
 وتراللٌ ىایتی

 

 !ُرمان ندیگویم نیا به: گفت خواهندی روز و
ی داضداى اتیادة ُرنان ویا يظیآفس ةا ارغير ةتسک! خيَای ى ه اضح؛« كانیع لتذير» ُرنان ضس ةس ضذو

ج نيشل ةٌ حر ویا از رفح فسه ٍسگُىٌ کٌ داد كساری گاٍیشا چيان در رای پارض زةان ػ  افغاىطدان انسهز

 .ةُد دُاٍر ولتگسد کی

 اىر عرً ىگاعدٌیی شا ةٌ ضذيان« كانیع لتذير» ُرنانی نُؿُو پسدادح هی فيی َایگ ژًیهث ةار در

 .طحیى آىَا خکسار ةٌ ازیى کٌ

 رای داضداىی يیآفس ةاز از ییٍا شيتٌ ذُاٍمین ىتغدٌ ویا در کٌ لیدل ویا ةٌ ؟«خيَای ى» چسا انا ه

ی راریپا در آن چُکات در ه امُاكی يیشَاىت ویخکُ در را زةانی نحُر هی ادیُةي ىلظ ه کيم نكسح

 اضح عانی هاكى زادگاً« زةان» کٌی ىطاىای ٍا کدلٌ ِیالُژیریا ازی ويؽس ذیح ةٌی داضداى اتیادة

 ویا ازی آگاٍ. دٍم ىغان" ةُد گفدٌ ُىشدٍمث ضری آلهاى لطُفانیفی ةسد دىتال ٌة رگسیٍا کٌ آىگُىٌ#

 کٌ رید میدُاٍ نينس ویا از. ضازدی ن آعکار را« كانیع لتذير» چُنی ُرناى حیاٍه دُد انس،

 کیالُژیریآ اودلادات هی يیشَاىت ةل، طح،یى آدنَاث رهزنسی گ زىرًی يیةازآفس خيَا« كانیع لتذير»

 .آهردی ن ؼحيٌی ره ىیش هیژث دُد عان زةاِن کارُةسد قیقس از را ُرنانی دَایعذؽ

 سکه کی یرو دو ـ« شهیاند و زبان» -1

 زبان، از کیکالس يشیب: الف

. ریگسد نكسح ةاضدان ُىانی دری فلطف خفکس آغاز ٍهان از زةان ِضسعح ای حیناٍ فَِمی گ رًیچیپ

 :گزاعدير اضاس دكح ةا رای زةاىغياض ویىذطدیج پا ضٌ ُنیرهاك افالقُن، ةا ٍهساً

 ،«دردح»ی آها نزالو آها،" signifiant# دال -

 نفَُم م هیکيین خؽُر را دردح م،یعيُی ن را «دردح»ی آهای هكد نىيا،" signfié# نرلُل -

 ، میفَهی ن اضح، نصسد هی ُکل کٌ را آن



 ِیيیو نُؿُع: نَفُم از دارج در ه ؼرا از سهنیة در دردح، دُِد" objet# نسشه ای یع -

 .اضح" Reference#  فسىصیر ای ارشاع

از  کیکالض يظیة ادیُةي کير،ین احدُا را زةان حیهاكى انس ماٍس در کٌ ویىذطدیج پا ضٌ ویا

.را نی ضازد« عيادح»
۱

 ةاز ای حیهاكى لیخهز اؼل ةس کٌعياددغياضی یا خیُری نىسفِح کالضیک   

ی ندک" نفسهؿٌ# اىگارً ظیپ چَار ةس اضح، اضدُار" ذٍو در حیهاكىث دهةار ظیىها# حیهاكىیی ىها

 :اضح

 از اضح؛ افدٌی انیُةي هشُد،ی گ دهگاىٌ ای حیريُ ةس کیکالض يظیة: فکرت ای ضٌیاىد قدمت -1

 ُةىر ای سیشاگ نُشُدات ای اشطام گسیدی ضُ از ندفکس، نُشُدات ذیح ةٌ ولل ای رهح ضُ کی

 .دار

 لیهضا ذیح ةٌ ولل خؽُرات. غریاىری ن دُد خؽُرات خُضف را شَان ه دُد ولل، ای ندفکس نُشُد

. ىرارد" اضح اشطام ازی ىاعث ریپر کٌ# زةانی حد هی سهىیة اشطام ةایی گ هاةطدٌ چگُىٌیٍ عيادح

 .دارد خلرم خفکس، ک،یکالضی درعياددغياض پص

ج خصسة در یىيی ٍهٌ از ىذطح غر،یاىری ن ولل ای ِدسدی هكد :صياختی ذٍي ادیُبي .2

ولل . گسددین ًآگا دُد هشُد از ٌٍه از ىذطح پص اةر؛ی ین را در ةساةس دُد دُد يظ،یآغاز

" اىریغٌ یا ولل#، خفکس عيادح ٍسگُىٌ ادیُةي پص دُد آگاً نیگسدد،در وهلیج خفکس از 

دکارت، ماٍساو وهلکسد یا کيظ اىریغٌ را ةا ٍطدی گسً نی « نی اىریغم، پص ٍطدِم».اضح

« پسىرً آدِم» نغَُر لیخهز در را غٌیاىر رِنیغیاىر ویٍه يایض اةو. زىر
2

. اضح داعدٌ انیة 

آدنی را خؽُر کيیم کٌ در یک فـای کانالو ةی ىُر، ةرهن كُث شاذةٌ  خا کيرین دوُت را نای ه

 كساری درهى هی سهىیة حُاساقالواِت  خهام فاكر دالؼٌ دُد، هشُد لهص خُان دوعدا، ةرهن 

 خفکس ویٍه ه اضح خفکس کير، خصسةٌ دُاىرین کٌ رای شیچ گاىٌی یه ،یدیهؿى ویچي در. سدیگ

 ای دُد، عيادح از کٌ اضح عيادح ٍسگُىٌ ادیُةي رٍر،ین ُرخی ناد شَان از فارغ کٌ نحؾ

 دُد حـُر از غٌیاىر ،یدرهىج خصسة ویا ةا. سدیگین چغهٌ ضس" غٌیاىر# ولل ِیآگاٍ دُد

 آىچٌ ِیةاٍه حـُری ىيی عَُد. يریگُین" Intuition# عَُد ٌ،یوهل ویا ةٌ! گسددین نكهئو

 در هاوینطدل غُدین عياددٌ آىچٌ. غُدین درک ه رًیغیاىر آىچٌ ةا کيرین ادراک ه غریاىری ن



 ای حـُر کٌ غٌیاىر دری ع مینطدلی ىهُدار. اةری ین حـُر" ولل# غٌیاىر ای عياضيرً ةساةس

ی ىيی. ضازدی ن فساٍم غٌیاىر دری ع ثدهةار ظیىها ایی یةازىهای ةسا را يٌیزن اضح، عَُد

 آغاز در ةار، کی کٌ اضحی درددث دهةار ظیىها ایی یىها ةاز م،یکيین خؽُر را دردح کٌزناىی 

 . اضح لیخهز ةس ِینتدي عيادح ادیُةي عَُد،. اضح افدٌی حـُر ذٍو در عَُد،یج وهل خُضف

 ه عر نكهئو دُد هشُد از غٌیاىر یا وللی هكد .اىد تفکر در تیهاقعی ضَایىها تصُرات، .3

ی ى اضح، یلیحل دارد، دُد از کٌی خؽُر کٌ داىطح ه کسد خصسةٌ خفکسیج وهل در را دُد

 يٌیزن ویا در ه دارد شیى را دُد از سیغ ةٌیی شٍایچ خؽُر خُان کٌ رضری ن ةاهر ویا ةٌ ،ینصاز

 راریپر ولل در خؽُرات قیقس از کٌی سهىیة َایدیهاكى. اةری ین دضحی لیحل خؽُرات ةٌ شیى

ی عی سهىیة حـُر .رٍيرین كسار ولل ادراک نىسض در خؽُرات ویا کٌ َایی اىرٍهاى گسدىر،ین

 ةاز خؽُر، قیقس ازی ىيی کير،ی ن رایپ ولل دریی  خازً حـُر مینطدل قُر ةٌ خؽُر قیقس از

یی ةازىها ةٌ خؽُر، حیمسفج لیهض ةٌ ولل پص. عُدی ن" Representation# اىرًیىها

ی نتدي هی لیحل کير،ین حاؼل قیقس ویا از کٌی عياددی ىيی اةر،ی ین دضحی سهىیة حیهاكى

 .اضح خؽُراخظج اىیراضدگُ دؽلح ةس

 در هاوینطدل را شَانی ولل خؽُرات کٌ آىصا از .ستیى زبان ازی خبر باال،یۀ فرض سٌ در .4

 داضدان میآهر ادی ةٌ. طحیى آن عيادحی ةسای گسیدج لیهض ةٌی ازیى رٍير،ین حـُر ذٍو

 دری سییخغ حیرها ویای ىادرضد ای یدرضد# را سیاةُالذ ریضى اةُ ه يایض اةو ةیو نغَُرث نيامس

 ٍس»: گفح راىظینس ةٌ ریضى اةُ ده، آن نالكات از پص کٌ آهرىری ن": آهردی ىه نا نينُر

 اه م،یداىی ن نا ٍسآىچٌ»: گفح دهضداىظ ةٌ يایض اةو ه« فَهری ن اه م،یيیةی ن نا آىچٌ

 .«يریتین

" concepts# مینفاٍ ةا کٌ اضح ولل ازی گسیدیج وهل داىطدو، ه اضح مینطدل عَُد ٍهان رنید

 .دارد کار ضسه زةان ةای ىيی

 دری ىيی. کيری نی يیآفس ةاز دُد در رای ولل خؽُرات کٌ طحیی لٌیهض زةان ک،یکالض رگاًید از

 اىگارً، ویا در زةان. اىر حیهاكى ِظیىها ةاز دُد کٌی خؽُراخ اضح، خؽُرات ِظ،یىها ةاز انس حیهاكى

 عيادحی ةسای عسق چُشٌیٍ ةٌ ه اضحی فسو هی دهن کانالو انس کی یىيی غَاضح،یةازىها ِظیةازىها

 قیقس از ای ٍُاضح اٍدشاز کٌ ؼرا قیقس ازی چ# اضح اشطامی ایدى ةٌ ندىلق زةان کٌ آىصا از. طحیى



 در ه ةاعری ولل خؽُرات اىدلاِل ِیناد ای یشطههضیلج  دُاىرین خيَا" اضح شطمی ره ةس ىگارً کٌ دف

 اضح، ىاشاىترار ه" ینىسفد ةاِر فاكر# عفاؼج لیهض کی زةان رگاً،ید ویا از. ىراردی ددل عيادحیج وهل

 دُاىيرً ةٌ ىگارىرً از ای عيُىرً ةٌ يرًیگُ از رای ولل خؽُرات کٌ اضح ویا کيرین کٌی کار خيَا

 .رٍرین اىدلال

  !راعحیىه زةان ةٌی ازیى ةُد،ی ىه" خو# شطمی زىراى ولل اگس

 ىهایظ                                             ظیىها

  "نُؿُع#ی ع============== رخؽُ================زةان 

 .زبان نعاصرۀ فلسف هی زباىضياخت چرخش:  ب

 لیاها دری زةاىغيادد چسدظ خا ةغسی فلطف خفکس کٌ اضحی خٍُه ویخسی ادیُةي زةان، کسدن فسانُش

ی نی درهى هی سهىیة حُاس فاكر را دُد يایض وةا« ثپسىر آدم»ی هكد. اضح کسدًی ٍهساٍ ىشدٍمث ضر

 ةاعير، افدٌیى هكُؼ هشُد حذةٌ نت كتالو، اگس ،«غمیاىری ن» کيرین خؽُر کٌی ٍيگان تدکار ای اةری

 آدم« دارِم هشُد». شىيرین گپ دُد ةا انس حیهاكى در ده ٍس. کيير خصسةٌ را دُد هشُد طحیى نهکو

 هشُد وسض دُد ةا گفدگُ عکل ةٌ کٌی گفدار اىر،« گفدار» ده ٍس دکارت،« غمیاىری ن» ه پسىرً

 عَُد، خُضف خيَا کٌی رةاخص ػی هشُد خک هی نيشه ولِل خصارب چگُىٌیٍ خصارب ویا. کيرین

 کٌ را دُد از خس نلرمج لیهض کی سیىاگش کٌ اىری خصارة ةل طدير،یى ػ ىگيصير ضذو در ه ةاعيری رىید

 خفکسج وسؼ در رای اىلالةی چی زةاىغيادد چسدظ کٌ میيیةت حال. رارىرین نفسهض ةاعر، زةان

 .دادىر ىصاتی طدیآل رًیا ػی وسفاى خٍُم از را عيادحج عاد ده ویا ه کسدىر هاردی وله هی فلطف

 ،"۱6۱3 ػ Saussure ۱541# سُسُری زباىضياس:  الف

 :کسد میخلط ةذظ ضٌ ةٌ را زةانج وسؼ ضُضُر

 .اضح اىطانی فكس هی ىیقتی َایگ ژًیه از کٌ" خکلم# ظیگُ خُان -1

 اضح؛ افدٌی ویخکُ ،یاىطاى گسهً کی ویة داد كسار اضاس ةس ه طحیاشدهاوث ریآفس کی کٌ زةان -2

 .ةیو آدنَاضح پيَان داد كسار کی زةان

 خيَا ضُضُر رگاًید از .ضذو یا گفدار کٌ فسدیطح ه هكدی رهی نیرٍر، زةان را زىرً نیطازد -3

 گسید ه ىُعدار# گفدار ِیگسهٍ کیپساخی ىيی ةذغر،ی ن خکانل را زةان" یپسداز ضذو# گفدار

 .اضح زةان خکانل ه خكُر ادیُةي ،یاشدهاوی گ زىرً در" یزةاى ارختاط اعکال



" طحیى نا ةحذ نُؿُع چُن# میعُ دادل ضُضُری زةاىغياض اتیششئ در يصایا در آىکٌی ة

 ةٌ دارىری ادیُةي حیاٍه نا نُؿُعی ةسا کٌ را اهی زةاىغياضی دضدآهردٍا ه سیىدا وینَهدس

.میرٍین اىدلال دُاىيرً
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 ضاددار ویا در کٌی دینُكى از را دُدی نىيا وياؼس آن در کٌ اضح ضاددار کی زةان 

یی شا ةٌ ةطدٌ نَسً ٍس: اضح عكسىسی ةاز ٍهآىير زةان. آهرىری ن دضح ةٌ کير،ین احساز

 ةا نصاهرخظ ةٌ ةطدٌ ه دارد انیشس کٌیی ةاز ىُع ةٌ ةطدٌ کير،ی ن اخذاذ وسؼٌی ره کٌ

 کٌی لیف حیاٍه. دارد حیاٍه ٍا، نَسً گسید
i

 کسدً جٍا را رُُخ کٌی لیف ةا اضح رىخ ِجٍا

 عكسىس ثنَس ٍهاىير زةان، میوال میطدیض در والنٌ، کی ذیح ةٌ هاژً. طحیىی کی اضح،

 سییخغ اضح، انیشس در کٌ" discours#ی گفدهاى ةٌ ةطدٌ آنی نفَُن هیی ةارنىيا: اضح

 .کيرین

 کی ه« یؼُخ سیخؽُ» کی ویة کٌ اضح ویا ةکير دُاىرین کٌی کار خيَای زةاى جوالن 

 اضحیی ذٍي ىلظ ،«یؼُخ سیخؽُ» از نينُر. کيرین ةسكسار راةكٌ" Concept#« نفَُم»

 ویا ذٍو. کيرین صادیا عيُىرً ذٍو در ػ دردح ثهاژ ِیؼرا نزالو ػ ؼرا کی رنیعي کٌ

 .رٍرین راةكٌ دردح نفَُم ةا را ىلظ

 ُتى – خَر – َدً  :"دال#ی ؼُخ سیخؽ 

 دردح :"نرلُل# نفَُم 

 ةٌی سهىیة دردح چُن طح،یى" Reference# نسشه ای یسهىیة دردح ازی حسف ،یةير میخلط ویا در

 .ةاعر زةان در خُاىری ىه ،یسهىیة ِیع کی ذیح

 اضح ىانهکو زةان ةرهن خفکس. 

. ىرارد را دُد وینى حرهد آن در شیچ چیٍ کٌ طحیآلُد غتار جکدل چُنیی خيَا ةٌ غٌیاىر»

 داعدٌ هشُد دُاىریىه زةان، ظیرایپ از ظیپ رهعو، ه عرً وینى ظیپ از ِرخؽُ چگُىٌیٍ

 «.ةاعر
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 .ىراردی زةاىاغیپ نطدلل هشُد چگُىٌیٍ ه دٍدینی ره زبان ۀلیهس بٌه  زبان در تفکر

 - هاژً از ظیپ را دردح خؽُر نزالو# کيرینی خلل زةان ةس نلرم را خؽُر کٌ کیکالض پيراعح ةسوکص

 خؽُر# اىگارد،ی ن خؽُرات« ِیىانگزار» جیوهل کیپیانر  ؼسؼ را زةان ه" ذٍو در دردح نفَُم

 ةٌ كتل، از چُن کير،ین حاؿس ذٍو در را خؽُرات کٌ اضح زةان ویا ،"میىانی ن« دردح» را، دردح

 ةسكساریی ایشفساف ػی ذیخار نغذػ فیعسا در گسهً کی افساد ویة کٌ خفاٍم ه كسارداد کی جلیهض

 ، ضاددٌ ظیپ از ثكاور کرام ةرهن زةان، ٍس. اضح کسدً میخلط را سهنیة شَان ظیىها ػ اضح رًیگسد



 شَان اةر،ی ین ویخکُ آن دانو در کٌیی اىطاى گسهً ِیگ زىرًی َایازنيریى ه نغذؽات سیخأر سیز

گُىج  غتار جکدل دری ىيی کير،ین میخلط ػ اضح ىاعرً میخلط ظیپ از اندراد کی کٌ ػ اهن رسةی

 ظیره خؽُر پرر، خؽُر دردح، خؽُر آهرد؛ی ن هشُد ةٌ را وینى خؽُرات ه کيرینی کغ دف« خؽُر»

 .سًیغ ه

 آنی يیشَاىتی ادٍایُةي س گسهً اىطاىیٍ زةان کير؛ین صادیا شَان ازیی  شراگاىٌ يظیة زةان ٍس پص

 خسشهٌ طح؛یى نهکو گسیدةٌ زةان  زةان کی از کانل جخسشه کٌ يصاضحیٍه از. دارد دُد در را گسهً

 .اضحی ىطت سیىاگش ه غٌیٍه

 کٌ اضح گسهً ویا دُِد ةل، ىرارد، هشُد گسهً ویا ةس نلرم ،یاىطاى گسهً کی شَان - طحیز يگُىٌ،یةر

ی سهىیةی ایدى اندراد ، اضح ازشیى نُرد کٌی زةاى ِویخکُ ةا دُد، خکانل ه اىکغاؼ ،ییرایپ انیشس در

 نسدنان« یایدى اندراد». سازدی ن را دُد شَان - طحیز ه زادگاً يگُىٌیةر ه کيرین ككىٌ ككىٌ را

ی ةسا کٌ اضح عرً ككىٌ ككىٌ آىان زةان ةایی  گُىٌ ةٌ" هٍُایاضک# عهال ككبی ذتيراىَای

 . طحیى خؽُر كاةل چُشٌیٍ ةٌ لایافس يانیؼحساىغ

 هٍُایاضک شَان-طحیز دادل را اه چُشٌیٍ ةٌ لا،یافسی ؼحسا ةٌ ای عهال ككب ةٌیک افغان  اححیض

 اضح، ضاددٌ را نا شَان طحیز کٌی زةاى ةا طحیى نهکو چُن. ضازدی ىهیی لایافس انییؼحسا ای

 .یا خؽُر کيیمی گ زىرً را آىَا شَان-طحیز میةدُاى

 ةس یسهىیة دىیای اىلطام طح،یىحُ ػی دضدُر وینى ضاددار کی یدارای ىیقت زةان ٍس کٌ آىصا از

 طحیز ةس را دُد ُنَسی اشدهاو گسهً کی ِیىیقت زةان ضادداری ىيی رٍر،ین ُرخ ضاددار وهیٍ اضاس

ی زةاى قیقس از حیىَا در ه شَان ػ طحیز قیقس از ،سهنیة عيادِح پص. زىری ن گسهً آن شَان ػ

 زةان نىاؼس لطُؼیف" Benveniste#ةو هىیطح . دارد وینى ضاددار کی كتالو کٌ سدیگین ؼُرت

. ییکصا ،یچُى ،یچير وسض، گٍُس،#ی ادیُةي جنلُل دً ةٌی ٍطد کسدن میخلط کٌ اضح دادً ىغان

ی لطُفاىیف ویىذطد از چٌیى. اضح ةاضدانی ُىاىی زةان گسانس از ةسداضدٌ ،خُضف ارضكُ "سًیغ هیی ک

 . راىطحین زةان در آىَا هشُد ازی ىاع را« یکیشیدافین مینفاٍ»ی ةسد هشُد کٌ ةُد

 ای كُم کی یيیشَاىت رنش افح،ی آغاز ضُضُر ةا کٌی زةاىغيادد چسدظ از ظیپ ،یآلهاى جفالضفی ةسد

 Johann Gottfried von) ٍسدر ههن ریگُخفس شٍُان. ةُدىر افدٌیدر رای اىطاى گسهً کی

Herder" مینفاٍ ةرهن نا کٌ ةاعر درضح ویا اگس»: ىگاعح ؼساحح ةا کٌ ةُدی کط ویىذطد 

#Concepts "کٌ اضح آن داقس ةٌ م،یسیگین فسا ٍا هاژً خُضف را غٌیاىر ه میغیيریة میدُاىیىه 

«.گسدىرین رینل زةان خُضفی ةغسی عياددَا حرهد ه نسزٍا
1

 "خسشهٌ از ناضح# 



 ةس" Wilhelm von Humboldt# " ۷۱۷۱ - ۷۳۸۱# ٍُنتُلرت فُن میلیه اضدلانح، ویٍه در

 وییخى را ٍهشةان حیشهى کی یيیشَاىت کٌ اضحی درهى دالؽی سهیى کی یدارا زةان ٍس کٌ ةُد آن

 :راردین

 وهل ه کسدن حص کٌ آىصا از ه آهردی ن ظیةسا زةان کٌ کيرینی گ زىرًیی ایاع ةا اضاضاو اىطان»

 زةان ٍس]. . . [ . کيری ن طحیز کٌ اضح نيُال ویٍه ةٌ خيَا دارىر، ُىریپ خؽُراخظ ةا اه ىشد کسدن

 کٌ ویا نگس عر، سهنیة آن از دُانیىه کٌ کغری نیی  سًیدا دارد، خىلق آن ةٌ کٌی نلد دهر ةٌ

«.میکي گزاری گسید زةان ثسیدا ةٌ ٍهشنان
۶

 "خسشهٌ از ناضح# 

 :يگاردین ضاددٌ دُد از را غٌیاىر ویٍه" Ernst Cassirer# رسیکاض ارىطح

 ِیةغسی ایدى از نا م،یکي آغاز" کیشیدافین#ی ىیناهرالكت شَان ای یىیقت شَان از کٌ ویای شا ةٌ»

. ً ةاعرعر ضاددٌ ظیٍهی ةسا ةار کی کٌ طحیىی شیچ ایدى ویا کٌ طحیَیةر. میکيین عسهع خهرن

 افطاىٌ، زةان،. ةاعر رًیگسد آةادی ةغس ذٍو ِسهنطد خالش ةا ه ةاعر افدٌی ةياءی زناى ریةا ایدى ویا

 عرً رًیرضاى ضس ةٌ راضدا ویا در کٌ یی شراگاىٌ نساحل شش ير ةٌ طدیىی ٍایشیچ ولم ٍيس، نزٍب،

«.اضح شَان حیيیو ةٌ نا رنیرض نذدلِفی ٍا پلٌ نساحل، ویا جٍه. اىر
4

 "خسشهٌ از ناضح#

 نطألٌ اؼلی هل اىر عرً انیةی ُکل ه نصهل قُر ةٌکاضیسر  ِیةسداعدَا ه خللیات ویا کٌ ضحآعکار ا

 ه ضُ کی از آدنَا ویةی ارختاق ىنام ذیح ةٌ زةان حیاٍه ژًیه ةٌ ،یاشدهاو کیپساخ حیاٍه یىيی

 .اضح رًیگسد ةسشطدٌ قیدك قُر ةٌ يظیة ویا در گس،یدی ضُ از حیقتى ه آدنَا ویة

 ذیح ةٌ را زةان ریةا کٌ کسد غيَادیپ ۱63۱ ضال در عياس، نسدم ه زةاىغياس" Sapir# سیضاپ ادهارد

 :سفحیپز اكُامی يیشَاىت ه فسٍيگ ثکيير وییخى وانل ،یاشدهاو ثفسآهرد کی

 ةياءی اشدهاوی ٍا گسهًی زةاى وادتی ره وهرخاو آگاٍاىٌ، ریغ قُر ةٌ ،«یهاكىی ایدى» لح،یحل در»

 ةٌی اشدهاو حیهاكى ویو نهزل را آىَا ةدُان کٌ رىىرار هشُد ٍم ةا نغاةٌ اریةط زةاِن ده. اضح افدٌی

 ،اىر شراگاىٌی شَاىَا کيير،ی نی گ زىرًی اىطاى نذدلفی ٍا گسهً آىَا در کٌیی شَاىَا. آهرد حطاب

«.نذدلفی رگاٍَاید از نذدلفی چطپَا ةس ةا شَان ویوی ى
5

 "خسشهٌ از ناضح#

 ػ طحیز ادیُةي ،یزةاى خيُع کٌ ویا ةسی نتي ریکغ پیظ رایی  ٌیفسؿ ،سیاپض عادگس ،" Whorf#هرؼ

 شلًُیی ٍا اىدتاً سیىاپز اىلكاع خراهم نزل نا ىنس در شَان»: ىگاردی نی ه. اضح نذدلف اكُام شَان

 اىدتاً نطدرام جالیض در رنیةذغ ىنم ویا ؛بپردازد آىَا میتيظ بٌ ىخست دیبا نا ذٍو کٌ کيرین

« .سدیپزین ؼُرت م،یا فساگسفدٌ کٌی یزةاى طدمیض خُضف وهرخاو ٍا
6

 "ناضحخسشهٌ از #



 :میسضینی ُکل جصیىد ویا ةٌ میکي دالؼٌ را زةان جفلطفی دضدآهردٍا اگس

ندو  ، ةس طحیز فینح ه حیىقت ةا رهاةف چُکات در ،یةغس نذدلفی ٍا گسهًی اشدهاو کیپساخ

 ویةی ارختاقی طدهَایضیی رایپ ةاوذ ،یگسهٍ ِیطدیزی ازٍایى ةا ُىریپ در ، افساد ویةی اشدهاو رهاةف

 ٍس شَان ػ طحیز ،یاشدهاو کیپساخ ازی ةذغ ذیح ةٌ زةان. آىَاضح ویخس وهرً زةان کٌ ریگسد افساد

ی ازٍایى ةا ُىریپ در ٍم ةاز گسهً، ٍسی  يیشَاىت. ذحیر ادیُةيی ذیخار وینى فیعسا در رای ةغس گسهً

 رًیا پيراعح وکص ةس گس،ید وتارت ةٌ. افحی خغکل زةان قیقس از ح،یىقت ةا اةكظهر هی اشدهاو

 در رای ادیُةي ىلظ ةل، ىتُدً، گسید فسد ةٌ فسد کی از خؽُرات ه ٍا غٌیاىر ىاكل ؼسؼ زةان شم،یآل

 .کيرینی ةاز خؽُرات ه ٍا غٌیاىر دُدی سیگ عکل

 نكلق نُىُلُگ. اضح زىرً" یىُعداری چ ،یؼُخی چ# گفدگُ ه نحاهرً در ،یاشدهاو کیپساخ در زةان

 الُگید کی. اضح دُد ةا گفدگُ کی دُد، خفکس،. ةاعر داعدٌ هشُد دُاىریىه گاىٌ،ی نكللاو ثيریگُ ای

 .اضح

. طحیى درضح ویا انا، اىر، دُاىرً" Dialogue# الُگید را ىفس دهی گفدگُ نىهُالو نا زةان در

ی نىيا ةٌ يصایا در" logos# لُگُس ه« قیقس از»ی نىيا ةٌ" dia# اید از کٌ طحیُىاىی ثهاژ الُگید

 ده ویة» گفدگُ ای ریةا. «ضذوی هرا از» ای« کالم قیقس از»ی ىيی الُگید. اضح عرً ضاددٌ کالم،

 .«لُگیة» ای گفح« ىفس

 ،یىیقتی زةاىَا ٍهاىيرنالیکُلی ،  ِیُلُژیة زةان ای کیدىکُا کیشیفزةان  نزالو ؛یولهی زةاىَا

 در کرام، ٍس مینفاٍی ىيی اضح، ضاددارنير داص ىنام کی کرام کٌ ٍس رىطازین رایی شَاىَا

 زةان نفَُم ةا کیکُاىد کیشیف زةان در زةان نفَُم. دارد را دُد داصیی نىيا ةار زةان، ٍهان چُکات

 ةٌ انیپا جىلك فلطفٌ، دری زةاى چسدظ. داردی ضسعد هی ناٍُ فسؽی کُلینالی ُلُژیة زةان در

 .گزاعح کیدافشین ىُع ٍس ه  عيادح ِیطدیآل رًیا پيراعِح

 وسفان پيراعح ازی ةارز جىهُى گسدم، ةس« كانیع لتذير» ُرنان در زةانی نسکش ىلظ ةٌ آىکٌ از ظیپ

 ةحذی دغک از ٍم خا کيمین ذکس« لفل ةای نىي جراةك» ای خؽُر اة زةان جراةك جوسؼ در را عسؽ

 .ةاعم آهردً ةاالی ٍا ادوای ةسای عاٍر ٍم ه ةاعم کاضدٌ

 :بیدل ه رابطۀ نعيا با لفظ

 . کيری ن سیخىت را رلیة اری دیة« ٍا يٌیآ عاوس» در ،یکرکيی ىیعف رؿا نحهر دکدس ةشرگ، جفسزاى

 َىَفطم، کارگج حغِس نىاىی ضح! ةیرل »



 چُن غلغلج ؼُر كیانح کلهاخم

ُّشٌ ةٌ نفَُم  ه ةٌ خته آىَا  رستاخیز کلهاته نو ایو ده خىتیس را در عىس اه، ةىيُاِن ىذطدیو خ

ةیرل ةيیادگزاِر : ، در خاریخ ىنسیات عىسی خللی نی کيم ه اگس نالندم ىکيير نی گُیم حضِر نعاىی

حضِر ىنسیج رضدادیش کلهات اضح کٌ اضاس ةالغِح شریر در ىلِر فسنالیطح ٍای رهضی اضح هخىتیِس 
«.در عىس اه ، ارزش ةالغی ةطیار دارد ه در ىلر عىس نُرِد ىیاز اضحنعاىی 

۱۱
 

 را« کلهات شیرضداد» کير،ین ةحذ رلیة داصی تَایخسک ثةار در ةاالی ٍا ضكس ثىگارىر کٌ آىصا از

 . طازدین آن خاةه را «ینىاى سغح» اىگاعدٌ، اؼل

« ینىاى سغح کارگاً» را دُد« َىَفص» رلیة کٌ میغُین ندُشٌ م،یةيگس کیى ةاال نؽساع ده ةٌ اگس

 ه اضح« یا نترای زىرً گی اؼل» کٌ اضحی ُىاىی" pneuma#پيُنای ٍهان َىَفص.  کيرینی نىسف

 زادً« ییشا» در اضح، خؽُرات ازی گسید سیخىت کٌی نىاى .اضح رًیدرىُرد را عسؽ حکهح ٍهٌ

ًِیشا ىذطح رلیة. اضح َىَفص کٌ غُىرین ًِ گا  ُؼُر ،یفلطف پيراعح در#ی نىاى ِشیرضداد کارگا

. سضرین« کلهات انحیك» ةٌ آن از َخته ةٌ ه آن، از پص ه اضح َىَفص کٌ رٍرین ىغان را" اخؽُراتی

 . اةری ینی ضازگار کانالو رلیةی وسفاى يظیة ةا کلهات ةٌ ىطتحی نىاىی زناى هی نيكل خلرم

 : میکيی ةسرض را گسید یدیرها

را در نصلص ىُاب عکساللٌ دان ةا عیخ ىاؼس ولی اخفاؽ افداد کٌ ةا ٍم ؼحتح [ ةیرل]رهزی نیسزا... »

 :کسدىر ه ایو غشل 

 ىغر آییيج کیفیح نا ماٍس آرائی]

 [ةچيریو لفل پیرائی –چُن نىيی  –ىَان ناىریم 

 :آىچٌ فسنُدً ایر کٌ : عیخ در نكله آن ضذو کسد ه گفح. در نیان آنر

 «ةچيریو لفل پیرائی –چُن نىيی   –ىَان ناىریم »

نیسزا . دالؼ دضدُر اضح، چٌ نىيی خاةه لفل اضح ، ٍسگاً لفل پیرا گسدد ، نىيی التدٌ ماٍس نیگسدد

 ُذیح نو»آىچٌ . نىيائی کٌ عها خاةه لفل داریر ، آن ىیش، لفنی ةیظ ىیطح »: ختطم کسد ه گفح 

«...نىيی اضح ةٌ ٍیچ لفل در ىهی آیر ، نزالو حلیلح اىطان «یٍِ َیٍِ
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 جراةك از کٌی تیيیرهعي ةا رلیة. ىرارد را آىَا انیة خُان زةان کٌ اضحیی ٍانىيا هشُد ةٌ نىدلر رلیة

 ای الفاظ ةس لرمن رای ولل َؼُر ای ینىاىی ایدى وارؼ، کی ذیح ةٌ دارد، نرلُل ه دال ،ینىي ه لفل

 .اىگاردی ن آىَا از شرا کانالوی حد ه زةان

 :پسدازدین گسید ییشا در

 نسا نصيُِن آزاد اضح کسدً هحغح ةطکٌ

 نسا نـهُِن سیزىص کير ىدُاىر لفل

 دُاىرً« نـهُن» ٌیكافی اكدـا ةٌ کٌ# رای نىي خُاىری ىه اضح زةان از ٌیکيا کٌ لفل نؽساع ویا در

 !دارىر را دُد اضدلالل الفاظ ةٌ ىطتحی نىاى کغر، دُد ةير در" اضح عرً

 :گسید غشل در

 ىَاىَا ه اىَایو خُ کهاِل داِغی ا

 زةاىَا ةٌ وتارت ه نحُ َىَفص ةٌی نىي

 :ای ظیگُ آلح ةٌ" الفاظ# وتارات ه دارىر خىلق َىَفصی ایدى ةٌی نىاى

 کداةير ةحس ؼر گسٍهٌ ، ضتلانی نىي

 شُاةير ضکدٌ لتح ظیپ گَس نُِج چُن

 :ریگُینی نغَُر غشل در ه

 ریرض عگفدوی ةُ! ةَار نيدنسان

 ریرض گلغو ةٌ اری ر،یةس گلَا ةٌ نژدً

 . . . 

 ىهاىر خکلف رضم را غامیپ ه ىانٌ

 ریرض رهعوی نىي کساضح، وتارت فکس

 ه وتارت ةٌی ازیى کير،ی ن اىدلال گسید َىَفص ةٌ َىَفص کی از ُاضكٌیة کٌ عفاؼ ه رهعو ِینىيی ىيی

 .ىرارد زةان

 :گسیدی شا در

  کير َاینىي ریؼ دُاٍر کٌی ضيص ضذو ٍس



 کير رایپی دلُخ اّهل ریةای ن زةان چُن

 هشُد عرن ریؼ از ظیپ سیىاگش کٌیی َاینىي کير،ین ریؼ را ٍای نىي کٌ اضح لفل ای زةان ویا

.دارىر
۱2

 

ایو ىهُىٌ ٍا آعکار نی ضازىر کٌ ةیرل ، آن وارؼ عَیس ه آزادً کٌ دُد از ةشرگدسیو ضاحسان پساخیِک 

 .هارٍر« خلرِم نكلِق نىيا ةس لفل»زةاىی ةُد، ىدُاىطدٌ ةُد از خٍُِم 

 «طانیص لبخيد» ُرنانجایگاً زبان در -2

داص  فیعسا دری اشدهاوی ٍا گسهًی گ زىرً ِظیةازىها. طحیى كؽٌ کی خيَا« كانیع لتذير» ُرنان

 آهردن ؼحيٌ ةٌ انس حیهاكى در دارد، ىام ُرنان کٌی ذٍي شَان ػ طحیز کی ضاددو قیقس ازی ذیخار

.اضحی گ زىرً ُادِثح دار سهیگ در گسهً ٍای ىانتسدًی يیشَاىت
۱3

 ةٌ« كانیع لتذير» ُرنانی آدنَا 

 در کٌ اضح ةار ویاهل. دارىر را دُد گفدار ثُیع ه زةان کرام ٍس کٌ دارىر خىلق ینذدلفی ٍا گسهً

 ةای ذیخار نغذػی كُنَا از ،یاشدهاو نغذػی ٍا گسهً از داضدانی آدنَا ،یافغاىی داضداى اتیادة

 ه زةانی هرا از را عانی پيراعدَا ه سىریگین كسار حُادث جؼحيی ره کرام، ٍسی زةاىی َایگ ژًیه

« كانیع لتذير» در ،یدضد سًیچ ةا افغاىطدان خیخار ةار فاشىٌ جةسٍ. گزارىری ن ظیىها ةٌ عان جلَص

 ،«كانیع لتذير»ی آدنَا خفکس ه گفدار رفدار، ،یگ زىرً دادن شلًُی ىیقت. اضح عرً اىرًیىها ةاز

 فسانُش را عرً ضاددٌ هی ذٍي شَان گسید کٌ رٍرین كسار داضدان لرها ندو در چيان را دُاىيرً

 ُةىر ٍهان ویا ه اةری ین ةسٌٍ آن حیهاكى در عرً طدٌیزی ضسگزعدَا در آگاًدىادُ را دُد ه کيرین

 از خسی هاكى کٌ کيرینی ضاز ةازی ذٍي ُةىر در چيان رای يیو حیهاكى کٌ اضح ویراضد ٍيس شیآن ضحس

 .غُدین گس شلًُ حیهاكى از رضاخس ح،یهاكى از خس سایگ ح،یهاكى

 نلام در کٌ طحییَایداهر ه ٍا غٌیاىری ضُ ةٌ دُاىيرً کغاىرن« كانیع لتذير» ُرنان گسید ُةىر

 غٌیاىر ویا انا. اىر افدٌی ویخکُ ةغس جنحُراى اىطانی فسٍيگَا خراهم در ،یطدیٍُناىی هاالی ارزعَا

ی ٍا يٌیپ ذیح ةٌی ى ىر،ضازی ن دُد نصزهب را دُاىيرً« حاؿس ِیتَایغا» ذیح ةٌ َایرهدا ه ٍا

 .ةطازىر ویرىگ را داضدان ندو کٌی گ ضاددٌ

ی گ ارًیپد گسید عکل ٍا دً ه رذالح ،یشیاىگ فديٌ خُقئٌ، درهغ، ب،یفس س،یخشه علاهت، يٌ،یک ملم،

 ةا ذدٌیآنی اىششار دُاىيرً ةٌ کٌ غُىرین گزاعدٌ ظیىها ةٌ داضدانی آدنَای گ زىرً لرها در چيان

 ُرنان دُد در نانُری آدنَای پيراعدَا ه کيغَا از طيرًیىُ کٌی ىلر. يریآفسی نیی اىدلانصُ حص

ی ملهدطسا از طحیىلر ىُردد،ی ن در را داضدان ضساضس پُد ه خار هاكه در ه اضح کسدً شا ةٌ شا

 چاىرًیپ دُد در رای افغاى جشانى اىطان س،یىاپز انیپا ماٍساو ه درازی ٍا ضرً دهام در کٌی کیالُژیریا



 فَم ةا ارغير ةتسک. اةری ین را دُد داص ختارز داضدان، آدم ٍس ثژیه زةان در ملهدطسا، ویا. اضح

 احکاِم ه ىؽُص در عرًی زىراى ِیگ زىرًی ىيی# کیالُژیریای گ زىرً ،یالُژیریا ةا زةان ُىریپ از قیدك

 .کيرین سیخؽُ را داضدانی آدنَا "َایغراهریپ ةسی نتدي

ةٌ ٍس هاژً ه  کيضَاِی بيیادِی ارتباطِی آدنَاةٌ حیذ در ضساضس رنان ، ایو پساخیِک زةاىیطح کٌ 

 –ی نُكىیدی از قسیق گفدگُ ٍا –ٍس آها ، ةٌ ٍس کيایٌ ه ٍس ایها ، ةٌ ٍساعارً ه ٍس حسکح گفدگُیی 

ح ىلظ نلرم زةان را ةٌ حیذ یک پساخیک در ایو رنان ةٌ هؿاح. ةار نىيایِی داص را خىتیٌ نیکير

خُؿیحات در ةارث راةكج لفل ةا نىيا کٌ در آغاز ایو نلال ارایٌ عرىر ةٌ . ضازىرث نىيا نغاٍرً نیکيیم

 .ٍيسی ةتسک ارغير ىهایاىرً عُد –ٍهیو نينُر ةُد خا اٍهیح کار اىریغٌ یی 

 ضس ةٌ افغاىطدان نسدمی ةسا رای وال آنُزعگاً کی جفیهم« كانیع لتذير» کٌ گفح ریةا حیىَا در

 .اضح نسدم ویة در آن جاعاو رُِنان ویا از ریخهص ویةشرگدس. رضاىر دُاٍر

 :َاپاهرقی

 .در وسؼج عياددغياضی ، وؽس کالضیک در ارهپا از رىطاىص آغاز عرً خا اهایل ضرث ةیطح دهام نی یاةر .۱
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 ریةای گسیدی شاىت جصیىد میگفدی اىطاىی دَایشهىی يیشَاىت ویخکُ در زةانی نحُر ىلظ نُرد در آىچٌ از .۱3

 . ةاعر داعدٌ هشُد دُاىرین كُم آنی زةاىَا ای زةانی هرا از خيَا كُم کی اتیادة: گسفح

 زىرًی هل اضح عرً ىگاعدٌی فساىطُ زةان ةٌ کٌی فساىطُ" Joseph Kassel# لیکط ژهزؼ ارس« ضُارکاران» ُرنان

 ه ىرارد افغاىطدان اتیادة ةایی  راةكٌ ویکُچکدس کير،ینی يیآفس ةاز را افغاىطدان عهال اىرازان چاپ ه ةُُشکغانی گ

 شيُب دٍلاىاِن زةان ةا اهراز پطسش ةا نىسهؼ اىراز چاپ خُرضُن کٌ ریکي خؽُر. اضح فساىطٌ اتیادة ةٌ ندىلق

 فساىطٌ نىاؼس اتیادةی ةسای ى ه اضح افغاىطدان اتیادة ازیی ششی ى« ضُارکاران»! کييرین ؼحتح ٍم ةا فساىطٌ

 ای "ییکایانسی طیاىگل زةان ةٌ#ی يیحط دالر از« پساىتازی ُگر» عهار، ویٍه در. اضح کسدً میون ةروح کرام

ی گ زىرً ایگُ کٌ "فساىطُیةٌ زةان #یهیرح قیود از Maudit soit Dostoïevski«یُفطکیداضدا ةس لىيح»

 چُکات در ىانتسدً آراری ٍيسی ٍا شيتٌ نُرد در نو. يرطدیى افغاىطدان اتیادة ةٌ ندىلق کيير،ین سیخؽُ رای افغاى

 عهار در دُاىيریىه عان آرار ویا ةا چُشٌیٍ ةٌ طيرً،یىُ ده ویای هل ىرارمی داهر کرام فساىطٌ ای کایانس اتیادة

 کیشیف ات،یاؿیر چُن ػ اىر عرً شَاىغهُل گسید کٌی ولهی زةاىَا التدٌ. سىریگ كسار افغاىطدان گان طيرًیىُ

 .اىر شَان خهام داىغهيران حیشهى ةٌ ندىلق ػ سًیغ ه کیاىفُرناخ ک،یکُاىد

 ء چاپ کاةلناٍيانٌء راً آیيرً ىغسیٌضال اهل ةسگسفدٌ از عهارً ٍغدم 

 

                                                           

 


