید گفت که منظور هایدگر از زمین و عالم 

مستوری و نامستوری است. زمین نماد مستوری و عالم نماد گشایش و نامستوری  اشاره به

ه معنای باست. معبد یونانی از جهت گردآورندگی مستوری و نامستوری حقیقت است.حقیقت 

است. اثر  ما با چیزها از وجهی ۀناپوشیدگی همواره همراه با پوشیدگی است. همیشه مواجه

اش به دو هنری هم ظهور وجود و هم غیاب آن است. بنابراین اثر هنری از جهت بستگی ذاتی

 پوشیدگی و ناپوشیدگی با حقیقت هم ذات است. ۀنحو

نیست، بلکه رخدادی ناپوشیدگی موجود حالتی موجود و پیش دست 
است. ناپوشیدگی نه صفت چیزها در معنای موجودات است و نه صفت 

  .(80)همان:  هاجمله
هنری حاصل ستیزه زمین و عالم و ناپوشیدگی و پوشیدگی است. بیشترین  ناپوشیدگی اثر

 از هر هنری»زبان شعر است.  ۀبهترین جلو ظهور این ناپوشیدگی از نظر هایدگر زبان و ۀجلو

 بنابراین .)همان( آن رو که به آشکارگی رساندن حقیقت وجود بماهو موجود است، شعر است

تمام هنرها از نظر هایدگر نوعی سرودن شعر است. باید توجه کرد که شعر در این جا به معنای 

 سخن آهنگین و بر آمده از خیال نیست.

به ظهور درآوردن چیزی قابل توجه اهمیت سرایش در شعر است. سرایش به معنای  ۀنکت

است. شعر در این معنا ویژگی تمام هنرهای معماری، نقاشی، پیکرتراشی و.. است. تمام این 

برای دریافت صحیح از معنای شعر الزم است از زبان »رسانند. هنرها چیزی را به ظهور می

ت که به دانسآگاهی دادن  ۀتصوری درست داشته باشیم. بنابر نگاه متداول زبان را باید وسیل

آید. ولی زبان فقط تعبیر لفظی یا کتبی و مرافعه و کالً به کار تفهیم و تفاهم میکار گفت و گو 

آنچه از آن آگاهی باید داد نیست بلکه حق آن است که زبان موجود را چون موجود به گشودگی 

 .(98)همان:  «آورددر می

سرایش، چیزها را به ظهور  کار زبان به گشودگی درآوردن چیزهاست و هنردرمعنای

ع برد. تعریف هنر به شیء در واقیک دیالکتیک دائمی به سر می رساند. پس زبان و هنر درمی

گو بلکه  و ارتباطی دازاین برای گفت ایهنر است. زبان نه وسیله بیانگر رابط نزدیک زبان و

وبرو راز زبان در آثار هایدگر  مأوا دارد. بنابراین با دو سطح چونان افقی است که دازاین در آن
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ر کند. ددر این سطح زبان چونان افقی است که ابزارها را برای دازاین آشکار می -4شویم: می

 این سطح زبان افق دیالکتیک دازاین و تودستی است.

هنری و دازاین است. زبان در این  معنای شعری افق حاصل آمده از دیالکتیک اثر زبان در

ترین جایگاه زبان در تر است. اگر آنطور که گفته شد اصلیبه حقیقت نزدیک تر وسطح اصیل

سرایش باشد، بنابراین زبان در معنای افق فهم این سرایش هم جایگاه برتر از جایگاه زبان در 

ها مجزا و متمایز را از هم را سطح اول دارد. البته منظور این نیست که زبان در هایدگر افق

لکه منظور این است که دازاین همواره در زبان قرار دارد، براساس نسبتش با دهد بتشکیل می

 سرآغاز کارگزیند. بنابراین هایدگر در پرسش از وجود در یکی از افقهای تودرتوی زبان مأوا می

 این اثر هم به وضوح بینی تودستانه هایدگر درداند. جهانزبان را افق فهم اثر هنری میهنری 

 اثر هنری و ۀمادّ شود، اثر هنری ترکیب فرم و محتوا نیست. هم در انتخاب موضوع ودیده می

 کند.یای را بازی مهای ابزاری نقش تعیین کنندهی به اثر هنری تحلیل هستیهم در نگاه کلّ

تاده از جدا اف در ارتباط با موضوع اثر هنری باید گفت که موضوع آن صرفاً شیء پیش دست و

. از آن ی تودستی استاسایر اشیاء نیست. موضوع اثر هنری همیشه ابزاری در ارتباط با شبکه

آن هم باید گشوده و باز باشد  ۀجا که ویژگی اثر هنری انفتاح و گشودگی است، موضوع و ماد

 و این گشودگی فقط در شیء تودستی وجود دارد. 

ای نگاه سوژه به متعلق شناسایی نیست. اثر هنری چنانکه نگاه کلی به اثر هنری هم به معن

کند. این واردشدن به اقلیمی تازه هم نوعی هستی مشاهده شد ما را وارد قلمرو و اقلیمی تازه می

دائمی  هنری دیالکتیک عالم به عنوان دو جز اصلی اثر تودستی با ویژگی ستیزه است. زمین و

آورند. این چنین نیست که بخشی از اثر هنری حقیقت می حقیقت و ناحقیقت را در آن به وجود

هنری را از ذات  را اشغال و بخش دیگری از آن ناحقیقت را اشغال کند. این چنین نگاهی اثر

ای از درآمیختگی حقیقت و ناحقیقت است. هر جزیی از سازد. اثر هنری آمیزهخویش جدا می

 حین حقیقت بودن، ناحقیقت است. این اثر در

اصلی  ۀدهد. ایددوباره موضوع زبان را مورد بررسی قرار می راه به سوی زبانایدگر در ه

این کتاب پیداکردن مسیرهایی برای دریافتن و تجربه کردن زبان است. هایدگر در این کتاب 

 پردازد.می (word) کلمهعنوان  به تفسیر شعر جرج استفان تحت

 راهی ساحل وطن خویش شدم»
 گرگ و میش شفق در انتظاری تا
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 اله سرنوشت نامی در موطن خویش یافت
 گاه توانستم آرزومندانه این نام را محکم در آغوش خویش بگیرمآن

 حال شکوفایی و تأللو است اکنون این نام در برابر من در
 هنگامی که از سفر دریایی شاد خویش رجعت کردم
 اجری برای من بود بسیار بزرگ و غیرقابل دسترس

 ها در جست و جو بود و خبر دادنوشت مدتاله سر
ای در در اعماق این سرزمین هیچ چیز نظیر آن چه را که تو در آغوش گرفته

 گیرندآغوش خویش نمی
 و آن نام بی درنگ از دستان من محو شد

 موطن من هرگز آن جواهر و گنج را بخشش نکرد
 گاه با حالتی توام با اغماض و ناراحتی گفتم: آن

 «ندارد. بودنکه کلمات از سخن گفتن باز ایستند هیچ چیز یارای آن جا 
 (Heidegger, 1971: 57)  

سرنوشت  ۀاین که اله پردازد.ت شاعری و سرایش میشاعر در قسمت اول شعر به اهمیّ

سرنوشت آوردن نام و کلمه  ۀآورد. در این جا کار الههایی برای شاعر از سفرش به ارمغان مینام

 آیند. ازتوجه داشت که از نظر هایدگر چیزها با نامیدن به ظهور و درخشش در میاست. باید 

پیش  تجرج استفان معنای دیگری نیز دارد و آن تقابل هایدگر با سنّ ۀطرفی تفسیر شعر کلم

ت مسیحی با تحقق آفرینشگری ت مسیحی کلیسا است. کلمه در سنّاز خود مخصوصاً سنّ

مهمی است برای  ۀاً به ظهوردرآوردن وجود است. این خود نتیجمطابقت دارد، در این جا صرف

امالً مفاهیمی متافیزیکی فهمید. ک ۀدریافتن این نکته که زبان، وجود و جهان را نباید به منزل

زبان قرار دارد ولی این به معنای  ۀوسیعی به نام شبک ۀدرست است که دازاین درون شبک

دازاین در یک ارتباط دوگانه هستند و هرکدام در ان و متافیزیکال بودن این شبکه نیست. زب

دیالکتیک همیشگیشان به وجود هم نیاز دارند. دازاین از آن جهت نیازمند زبان است که اساسا 

بدون قرارگرفتن در افق زبان، فهم هرچیزی ناممکن است و زبان نیز به دازاین از آن جهت نیاز 

جهان و وجود  ۀرسند. این سخن درباربه آشکارگی نمی هایشدارد که بدون دازاین زبان و افق

 هم صادق است.

دقیق میان کلمه و شئ اشاره شده است. اوالً باید گفت  ۀشاعر به رابط ،در قسمت آخر شعر

گاه م مربوط به خود شاعر و جایدوّ ۀرسد. اما نکتزبان به ظهور و آشکارگی می ۀکه شیء به وسیل

قوه خیال  ۀشاعر از جایی بیرون از قلمرو کلمات و زبان و به وسیلاین چنین نیست که آن است. 
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گوید. خود به سرایش بپردازد. شاعر در قلمرو کلمات قرار دارد و از جانب کلمات سخن می

کلمات یک موقعیت تودستانه و همراه با کنش و واکنش  ت شاعر در قلمروبنابراین خود موقعیّ

ت است که از نظر هایدگر شنیدن ازاین جهت هم حایز اهمیّ ۀشاعر با این قلمرو است.این نکت

م بر گفتن است. شاعر ابتدا باید سخن کلمات را بشنود تا بتواند به سرایش و شاعری بپردازد. مقدّ

وستگی هم پی»هم به آن التفات داشته است.  زمان وجود ودر کتاب  ای است که هایدگراین نکته

ا توجه به امکانی اگزیستانسیال که به خود گفتار تعلق دارد را پذیری را بگفتار با فهم و فهم

توان گویا و روشن ساخت. این امکان چیزی نیست جز شنیدارها. بر سبیل تصادف نیست که می

نیوشا بودن در  (803: 4803 )هایدگر، «ایمگویی آن را نفهمیدهایم میوقتی چیزی را نشنیده

 دیالکتیکی ۀمشاهده شد که رابط وجود و زماندر تفسیر  جز امکانات فهم است. وجود و زمان

 یافتگی، فهم و زبان وجود دارد. گانهمیان ساختارهای سه

هرگفتن اصیلی از نظر هایدگر مبتنی بر خوب شنیدن است و در صورت نبودن این خوب 

هم ف یکی از امکانات وجود و زمانآید. نیوشایی که در شنیدن هرزه درایی درگفتار پیش می

 ۀگیرد. شاعر در حوزدر قلمرو وجود قرار می وجود و زمانفکری هایدگر پس از  است، در افق

دهد. بنابراین گفتار اصیل مستلزم نیوشایی وجود قرار دارد. وجود وی را مورد خطاب قرار می

ن با گفت»کند. خوب شنیدن است ولی این گفتار هم چیزی را آشکار و هم چیزی را پنهان می

این مجال بروزدادن  به معنای مجال بروز دادن در ارتباط است و Saganقدیمی نروژی  ۀژوا

دادن و گستردن آن چیزی است که ما عالم  ساختن یعنی ارائه در معنای آشکارگی و رها

 «روشن کردن و در عین حال پوشاندن عالم است. نامیم. از جهت دیگر گفتن نمودارمی

(Heidegger, 1971:93) که اثر هنری حقیقت و ناحقیقت را همراه خود دارد،  طور آن

یش ت متافیزیکی پدر جهت کامالً مخالف سنّ هایدگر ۀگفتن نیز این آمیزه را داراست. این آموز

داد ولی از صدق و یا کذب را به خود اختصاص می ت پیش از وی گزارهاز خود قرار دارد. در سنّ

گشودگی است، گزاره در فضایی از حقیقت و  انوی ازث هایدگر گزاره شکل اشتقاقی و نظر

 برد.ناحقیقت به سر می

ت گیریم. در مواجهه سنّهوا بارانی است را در نظر می ۀشدن مسأله گزار تربرای روشن

از بارانی بودن هوا با عالم عین مقایسه  متافیزیک با این گزاره تصورات ذهنی و بازنمودهای ما

شود. در این مواجهه با بارانی بودن هوا در عالم عین گزاره صادق می شود وو تطبیق داده می
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ایم، گزاره ایم تصوراتمان را برشیء تحمیل کردهعالوه بر اینکه به خود چیزها مجال بروز نداده

 ایم.را محل ظهور حقیقت در نظر گرفته

یر دن هوا تفسگشودگی میان ما و بارانی بو ۀهایدگر این گزاره را به دیالکتیک دو نحو

کند. با گشودگی بارانی بودن هوا برای ما رطوبت آن، آرامش دهنده یا آزاررساننده بودن آن می

اند. ماند. زبان و حقیقت در یک فضای تودستانه نسبت به هم قرار دادهو...پنهان باقی می

بان وجود ت زبان همان زماهیّ»اساسی دارد:  ۀبحث خود دراین کتاب یک جمل ۀهایدگردر ادام

سخن به میان آمده  (essence) تماهیّ ۀدر قسمت اول عبارت از واژ (ibid: 44)«است.

ای متافیزیکال و اشاره به چیستی مفهومی یک شیء دارد. معکوس کردن است. ماهیت واژه

ند کاشاره می گرا است. هایدگرجای زبان در عبارت دوم به معنای بر گذاشتن از سنت ماهیت

ای در اختیار انسان برای انتقال اطالعات نیست. انسان کار بر زبان نیست. گر وسیلهکه زبان دی

 گاه خویش جای داده است. بلکه این زبان است که دازاین را در سکونت

 تفسیری از شعردر کتاب  راه به سوی زبانو  سرآغاز کار هنریهای مفاهیم اصلی کتاب

رف نیست که انسان به مانند چیزهای دیگر مالک ای صزبان وسیله»شود. حفظ میهولدرلین 

آن باشد. بلکه برعکس، تنها به یاری زبان است که انسان در معرض گشودگی وجود قرار 

های گیرد. تنها درجایی که زبان است، جهان وجود دارد. این گفته به این معنی است که حوزهمی

زیادگوییش موجب  هانه وادلبخو دهد. اما همچنینالعمل را تغییر میداوری، عمل وعکس

انسان باشد بلکه رخدادی است  ی نیست که تحت حاکمیّتاانحطاط وخلط است. زبان وسیله

در  (Heidegger, 1984: 142)«دارد. ن امکان وجود انسان را تحت حاکمیّتکه واالتری

ر هم هایدگ ترین جمالت این کتاب است بایدگفت که بازتفسیر این نقل قول که یکی از کلیدی

کند. زبان ابزار انتقال اطالعات انباشته شده نیست. زبان نه یک بر ابزار نبودن زبان اشاره می

ندزبان سودمند و ناسودم ۀبه دو جنب وجود و زمانابزار بلکه یک ناحیه و اقلیم است.هایدگر مانند 

ر معنای اصلی دازاین رساند و در غیکند. زبان در معنای اصلیش وجود را به ظهور میاشاره می

 برد. را تا سراشیبی سقوط پیش می

 ای است که در مواجهه با دوکتاب قبلی هایدگرتفسیر این نقول قول نکته سوم در ۀاما نکت

در ابتدا باید  است.event) ) فرو گذاشته شد.آن نکته درنظرگرفتن زبان به عنوان یک رویداد

که  رویداد این است ۀاق نیست. دریافت غالب ما را واژگفت رویداد اصالً به معنای حادثه یا اتف

ای بدون سبق قبلی پا به عرصه وجود گذاشته است. اما رویداد در نظر هایدگر درست حادثه
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برعکس این است. رخدادگی ویژگی ذاتی زبان است. رخدادگی زبان تلقی زبان به عنوان افقی 

وی از اصول قرارگرفتن در آن اقلیم بتوانیم با پیر پویا است. اقلیم زبان، اقلیمی ثابت نیست که با

و قواعد ثابت از جانب وجود سخن بگوییم، بلکه برعکس افق زبان، افقی پویا و قرارگرفتن در 

 دیالکتیک دائمی با وجود است. ۀآن به منزل

نواحی  ۀیابی به همزبان چون امری نشانگر و چیزی که قادر به دست

گوید، دازاین تداعی هرآنچه را که ظاهر می حضور است در رویداد سخن

 :Heidegger, 1971).خواندشود را فرا میشود و یا پنهان میمی

124)  
به نواحی حضور و در رویداد سخن گفتن آن اشاره به پویایی افق زبان است.  دسترسی زبان

به معنای  ereugenو  eräugenهای است که با واژه ereignis آلمانی ۀرخداد معادل واژ

 دریافت چیزی از طریق شنیدن، هم خانواده است. 

صحبت  ردن وـان به زمان فکر کردن، درک کـرخداد به معنای این است که وجود خودم

ه ودات بـالزم با آوردن موجـیم. همچنین این واژه مـموجودات به گشودگی برسان ۀکردن دربار

  .(Lee Braver, 2009: 112) استرای مـها بآشکارگی آن ۀناحیه گشودگی یعنی ناحی

سپاری همواره در ناحیه سپاری به وجود است. این گوشبنابراین رخداد به معنای گوش

ر رساند. هایدگودات برای ما به آشکارگی میـپاری به وجود، موجـسدهد، با گوشواقفی رخ می

 تهیص یافـداد تخصـیآورد. رویص میـن رویداد را همراه با تخصـن گفتن از دازایـهنگام سخ

(event of appropriation) اح انفت ۀگرفتن در ناحی اشاره به ویژگی خاص دازاین در قرار

سپاری به دازاین وگوش ۀو گشودگی است. رویداد تخصیص یافته دازاین دیالکتیک تودستان

اد تخصیص دکند و رویندای وجود است. بنابراین رویدادگی زبان افقی پویا را برای ما ترسیم می

از زبان  ۀاندستسپاری به ندای وجود به رو تلقی ابزاری و پیشدازاین با تأکید به گوش ۀیافت

 پردازد. می

 شناسانهتمایز هستی. 2-2

الیت ـعدگر در سراسر فـهایدگر است. های ۀمفاهیم اساسی فلسف شناسانه یکی ازهستی تمایز

ش ـرسزیک این پـت متافینظر هایدگر کل سنّ کند. ازاش پرسش از وجود را دنبال میفلسفی

ت نّـوشی وجود در سـپرده است. برای رهیابی به منظور از فرامـس اساسی را به دست فراموشی

ود دگر بارها در آثار خـی کرد. هایـت بررسـناسانه را به دقـشیـایز هستـمتافیزیک باید تم
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 «یان وجود و موجود است.فراموشی وجود، فراموشی تمایز م»کند که: اره میـاش

(Heidegger, 1996: 216)  .منظور از وجود در این تمایز قلمرو وسیع موجودات است

 فهومی عام و در قالب وجود برترـوجود را ازهمان ابتدا به صورت م ت متافیزیکسنّ

(supreme being) داند که ضرورت کند. هایدگر به خوبی میو وجود مقدس بررسی می

 سکند که ما وجود را نه به عنوان یک مفهوم یا وجودی مقدّوجود اقتضا می ی دربارهورزاندیشه

متافیزیک  تبلکه آن را چون فرآیند انفتاح در نظر آوریم. توضیح اینکه از نظر هایدگر وجود در سنّ

رقراری متافیزیک قادر به ب تشناسی سنّبه شکل مفهومی و انتزاعی تعریف شده است، هستی

میان وجود و موجود نبوده است. تمایز هستی شناسانه حاکی از به آشکارگی رسیدن ارتباط 

موجودات در قلمرو وجود است. قلمرو وجود، اقلیمی ثابت و مفهومی نیست، بلکه آن اقلیمی با 

 های چندگانه است.گشودگی های گوناگون وافق

 the essence of) ذات جهاتشناسانه برای نخستین بار در تبیین تمایز هستی

reason) کند با ایجاد مبنایی سعی می وجود و زماندر  شود. در حالی که هایدگرمطرح می

اساسی این  ۀهای قبلی فراتر رود، مسألشناسیشناسی بنیادین از هستیبرای هستی

 ۀشود، مسألمسکوت گذاشته می وجود و زمانشناسانه در شناسی یعنی تمایز هستی هستی

دازاین است. تمایز میان  ۀشناسانروشن کردن ساختار هستی وجود و زماندر  اساسی هایدگر

شود. تمایز شود ولی تبیینی از آن عرضه نمیوجود و موجود گرچه در این کتاب مطرح می

شود. تفسیر ما از ظاهر میذات جهات شناسانه برای نخستین بار به صورت صریح در هستی

صل ات عنوان ـدگر تحـکز بر روی این اثر واثر دیگر هایمتمر دیالکتیک میان زبان و شیء

ود ـشن میـروش ود و زمانـوجن قدر از تحلیل ـهمی است. (principle of reason)جهت

های درون جهانی ناچار به پیش فرض گرفتن وجود است. تیـکه دازاین در التفات به هس

این  تا کیفیّن و وجود تمایز است. امّهای درون جهانی مورد اهتمام دازایتیـبنابراین میان هس

نه هنوز برای ما مبهم است. برای ورود به اـتی شناسـروض و کیفیت خود تمایز هسـوجود مف

 معطوف . ذات جهاتاین دو اثر به اختصار توضیح داده شود ۀبحث الزم است که مقدمتاً دربار

ای روشن شدن مسأله است. بر (problem of transcendence) استعال ۀبه بررسی مسأل

معنای  ۀترین بیان درباراستعال را روشن کنیم. روشن استعال ابتدا باید منظور هایدگر از مسأله و

مسأله اشعار به چیزی دارد »کند. مطرح می سواالت اساسی فلسفهمسأله را هایدگر در کتاب 

اند دهنظر گرفته شکه قبالً به صورت جدّی پرسیده نشده است. مسائل به عنوان سواالتی در 
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 اند. مسائل آرای قبلی را سازگار وهای قبلی بودهیافتن پاسخ یا اصالح کردن پاسخکه موضوع 

اند و هم های اصیل شدهدادند. بنابراین این چنین مسائلی مانع پرسشمطابق با هم نشان می

ند، در حقیقت دادهایی که هرگز مطرح نشده بودند را خارج از چارچوب نشان میچنین پرسش

مسأله آن چیزی  نبنابرای (Heidegger, 1994: 8)«کردند.ذات پرسشگری را منحرف می

هایی برای همواره بدون روشن شدن خود مسأله پاسخ است که مورد بررسی دقیق واقع نشده و

آن ارائه شده است. مسأله نه به معنای مشکل یا معضل بلکه امری است که مورد تحلیل 

انه واقع نشده و ذات آن برای ما مبهم باقی مانده است. با روشن شدن مسأله باید پدیدارشناس

ته است. ای داشای دیرینهت متافیزیک ریشهرا فهمید. اصطالح استعال در سنّ منظور از استعال

اند. اما قرون وسطی به موجود برتر و قلمروی مافوق ماده قلمرو استعالیی گفته ۀمثالً در فلسف

است.  کانت استعالیی بیشتر در مقابل کاربرد این واژه نزد هوسرل و ۀهایدگر از واژ ۀاستفاد

 idea of) پدیدارشناسی ۀدـایهوسرل نظرات خود در مورد استعال را در کتاب 

Phenomenology) هوسرل معطوف به چگونگی تعلق  ۀبسط داده است. استعال در فلسف

ت مربوط به دانش عینی، دانش طبیعی و دانش ـخشنا» ایی است.ـگرفتن ابژه به سوژه شناس

تر دانش ریاضیات امری استعالیی است. در دانش فرهنگ وهم چنین به طور قابل مالحظه

شود که: چگونه شناخت ترین حوزه امر استعالیی این سوال مطرح میتزلزلـعینی به عنوان م

بد که در قلمروی آگاهی یایابد؟ چگونه آن به وجودی دست میبه فراسوی خویش دست می

 (Husserl, 2001: 116)«نیست؟

آن  ۀخود یعنی دانش عینی تا باالترین مرتب ۀترین مرحلامر استعالیی در هوسرل از پایین

 ۀمعطوف به یافتن رابطnetico-noematic) ) اندیشیده -یعنی تحلیل ساختارهای اندیشنده

 transendental)یاستعالی ۀخود را فلسف ۀابژه است. کانت فلسف میان سوژه و

philosophy) استعالیی شرایط پیشینی است که علم را ممکن  ۀخواند. منظور وی از واژمی

 کند.می

 کانت شرط حصول شناسایی علمی است. بنابراین مقوالت فاهمه و ۀامر استعالیی در فلسف

هایدگر   باید گفت کهاستعال ۀواژ ۀاند. با این توضیح مختصر درباراصول فاهمه هر دو استعالیی

 پذیرد.استعالیی نمی ۀهیچ کدام از این دو تعریف را برای واژ

یرد. گاستعال را به کار می ۀاولین جایی است که هایدگر واژ وجود و زمانبند شصت و نهم 

جهان از آن جا که در »است.  در جهان بودن و مسأله استعالی جهان ،زمانمندیعنوان این بند 
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 جهان باید پیشاپیش برون انمندی برون خویشانه بنیاد دارد، استعالیی است.وحدت افق زم

 آن بتوانند در معرض ۀخویشانه گشوده باشد، تا بدین سان هستندگان درون جهانی از سوی

هایش در پیشاپیش برون خویشانه و درافق برون خویش مواجهه قرار گیرند. نه مانندی خود را

 آید که در آن جا درزماند، به سوی آن هستندگانی باز میخود را میدارد و در حالی که نگه می

 . (010 :4830)هایدگر،  «آیندمعرض مواجهه می

بنابراین استعال نه به عنوان شرط پیشین شناخت و نه رابط میان سوژه و ابژه بلکه افقی 

ه جهان و است که هستندگان درون جهانی را برگرفته است. افق استعالیی اوالً مربوط ب

های تودستی دارای کلیت ارجاعی هستند، های تودستی است. قبالً اشاره کردیم که هستیهستی

ها دارای استعال یعنی از خود فرارفتن هستند. دازاین به جهت جهانمند بودن بنابراین این هستی

در  ود وزمانوجدارد. بنابراین استعال در  و قرارگرفتن در افق زمان هستی از خود بیرون شونده

های ابزاری و دازاین است. قبالً گفتیم که زبان افقی است که این دو سطح دو سطح هستی

از این »گیرد. زبان جامع استعالی دازاین و استعالی اشیا درون جهانی است. استعال را در بر می

د که تنها نیسای از صورتکند، شبکهتعیین می گری که ساختار جهان راهای داللترو نسبت

ایی بی جهان بر روی ماده بیندازد. دازاین واقع بوده، در حالی که خود و جهان خود را در سوژه

 در معرض هاها به سوی هستندگانی که در این افقفهمد، از این افقوحدت برون خویشانه می

ه در چگون توان به این پرسش برگرداند:استعال را نمی ۀگردد... مسألآیند، باز میمواجهه می

ای شوند، سوژه از خود به سوی ابژهجهان همسان و یکی می ۀها با ایدجایی که مجموعه ابژه

دهد شناختی به هستندگان امکان میچیست آن چه از حیث هستی رود؟ باید پرسید:برون می

دهد تا این هستنندگان در معرض چنین امکان میتا درون جهان در معرض مواجهه آیند و هم

ارجاعی ساختار جهان را باید براساس  ۀ( بنابراین شبک18)همان: « به ابژه شوند؟ مواجهه قلب

 ارجاعی ساختار ۀکند. شبکگرایی از زبان را رد میگشودگی فهمید. هایدگر هرگونه تفسیر ساخت

ارجاعی ساختار جهان گشوده به دازاین جهانمند  ۀشبک جهان را باید براساس گشودگی فهمید.

. این طور نیست که طرح از پیش تعیین شده و مفهومی سوژه ساختار زبان را به وجود است

انند استعال دیگر به م ۀشناسی تودستی درزبان قرار دارند. بنابراین مسألبیاورد. دازاین و هستی

هوسرل ارتباط میان سوژه و ابژه نیست، بلکه استعالی دازاین در برون خویش وی نسبت  ۀفلسف

 های تودستی است.به هستی
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در ذات خود زبان نهفته است. زبان به عنوان افقی گشودگی دازاین و  انهشناستمایز هستی

های گیرد. استعالی دازاین و استعالی هستیهای تودستی وجود را از پیش مفروض میهستی

بلکه  ینه به معنای مفهومی متافیزیک تودستی بنیاد خود را در وجود دارد. البته وجود مفروض

این ارجاع و از داز ۀشبک به های درون جهانیدر معنای جهان است. بنابراین ما ازتحلیل تودستی

آورد. بنابراین زبان خود حاصل به وجود می را رسیم، افق مشترک این دو زبانبه جهانمندی می

جهت  ها بهارجاع ۀمندی دازاین است. شبکارجاع و جهان ۀتعامل دو امر تودستی یعنی شبک

 ۀهای ابزاری دارای استعال و برون خویشی است و دازاین به جهت مراودبنیاد داشتنش در هستی

شناسانه است . تمایز هستی های تودستی دارای استعال و برون خویشیاش با هستیپردازشگرانه

های درون جهانی و جهان نیز حاصل نگاه تودستانه به مبنی بر تمایز گذاشتن میان هستی

رسد و این جود است. وجود موجودات درون جهانی از طریق مراوده پردازشگرانه به ظهور میمو

 زمان وجود ودر  شناسانهکند. بنابراین تمایز هستیبه ظهور رسیدن پدیدار جهان را آشکار می

های درون شود. تعامل دازاین و تودستیدر افق دیالکتیک میان دازاین و ابزارها حاصل می

رساند. وجود موجودات زیربنا و اساس هان یا وجود موجودات را به آشکارگی میجهانی ج

 های تود دستی است.هستی

سرآغاز را این چنین دنبال  ۀاز معانی متعدد واژ ارسطو تحلیل خود را
یء هستند که ش سرآغازها انهایی ۀرسد که همکرد: بدینگونه به نظر می

ها گزارش شود. در اینها شناخته میگیرد و توسط آناز آنها آغازیدن می
 یابیم. جهتشود را میها خوانده میانواع گوناگون آنچه جهات یا بنیان

شود، برای تعیین کردن آن چیزی که موجود به خاطر آن هست می
هست و برای حقیقت وجودش. ارسطو هم  برای واقعیتی که به خاطرش

ات در توافق با یکدیگر ای را که این جهکند تا زمینهچنین تالش می
برین ما  هایقرار دارند را مشخص کند... درکنار هرنوع از سرآغازین

بندی علت به مادی، صوری، غایی و فاعل را داریم. تقسیمی چهارتقسیم
منطق غالب است. اگر  رسد در تاریخ متعاقب متافیزیک ومی که به نظر

 ها شد، ارتباط درونیچه ارسطو قادر به شناسایی تمام علل برای سرآغاز
اش مبهم باقی ها و جهت اصلیبندیمیان هرکدام از این تقسیم

  (Heidegger, 1969: 6).ماند
. فراموشی تمایز تاس (ground)  در پی روشن کردن مشکل بنیان ذات جهاتهایدگر در 

ز ای اشود، ارسطو نتوانست که تبیین راضی کنندهشناسانه موجب فراموشی وجود میهستی
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میان اصل  ۀعرضه کند. باید توجه داشت که رابطcause) )و علل (arche)میان اصل ۀرابط

میان وجود و موجود است. از نظرهایدگر تبیین نشدن این رابطه در سنت  ۀوعلل همان رابط

 متافیزیک نه یک خطای سهوی و عارضی بلکه در بنیاد متافیزیک ریشه دارد.

م پردازی و تلقی پیش دستانه ازشیء هرگز قادر به تبیین از نظر هایدگر متافزیک با مفهو

جود در نظر گرفته شده و با مو رابط میان بنیان و موجود نبوده است. بنیان چیزی فراتر از موجود

های این متافیزیک مبتنی بر عقل نظری و یافته بینیهیچ وجه مشترکی نداشته است. جهان

ها عقل نظری آن ۀاند که ارسطو به وسیلختف شیءعقل است. علل ارسطویی در واقع جهات م

شود که وجود در پس این علل، بندی خود باعث میبندی کرده است. این تقسیمرا تقسیم

اند. بنابراین منظور هایدگر از فراموشی وجود مفهومی مفروض باشد که این علل به آن وابسته

وجود و موجود در این سنت نیست.  ت متافیزیک به هیچ وجه روشن نبودن تمایزمیاندر سنّ

چنانکه ارسطو به روشنی میان اصل و جهات مختلف این اصل قائل به تمایز شده بود. فراموشی 

وجود، فراموشی رویدادگی وجود و عدم التفات به فرآیند گشودگی آن است. وجود مفهومی از 

جوش  ویا و در جنب وپیش مفروض نیست که موجودات درآن سهیم باشند، بلکه وجود فرآیند پ

رسد. بنابراین اختالف اساسی در است که موجودات به برکت آن به آشکارگی می

ت، تودستانه اس بینیبینی هایدگر چنانکه قبالً ذکر شد یک جهانهاست. جهانبینیجهان

 رسد که اینمی کند. طبیعی به نظرپردازی وسکون را رد میکه هرگونه مفهوم بینیجهان

 بینی سنت عقل گرای متافیزیک باشد. بنابراین زمانی که هایدگرمقابل جهان ۀنی در نقطبیجهان

گوید، باید منظور وی را درنبودن نزد ارسطو سخن می میان اصل و علل ۀاز روشن نبودن رابط

رسد که خود ارسطو و علل فهمید، در غیر این صورت نظر می رابط تودستانه میان اصل و

 اند.اصل و علل را تبیین کرده ۀفصیل رابطشارحان وی به ت

 principle of ، اصل جهت کافیذات جهاتود در خهایدگر در ادامه بحث 

sufficient reason  دهد. از نظر هایدگر در این اصل مشکل تحلیل خود قرار می مبدأرا

 ارتباط با بنیان هم چنان به قوّت خود باقی است. 

دهد. در جهت کافی خود را نشان می به عنوان یک اصل برتر، اصل
جهات است. اما آیا اصل جهت  ۀاول این اصل چیزی مانند مسأل ۀوهل

گوید؟ به عنوان یک اصل برتر آیا این جهات می ۀکافی چیزی دربار
کند؟ بیان متداول این اصل اصل به طریقی ذات جهات را روشن می

 ابی به اینچنین است: هیچ جیز بدون علت نیست که به نحو ایج
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 ۀاین اصل چیزی دربار هر موجودی دارای علت است. آید:شکل درمی
 ۀگوید، با این وجود آن چه که بر سازنددر ارتباط با جهت می موجود

روشن نشده است. این امر مفروض  ذات این جهات است در این اصل
است که این اصل مفهومی است که بدیهی بودن آن بر همه روشن 

  (ibid: 11).است
هایدگر مشکل ارتباط میان بنیان و جهت با به عبارت بهتر میان وجود و موجود را در اصل 

 ۀریشت متافیزیک است.این مشکل در روش سنّ ۀکند. از نظر هایدگر ریشجهت کافی دنبال می

مندی و استعالی دازاین است. دازاین خود مبنای تمایز این مشکل در عدم توجه به جهان

مندی وی ریشه دارد. شناسانه در ذات خود دازاین و جهاننه است. تمایز هستیشناساهستی

های درون جهانی ابتدا خود این هستنده و سپس دازاین باالتفات عملی وپردازشگرانه با هستی

کند و این اعالم های درون جهانی اعالم حضور میکند. جهان در هستندهجهان را آشکار می

 ه در جهانمندی دازاین ریشه دارد.حضورکردن چیزی است ک

تودستی روشن است ولی ارتباط آن با زبان هنوز  بینیشیء و جهان ارتباط این مسأله با

ات ذمبهم است. برای روشن شدن ارتباط میان زبان و تمایز هستی شناسانه باید دوباره به متن 

 باز گردیم.  جهات

موجودات بدون  اصل جهت وجود دارد، اگر آن وجود نداشته باشد،
نیتز این امر به این جهت ضروری موجود خواهند بود، برای الیب

معناست که حقایقی وجود خواهند داشت که در مقابل جذب شدن به 
کنند. حقایقی وجود خواهند داشت های این همانی مقاومت مینسبت

ن کنند. چون ایکه ضرورتاً از طبیعت حقیقت به طور کلی تخطی می
مل است چون چیزی به نام حقیقت وجود دارد، بنابراین امر نامحت

چیزی هم باید به عنوان اصل جهت موجود باشد چرا که اصل جهت، 
خود ذات حقیقت است. اما این استدالل ذات حقیقت را در ارتباط میان 

نیتز درست به مانند ارسطو داند. بنابراین الیبموضوع و محمول می
کند... به جهت طبیعتشان، زاره تلقی میحقیقت را به عنوان حقیقت گ

کند که در تطبیق حقایق به معنای قضایای حقیقی به جهتی اشاره می
هات ج ۀحقیقیت اکنون کامالً در همسایگی مسأل ۀبا آنهاست... مسأل

  .(ibid: 18)«است
ره ال اشاشود. قبزبان روشن می ۀشناسانه با مسألبا ذکر این نقل قول ارتباط تمایز هستی

وجه دهد. باید تت متافیزیک وجود رابه عنوان امری مفهومی پیش فرض قرار میکردیم که سنّ
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نیتز اصل جهت کافی و اصل امتناع تناقض حاکم است. اصل جهت الیب ۀکرد که بر فلسف

بنابراین موجودات از جهت  ،موجودات دارای علت هستند ۀگر این است که همکافی بیان

نیتز حقیقی بودن امور را در گزاره دنبال آیند. الیبحقیقی به شمار میبرخورداری از علت، 

سته از نیتز باید در هر دو دلیلی یا ترکیبی است. از نظر الیبکند. گزاره در تقسیم اول تحمی

 تحلیلی اصل امتناع تناقض حاکمیت دارد، بنابراین ۀاین همانی برقرار باشد. در گزار ۀگزاره رابط

یلی تحل ۀزاره به روابط میان مفاهیم و این همانی مشخص است. محمول در گزاربرگشت این گ

مندرج در موضوع است، موضوع و محمول در این گزاره درواقع یک مفهوم هستند، بنابراین 

ل ترکیبی اص ۀتحلیلی این همانی برقرار است. در مقابل گزار ۀمیان موضوع و محمول گزار

ی از آن جایی که جهت هر گزاره باید به جهتی برگردانده شود جهت کافی را در خود دارد. ول

شود. تحلیلی تحویل داده می ۀترکیبی در نهایت به گزار ۀکه مأخوذ از جهت دیگری نیست، گزار

ترین مفهوم برگردانده شود. و این مفهوم ها باید به عاماز طرفی این همانی میان مفاهیم گزاره

یرد. گترین مفهوم پیش فرض میزبان همیشه وجود را به عنوان عاموجود دارد. ساختار گزاره و 

ن در شود. زبازبان در این تلقی ابزاری برای انتقال مفاهیم مندرج در گزاره در نظر گرفته می

 حملی ناچار به پیش فرض ۀیابد و گزارحملی می ۀکه گذشت، نمود اصلیش را در گزار ۀدیدگا

ک شناسانه در سنت متافیزین مفهوم است، بنابراین تمایز هستیتریگرفتن وجود به عنوان عام

کند که میان مفهوم وجود و موجودات انضمامی است واین خود همواره این پرسش را ایجاد می

 یابد؟مفهوم صرف چگونه با امور انضمامی ارتباط می

ره به زادهد که این اصل با در نظر گرفتن گهایدگر در بررسی اصل جهت کافی نشان می

عنوان خاستگاه اصیل حقیقت از فهم وجود به معنای امری استعالیی ناتوان است. زبان در این 

 تلقی جایگاه حقیقت منطقی است که محتمل به صدق و کذب است. 

بیند، گزاره تنها شکل اشتقاقی و ثانویی حقیقت هایدگر در مقابل حقیقت را در گزاره نمی

شود. زبان افقی است که در آن شنیدن ان آشکار و سپس بیان میاست. ابتدا چیزها در افق زب

بر گفتن الویت دارد. تقدم شنیدن بر گفتن همان تقدم آشکارگی چیزها بر گزاره است. زبان 

 م دارد.است که برگزاره تقدّ  pre predication)) صاحب مراحل پیشاحملی

 ز طریق شنیدن این ندا انسان قادرای زبان گوش دهد و تنها اداین انسان است که باید به ن

 hermenotic) تیک فهموم است. در مراحل پیشاحملی زبان ساختار هرمنبه تکلّ

structure of understanding)  حاکم است. ساختار فهم به این صورت است که ما
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زاین ایابیم، این ساختار در واقع افقی مشترک را برای دچیز دیگر درمی ۀهمواره چیزی را به مثاب

شناسانه در ذات خود در زبان نهشته است. زبان با ساختار دهد. تمایز هستیو جهان شکل می

های درون جهانی و از رهگذر این آشکارگی پدیدار پیشاحملی خود موجب آشکارگی هستنده

ی نودهاتر از گفت و ش، زبان افقی وسیعوجود و زمانکند. بنا بر تفسیر زبان در جهان را آشکار می

 شود که گزاره خود محل ظهور حقیقت نباشد.روزمره دارد و این خود موجب می

شناسانه و زبان اثر دیگر هایدگر تحت میان تمایز هستی ۀتر شدن رابطدر ادامه برای روشن

تری از هایدگر تصویر روشن اصل جهتدهیم. در را مورد بررسی قرار می اصل جهتعنوان 

ک ت متافیزیکند. این اصل در نظر هایدگر ویژگی کل سنّرضه مینیتز عاصل جهت کافی الیب

 از آغاز تاکنون بوده است. 

بیان یافتگی اصل جهت برای نخستین بار و به طور ویژه در جریان 
نیتز در قرن هفده محقق شد. در غرب گرچه فلسفه از تأمالت الیب

ار زقرن ششم پیش از میالد رشد و گسترش داشته، با این وجود دوه
و سیصد سال طول کشید تا تفکّر غربی اروپا به کشف بیان یافتگی 

رسد که چنین اصل اصل جهت نایل شد. چه اندازه عجیب به نظر می
داده روشنی که بدون ذکر شدن، شناخت و رفتار انسان را جهت می

های متمادی برای یک بیان صریح از خودش به طول است، قرن
این اصل پیدا  ۀا چیز قابل توجهی دربارانجامید... در نگاه اول م

ی به نحو هت برای مدت زمان طوالناصل ج ۀنیم. ضابطکنمی
گامی که اصل در نهایت بیان شد، تغییر غیرمنضبط حضور داشت و هن

 ,Heidegger) ای در جریان تفکر ایجاد نکردقابل مالحظه

1991: 4) 

در تحلیل  تزنیرود. الیبافیزیک به شمار میت متاساسی سنّ ۀبنابراین اصل جهت کافی قاعد

ت خاص خویش کند که جهان و موجودات درون جهانی صاحب جهت و علّاین اصل بیان می

 بیند، اصل جهت کافیهستند. از نظر هایدگر این اصل در همان ابتدا خود را مرتبط با وجود می

 سنّت متافیزیک«. یش استهر موجودی دارای جهت خاص خو»شود که به این صورت بیان می

 کند که سلسله این علل در نهایت به علّت العللیجهان را در یک نگاه علّی معلولی توصیف می

ا نه ذات علل و نه ارتباط آن ب بینیرسد که دیگر معلول چیز دیگری نیست. در این جهانمی

وجود  جهت کافی شود. ولی از نظر هایدگر چیزی در اصلعلّت نخستین هیچ کدام تبیین نمی

دارد که در اصل علّیت سنّت متافیزیک به صورت صریح موجود نبوده است، اصل جهت کافی 
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دهد که تمام اجزا با هم در ارتباطی ضروری و وار قرار میجهان را در یک نظم ضروری ریاضی

. رساندنیتز در کسوت یک فیلسوف مدرن ریاضی دیدن جهان را به اوج میجبری هستند. الیب

ه نیتز ادامه یافته شیء را بتا الیب تلقی پیش دستی از شیء که از دکارت تا شروع شده و

ش های پیگیری فروکاسته است.اگر عالم هم چیزی جز هستندههای قابل آزمایش واندازهابژه

های هنوشت در یکی ازخواهند. ها مرجع شناسایی میدستی نباشد در این صورت این هستنده

 نویسد:نیتز مییبال ،پایانی

دالیل وجود دارند، اول اصل تناقض و دوم  ۀدو اصل برتر برای هم
عقل، این اصل دوم بیانگر این است که برای هر  ۀاصل برگردانند

صادقی( جهت برگردانده  ۀحقیقتی )که مطابق بانظر وی هر قضی
عقل شناخت باید به جهتی که به  ۀشود... مطابق با اصل برگردانندمی
 .(ibid: 22)منطبق است، بازگردانده شود آن

مداری افراطی شناسانه مبنای خود را در سوژهاصل جهت کافی با فراموشی تمایز هستی

ت اصلیش خارج وبا تحلیل آن به بازنمودهای ادراکی، دهد. این اصل شیء را از هویّقرار می

شناخت سوژه  ۀباید به حوزای کند. هر گزارهمداری افراطی مهیا میزمینه را برای سوژه

 نیتز مشاهدههای انقالب کپرنیکی کانت را در الیبتوان زمینهبازگردانده شود. به روشنی می

ارسطو مشاهده کردیم که وی هنوز علل را جهات مختلف شیء  ۀکرد. پیرامون بحث دربار

 ۀآن را به حوزغربی در دوران مدرن علل را از قلمروی موجودات خارج و  ۀداند. ولی فلسفمی

غربی از زمان ارسطو تاکنون هرکاری در جهت تعدی و  ۀکند. فلسفشناسایی سوژه منتقل می

ه بینی پیش دستی تعدّی بتوان گفت که جهانتاخت و تاز به شیء انجام داده است. اساساً می

ایم کردن شیء آن را ذات ثابتی در نظر آورده دستی فرضشیء را در ذات خویش دارد. با پیش

 که مهیای پذیرفتن تصورات ذهنی ماست.

کند و در تبیین وی بحث خود تبیین خود را از اصل جهت کافی ارایه می ۀهایدگر در ادام

موجودات دارای جهت و  ۀجهت و وجود یکی هستند. اصل جهت کافی بیانگر این است که هم

 بنیان خاص خویش هستند و این جهت چیزی جز وجود نیست. 

ت و وجود یکی هستند... وجود در ذات خویش بنیان/ جهت بنیان/جه
توانند صاحب بنیان و جهت مفروضی باشد است. بنابراین وجود نمی

که بر آن تکیه دارند. به همین جهت بنیان/ جهت از وجود خارج 
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ای است که در چنین بیانی خالی از جهت باقی شوند. وجود ورطهمی
  .(ibid: 51) ماندمی
بنیان و شرط آشکارگی تمام  عبارت بهتر جهان، افق استعالیی است که خودوجود و به 

موجودات است. بنابراین بنیان اصل جهت کافی نه در تصورات سوژه بلکه در وجود است. از 

بینی هایدگر ومنظور وی از تمایز تواند به جهاناکنون میاصل جهت  و ذات جهاتتحلیل 

جهان از نظر هایدگر افق استعالیی است که مبنای استعالی شناسانه راه یافت. وجود یا هستی

خویش را در گشودگی دارد. دازاین به جهت ویژگی جهانمندیش همواره در التفات پردازشگرانه 

های تودستی و زبان هستی ۀبا موجودات درون جهانی است. دازاین با قرارگرفتن در شبک

ون جهانی وجود یا جهان است. وجود فرآیندی کند. جهت موجودات درپدیدارجهان را آشکار می

شناسانه تمایز میان هستی رسند. تمایزهای تودستی با آن به آشکارگی می هستنده است که

استعالی  های درون جهان است. بنابراین مبنای تمایز در دازاین وفرآیند آشکارگی و هستنده

شود و به یاری مأوای زبانی می ۀکآن است. استعالی دازاین باعث قرارگرفتن دازاین در شب

کند. جهت موجودات درون جهانی دازاین در این شبکه وجود خود را در پدیدار جهان آشکار می

وجود یا جهان است. زبان در این تلقی یک کنش و عمل است که در مراحل پیشاحملی خویش 

ودرتو میان ت ۀبط تودستانبا ساختار هرمنوتیک فهم در ارتباط است. بنابراین ما با یک سری روا

 منوط به بینیشناسانه، زبان، وجود، حقیقت و دازاین روبرو هستیم. این جهانتمایز هستی

 ۀتودستان بینیبرند. جهانهایی است که با یکدیگر در یک دیالکتیک چندگانه به سر میافق

های افق ۀبرگیرند هایدگر به جایی شرحه شرحه کردن هستی آن را به عنوان کلّی یکپارچه و در

 یابد. چندگانه در نظر می

 گیرینتیجه

 و سایر آثار هایدگر، تأثیر قابل وجود و زماندر  های تودستیهمان طور که دیدیم تحلیل هستی

توان ادعا کرد، گذارد. به طوری که میای بر رویکرد وی درخصوص جایگاه زبان میمالحظه

 آورد کهبینی عامّی را برای هایدگر به وجود میهای تودستی و ابزاری جهانتحلیل هستی

رین تن یکی از اساسیشوند. زبان به عنواای متفاوت کاوش میپدیدارها و موضوعات از زاویه

شود و در الفاظ خارج می ۀشناسی تودستی از حوزستم در افق هستییب ۀموضوعات فلسفی سدّ

عریف شیء به پراگماتا )مواد پردازش(، خواستار گیرد. در واقع هایدگر با تقلمروی وجود قرار می

ای از مواجهه با اشیای درون جهانی است که میان انسان و متعلق وی قائل به تأکید بر نحوه
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رویکرد به جهان است که انسان را از  ۀجدایی نیست. پراگماتا یا هستی تودستی ماحصل نحو

دهد. زندگی انضمامی می ۀتاز در عرصکند و به آن نقشی مممقام یک تماشاگر صرف خارج می

دهد و بر پیوند انسان با جهان در این میان زبان از جانب وجود، انسان را مورد خطاب قرار می

 ورزد. تأکید می

مقاله سعی کرد تا خطّ سیری واحد برای تأمل هایدگر درخصوص جایگاه زبان ترسیم کند. 

دوجانبه میان انسان و زبان قائل است. در تحلیل تفکّر خویش به رابطه  ۀهایدگر در هر دو دور

های ابزاری و دیدیم که اساساّ هایدگر توسط تحلیل هستی هنری سرآغاز کارو  وجود و زمان

 شود. بنابراین ترسیم این خطّ سیر واحدتأمل در معنای شیء به رهیافت وجودی از زبان نائل می

شیای ما با ا هۀمواج ۀز همه مبیّن تأثیرگذاری نحوبرای تأمل هایدگر در مورد جایگاه زبان بیش ا

دارها، ینظری صرف با پد هۀدرون جهانی بر جایگاه زبان است. به طوری که با قائل شدن به مواج

عهده دادوستد اطالعات را بر ۀشود که تنها وظیفزبان به دستگاهی از الفاظ و مفاهیم تبدیل می

شود که انسان و جهان را گرد ا، زبان افق مشترکی میعملی با دیدارهۀ گیرد ولی در مواجهمی

مواجهه با پدیدارهای جهان  ۀزبان در نحوهای متفاوت از جایگاه دلیل این که تلقی آورد.می

شناسی مخصوص پردازشگرانه هرکدام انسان ۀنظری و مواجه ۀریشه دارد، این است که مواجه

ند، کصرف نظری با پدیدارها تأکید می هۀمواجبه خود دارند. انسان در دیدگاهی که صرفاً به 

ناخت ش ادر به شناسایی جهان است و درحقیقتای است که به یاری مفاهیم قفروبسته ۀسوژ

بینی تعامل انسانی با انسان واسطه از جهان برای وی نامقدور است. همچنین در این جهانبی

رفاً ابزاری بینی صزبان در این جهان اینگیرد. بنابردیگر تنها به یاری انتقال مفاهیم صورت می

ان ، انسخودشناسی های پردازشگرانه در انسانمقابل مراوده در خدمت انتقال مفاهیم است. در

نی بیکند که به روی هستی و جهان گشوده است. زبان در این جهانای باز قلمداد میرا ناحیه

د چرا که زبان تنها اختصاص به انسان ندار بینی نظری داردتر از افق جهانافقی بسیار گسترده

گشودگی فرّاخ تعلق دارد که انسان تنها به سبب قرارگرفتن در آن ناحیه قادر  ۀبلکه به یک ناحی

 گیرد. به درک جهان است و خود این درک هم به یاری مفاهیم صورت نمی
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