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   فهرست

  ۸  زمینه پیش

  ۲۱  سوسور و دوستدار

 ۰۲  ترجمه مشکل و فارسی زبان

  ۷۲  ضعیف ي  حلقه این مرکب فعل

  ۳۶  معنا متافیزیک

 ۴۵  کلمات زلف

  ۸۵  سخن پایان در

  

  



  

  

  

  

 به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم

 بگریزم از عمارت سخن خراب گویم 

 - مولوي ( غزلیات شمس)

  

  براهنی رضا -   ... فهمیم نمی را حافظ شعر بازهم اینها، وجود با

    

  

  

 نقاب اندیشه رخ از نَگشاد حافظ چو کس

 حافظ -              زدند شانه قلم به را خنـس فــزل رـس تا

 نقـل  بـا  ، فرهنـگ  شبه و فرهنگ  ،زبان  شبه و  زبان ش،کتاب  در  دوستدار  آرامش

 دهـد  مـی  پاسـخ  خود و "دارد؟ نقاب اندیشه آیا..." پرسد،  می  حافظ  از  باال  بیت

 آرامـش  بـا   جـا   همـین   از  مـشکل   ادبـی   دیـدگاهی   از 1".کـنم   نمی  تصور  " که

 مـشکلی   نمودهـاي   از  یکی  فقط  مشکل  این  که  هرچند  شود،  می  آغاز  دوستدار

 ایـن  .شـویم  مـی   روبـرو   آن  بـا   جـاي   جـاي   دوستدار  کتاب  اندنخو  با  که  است

                                                           
 )2019 دوم،  چ  فـروغ،   انتـشارات ( فرهنـگ   شـبه   و  فرهنگ  زبان،  شبه  و  زبان  ،دوستدار  آرامش1
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 ویـژه  بـه   و  فارسی  زبان  و  کلی  طور  به  زبان  با  دوستدار  برخورد  واقع  در  مشکل

   .است شعر زبان

 
 و اینجـا  و اسـت  پراکنده و  پخش  چنان  کتاب،  این  در  شده  طرح  مباحث

 طرحـی   بتـوان   مـشکل   که  موضوع  با  مرتبط  چندان  نه  هاي  روي حاشیه  با  آنجا

 کـه   گفت  اما  توان  می  .داد  دست  به  سخن  این  آغاز  در  را  آن  محتواي  از  فشرده

 بـه  .اسـت  گفتـه  سخن فارسی فرهنگ و زبان ي باره در کتاب این در  دوستدار

ــخن ــر س ــر، و دیگ ــتدار دقیقت ــن در دوس ــر ای ــاه از اث ــود نگ ــه خ ــ ب  يا هگون

 این  "نقاله  " به پرداختن  رهگذر  از  تاریخ  طول  در  ایرانی  فرهنگ  شناسی  آسیب

 و ذات در فارسـی  زبان او نگاه از  .است  یازیده  دست  فارسی  زبان  یعنی  فرهنگ

 کـه  اسـت  "زبـان  شبه" یک  نهایت  در  و  نازا  و"الفعل مقطوع  " تاریخی  لحاظ  به

 زبـان   ایـن   2.چکـد   مـی   فـرو   " اسـالم   جوهر" آن  از  عربی،  زبان  با  یی  ملغمه  در

 ادبیـات  .اسـت  "فرهنـگ  شـبه " یـک  گزیرنا نیز آن که نماید می باز را  فرهنگی

 چـون  و چنـد  بـاره  در .اسـت  فرهنـگ  همین و زبان همین از  برآیندي  فارسی

 جداگانـه  و تفـصیل  بـه   تـوان   می  کتاب  این  در  شده  طرح  موضوعات  از  هرکدام

 زبان و فارسی زبان  به  که  آنجا  تا  و  سخن  ترین فشرده  به  اینجا  در  ما  اما  نوشت،

  .کنیم می درنگی دوستدار هاي برداشت و ها اهدیدگ بر گردد، برمی شعر

 
 فارسـی  زبـان  مشکل با نه ما کتاب این در که گفت  توان  می  کلی  طور  به

 صـفحات   همـان   از  .روبـروییم   مشکل  یک  همچون  دوستدار  آرامش  خود  با  که

 چگونـه   کـه   اسـت   این  آید  می  پیش  نخواهی  خواهی  که  پرسشی  کتاب  آغازین

 فقر دچار زبانی دیگر، سخن به ،"الفعل مقطوع" او نظر از که زبانی در دوستدار

                                                           
 24ان منبع،  هم2



 و )او زعـم  بـه  عربـی  حتـا  و اروپایی غنی هاي زبان  برخالف( فعلی  هاي  ساختار

 زبـان   ایـن   خـود   ي  بـاره   در اسـت،   اندیـشه   بیـان   در  نـاتوان   که  زبانی  رو، ازین

 در  اندیـشیدن   بـراي   البد  است؟  اندیشیده  هم  درست  که  دارد  ادعا  و  اندیشیده

 کـه  مرکـب  افعـال  نـه  و( تـام  و ربطـی  افعال شماري به کم دست ما  بانیز  هر

 بـه  خـود  کـار  در که نجار همچون داریم، نیاز !)داند نمی  فعل  را  ها  آن  دوستدار

 دارد  نیـاز   چـوب   قطعـات   وصـل   و  چـسب   براي  سریشم  و  میخ  کافی  مقادیري

 "زبـان  هشب" همین به را  کتابش  دوستدار  که  بینیم  می  اما  ،!)نجاري  متافیزیک(

 کـه  آلمانی یا انگلیسی به نه است نوشته زبان شبه این  خود  ي                  باره  در  و  فارسی

 .باشـند   "اصـل " هـاي   زبـان  او  نگـاه   از  باید  البد  فارسی  زبان  شبه با  مقایسه  در

 را دوسـتدار  گفتـه  این اگر اینکه، جمله از آید می پیش نیز دیگري هاي    پرسش

 رود،  بیـرون   خـود   فرهنگـی   مرزهـاي   از  یـست ن  قـادر   زبـانی   هیچ  که  بپذیریم

 گـذرد،  در بیـرون  به خود زبانی مرزهاي از تواند نمی يا هاندیش  هیچ  همچنانکه

 آن فرهنـگ  و زبـان  این مرزهاي از فارسی زبان به  اندیشیدن  در  توانسته  او  آیا

 و  شده  کشیده  کجاها مرزها  این  کند؟  نگاه  بدان  بیرون  از  و  درگذرد  سالمت  به

  تـاریخی  ي           گـستره  اسـت؟  ایـستاده  کجـا  خـود  او کجاسـت؟  مرزها نای  بیرون

 در را زمـانی  چـه  تـا  زمـانی  چـه  از ایرانـی  "فرهنگ شبه" یا فارسی "زبان  شبه

 فرهنگ  زوال  آغاز  یکسو،  از  او  .نیست  روشن  چندان  دوستدار  پاسخ  گیرد؟  برمی

 ادبـی  تحیـا  یـان پا با اندیشیدن براي محملی همچون را فارسی  زبان  و  ایرانی

 لحـاظ  به فرهنگ این مرگ که است معتقد دیگر سویی از  و  زند  می  رقم  حافظ

 ایـن   در  هرسـخنی   پـس   آن  از  و  داده  رخ  ایران  به  اعراب  حمله  از  پس  تاریخی

  .است بوده "بازي کردار به" )شاهنامه به يا هاشار با( فرهنگ

 و اسـت،  الکـن  شهاندیـ  بیان در  و  الفعل  مقطوع زبانی  اگر  که  است  این  پرسش 

 یــک الجــرم کنــد مــی نقــل کــه نیــز را فرهنگــی و اســت "زبــان شــبه" پــس
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 باره  در اندیشیدن  و  فارسی  زبان  به  نوشتن  با  دوستدار  آیا  است،  "فرهنگ  شبه"

 چنـین   کـه   دانـیم   مـی   نیـست؟   زبـان   لکنت  دچار  متفکري شبه  خود  زبان  این

 هـایش   نوشـته   در  نـده بر  و  تیـز    قلمی  با  آور زبان  اندیشمندي  دوستدار  و  نیست

 جـستار  ایـن  در دوسـتدار  کـه  کـرد   خاطرنشان  باید  و  دانیم  می  نیز  را  این  .بود

 معـروف،   ي  گفته  آن  مصداق  به  که  بوده  برآن  آثارش،  دیگر  در  همچنانکه  بلند،

 دانشگاهی  فلسفی  تتبعات  و  مقاالت  معمول  و  رسم  چنانکه  نه  و  برافروزد  آتشی

 پرخاشـگر   لحـن   در  و  آورده،  فـراهم   کـه   یآتش  .آورد  فراهم   هیزمی  فقط  است،

 نیـز   دل  به  گاه  و  است  فهمیدنی  البته  کشد،  می  زبانه  کتاب  این  جمالت  يا  هپار

 ایـن  آن و آیـد   می  پیش  کتاب  این  خواندن  با  نیز  دیگري  پرسش  اما  .نشیند  می

 نماید  بازمی  که  را  فرهنگی  و  "زبان  شبه" یک  فارسی  زبان  بپذیریم  اگر  که  است

 دایره از  رفت برون  براي  را  رهیافتی  چه  دوستدار  است،  فرهنگ  شبه یک  واقع  به

 او  تجـویز   کلی  نگاهی  در  کند؟  می  تجویز  زبان  شبه این  و  فرهنگ  شبه این  بسته

 آنچـه   در  او  پـاي   پابـه   اگـر   که  است  گذشته  امان  بی  نقد  و  گذشته  نفی  یکسره

 کارمان  هک  حال  از  گذشته  ي  کبره  ستردن  به  نه  درواقع  رویم،  پیش  کرده  طرح

 جـواد   همچـون   اگـر   نیـست   بیراه  .کشید  خواهد  خودمان  از  خود  ازاله  نوعی  به

 تحوالت  بررسی  در  دوستدار  "تفکر  امتناع  " روایت  کالن  که  بگوییم  طباطبایی

 خودکـشی   یـک   به  فراخوانی" نهایی  تحلیل در  تاریخ  درازاي  در  ایرانی  سوژگی

   3.است "جمعی

  

  

                                                           
 ،اجتمـاعی   علـوم   و  خلـدون   ابـن  نخست  فصل  از  ( "امتناع  شرایط  در  گفتار  " طباطبایی،  جواد  3

 77  )1400 خرد، مینوي



  زمینه پیش.۱

 او  پیـشین   هـاي   نوشـته   در  تـوان   می  کتاب  این  در  را  تداردوس  تامالت  ي  زمینه

 ویژگـی  آن از همچنـان   نیـز   خـود   اثر  این  در  دوستدار  که  گفت  توان می  .یافت

 ناشـی   "تفکر  امتناع" بدان    پیشتر  که  گوید می سخن  ایرانی  اندیشگی  تاریخی

 لشـمو  بـه  ویژگی این به اثر این در .بود داده نام ذاتی "خویی دین" يا هگون  از

 ادبیـات  ویـژه   بـه   او    نگـاه   از  کـه   اسـت   پرداخته  فارسی  ادب  و  فرهنگ  و  زبان

 نیـز  آن مـروج  و سـازنده  خـود  که ویژگی آن از  بازنمودي  تنها  نه  ایران  شعري

 فارسـی   زبـان   که  باشد  این  او  کالم  لب  اگر  نیست  تعجب  جاي  پس  .است  بوده

 و  زده  آفـت   و محـدود   واژگـانش   کـه   چـرا   اندیـشه،   بیـان   از  ناتوان  است  زبانی

 و 4اسـت؛  شـده  درو )عربـی  (بیگانـه  زبـانی  یـورش  اثـر  در یکسره آن هاي  فعل

 اذهـان   تخـدیر   بجز  کاري  که  هاست قرن  غالبش،  وجه  در  نیز،  زبان  این  ادبیات

 کلـی  يهـا  داوري و ها برداشت به که  نیستیم  برآن  اینجا  در  .است  نداده  صورت

 و هـا  برداشـت  ایـن  بـه  .دازیمبپـر  ایرانـی  فرهنـگ  و اندیـشه   تاریخ  از  دوستدار

 ایرانـی   فرهنـگ   تـاریخ   از  روایتی  کالن  را  آنها  مجموع  در  توان می که  ها  داوري

 در .نـد ا هراند سخن تاریخی و فلسفی رویکردهاي با بیش  و  کم  دیگران  دانست،

 اسـت؛  بایـسته  روایـت  کـالن  ایـن  بیـشتر  توضـیح  در  نکته  چند  ذکر  اما  اینجا

 ها  اوج  تاریخی،  هاي  پیوستگی  و  ها  گسست  رغم  به ایرانی  فرهنگ  اینکه،  نخست

 کـه   روایتـی   کـالن   در  طباطبـایی،   جـواد   گفتـه   بـه   فرهنـگ،   این  فرودهایی  و

 و  شـده   زاده  مـرده   ایـرانیش   آغـاز   همان  از..."دهد،  می  دست  به  آن  از  دوستدار

 و  ادبـی   تحـوالت   دوسـتدار   بحث  تاریخی  گستره 5 ".است  زیسته  مرده  همواره

 نظـر   هم  باید  البد  و  گیرد  برمی  در  نیز  را  معاصر  دوران  در  نیایرا  فرهنگ  هنري

                                                           
 24دوستدار، همان منبع،  4
 61 یاد شده، عمنب، طباطبایی 5
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 مثـل  :بـدانیم  نعـشی  هـاي  پدیـده   از  پهنـه   ایـن   در  هم  را  نوي  حرکت  هر  او  با

   !بدن یک قطعی مرگ از پس مدتی تا ناخن و مو روییدن

 ایرانـی  فرهنگ نام با فرهنگی اگر که  کرد  طرح  اینگونه  توان می را  مسئله

ــم داشــته ــاب موضــوع ( ای ــه ،)دوســتدار کت ــه ب ــایی، ي گفت ــا پــس طباطب  م

 از  را  فرهنـگ   تـاریخی   مـشخص   بـستره   یـک   در  توان  می  چگونه  .یما  هاندیشید

 را  آن  امـا   داد  قـرار   بررسـی   موضوع  را  فرهنگ  که،  معنا  بدین  جداکرد؟  اندیشه

 ایرانی،  سوژگی  تاریخ  دوستدار  روایت  کالن  در  دانست؟  اندیشه  از  خالی  یکسره

 که  است  چیزي  تولید  باز  و  تولید  تاریخ  ایرانی،  فرهنگ  تاریخ  یگر،د  سخن  به  یا

 ناپرسـا  و نااندیـشنده  فرهنگـی  چنـین  .نامـد  مـی “خویی دین“ي عارضه را  آن  او

 میـان  خونبـار  گـاه  و مـدام  تنش به روایت کالن این در که است گفتنی  .است

 کـالن   یـن ا  .6خـوریم   نمـی   بـر   ایران  تاریخ  درازاي  در    ها  سهروردي  و    ها  غزالی

ــت ــع در روای ــک از يا هتاریخچــ واق ــال و ســکوت ی ــر در انفع  اســتیالي  براب

 آن در و گویـد  مـی  بـاز  ایرانی زبان  و  ذهن  بر  را  بیگانه  دینی  قاهر  و  بار  خشونت

 اصـال  یـا  آورد، مـی  میـان  بـه   سـخن   قاهران  برابر  در  مقهوران  مقاومت  از  کمتر

 کار  در  بار  خشونت  و  قاهر  ییاستیال  اگر  که  گفت  اما  توان  می  .گوید نمی  سخنی

 آن  برابـر  در  نیـز   سرکـشی   و  ایـستادگی   الجـرم   پـس   بـوده،   شک بی  که  بوده،

 .گیرد  نمی  صورت  قهر  و  خشونت  محض  تاریخ  در  قهر  و  خشونت  .است  بوده  می

 نـه  و مـتن  بـه  تنهـا  خـود،  روایت کالن برساختن در دوستدار  که  بینیم می اما

 طباطبـایی  تعبیر به یا، دو این میان که یحال در داشته، نظر  تاریخ  هاي  حاشیه

 در  ایرانـی   تـاریخ  ادوار  همـه   در  ناپـذیر  آشـتی   پیکاري  ،“مقتول“ و"قاتل“میان
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 چـرا   دهـد،   توضیح  را  آن  تواند مین  دوستدار“خویی  دین” نظریه  که  بوده  جریان

  7 ".هست نیز نظریه آن نادرستی برهان ترین مهم پیکار همان " که

 بـه   ایـران   در  اندیـشه   تاریخ  از  دوستدار  روایت  ز،نی  پرداخت  و  ساخت  در

 و  "پندارانـه  همگـن " ،"انگارانـه  یتـ ذا" ،"متـشتت " روایتـی   منتقـدانش،   گفته

 مباحــث" تخلـیط  را آن اســتداللی بیـان  و اســت )8نیکفـر ( "دیـالکتیکی غیر"

 مهمتـر   و  ؛)9طباطبایی( است  کرده  مخدوش  "روز  مبتذل  احثمب" با  "تاریخی

 انگـشت  اساسـی  قـضی تنا بـر  توان می روایت این هاي  تداللاس  رشته  در  اینکه،

 اندیـشیدن ( اندیـشیدن   در  ناتوانی  دیگر،  سخن  به  و  "پرسایینا  " اگر  :گذاشت

 مـا  نیز اکنون آیا  پس  است،  بوده  ایرانی  فرهنگ  ذاتی  )دوستدار  تعریف  به  البته

 امحمدرضـ   ي  گفتـه   بـه   چراکه،  نیستیم؟  اندیشیدن  در  ناتوانی  به  محکوم  جبراً

 10".بـود   خواهـد   چنـین   قطعـاً   هم  پس  ازین  بوده  چنین  تاکنون..." اگر  ر،نیکف

ـ  نیـز  دوسـتدار  خـود  پس آیا که  پرسیم  می  اندیـشه  در نـاتوانی  ازیـن  يا هنمون

  نیست؟

 شـعر   و  ادبیات  که  دوستدار،  روایت  کالن  در  مشکل  اساس  گفت  توان می

 ایقـانی   بـا   او  کـه   اسـت   فـارقی   خـط   گیرد،  دربرمی  کتاب  این  در  نیز  را  فارسی

 دیگـري،  و خـود  اکنـون،  و گذشـته  میـان  تـر،  رنـگ  پر  هرچه  و  تمامتر،  هرچه

 یـی "معنـا  بـی " و "معنا" میان ادبی، متن از هایش برداشت در و  متن  و  حاشیه

 و  تـاریخ   در  فرهنـگ   سـیر   از  او  پیشرونده  و  خطی  پنداشت  .کشد  می  سخن  در

 در را زیـادي  پاسـخ  بـی  هـاي  پرسش اش،  محورانه  اروپا  صریح  چندان  نه  نگرش

                                                           
 . ۶٩همان،  7
 52) 2020، روناك(  در نقد آرامش دوستدار-ایدئولوژي ایرانی ، محمد رضا نیکفر 8
 69طباطبایی، همان،  9

  53 همان،،محمد رضا نیکفر10
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 نگـاه   مـثال   میـان   ازیـن   .آورد  مـی   میان  به  ایرانی  فرهنگ  گذشته  با  برخوردش

 سـازد  می روبرو پرسش این با را خواننده  معاصر  فرهنگ  به  دوستدار  گرایانه ناب

 فرهنگـی  هـاي  پدیده اب جهانی يا هگستر در که ایران در نه  امروز  ما  تکلیف  که

 انـد  ناسـره  و نااصـل  یکـسره  هـاي  فرآورده  اینها آیا چیست؟ رگهچند  یا  دورگه

   آیند؟ نمی شمار به اروپایی تاریخ و فرهنگ طبیعی ادامه چون

 مـا   امـا   شـده،   نوشـته   دوسـتدار   نظرات  بر  که  نقدهایی  از  و  میان  این  در

 روایـت  کـالن  نقـد  در  کـه   باشـیم   داسـتان   هـم   نیکفر  رضامحمد  با  توانیم مین

 ایـدئولوژي " را  آن  و    گـذارد  می انگشت  لوژيایدئو  یک  از  خطوطی  بر  دوستدار

 آگـاهی " ایـن   ،  اصطالح  به  یا  ایدئولوژي  این  نقد  براي  .کند می توصیف  "ایرانی

 اختیـار   در  کـه   باشـیم   صادقی  آگاهی  از  ور بهره  نیکفر  همچون  باید ما  ،"کاذب

 او  نظـر   بـرخالف   پس  .باشیم  توانیم  نمی  و  نیستیم  ور بهره  آن  از  ما  .است  نیکفر

 در  را  کـاذب   آگـاهی   این  طباطبایی،  همچون  دوستدار،  که  نیستیم  نظر  ینا  بر

 را  اي"نـابوده " خـود "روایـی   اللاستد" پایه  بر  و  انداخته  جا  "رمانتیک  لعابی"

 یـک   همچـون   را  ایرانـی   فرهنـگ   و  ملیـت   مـستحدث   و  نو  برساخته  و  "بوده"

 و  دوسـتدار  با  زمینه  این  در  ما  اتفاق  از  .11است  آورده  در  پندار  به  کهن  "روح"

 روح  ایـن   .دانیم مین  پندار  یک  را  ایرانی  کهن  "روح  " این  و  موافقیم  طباطبایی

 نبوده  انگیز هیجان  و  حاضر  گرایی ایران  قوت  دوران  در    تنها  نیکفر  نظر  برخالف

 در  ویـژه   بـه   و  )12او  زعـم   به("ملی  هاي  تاریخ  پایان  عصر  " در  نیر  اکنون  .است

 او  برگـردن   طنـاب   پیشتر  اگر  میرد  می  زندان در  ایرانی  نویسنده  که  دوران  این

 زن شـوند،  مـی  نـابود  و خـشک  او وطـن  هـاي  مرداب و رودها باشند،  نینداخته

 سـر  بر  حجاب  "قدر  بی  پاره  جل" نداشتن  براي  خیابان  در  را  هموطنش  جوان
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 به  را  همگنانش  و  او  ملی  نیست  و  هست و  رسانند  می  قتل  به  یا  زنند،  می  سیلی

 پـیش   از  انگیزتر هیجان  بار  این  و  کرده  سربلند  دوباره  ایرانی  روح  برند،  می  یغما

   !است شده حاضر هم

 براینکـه   مبنـی   نیکفـر    ي                  "ژرفبینانـه " اصـطالح   بـه   گیـري  خرده  رغم  به

 فرهنـگ " و  "ایرانیان" ،"ایرانی  " ،"ما" همچون  مفاهیمی  واقعیت  در  دوستدار

 شـک   مفـاهیم   ایـن   در  دورانی،  چنین  در  ویژه  به  نیز،  ما  کند، مین  شک"ایرانی

 و  همگـن   ثابـت،   مدلولی  نشانه  یک  همچون  آنها  از  هرکدام  براي  اما  کنیم، مین

 یـک   دیگر،  هرچیز  از  پیش  ایرانیت،  یا  ایرانی  روح  .گیریم مین  درنظر  فراتاریخی

 زبـان  در .است کلمه گسترده مفهوم به زبان همان  که  فرهنگی  و  است  فرهنگ

 در  کـه   روسـت   همین  از  و  دارند  روح  ادبی  متن  رد  بخصوص    ها  کلمه  که  است

 هـستند   کلمات  خود  که  )معانی  ( ها  ایده  نه  که  اینجاست  فلسفه  زبان  با  تفاوت

 یـادي   اسـت؛   واژه  یک  تاریخ  در  هست  که  هست  اگر  روحی  .13درخشند  می  که

 را، روح ایـن  پاي رد .آورند می اکنون زمان به  خود  با  گذشته  از  ها  واژه  که  است

 از  سـخنی   در  تنهـا   نـه   تـاریخی   خونبـار   هاي  گسست  رغم  به  را،  راز و  رمز  این

 عـصر   از  سـیمین   تنگـی  بـر   يا  هرقاصـ   دامـن   نقـش   در  کـه   حافظ  یا  فردوسی

 تـوان   می  اصفهان  در  مسجدي  در سر  مقرنس  رباي  چشم  هندسه  در  تا  ساسانی

  ...گرفت پی

  

  سوسور و دوستدار .۲

 " زبـان   شـبه  " شـد،   اشاره  نانکهچ  کتاب،  این  در  دوستدار  نگاه  از  فارسی  زبان

 در  دهد،  می  دست  به  "زبان  شبه" از  که  تعاریفی  از  یکی  و  اصل  نیزبا  نه  و  است
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 از  ..." ناسـاز   يا  هنغمـ   همچون  زبان  شبه که  است  این  موسیقی،  با  زبان  مقایسه

 آن  هـاي   پرده  و  ها  گام  با  یعنی  زند،  می  خارج  سرزمینی  فرهنگ  طنین  و  آهنگ

 مربـوط  فرهنـگ  بـه  نـسبت  ساختگی و  بیگانه  تصورات  صلحا  ندارد،  همنوایی

 اسـت  زبـانی  "زبان شبه" گفت و کرد فشرده را تعریف این بتوان  شاید14".است

 چیـست   "خود" اصطالح  به  این  دوستدار  رویکرد  از  اما  است،  بیگانه  خود  از  که

 سـوآل  زیـر  بـه   دوستدار  دیگر  آثار  و  کتاب  این  در  چنان  مفهوم  این  کیست؟  و

 گرفتـه   قرار    تیز  و  تند  حمالت  آماج  ویران  بست  پاي  از  يا  هخان  همچون و  رفته

 چیـزي   چـه   و  "خود" این  خود  آن  از  تواند  می  چیزي  چه  که  فهمیم  نمی  ما  که

 غریبـه   زبـان   یـا   نااصـل   زبـان   ایـن   نباشد؟  بیگانه  آن  با  تواند  می  زبان  جمله  از

 در  و  دیـده   آسـیب   شـدت   به  و  خراب  "پایه" از  است  مدعی  دوستدار  آنچنانکه

 چهارچوب  کدام  در  و  اساس  چه بر  دوستدار  که  پرسیم می .است  سترون  نتیجه

  است؟ کرده زبان یک باره در را سنگینی داوري چنین نظري

 تباهی  بر  تنها  نه  است  شرحی  دوستدار  قلم  به  فارسی  زبان  شناسی  آسیب

 ایـن  ودخـ  امـا   .زبـان   این  تاریخی  تبهگنی  بر  آن  از  فراتر  که  فارسی  زبان  امروز

 کـه   اسـت   شرح  همین  خالل  از  .است  آن  "پریشان" موضوع  از  تر  پریشان  شرح

 از برگرفتـه  یکـسو   از  او  شـناختی  آسـیب   بررسـی   نظـري   چهـارچوب   بینیم  می

  منطقـی /فلـسفی  تـامالت  از دیگـر  سـوي  از و سوسور  دو  فردیناند  شناسی  زبان

 بـاره  در دگرهایـ  آراي بـه   هم  گذرا  نگاهی  نیم  میان  این  در  .است  ویتگنشتاین

 بـدان   دوستدار  که  نتایجی  به  رسیدن  براي  که  است  تعجب  جاي  اما  .دارد  زبان

 مقـدماتی  ذکـر  به نیازي چه آوریم، می زیر در که گیري نتیجه جمله از  رسیده،
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  یـا   ویتگنـشتاین   فلـسفی -منطفـی   برخـورد   و  سوسـور   شـناختی   زبان  آراي  از

  :است بوده زبان مسئله با هایدگر

 کـه  کنـیم   اذعـان   باید  بنگریم  که  فرهنگمان  ]؟؟  [ عیطبی  زبان  در" 

 تغییـر  نیـر  نمـوده  نظـر  از بلکـه  نمودارهـا  نظـر  از تنها نه  عمال  زبان  این

 معنـاي   .هـستند   معـانی  ها  نموده  و  واژگان  نمودارها  .است  نکرده  چندانی

 ايهـ   پاسـخ   و  هـا   پرسـش   همـان   در  مـا   کـه   اسـت   این  سخن  این  عمقی

  15 ".زنیم می درجا کنونتا پیش سال هزار از بزرگانمان
  

   : دیگر گیري نتیجه این یا و

 وجـود  بـه  مـا  سـرزمین  در سـال   صـد   و  ارزه  این  در  آنجه  بنابراین"

 خلـوص  نـه  و دارد زبـانی  خلوص نه اش، ایرانی  ي         پیشینه به نسبت  آمده،

 و  نـام   بـا   اسـالم   به  ما  شده  فطري  اعتیاد  از  است  معجونی  بلکه  فرهنگی،

 و  توانـد   نمـی   عـاملی   جهـی   مسلم  واقعیت  این  برد  از  .اسالمی  نایرا  نشان

  16 ".بکاهد يا هذر کنونتا نتوانسته

  

 سوسور  شناسی  زبان از  دوستدار  هاي  برداشت  بر  کنیم  می  درنگی  اینجا  در

 ( ادبـی   زبـان   بـا   مـرتبط   و  نزدیـک   را  آن  ویتگنشتاین  تامالت  از  بیش  که  چرا

 سوسـور  شناسـی  زبـان  ي نظریه به تداردوس  ارجاع  که  بایدگفت  .دانیم  می  )شعر

 هـم   مقـدمانی   شـرح   همـین   در  و  نظریـه   ایـن   از  اسـت   مقدماتی  ذکر  واقع در

   .است شده ساز مشکل او دلبخواهی يها گزینی واژه
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 شناسـی   زبان شده  پذیرفته  اصطالحات  از  یا  که  دهد  می  نشان  او  ي  نوشته

 کـه  يا هحوز در و داشتهن عنایتی آنها  به  نسبت  یا  بوده  خبر بی  امروز  فارسی  در

 مـشکل   ایـن   .اسـت   کـرده   اصطالح  وضع  سرخودانه  است  بیرون  او  صالحیت  از

 مـشکل  ایـن  سـواي  .کنـد  مـی  اخـالل  دچـار  را او هـاي   برداشـت   از  ما  دریافت

 آیـا  کـه  اسـت  روشننا نیز روشی لحاظ به  و  تر  کلی  نگاهی  از  شناختی،  اصطالح

 سوسـور   اصـطالح   در  زبان  ینا  به  فارسی  زبان  شناسی  آسیب بحث  در  دوستدار

 ســاختار از متـشکل  نظــام یـک  همچـون  زبــان( langue "النـگ " وجـه  در

 رونـد   در  زبـان   ( parole"پـارول   " وجـه   در  یـا   پرداختـه   )آوایی و  دستوري

 او  کلی  هاي  حکم  و    ها  داوري  که  نیست  روشن  نیز  و  ؟  )آن  کاربران  گفتارفردي

ــاره در ــا ضــعف ب ــایی و  ه ــان نارس ــ فارســی زب ــر یمبتن ــد ب ــانی" بع  "درزم

diachronic )ــان ــاریخی ســیر در زب ــا اســت )آن ت ــد ی ــم" بع ــانی ه  "زم

synchronic )پـیش  اما زبان؟ این )اکنونی وضعیت در  هایش    ویژگی  با  زبان 

 و برسـاخته   اصطالحات  مشکل  با  شد  گفته  چنانکه  ما  روش  در  ناروشنی  این  از

 هـاي   گزینـی  واژه  بـر   خـود   هک  دوستدار  .شویم  می  روبرو  آنها  از  دوستدار  تعریف

 اغتـشاش   باعث  را  آنها  و  تازد،  می  سخت  معاصر  ترجمه  و  تالیفی  متون  در  اخیر

 زبـان   به  عنایتی  چهی  بدون  و  ناگهان  رو  چه  از  داند،  می  فارسی  اندیشه  زبان  در

 واژه  دو  کـاربردن   بـه   از  زبـان   ایـن   در  شناسـی   زبان مصطلحات  و  امروز  فارسی

  هـاي   واژه  مـدلول   دال،  داللت،  جاي  به  و  دارد  ابا  " نشانه" و  "مدلول" و  "دال"

 اســت چنــین او اســتدالل 17 گــذارد؟ مــی را "نمــوده" و "نمــودار"و "نمــود"

 فعـل  از مـشتق  کـه  نـشانه  و نـشان   بـه   اسـت،   نمودن  فعل  از  مشتق  نمود"که
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 تعجـب  جاي شخصی پسند یا  ترجیح  این  ادامه  در18" .دهم  می  ترجیح  نیستند

 قـدیم   منطـق   در  داللـت   بـاب   به  متعلق  مدلول  و  دال  که  زنی  او  نظر  این  .دارد

 مهمتـر ... " کننـد،   مقـصود   اداي  سوسـور   شناسی  زبان در  توانند  نمی  و  هستند

 بـودن  وضـعی  بـر  منطـق  در الفـاظ  مبحث در که دال  اصطالح  خالف  بر  اینکه

 از چنانکـه  مـدرن  مـاالً  و سوسـور  شناسـی  زبـان  در نمود  کند  می  حکم  کلمات

 وضـعی  غیـر  آید  می  بر  مختلف  هاي  زبان  در  معنی  هم  کلمات  اییآو  هاي  تفاوت

 معنـاي   بـه   نـه   "وضـعی " دوستدار  تصور  برخالف  19 ".است  غیرضروري  یعنی

 بـودن   قـراردادي   و  اعتبـاري   معناي  به  قدیم  منطق  در  بلکه  طبیعی،  و  ضروري

 و  "دود" کلمه  .دارد  تفاوت  طبیعی  داللت  با  رو  این  از  و  رفته  کار  به  داللت  نوع

 دیگـري  و وضـعی  داللت یکی )آتش از  يا  هنشان  همچون( طبیعت  در  دود  خود

  arbitrariness  بـودن  دلبخواهی پرسیم می .اند متضمن را طبیعی داللتی

 نـسبت  ایـن  اگر  معناست،  چه  به  سوسور  شناسی  زبان در  مدلول  و  دال  ي  رابطه

 کـه  امـروز  شناسـی  نـشانه  آیـا  اینکـه،   مهمتـر   نیـست؟   "اعتبـاري   " اساس  در

 و ادامـه  خـود  مگـر   دانـست،   آن  هـاي   پایـه   از  یکی  باید  را  سوسور  شناسی  زبان

 ویژه  به  نظري  مباحث  در  آیا  نیست؟  کالسیک  منطق  در  داللت  بحث  از  تحولی

  استعاره  "متافور" یا  مرسل  مجاز  "متانومی" هاي  واژه  باید  هم  ادبیات  مینهز در

 بالغــت و بوطیقــا در يا هپیــشین چراکــه زدود اروپــایی امــروز هــاي زبــان از را

 بـازنمودن   و  نمـودن   فعـل   ازیـن،   گذشـته   دارنـد؟   وسـطایی   قرون  و  ارسطویی

ــایی( ــی در )بازنم ــروز فارس ــر در ام ــوم دو براب ــم مفه   presenting مه

 representing نمـایش  چـون، مه دوفعـل  ایـن  مـشتقات  روند می کار به 

                                                           
 66همان،  18
  68 همان، 19
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ـ  و  نظـري   مباحـث   در  بازنمـایی   و  نماد  نمایندگی،  نمودار،  نیـز   و  شناسـی   انزب

 و هستند خود  خاص  معانی با  و  افتاده  جا  اصطالحاتی  معاصر  ادبی  نقد  و  نظریه

   .است مدلول و دال داللت، کاربست از متفاوت کلی به ها آن کاربست

 و  "النـگ " ،"النگـاژ   " اصطالحات  برگردان  مشکل  به  همچنین  دوستدار

 زبـان   و  او  مـشکل   قـط ف  ایـن   البتـه   که  کند  می  اشاره  فارسی  زبان  به  "پارول"

 هم  انگلیسی  به  سوسور  "عمومی  شناسی  زبان دوره" مترجمان  و  نیست  فارسی

 برابـر  20"ناطقـه  قـوه " کـه  باشـیم  موافـق  او  با  اگر  .ندا  هبود  روبرو  مشکل  این  با

 چـرا   نیست،  language "النگاژ" سوسور  دیگر  اصطاح  براي  مناسبی  ي  نهاد

 تـوانش " پیـشنهاد   بـا   دوسـتدار   ریم؟بگـذا   آن  برابـر  در  را  "سخن"واژه  نتوانیم

 زبـان   از  بحث  در  "زبانی  توانش" مفهوم  که  دانسته مین  آیا  النگاژ،  براي  "زبانی

 بـا   نباید  و  است  شناسی  زبان در  دیگري  مکتب  نام  و  گردد میبر  دیگري  چیز  به

 چـرا   دیگر  سوي  از  شود؟  گرفته  اشتباه  فارسی  زبان  در  سوسوري  النگاژ  مفهوم

 آن قاموسـی  معنـاي  کـه  يا هواژ سوسوري، مفهوم به onguel "النگ  " برابر

 دوسـتدار   پیـشنهادي   اصـطالح   اسـت،   زبـان   همان  سادگی  به   فرانسه  زبان  در

 پیـشینه  امـروز  شناسـی  زبان واژگان در  نه  که  پذیرفت  باید  را 21"رسوبی  زبان"

 اسـت؟   "النـگ " بـراي   روشـن   و  رسـا   نهـادي   برابر  معنایی  لحاظ  به  نه  و  دارد

 یـک  همچـون  زبـان  مفهـوم  بـه   سوسـوري   شناسـی   زبـان  در  "النگ" اصطالح

 در  .اسـت  شـده  داده پـیش  از نظـامی  و آوا  و  نحـو   بر  متکی  نظامی  یا  ساختار

 اصــطالح دوســتدار کــه بینــیم مــی سوســور شناســی زبــان از هــایش برداشــت

 فـردي   کاربـست   در  زبـان   معناي  به  سوسور  از  دیگري  اصطالح  نیز،  را"پارول"

                                                           
  دوره زبان شناسـی عمـومی  ي از کتـاب  را از ترجمه کوروش صفو) قوه ناطقه(دوستدار برابر نهاد   20

   .سوسور نقل کرده است
 65  دوستدار، همان،21



 نوشـتاري  زبان برابر در گفتاري زبان  معادل  گاه  و  )عامیانه( محاوره زبان  با   آن،

 فارسـی   محـاوره  زبان او نظر از .افزاید می خواننده سرگردانی به و کند  می  خلط

 که  شده  فراوان    يها  ساییدگی  دچار  )نوشتار  زبان  برابر  در  گفتار  زبان  بخوانید(

 در پرسـید  باید .است کاسته ییعقال ارتباطی براي آن توانایی از  او  زعم  به  البد

 نوشـتار   زبـان   با  مقایسه  در  گفتار  زبان  که  دنیاست  زنده  هاي  زبان  از  یک  کدام

 دو ایـن  فاصـله  اتفـاق  حسن از و اتفاق از شد؟  نخواهد  و  نشده  ساییدگی  دچار

 کـم   روزنامه  و  چاپ  یمن  به  و  مشروطه  صدر  از  و  دیرباز  از  فارسی  زبان  از  گونه

 بیخود واژه نیما که آنجا تا  ) است  فارسی  زبان  پویایی  شانن  این  و( شد  کمتر  و

 نـه  و( موجب بی  و  علت بی  معناي  به  روزمره  گفتار  کاربست  در  را  "بیخودي" و

 بـا     )رفتگی  هوش  از  و  مدهوشی  با  مترادف  :آن  عرفانی  و  نوشتاري  کاربست  در

 خـود  شـعر  از خـط  ایـن  در "بیهوده" نوشتاري واژه جاي به اطمینان و  جرئت

  :نشاند می

  

  ندا هنشد قرمز بیخود زردها

  است نینداخته رنگ قرمزي

  دیوار بر بیخودي

  

 فارسـی   زبـان   که  خوانیم  می  را  کلی  حکم  یا  برداشت  این  دوستدار  قلم  از

 اسـت   کـافی   هم  شناسی  زبان از  مقدمانی  و  کلی  حتا  آگاهی 22.است  زندان  یک

ـ " یـک  بودن زبان حیث من )زبانی  هر( زبان  بدانیم  که  اینگونـه  .اسـت  "دانزن

 دلگـشا  و ناکرانمند و حصار بی  هایی  باغ  فارسی  از  غیر  دیگر  هاي  زبان  که  نیست

                                                           
 172همان،  22
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 بـا  او برخورد در را این  و  مانده  پوشیده  دوستدار  نگاه  از  که  مهمی  نکته  .هستند

 از  کـه   اسـت   ایـن   بینـیم،   مـی   اخیـر   هاي  ترجمه  زمینه  در  ویژه  به  معاصر  زبان

 قابلیـت   امـا   خـود،   براي  و  خود  در  و  بسته   مینظا  همچون  زبان  سوسور  نگرش

 همچـون   langue"النگ " مفهوم در زبان حتا .دارد نهایت بی تکرار و تکثیر

 بلکـه   زبـان،   موجـود   امکانـات   تنها  نه  شده،  داده  پیش  از    نظامی  و  ساختار  یک

 از زبـانی  هـیچ  بـود  نمـی  چنـین  اگـر  .هست نیز آن بالقوه  هاي  توانایی  متضمن

 عملکـرد  لحـاظ  بـه   .کـرد   نمی  پیدا  تحول  پیچیده  ساختاري  به  هساد  ساختاري

 هیچگاه  زبان  در  داللت  پیرس  شناسی  نشانه  در  سوسور  نظر  برخالف  نیر  داللی

 از  انتهـا  بـی   حرکتـی   داللت  : دارد  ادامه  نهایت بی  تا  روند  این  .پذیرد  نمی  بستار

 و دال یـان م یکبـاره  و ایـستا  يا هرابط هیچ .23است دیگر ترجمانی به  ترجمانی

 دریـدا  گشایانهساختار رفتار در بعدها  را  نظریه  این  ژرفش  .نیست  برقرار  مدلول

 در  بی  زندان  اما  است،  زندان  یک  آري،  زبان  .بینیم  می  زبان  در  داللت  مسئله  با

   .است پیکري و

 گویـد   مـی   که  نجاآ چیست  زبان  در  "پایه" از  دوستدار  مقصود  پرسیم  می

 نحـو   همـان   پایه  این  آیا  است؟  شده  "يا  هپای  گیدید آسیب" دچار  فارسی  زبان

 گـردد  برمی ساختار یک همچون فارسی زبان به پایه مفهوم  این  آیا  است؟  زبان

 زبـان  در آواشناختی طبیعی تحوالت از نظر صرف ؟)سوسور  اصطالح  در  النگ(

 بـا  عربـی   لغـات   که  آنها  ترین متکلف  در  حتا  فارسی  کهن  متن  کدام  در  فارسی

 فارسـی   زبـان   نحـو   رفتـه   کـار   بـه   تفاضـل   قـصد   بـه   و  تمـامتر   هرچه  القیدي

 طـول  در که است نحو این است؟  شده  دلبخواهی  تغییري  و  تخریب  دستخوش

                                                           
-1839(رلز سندرز پیـرس  شناسی چا  در نشانهinterpretantترجمان در برابر اصطالح     23

ا کـه  بانشناسی سوسور، مـدلولی امـ   زدر   signifiedنزدیک به مدلول      ؛ مفهومی )1914

 . باشد) واژه دیگر(تواند خود یک دال دیگر  می



 قـدرت  اوج در و نـدرت  به مگر بماند برجا که باید و ماند می برجا  همواره  زمان

 آینـد   می  زبان  در  ها  واژه  .کند  می  روي  فرا  آن  هنجارهاي  از  که  شاعر  یک  زبانی

 حتـا  گـاه  و  شـده   فرسـوده   شـوند،   می  ریخته  دور  به  و  گرفته  وام  به  روند،  می  و

   .شوند می زاده نو از یا دوباره اما میرند، می

 

   ترجمه مشکل و فارسی زبان .۳

 اروپـایی   هاي  زبان  با  فارسی  زبان  رویارویی  به  دوستدار  کتاب  ازین  صفحاتی  در

 نـه  رویـایی  ایـن  حاصل او نگاه زا  .پردازد  می  ترجمه  رهگذر  از  معاصر  دوران  در

 بـوده  رونـدي  معاصر فرهنگ در  ترجمه  بلکه  فارسی،  زبان  نوزایش  و  باروري  به

 دوسـتدار  باور به . است پاشانده ازهم را وآن انجامیده زبان آلودگی  به  که  است

 و آبـستن  نخست "غربی فرهنگ " از را ما فرهنگ که آن جاي به ترجمه  روند

 آن برآینـد   کـه   نیـارده   بـار   بـه   زبانی  آشفتگی  و  شوبآ  جز  سازد،  بارور  سپس

ــسترش ــاز و گـ ــد بـ ــزي تولیـ ــت چیـ ــه اسـ ــتدار کـ ــر دوسـ ــام آن بـ  نـ

 فلـسفی  متـون  ترجمـه  نقـد   به  دوستدار  بحث  این  در    24.گذارد  می"زبان  شبه"

 و  مـدرن   سـاختگی   مفـاهیم   از  "ناسـازمند   هاي  جنگ" او  نظر  از  که  پردازد  می

 از غربـی  فرهنـگ  ي"گنجینـه " بـا  مـا   یـارویی رو  .ندا  هداد  تشکیل  را  پسامدرن

 قلمـداد   هـا   گنجینـه   یـا   گنجینـه   آن  بـه   شـبیخون   جور  یک  را  ترجمه  رهگذر

 داخلـی  بـازار  در جنگـی  غنـایم  همچون  آن  از  را  خود  دستبردهاي  که  کند  می

 توانمنـدي " نبـود   در  کـه   اسـت   شـده   آن  نهایـت   در  نتیجـه   25.یما  هکرد  حراج

 شـده  آن مـصروف   گذشـته  "قرن نیم این" در  ما  فرهنگی  تالش  همه  "فکري

 زبـانی  هـاي  بـازي   زبان  در  جا بی  هاي ترکیب  و  جا نابه  هاي  واژه  از  کالفی" با  که

                                                           
 70آرامش دوستدار، منبع یادشده،  24
 87همان،  25
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 "بیافرینیم،  فرهنگ  شبه و  زبان  شبه راه  ازین  و  پرکنیم  را  اندیشیدن  خالی  جاي

 و موضــوعات کـه  ییهـا  تــالیف و آثـار  از زبـانی  اســت يا هدپدیـ  فرهنـگ  شـبه 

 جـایگیر   آن  در  نه  و  ]فرهنگ؟  کدام[ هستند  ما  ما  فرهنگ  ادهز  نه  منشاهاشان

 بـه   طریق  از  یشها  پایه  که  است  فرهنگی  و  زبان  آن  ي  سازنده  عناصر  .شوند  می

  26".است شده ریخته خالی تو ي ترجمه زبان بردن کار

 پرورانـدن   در  "اسـتعداد   بـا " افـراد   از  یکـی   را  شایگان  داریوش  دوستدار

 در  دوسـتدار   يهـا   نگـري  کلی  27.داند می معاصر  راندو  در  فرهنگ  شبه ي  پدیده

 اسـت   یـادآوري   خور  در  .کند  می  حیرت  دچار  را  ما  فقط  دست  ازین  ییها  گفته

 و  شـده   آغاز  دوستدار  کتاب  نگارش  از  پیش ها    سال  ایران  در  ترجمه  نهضت  که

 این  .است  بوده  گذشته  برآن  قرن  نیم  از  بیش  عمري  او  کتاب  نگارش  هنگام  به

 زمـانی   مقطع  اگر  است  درك  قابل  ما  فرهنگ  دامنگیر  "فکري  منديتوان" نبود

 که بگیریم نظر در )پنجاه  ي           دهه( انقالب  از  پیش  هاي سال  از  يا  هدور  آن  را  آن

 و آموختـه  دانـش  بـالغ،  اندیـشگرانی  آن  هنگـام   بـه   شایگان  هم  و  دوستدار  هم

 و دیدند  نه  براندازد را  چیز  همه  بنیاد  رفت  می  که  خطري  اما  بودند،  آوري سخن

 شـایگان   و  دوسـتدار   .آوردند  برزبان  آن  باره  در سخنی  نه  و  اندیشیدند  بدان  نه

 شـایگان،   گفته  به  بار،  نسیان  تاریخی  برهه  آن در  .نبودند  تنها  البته  دوره  آن  در

 از  مـسئولیت   سلب  جز  دوستدار  گفته  این  دوره،  آن  یادآوري  با  !زدند  گند  همه

 و هـا  سرکـشی  ،هـا  شـرارت  برکـت  از مـثال ... "رد،دا  دیگـري   معنـاي   چـه   خود

 جـاي  بـه  اسـت،  بـوده  اسالمی خداي سرسپرده که]؟[  مولوي يها  جویی عربده

 ریمـون   آنها  آما  ند،ا  هبود  زده  چپ  زمانی  هم  ها  غربی  که  کنیم  لحیه  اظهار  آنکه

                                                           
 ١۶۶همان،  26
 145همان،  27



 آیا  و  28"!ها  غلط  چه  ،  نداریم  آرون  ریمون  ما  و  ندا  هداشت  سارتر  برابر در  را  آرون

 تکرار  را  روشنفکرانه  ي  لحیه  اظهار  خود  او  مغشوش  ي  شده  نقل  ي  گفته  این  در

                           است؟ نکرده

 لحـاظ   بـه   گویـا   کـه   بـرد   می  کار  به    مفهومی  چنان  با  را  ترجمه  دوستدار

 کـه  حـالی  در .اسـت  شـدنی  امري واقع به دیگر زبان به زبانی  از  ترجمه  نظري

 یـک  دیگر زبان به زبانی از سخن پاره یک  اللفظی تحت  يا هترجم  حتا  دانیم  می

 کـه  کنـد  ادعـا  توانـد  مـی  کـسی   چـه   .عین  به  عین  برگردانی  نه  و  است  تفسیر

 بـراي   معیـار   زبـان   (آلمانی  توانمند  و  اصیل  البد  زبان  به  حافظ  از  غزلی  ترجمه

 زبـان  همـان  در بـزرگ  فیلسوفی و ملی شاعري  اگر  حتا  است  شدنی  )دوستدار

 شـعر   از  باشـند؟   کـرده   سـتایش   را  حافظ  شعر  )بدانند  فارسی  آنکه  بی( آلمانی

 انگلیـسی   به  توان  می  شاملو  از  را  يا  هقافی  و  وزن  بی  شعر  آیا  بگذریم،  که  حافظ

 باشـد؟  اصـل   همـان   خـود   یـا   اصـل   بـه   وفـادار   کـامال   ما  برگردان  و  برگردانیم

 بـه   و  اسـت   ممکننـا   دیگر  زبان  به  زبانی  از  شعر  ترجمه  که  ندا  هگفت  و  دانیم  می

 چگونـه " اسـت،  تفـسیر  يا هگونـ  يا هترجمـ  هـر  کـه  اسـت  زمینه  این  در  ویژه

  29"کرد؟ ترجمه را شعر توان می چگونه کرد، ترجمه را شعر یک توان می

 تـه  و رنگی ترجمه ویژه به و زبان به دوستدار  گراي  ناب  رویکرد  اینجا  در 

 خـالل   از  .دارد  پیرامـونی   زبـان   و  فرهنـگ   بـا   او  اروپامحورانه  برخورد  از  يا  همز

 رسـد  مـی  گـوش  به هایدگر  سخن آن طنین ترجمه  باره  در دوستدار  يها  گفته

  مفهـومی   پس  و  هستند  خود  خانه  زاد خانه  مفاهیم  و  است  وجود  خانه  زبان  که
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“Letter to a Japanese friend” in Derrida and Différance (Wood, David & 
Bernasconi, Robert , eds. Northwestern University Press. 1988)1-5 
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 را هایـدگر   گفتـه  ایـن  دوستدار .داد انتقال توان نمی دیگر خانه به يا هخان از  را

 مـا  دارد، خانـه   هـستی   در  زبـانش   طریـق   از  نـسان ا  اگـر   " کـه   آورد  می  شاهد

 پرسـید  تـوان  می البته که 30".کنیم می زندگی دیگري کامال خانه  در  ها  اروپایی

 يا  هخان  در  یونانی  متافیزیک  است؟  بزرگ  فیلسوف    آن  مقصود  ها  اروپایی  کدام

 شـده  پرداخته و ساخته هایدگر  ژرمن اجداد    ي  خانه  با  متفاوت  کلی  به  و  دیگر

 و سـرد  هـاي  جنگـل  و کجـا  مدیترانـه  نیلگون هاي  آب  و  آفتابی  هاي  کناره  .بود

 زبـان " کـه   را  تعبیـر   ایـن   خود  هایدگر کجا؟  آلمانی  فیلسوف  "زادبوم" تاریک

 زمـانی   که  داند  می  تعبیري  ژاپنی  يا  هپژوهند  با  گفتگویی  در  "است  وجود  خانه

 ناتوانمندي  که حال  آن  در  هم  است  کرده  عنوان  زبان  ماهیت  باره  در سردستی

 و کاستی معناي  به  )دیگر  فرهنگی  از   مفهومی  نظام  یک  انتقال  در( را  زبان  یک

 هایـدگر  تعبیـر   بـه   نیـز   و  اسـت   وجـود   خانـه   زبان  .داند  نمی  زبان  آن  نارسایی

 را  امـر   ایـن   او  هرچنـد  31.اسـت   محال  "تقریبا" دیگر  خانه  با  يا  هخان  گفتگوي

ـ   اصـال   کـه،   هست  هم  این    و  گفت،  توان  می  اما  داند،  نمی  مطلق  محال  يا  هخان

 ).32دریدا(مهاجریم زبان در همه ما نیست؛ خود آن از زبانی نیست؛ درکار

 از فلـسفی  متـون  يا هپـار  از  گذشـته   فارسی  زبان  در  امروز  که  پرسیم  می

 فارسـی   بـه   کـه   هـست   فلسفی  متن  کدام  "االسطقسات  فوق  اسطقس" ي گونه
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31 Martin Heidegger, “A Dialogue on Language” in On the Way to Language, 
Trans. Peter D. Hatz( Harper& Row, 1971) 5 
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  :زیر منبع در  "یدٱ درنمی تصاحب به هرگز زبان " سرنام با  دریدا گفتگوي  به بانگاهی 

 Question in Sovereignties ,ed Pasanen .O and Dutoit .T 
  108-97)2005 ,Press University Fordhan( 

 

 



 و  ترجمـه  در  مـا   کـه   اسـت   درست  و آري  باشد؟  ناپذیر ترجمه  روشن  و  درست

 در  و  یمگرفتـار   ترمینولوژیـک   معـضلی   بـا   هـم   هنوز  فلسفی/نظري  متن  تالیف

 تقـــرر و intentionality التفـــاتی کـــون" یکـــسو از پانـــدولی حرکتـــی

 سـوي   بـه   را  مـا   )مشابه  فضالي  و  فردید  هاي  برساخته  از( "...daseinظهوري

 از ( "دویچمگوییــک و ترافرازنــده" دیگــر، ســویی از و کــشد، مــی خــود

 امـروزه   کـه   اسـت   این  اما  مهم  .)کاران سره  دیگر  و  سلطانی  ادیب  هاي  برساخته

 ادبی نقد و  شناسی  زبان و  اقتصاد  تا  شناسی جامعه  از  انسانی  علوم  يها  شاخه  در

 کدام  در  یا  گردد؟  برنمی  روز  به  و   علمی  و  زنده  فارسی  به  که  هست  متنی  کدام

 کتابی یا مقاله  پرداخته  و  فنی  زبانی  به  توان  نمی  که  ها  رشته  ازین  است  مبحثی

 نارسـا   و  نـاقص   هـایی   نمونـه   بـه   اگـر   زمینـه   ایـن   در  کرد؟  تالیف  فارسی  به  را

 فارسی زبان ناسازگاري از نه  و  بوده  مولف  یا  مترجم  قلم  ناسازي  از  خوریم  برمی

 ایـن   رب  دوستدار زمینه،  این  در  دستاوردها  همه  گرفتن  نادیده  با    .نو  مفاهیم  با

 برابـر   همه  یعنی  "نوساخته  یا  فارسی  هاي  واژه  قبرکردن  نبش" با  که  است  باور

 را نهـا آ و شده، یاد يها  زمینه  در  مولفان  و  مترجمان  هاي  گزینی  واژه  و  ها  نهاده

  :است نشده دوا ما از دردي عربی، هاي واژه با کردن جایگزین

 از توانـد  مـی  محدودي بسیار  ي               اندازه  تا  فقط  لغوي  سازي  جانشین" 

 که چیزي بکاهد ما  زبان  فارسی   اسالمی  فرهنگ  بافت  در  عربی  زبان  ثقل

 فارسـی  ةمـرد  قطعی مرگ به ها فعل شامل هرگز سال صد  و  هزار  از  پس

 و  ]او  نظـر   از  زبـان   شـبه  بخوانیـد [ نـو   "دوبالژ" موجد  نکهآ جز  شود  نمی

 دینی  فرهنگ  رد  آن  وضع  وخامت بر  و  گردد  می  فارسی  زبان  در  بیشتري
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 گیرتـر  زمـین   را  آن  فارسـی   اسپرانتوي  با  بخواهیم  آنکه  مگر  افزاید،  می  ما

  33".سازیم

 "گفتمـان " مثل نهادهایی برابر با ما دوستدار نگاه از که است چنین

 آن  از  را  مفاهیم  این  که  پنداریم  می  دریدایی  "شکنی  ساختار" و  فوکویی

 کـه   پرسـیم   می  34.ندا  هنبود ما  اندیشه  محصول  که حالی  در  یما  هکرد  خود

 از بایـد  مفـاهیم  این  کردن  خود  آن  از  و  مفاهیم  بدین  اندیشیدن  براي  ما

 غلــط نهــاد برابــر از نظــر صــرف یــم؟ا هگرفتــ مــی اجــازه کــی از و کجــا

 )ساختگـشایی   یـا ( "گشایی  ساختار" آن  جاي  به  ما  که  "ساختارشکنی"

 اسـت  زدیکتـر ن  اصل  به  واژه  این  فارسی  نهاد  برابر  آیا  دهیم،  می  ترجیح  را

 زیبـاي   نهـاده   برابـر   چرا  عربی؟  زبان  در  "تفکیک" آن  معادل  اصطالح  یا

 توانـد   نمـی   ...)گفتمانیـت   گفتمـانی،   (آن  دیگـر   يها  صورت  و "گفتمان"

 نقـد   در  شناختی، زبان  عام  مفهوم  به  دیسکورس  واژه  براي  درستی  معادل

 آیـا   باشد؟ کلمه  این  فوکویی  اصطالحی  و  خاص  معناي  یا  شناسی شیوه و

 تـا  اسـت  بوده  انداخته  نگاهی  عربی  زبان  در  کلمه  این  معادل  به  دوستدار

 دریابد؟ عربی الگویی زبان با مقایسه در  را  فارسی  پیوندي  زبان  توانمندي

 رویـارویی    ي          باره  در  اوست  برساخته  "گفتمان  " واژه  که  آشوري  داریوش

 مـدرن   دوران  در  اییاروپـ   فرهنگ  با  زبانان عرب  فرهنگ  و  ایرانی  فرهنگ

 بـه  یک هر بار این ها عرب و ما" که دهد می دست به را يا همقایس  چنین

 مـسایل  با جداگانه برخوردهاي ناگزیز نیز زبان حوزه در و  رفتیم  خود  راه

 مهـم   آثار  از  یکی  .رفتند  خود  راه  به  نیز    ها  ترك  همچنانکه  داشتیم؛  خود

 فارسـی  زبـان  در عربـی  يهـا   واژه  کـه   بـود   بیشتري  استقالل  جریان  این
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 راه  از  زبان  ي                  دوباره  معنایی  و  واژگانی  بندي قالب  جریان  در  یعنی  .یافتند

 بـه   زبـان   دو  در  گوناگونی  برابرهاي  انگلیسی،  و  فرانسه  هاي  واژه  با  برابري

 ، علمـی  واژگـان  ي          حـوزه   در  مـا   هـاي   برابرنهـاده   چنانکـه   شد،  گرفته  کار

  هـا  عرب  که  جزآنست  موارد  بسیاري  در  فنی  و  صادياقت  سیاسی،  فلسفی،

   35").است فارسی در بنیاد -عربی هاي واژه مقصود البته( ندا هگرفت کار به

 همـان   دایـره   در  اینجـا   در  امـا   خود  ستیزانه سنت  داعیه  رغم  به  دوستدار

 انرجحـ  بر زبان با رفتار در را اصل و کند می حرکت قدمایی  تجویزي  محرمات

 .دهـد   می  ترجیح  نوین  بر  را  سنت  عمل  در  و  گذارد  می  "قیاسی" رب    "سماعی"

 قابـل  آید دست به مقایسه راه از که زبان  در  يا  هتاز  کاربست  هیج  گاهددی  ازین

 زبـان  بـر  و باشـد  آمـده  گذشـته  در نوشـتار   فارسـی   در  آنکه  مگر  نیست  قبول

 ما  اگر  .دبند  فرومی  زبانی  زایشی  هر  بر  را  راه  اصلی  چنین  .باشد  رفته  گذشتگان

 بـه   او  که  را  "فرهنگ" واژه  توانستیم  می  آیا  کوفتیم،  می  پا  اصل  براین  همچنان

 در آن  معـانی   از  متفـاوت   و  امروزین  معنایی  به  گرفته  کار  به  کتابش  در  راحتی

 مـصدر   واژه  ازین  نتوانیم  چرا و 36کاربریم؟  به  culture برابر  در  گذشته  متون

 زبـان   در  سـاده   يهـا   فعـل   شـمار   بـر   و   ) کنیم  جعل(   بسازیم  را  "فرهنگیدن"

 رجحـان   قـدمایی،   پایه بی  تجویز  آن  فقط  که  است  این  نه  بیفزاییم؟مگر  فارسی

   است؟ بسته را ما دست که است قیاسی، بر سماعی

                                                           
 78) 1372نشرمرکز،( ی آشوري، بازاندیشی زبان فارسداریوش  35

 
 سیاسـت  معناي به  واژه  این  ...)سواد و  دانش  و  علم ( کهن  متون  در  فرهنگ  اصلی  معانی  سواي 36

 انـدازه  ز افزون گزند /بایم کرد می فرهنگشان اگر : ورامین ویس از .است رفته  کار  به  هم  تنبیه  و

 از اتفـاق  از .است رفته کار به نکرد  معناي  به  بیت  این  در  )نمودن  از( "نمایم" اینکه  جالب  .نمایم

   .اند برده کار به هم را فرهنگیدن مصدر گذشتگان فرهنگ واژه
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  ... ضعیف ي حلقه این ، مرکب فعل .۴

 بیـشترین   آمـاج   ضـعیف   يا  هحلقـ   همچـون   فارسی  زبان  در  آن  ساختار  و  فعل

 کـدام   براساس  دوستدار  که  نیست  معلوم  .است  کتاب  این  رد  دوستدار  حمالت

 دفـن  البـد  و قطعی مرگ قلم یک در تاریخی شناسی  زبان در  رویکرد  و  مشرب

 بـریم  یم  کار  به  نوشتار  و  گفتار  در  امروز  آنچه  از  را  فارسی  زبان  هاي  فعل  ابدي

 همـه   بـا   فارسـی   هـاي  گـویش   و  متـون   در  فعال  غیر  و  شده  فراموش  ها  فعل  تا

 بـا  انـدکی  کـه  کـسی  کنـد؟  می صادر یکجا بدانها پیوسته  ساز  معنا  هاي"دون"

 عجیـب   باشد،  هم  آلمانی  او  دوم  زبان  که  ویژه  به  باشد،  آشنا  نوین  شناسی  زبان

 کنـد  تجـویز  چنین و بداند زبان یک ضعف  نشان  را  مرکب  فعل  اصوال  که  است

 کـردن؛  گریـه   نـه   است  فعل  گریستن  کردن؛  آرایش  نه  است  فعل  آراستن" که

 بـا   "اندیـشیدن " فعـل   میـان   البـد   مبنا  این  بر 37 "...پرزدن  نه  است  فعل  زدن

 هـیچ   "کـردن   اندیـشه " و  "اندیشیدن  در" همچون  فعل  این  دیگر  يها  صورت

 و پـذیرفت  بـسیط  ساده فعل  یک  همچون  را  اولی  باید  و  نیست  معنایی  تفاوتی

 رسـی فا لغـت  وسقام از  هستند  مرکب  یا  يا  هدوپار  يها  فعل  که  را  دیگر  دو  آن

 را  فلک  " حافظ،  مصرع  این  در"  درانداختن" مرکب  فعل  است  همچنین  .زدود

 مـصدر  آن جـاي  بـه  بایـد  البـد  کـه   "درانـدازیم   نـو   طرحـی   و  بشکافیم  سقف

 نـو   طرحـی   بـشکافیم   سـقف   را  فلـک     :بگـوییم   و  بگیـریم   کار  به  را  "ریختن"

 نـه  "سـاختن  ویران" فعل دوستدار نظر از ماحت نیز  حافظ  بیت  این  در  !بریزیم

 )سـاختن   / خـراب ( آمیـز  تنـاقض     نیـز   منطقی  لحاظ  به  بلکه  نیست،  فعل  تنها

  :است
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 ساخت خواهم خراب را خود تو چشم یاد به

  کرد خواهم استوار قدیم عهد بنايِ

 
 "کـردن " معنـاي   به  "ساختن  خراب" فعلی  ترکیب  در  "ساختن" دانیم  یم  که

 با  ترکیب  در  اما  معنا  همین با  را  ساختن .رساند مین  را  متناقضی  مفهوم  و  است

   :بینیم می فروغ شعر در "خراب" جاي به "ویران" صفت

  

 مسدودیست ي  لحظه آن شاید زندگی

  سازد می ویران را خود تو چشمان نی نی در من، نگاه که

  

 تـصریف  نیمـا  شعر از سطر این در مثال  آیا  نیز،  معاصر  شعري  ادبیات  در 

ــل از "دراســتاده" ــان )اســتادن+در( "دراســتادن" کــبمر فع ــایی هم  را معن

   رساند؟ می "استادن/ایستادن" ي         ساده فعل از استاده یا ایستاده که رساند می

   هوا استاده در گرم تنی کرده ورم همچو شب، هست

 
 نیمـا   قلـم   بـر   "آمدن  خشک" چرا  ،  "دادن  ساز" چرا  زیر  سطرهاي  در  و

 و    )گریه( "دادن  ساز" مرکب  يها  فعل  ايج  به  توان  نمی  آیا  ..است؟  رفته

 و  "گریستن" ي  ساده  يها  فعل  سطرها  این  در  )کشتگاه( "آمدن  خشک"

 را جـایی  جابـه  ایـن  توان می .است روشن پاسخ گذاشت؟  را  "خشکیدن"

  ماند؟ می برجا چه نیمایی شعري بیان از صورت درآن اما داد، انجام

  

 ساز دهد می گریه که هنگام

 پشت بر ابر سرشت دود این
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  همسایه کشت جوار در کشتگاهم آمد خشک

  

 تاکنون  دیرباز  از  خود  پویایی  در  فارسی  زبان  بگوییم  که  است  درست  این

 طبیعـی   گـرایش   ایـن   اگرچه  و  اما  است،  داشته  مرکب  فعل  ساختن  به  گرایش

 يها  فعل  بسیاري  امروزه  ما  .نیست  آن  محتوم  و  ابدي  سرنوشت  است،  زبان  این

 هـاي   گـویش   در  شـده   فرامـوش   هـاي   فعـل   یـا   و  کنیم  فعال  وانیمت  می  را  راکد

  قـدما  اصـطالح  بـه   صفات و ها نام از یا و بیاوریم  نوشتار  فارسی  در  را  گوناگون

 خـوبی  بـه  را امکـان  ایـن  فارسـی   زبان  پیوندي  ساختار  .بسازیم    جعلی  مصادر

  .است شده  و ندا هکرد نیز چنین امروز فارسی در و گذارد می دراختیار

 و علـم  و دین مکتوب زبان ایران  تاریخ  وسطاي  قرون  طول  در  عربی  زبان

 سـاحت   بـه   اصـطالح   بـه   را  فارسـی   انزب  نتوانست  هرگز  اما  است،  بوده  تفاضل

 شـاهنامه  .سـازد  باسـتانی  هـاي  زبـان  گورسـتان  ي روانه یا و  براند  "آشپزخانه"

 در  ارسـی ف  فرهنگ  و  زبان  پابرجاي  و  نیافتنی دست  دژ  قرون  طول  در  فردوسی

 مـوارد  از یکـی   دوسـتدار   نگـاه   از  .اسـت   بـوده   بیگانـه   هـاي   زبـان   یـورش   برابر

 "زمـانی  در" بعـد  در( تـاریخی  انـداز  چـشم  دریک  فارسی زبان دیدگی آسیب

diachronic  بـر   عربـی   فعـل   "الگویی" ناپذیر انعطاف  ساختار  تحمیل  !)البد 

 کـه   آمـده   پدیـد   زبـانی   نتیجـه   در  و  بوده  فارسی  زبان  "پیوندي" فعل  ساختار

 ایـن  بـه   سـخنگویان   مـا   آن  بسته  دایره  از  که  است  فارسی  و  عربی  از  يا  هملغم

 مـد   را  فارسی  زبان  کدام  دوستدار  پرسیم  می  38.گذاریم  فراتر  پا  توانیم  نمی  زبان

 متـون  در را فارسـی  نوشـتاري  زبان یا را ایرانی جوامع گفتاري زبان دارد؟  نظر

                                                           
 22 همان، 38



 هنگامـه  در و ایرانـی  وسطاي قرون هاي سده در ادبی؟ ویژه  به  و  دینی  فلسفی،

 آیـا  ایرانـی   تمـدنی  ي واحـه   بـه   بیابـانگردان   هـاي   یـورش   و  اایلغارهـ   پی  در  و

 فارسـی  زبـان  کـه  کنـد  پیـدا  بـروز  مجال و  بندد  صورت  توانسته  می  اي اندیشه

 کــه اسـت  کـرده  مـی  فکــر دوسـتدار  آیـا  اسـت؟  بــوده مـی  آن بیـان  از نـاتوان 

 لحـاظ   بـه   چـه   و  معناشـناختی   لحاظ  به  چه  فارسی  زبان در  عربی  هاي  واژه وام

 يهـا   واژه  از  کـه   "متفکـر " واژه  همین  هستند؟  عربی  هنوز  )ظتلف( شناختیآوا

 را سـعدي ( دهد می شرح "اندیشمند" با را آن فرق تفصیل به و اوست  مجبوب

 عربـی   زبـان   در  اسـت؟   عربـی   يا  هواژ  آیـا   !)متفکر  نه  و  داند می اندیشمند  مثال

 بـه  نـه  کنـد  می اندیشیدن  به  تظاهر  که  است  شخصی  معناي  به  متفکر متداول

 39.کنـیم  می مراد  کلمه  این  از  فارسی  زبان  در  دوستدار  و  ما  که   مفهومی  و  معنا

 همـان  بـر  سـعدي  کـه  فارسـی  شـعر  در واژه بـسامدترین  پر  این  "عشق" واژه

 آن از  را  "متعـشق " فاعـل   اسـم   و  "تعـشق " مـصدر   بی،عر  زبان  الگویی  مبناي

   .است نیامده قرآن در هم یکبار حتا واژه این است؟ عربی يا هواژ آیا ساخته،

 ]عربی[  زبانی  به  را  فلسفی  يا  هاندیش  شود  می  چطور" پرسد،  می  دوستدار

 بـدان  ایـن  که گیرد می نتیجه و "ندارد؟  داشتن  و  بودن  فعل  که  نوشت  و  گفت

 پــس  داریــم فارســی  در را فعــل دو هــر  چــون مــا  کــه نیــست  معنــا

 اقـد ف کـه  عربـی  زبـان  در کـه  نیست معلوم  پس  و  آري، 40.ایم "پیشه فیلسوف"

 چگونـه   عربـی   ابـن   و  رشـد   ابن  است،  "استن"و  "بودن" اسنادي  - ربطی  فعل

 يهـا   فلسفیدن  در و  شکسته  را  خود  زبان  مرز  ندا  هتوانست  چگونه  و  ندا  هاندیشید

 زبـان  آیا .آورنددر تصور به اثبات یا نفی صورت به چیز  دو  میان  را  نسبتی  خود

 هـایی   زبـان   "is " فعـل   داشـتن   بـا   انگلیسی  و  "است" اسنادي  فعل  با  فارسی

                                                           
  144همان،  39
 30همان،  40
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 صرف  حتا  را  فعل  این  توانیم  می  که  ها  زبان  فارسی  ما  و  هستند؟  عربی  از  رساتر

 تـراز  فـصیح  زبـانی  ...)اسـت  استی، استم، ( پیوسته  هاي  شناسه  افزودن  با  کنیم

 بـه  او همچنـین   ؟داریـم   زبانـان   نگلیـسی ا  از  تري فراخ  فکري  جهان  و  انگلیسی

 را مثـال  ایـن  و  کنـد   مـی   اشـاره   عربـی   زبـان   در  "داشـتن " بسیط  فعل  فقدان

 این" کند  می  ترجمه  و  ".للبالد  حکومته  ال" شود  می  گفته  عربی  در  که  آورد  یم

 عربـی  بـه  او نظـر  مـورد   فارسـی   جمله  ترجمه  البته  که  ".ندارد  حکومت  کشور

 .حکومۀ لدیه لیس البلد هذا  :شود می

  

 التـواریخ   رسـتم   زبـان   از  گویـد؟   می  سخن  فارسی  زبان  کدام  از  دوستدار

 حتـا   دوستدار  هاي  داوري  مبناي  هایش؟  سرمقاله  در  دهخدا  زبان  از  یا  گوید  می

 کـه   است  نوشتاري  زبان  باشد،  داشته  زبان  به  زبانشناختی  رویکردي  ادعاي  اگر

 را  آن  زمانی  چه  تا  و  زمانی  هچ  واز  تاریخی  مقطع  کدام  در  نیست  معلوم  هم  آن

 تعیـین   را  مقطـع   ایـن   هـایی   شاخص  چه  با  خود  هاي  ارزیابی  در  و  دارد  نظر  در

 است،  آمده  دنیا  به  مرده  ما  فرهنگ  و  زبان  اصوال  گوید  می  جایی  در  .است  کرده

 زمـان   تـا   و  سـو   ایـن   بـه   حافظ  مرگ  از  را  فارسی  زبان  مرگ  دیگر  جایی  در  و

 را  زبـان   یک  رسایی  و  پویایی،گویایی  که  بینیم  یم  همچنین  .زند  می  رقم  حاضر

 رد کـه  نیـست  بیخـود  و دانـد   می  )فلسفی  زبان(  ایده  بیان  در  آن  توانمندي  در

 بیانـات  یـا  و هایـدگر  و کانـت  از ترجمـه  دو در را  فارسی  تباهگن  و  نارسا  زبان

 و  خیـام   و  سـعدي   و  حـافظ   "حـضور   اقالیم" درشرح  معاصر  فیلسوفی  مجلسی

 زبـان  و روزنامه زبان  ،)ایماژها  –  ها  انگاره  زبان( ادبی  زبان  .کند  یم  پیدا  مولوي

 در یـا  فارسـی  زبـان  تـاریخی  تحول از او  نظري  تبینات  و  تشریحات  در  روزمره

 کـه  نیـز  آنجـا   .است  مانده  دور  او  نگاه  از  کلی  به  یا  گرفته  قرار  بدخوانی  معرض

 برانگیـز،   پرسـش   تسـخ   خـوریم   برمی  هاي  داوري  به  گاه  پرداخته  ادبی  زبان  به



 چنـان  راحتـی  بـه  نیز امروز هم را فردوسی و  رودکی  زبان  که  ما..." اینکه  مثال

 یـک   آیـا   کیاننـد؟   "مـا " ایـن  41".گوینـد   می  سخن  اکنون  گویی  که  فهمیم  می

 آیـا  دوستدار؟ آرامش خود یا است شده التحصیل فارغ تازه هوافضاي مهندس

  را؟  حـافظ   کـه   کند  می  فهم  و  ندخوا  می  راحتی  همان  به  را  بیدل  دوستدار  خود

 عنـوان   بـه   سـرزمین   ازین   نامی  حتا  بگذریم،  که  شاهنامه  از"گوید،  می  اینکه  یا

 گویـد   مـی   کسی  را  سخن  این 42".شود  نمی  برده  کهن  تمدن  پرورشگاه  و  زادگاه

 .اسـت   نداشته  فارسی  ادب  با  نشري  و  حشر  چهی  أصال  یا  و  چندانی  آشنایی  که

 "کهـن  تمـدن  پرورشگاه و زادگاه" از یا نشده؟ برده "نایرا" از    نامی  پرسیم  می

 برداشـت   این  به  نیز  است؟  نیامده  میان  به  سخنی )طنز  به  هم  آن  درمتن  کذا( 

 از  مـا   شـاعران   کـه   نیـست   جهـت   بـی " کـه   خوریم  برمی  او  سخنان  در  عجیب

 زبـان   در  خویشگو  یا  پرور معنی  عرفانی  عوالم  که  جایی... فروغ  تا  گرفته  رودکی

 بـا  متناسـب  داشـته  کار و سر زندگی و زیست با زبانی عناصر بلکه بودهن  چیره

 کمـال  حـد  در نـد ا هگفتـ  و ندا هاندیشید هرچه فردیشان و فرهنگی  هاي  توانایی

  43 ".نهند فراتر پا زبانی مرزهاي از ندا هنکوشید و ندا هنخواست چون... بوده

 به  متن  رس  بر  سخن  که  آنجا معناست  چه  به "خویشگو" زبان  پرسیم می

 يا هرسال زبان و داستان زبان با شعر زبان فرق است؟ شعر ي               دهنده  ارجاع  خود

 نـد ا هنگذاشـت   فراتـر   قدمی  آن  از  شاعران  این  که  زبانی  مرزهاي  چیست؟  فلسفی

 مطلـق  ایـن  تـاریخ  بـه   ستیماتریالیـ   رویکـردي   از  اسـت؟   شده  واقع  کجاها  در

 نیـست  بیراه  .دهد  می  شکل  سوژگی  به  و  سازد  برمی  را  "روبنا" که  ست"زیربنا"

 همانـا   دیگـرش   هـاي   کتـاب   در  ارددوسـت   نگاه  از  بنا  زیر  مطلق  این  بگوییم  اگر

                                                           
 75همان،  41
 24همان،  42
 ٣٠همان، 43
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 تـاریخی   فـرا   و  شـده   مرزبندي  و  بسته  نظام  کتاب  این  در  است،  دینی  ساختار

 همـان   ملفوظ  صورت  :دینی  ساختار  همان  از  گرفته  ریشه  و  برآمده  است  زبانی

 سـاختاري     چنـین   ..."!چکـد   می  فرو  آن  هرکلمه  از  اسالم" که  است  زیرساخت

 از  ذهـن   کـه   مـادي   زیـرین   سـاختار   آن  کـه   اسـت   صـلب   و  سخت  قدر  همان

  .بگذارد تواند مین فراتر گامی هرگز آن مرزهاي

   

 ایـن  بـر   را  او  مرور  و  دارد  آشنایی  سوسور  شناسی  زبان اصول  با  دوستدار 

 کتـاب  ایـن  در سوسـور  بـا  اي شنامهدان و مقدماتی آشنایی براي  توان  می  اصول

 مکاتـب  در سوسـور  هـاي   یـدگاه د  ژرفش  و  ادامه  بر  او  دانستگی  از  اما  بازخواند،

 فوکـو   بـه   گـذرا   اشاره دو  یکی  جز  سوسور  از  بعد  ساختارگرايپسا  و  ساختارگرا

 بنـد  تختـه  او نظـر  از  سوژه  یا  ذهن  نهایت  در  که  سترو  این  از  .یابیم  نمی  نشانی

 شده داده و  "من" از  بسته  در  نظام  این  اینکه  مهمتر  و  است  زبان  دربسته  نظام

 آن  هـاي   کاربـست   گـسترش   و  تحـول   در  را  ي"دیگـر " و  سـت "من" همان به

 ادبـی،   و  نظـري   مباحـث   در  "زبـانی   چرخش" دنبال  به  ما  امروز  .نیست  نقشی

 گــراي مــتن مکاتــب در را سوســور محــور ســوژه نظــرات دگــرش و ژرفــش

 مربـوط   ادبـی   نظریـه   بـه   کـه   آنجـا   تـا   و  خـوانیم   می  باز  که  ستپساساختارگرا

 بگـوییم   توانیم  می  .بگذاریم  باید  و  توانیم  می  سوسور  کنار  در  را  باختین  شود  می

ــشانه ــا ن ــانی يه ــد در زب ــی بع ــا و دالل ــره حت ــوي ي         زنجی ــه( نح ــورت ب  ص

 .انـد  تحـول  دسـتخوش  و ي"دیگر" معرض در مدام )شاعرانه هاي  هنجارگریزي

 در  پرسـیم   مـی   .کنند  می  تغییر  مدام  که  است  يا  هکارخان  این  :حافظ  از   وامی  با

ــان ــدایش از فارســی زب ــا روزنامــه و چــاپ پی ــسم ت  و هــدایت و نیمــا مدرنی

 و  بنیـاد  در  دوره  ایـن   در  آنچـه   آیـا   است؟  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  آن  آیندهاي پی

 و  ردیگـ   هـاي   اندیـشه   و    هـا   زبـان   بـا   برخـورد   در( نموده  رخ  فارسی  زبان  رویه



 و  "دیگـري " و  )سـوژه ( ذهـن   دیالکتیـک   از  دیگـر   تعریفـی   هب  را  ما  )غیربومی

 بـه   داسـتانی   دسـتاوردهاي   کل  باید  مثال  آیا  خواند؟  فرانمی  زبان  در  آن  بازتاب

 فارسـی   ادبیـات   از  غـرب   ادبیات  از  اي"عاریه" اشکال  همچون  را  مدرن  مفهوم

 مترجمـان   را  الیـوت  هـرز   سرزمین  و  ملویل  دیک  موبی  آیا  بریزیم؟  دور  معاصر

 ترجمـه   اصـفهانی   هـاتف   بند  ترجیع  یا  امیرارسالن  زبان  به  توانستند  می  ایرانی

 تقـی   و  آخونـدزاده   از  نیـز   ادبیـات   نقد  ي  زمینه  در  حتا  دوستدار  نگاه  از  کنند؟

 براهنـی   و  مسکوب  شاهرخ  تا  گرفته )نظراتش  در( نیما  و  سیاح  فاطمه  تا  رفعت

ــات در ــر ادبی ــ معاص ــط ام ــر" فق ــار تعمی ــاز" و "ک ــار "بازس ــتگان آث  گذش

 ي سـازنده  شـویم  مـی  مـا   نـد ا  هبود  ساز فرهنگ  ]گذشتگان  [ آنها  اگر..."یم،ا  هبود

  44".زبـان   شـبه  شود می ما  گویایی  است،  بوده  زبان  آنها  گویایی  اگر  .فرهنگ  شبه

 کتـاب  پیـشین  صـفحات  در خـود  کـه  پنداشـتی  بر است مبتنی  او  داوري  این

 درخـور   بیدارکننده  و  دهنده تکان  اتفاق  هیچ... " ست،ا  کرده  بیان  را  آن  چنین

 محـض  ابـدي  حقایق بوده هرچه  .است  نیفتاده  فرهنگ  این  در  تاکنون  اعتنایی

    45".است مانده و بوده

 در  تحولی  از  برآمدي  اگر  را  نیمایی  يها  آموزه  و  اجراها  معاصر  ادبیات  در 

 دیگـري   و  خـود   دیالتیـک   دیگر،  سخن  به  یا  زبان  و  )سوژگی( ذهن  دیالکتیک

 فـضالي   همچـون   تـوانیم   می  فقط  ندانیم،  ادبی  زبان  در  نوآوري  اساس  همچون

 بـا   .کنـیم   تلقـی   زبـان   نـاموس   و  قـاموس   به  تعرض  را  آنها  نیما  عصر  هم  ادبی

 خلـق  توانـایی  دارد، فکـري  شخصیت که  شاعري"که  نیما  ي                  گفته  این  ندنخوا

                                                           
 ١٠٠همان،  44

 75همان،  45 
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 چگونـه   و  کجـا   در  شاعر  "يفکر  تشخص" پرسیم  می 46".دارد  را  جدید  کلمات

 معاصـرانش   میـان   در  .گیـرد   نمـی   شـکل   خـال   در  شـک   بـی   گیـرد؟   می  شکل

 برخـورد   ایـن   وقتـی   یـا   بـود؟   گرفته  شکل  چگونه  نیما  خود  "فکري  تشخص"

 مـسلم   قواعـد   نکنید  خیال" که  خوانیم  می  زبان  نحو  با  را  او  متهورانه  و  نوآورانه

 آورده  وجـود   بـه   را  قواعد  این  لاستعما  زور  است؛  پایتخت  رسمی  زبان  در  زبان،

 برداشـت،   جـا   از  را  چیـزي   جـاي   بـه   و  سرگرفت  سرخورد،  جاي  به  مثال  .است

   .47"کنید استعمال اطمینان کمال با را گرفت جا از را چیزي

 و  آمـده   دنیـا   بـه   مـرده   زبـانی   فعل،  در  فاسد  و  مرده  زبانی  آیا  پرسیم  می

 دیگـر   ادعاهـاي   بـا   داد؟  یمـ   نیمـا   به  را  کالمی  يها  بدعت  چنین  امکان  سترون

 جـز   نیـز   نیمـایی   رهنمودهـاي   پس  که  گرفت  نتیجه  اینگونه  توان  می  دوستدار

 مشاهده  آیا  !است  نیاورده  بار  به  دیگري  حاصل  فارسی  زبان  در  بیشتر  آشفتگی

 ئیشی  یک  و  فضا  توصیف  در  مدرن  رویکرد  يها  سازمایه  از  یکی  همچون  دقیق

 نیمـا  بـراي  دیگري معرض در  نه  و  ودخ  در  محصور  فقط  زبانی  در  منفرد  مادي

  :پل یک از کلی توصیف این رد با که آنجا مثال بود؟ می مقدور

 آن  هـاي  سـنگ   شـکاف   از  کـه   قدیمی  و  کهنه  پلی  به  عبور  حین  در"

  ".برخوردند بود، شده واقع رودخانه فراز ]که [بود شده روییده نباتات

 :هدد پیشنهاد را نگر جزیی و   برونی دقیق، توصیف این

 به   قدیمی  و  کهنه  بسیار  پل  این  . برخوردند  "یاسل" پل  به  آنجا  در"

 و خاکـشیر   شاخه  چند  آن  هاي سنگ  شکاف  از  زمان  مرور  به  .آمد  ما  نظر

                                                           
 دو ( نیمـا  شـعر  در گریـزي  هنجـار  به نگاهی :مطلـق  بهمنی یداهللا و سیوندي  مریم  از  نقل  به  46

 108 )1394 تابستان و بهار ادبی، علوم فصلنامه

 
 ١١٠منبع یادشده،  47



 هـا   گـل   بعـضی   داده  گـل     هـا   خلفه  .بود  شده  سبز  وحشی  خلفه  و  اسپند

   48".بودند شده پالسیده

 و  زنـده   زبـانی   تکاربس  با  همراه  را  توصیف  در  نگر جزیی  نگاه    همین

 سگ" مثال  در  روایی  مدرن  مفهوم  به    فضا  آفریدن  براي  گفتار  به  نزدیک

 اثـر   در  آنکـه   نـه   مگر  روایی  زبان  در  تحول  این  .بینیم می هدایت  "ولگرد

 گرفتـه  شـکل  اروپایی مدرن ادب دیگریت با هدایت ایرانی ذهنیت  تالقی

ـ   نمونـه   براي  ولگرد  سگ  داستان  از  سطرها  این  آیا  بود؟  زبـانی   همـان   هب

 ایـن  کـل  تـوان  می آیا و  است؟  خوانده  سترونش  دوستدار  که  شده  نوشته

  :دانست ادبی "دوبالژ" یک  را داستان

 و  پـوك   اش  تنـه   میـان   که  بود  کهنی  چنار  درخت  میدان  یکطرف..."

 نقرسی ي              کوله  و  کج  هاي  شاخه  تمامتر  هرچه  سماجت  با  ولی  بود،  ریخته

 پهن سکوي یک آلودش خاك هاي برگ ي            سایه  زیر و  بود  گسترده  را  خود

 تخمـه  و شـیربرنج  رسـا،  آواز به آنجا در پسربچه دو که بودند، زده  بزرگ

 خانـه،   قهـوه   جلـو   جـوي   میـان   از  غلیظـی   آلود  گل آب  .فروختند  می  کدو

  ".شد می رد و کشاند می را خودش بزحمت

  

  معنا متافیزیک .۵

  :او بیت و برگردیم حافظ به

 نقاب اندیشه رخِ از نَگُشاد حافظ چو کس

    زدند شانه قلم به را سخن زلف سرِ تا

                                                           
 )1399 فـرزان،   ( نـشین   خاکـستر   هاي مرغ  و  سیاه  شب احمدي،  کیان  ایلیا از  نقل  به 48

103 
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 بایـد   پاسـخ   در  "دارد؟  نقاب  اندیشه  آیا" که  آوریم  یاد  به  را  دوستدار  پرسش  و

 باشـد،  داشـته  نقـاب  توانـد  مـی  اندیشه شعر این زبان-جهان در آري، که  گفت

 چیزهـا  همچـون  کلمات رشع این زبان-جهان در  .دارند  زلف  کلمات  همچنانکه

 بوییـد،   را  آن  زد؛  شـانه   یـار   گیـسوان   همچـون   سخن  زلف  بر  توان  می  .تندهس

 آنگـاه  اندیشه برگیریم اندیشه از را آن اگر و چیست؟ اما اندیشه نقاب ...بوسید

  افتاد؟ خواهد اتفاقی چه ...نمود؟ بازخواهد رخ چگونه

 ببینـیم   کوشیم  می  که  روبروست  مشکلی  با  بیت  این  خوانش  در  دوستدار

 هـر   در  مقـدري   معناي  دنبال  به  همواره  که  منطقی  ذهنی  .چیست  مشکل  این

 .کنــد مــی احــساس بیــشتري آرامــش نثــر ي حیطــه در گــردد، مــی ســخنی

 بیت  این  براي  را    منطقی  معنایی  اینکه  براي  دوستدار  بینیم می که  روست ازین

 تا  زند،  می  هم  به  را  شعر نحو  درواقع  یا  کند،  می جا  جابه  را  آن  يها  مصراع  بیابد،

 کالمـی  "سـحر " از البـد  تا سازد تر نزدیک نثري  منطقی  به  را  آن  بیشتر  هرچه

  :صورت بدین آید، بیرون آن

    زدند شانه قلم به را سخن زلف سرِ تا

  نقاب اندیشه رخِ از نَگُشاد حافظ چو کس

  

 بیت  این که  رسد می نتیجه  این  به  هم    شعر  در  دلبخواهی  دستکاري  این  با  اما

 پـشت   کـه   اسـت   جسور   کالمی  چندان  سخن  این" نیست،  بیش  سخنی  گزافه

 نتوانـسته   کس  هیچ  کنونتا  است  مدعی  چون  مالد،  می  خاك  به را  معارضی  هر

 بـه   چیـزي   از  دوستدار  راستی  به  آیا 49 ".بردارد  اندیشه  چهره  از  نقاب  او  چون

 اگر  است؟  بوده خبر  بی  شعر  در  "اکذب  و  احسن" عرف  و  شاعرانه  "اغراق" نام

                                                           
 156... دوستدار ، شبه زبان 49



 الف  جـز   او  نگاه  از  هم  نوع  ازین  دیگري  يها  بیت  و  حافظ  بیت  این  بوده  چنین

  :نیست معنا بی گزافی و

 گفت می صبحدم که شنیدم زهره چنگ ز

  آوازم خوش ي         لهجه خوش حافظ غالمِ

  

 البتـه  کـه  گزافـه  سخن  دو  این  برابر  در  کجا؟  فلکی  ي  زهره  و  کجا  خاکی  شاعر

 شعري  ادب  در  شده  شناخته  يها  عرف  از  یکی  این  و  است،  شاعرانه  قاغرا  فقط

 بـه  یکبـاره  شـاعر   کـه   بخـوانیم   چگونـه   را  حـافظ   دیگر  بیت  این  است،  فارسی

 معنـا   بی  یکسره  را  آن  و  کند  می  اعتراف  معنایی  هر  بیان  در  خود  سخن  ناتوانی

  :داند می

 اولی شراب رهن در دارم من که خرقه این

  اولی ناب  می غرق معنی  بی دفتر وین

  همچنـین   ،"...نگـشاد   حافظ  چو  کس" :یادشده  بیت  خوانش  در  دوستدار

 در  "...گـویم   مـی   دروغ  من  گوید  می  که  کسی" یونانی  چیستان  آوردن  شاهد  با

 منطقـی   گـزاره   یـک   همچـون   بیـت   ایـن   در  حـافظ   ادعـاي   سقم  و  صحت  پی

 سـخنی  و دهـد  مـی  معنـا  آنگاه گزاره  این  که  رسد  می  نتیجه  این  به  و  آید  برمی

 را  آن  و  کنـیم   جـدا   "گفتـه " از  را  )حـافظ ( "گوینده" بتوانیم  که  نیست  کذب

 آن، از بـیش  نه ببینیم، آن اجزاي معناي  همگروي  در  سامان  با  يا  هگزار  فقط"

 او نظـر  از 50"... کـرد  حـافظ  نـام  جانشین را دیگري هرنام بشود که يا  هگون  به

 بابـت   حـافظ   از  تـوان   مـی   کـه   اسـت   "گوینده" از  "گفته" ساختن  جدا  با  تنها

 مـا  امـا  !کـرد  مـسئولیت  سـلب  آورده زبـان  بـر  يا هگزافـ  و  کذب  سخن  چنین

                                                           
  ١۵٨دوستدار، همان،  50
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 کالمـی   نحـو   و  مفـردات   در  دوستدار  دلخواه  به  بیت  این  خوانش  در  توانیم  نمی

 "هـاتف " نـام  مـثال  بـا  را "حـافظ " نـام  تـوانیم  نمی همچنین و  بریم  دست  آن  

 تـاریخی   شخصیت  به  حافظ  نام  که  نیست  نآ  معناي  به  این  . نماییم  جایگزین

 حـافظ   نام  که  معناست  بدان  بلکه  گردد،  برمی  وي  حقوق  و  حق  و  بیوگرافیک  و

 کـه   اصـطالح   دو  ایـن   ادبـی   مالزمـات   همه  با  اوست  ي"امضا" و  صدا  از  رمزي

 کل  که  شده  یاد  بیت  تنها  نه  معنادهی  از  يا  هتک  و  سازد  برمی  را  او  شعر  یکتایی

   .است دیوان

 کـه   گـردد   مـی   "سامان" با  يا  هگزار" دنبال  به  شعري  سخن  در  اردوستد

 .کننـد   می  ایفاد  را  مقدري  و  مشخصی  معناي  "فعل" با  همگروي  در  آن  اجزاي

 بـی  و سـامان  بی يا هگزار پس حافظ از زیر بیت دوم مصرع  معیار  و  متر  این  با

    :معناست

  نیفکند ما بر عکسی تو مهر

  ...آه دلت از آه رویا آیینه

 کـه  آمـده  اول مـصرع  ادامه در دوم مصرع در فعل بی عبارت این یا مصرع  نای

 فعـل   از  پـس   و  کـرده   پیـدا   "همگـروي   فعـل   در" که  اجزایی  با  است  يا  هجمل

 را  دیگـري   داسـتان   دوم  بیـت   .گذاشت  پایانی  ي نقطه  برآن  توان می "نیفکند"

 جملـه  یـک  .نیست کار در فعلی آن در که است يا هجمل و کرده گفتن  به  آغاز

 از  يا  هجملـ   نیـست؛   منطقی  اي  گزاره  دیگر  شعري  هرجمله  مثل  و  است  شعري

   .دستوري نگاه از  "سامان" بی و است دیگري يا هگون

 شناسـی   زبـان  بـه   رویکـردي   بـا   یکـسو   از  دوسـتدار   که  اینجاست  مشکل

 با خود دیگر،  سوي  از  اما  داند؛  نمی  معنا  "نقاله" را  زبان  نظري  لحاظ  به  سوسور

 و  فـضال   همچون  بیش  و  کم  که  دهد  می  نشان  دستوري  و  تجویزي  هاي  دیدگاه

 و اسـت   نثـر   بـه   انتقال  قابل  و  مقدر  معنایی  جستجوي  در  پیشین،  ادب  اساتید



 فعلی یا اسنادي سامان به  يا  هجمل  در  که  است  همان  شکلی  لحاظ  به  معنا  این

ـ  و فارسـی  زبان از او  شناسی  آسیب در  که  روست ازین  .باشد  شده  بیان  ویـژه  هب

 بینـیم   مـی   را  پنهانی  ذهنی  عارضه  از  يا  هرگ  شعري  سخن  از  هایش  برداشت  در

 برخـورد   در  عنويم  متافیزیک  این  .داد  نام  "معنا  متافیزیک" را  آن  توان  می  که

 آن  از  بایـد   حـافظ   سـفارش   بـه   کـه   خیزد  برمی  ي"خام  خرد" همان  از  شعر  با

 روشـن   .بـرد   میخانـه  بـه   را  آن  باید  ...جست؛  دوري  شعر  خوانش  در  کم  دست

 مگـر  رود مـی  برقلم یا آید می زبان بر معنایی  رساندن  براي  سخنی  هر  که  است

 گرفتـار  که ذهنی اما .دارد را خود منطق  نیز  آن  که  دیوانگان  سخنان  یا  هذیان

 سـامان   او  "مـن " کـه   جویـد   مـی   را  سـامانی   آن  سخن  رد  معناست  متافیزیک

 کنـه   در  .پنـدارد   می  معنا  او  "من" که  کند  می  جستجو را  معنایی  آن  و  داند  می

 و یجـوز  از فراتـر  را چیـزي   مـا   زبـان   سـامانمندي   ي                  باره  در او  تجویزي  احکام

 که اندازد  می  نیچه  از  سخنی  یاد  به  را  ما  این  و  یابیم مین  دستورزبانی  الیجوزات

 دوسـتدار   براي  معنا  .است  متافیزیک  پناهگاه  آخرین  همواره  زبان  دستور  گفت

 در  او  مـالك  و  اسـت   سـامانمند   زبـانی   ارکـان   بـر   حـاکم   "عقالنیـت " يا هگون

 تعریفی  پی  در  او  نتیجه،  در  .است  همین  هم  یاوه  زبان  از  معنا  با  زبان  تشخیص

 خـود  تعریـف  بـه  زبـان  بـراي   ي"منطق" یا  سخن  در  خود  نظر مد  عقالنیت از

 .آیـد  مـی ن در جـور  )شـعر  در ویـژه  به( زبان  منطق  بی  گاه  سازوکار  با  هک  است

 ربـط  بی چندان سوسور نظرات کنار در کتاب  این  در  ویتگنشتاین  آراي  آوردن

 کلـی   طور  به  زبان  با  فیلسوفانه  رفتاري  در  دوستدار  ایقان  .نیست  عارضه  این  با

 يا  هپـار   اسـت   ممکـن   نامد،  می  شعر  در  هم  آن  فارسی  زبان  "بغرنج" او  آنچه  و

 ي         گفتـه  این اما سازد، هنک ادب تخریب شور دچار و کند زده  شگفت  را  اذهان

 هـاي  پرسـش   و    هـا   گزاره  بیشتر" که  دورداریم  نظر  از  نباید  هم  را  ویتگنشتاین

 منطـق   ایـن   فهـم   در  شکـست   حاصـل   تـوان   می  را  زبان  منطق  باره  در فلسفی
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 نادرست  همه  نه  اگر    ها  پرسش  و    ها  گزاره  این  گفت  توان  می  که  آنجا  تا  دانست

  51 ".هستند sicalnonsen چرند اغلب بلکه

 اسـت،  مـا  فرهنـگ  يهـا  گرفتـاري  از یکـی   شعر  فراوانی  دوستدار  نگاه  از

 در يا هلحظـ  آنکـه  بـی  او 52".نـدارد  شـعر  مـا   اندازه  به  فرهنگی  هیچ  محتمال"

 بـا   فارسـی  شـعر   میـراث   آمیختگـی   بـه   کند،  درنگ  پدیده  این  تاریخی  چرایی

 بـا  کـه  زمـانی  از ویـژه  بـه  فارسـی   شعر  که  است  باور  براین  و  پردازد می عرفان

ــات ــه عرفانی ــد د،شــ آمیخت ــزاره آن فاق ــه" گ ــشگو" و "ســامان ب ــا( "ناخی  ب

 فلـسفه ( تفکر  زبان  برابر  در  سخنی  چنین  .است  خود  از  )بیرون  به  "رویداشت"

 ذهـن   ستها  قرن  که  نیست    کالمی  آور رخوت  و  شورانگیز  هاي  بازي  جز  )محض

 هم  آن  متافیزیک،  نوعی  گرفتار کسی  که  آنگاه   53.است  فروبرده  خواب  در  را  ما

 فلـسفه  زبـان   فقـط   را  اندیشیدن  زبان  که  ندارد  تعجبی  باشد  آن  معنوي  نوع  از

 از  خـالی   و    سامان  به  ،استداللی  تشریحی،  فلسفه  زبان  او  نظر  از  که  چرا  بداند،

 در  را  نـاب   معناي  پس،  و  است  )آور خواب  معنایی  و  لفظی  هاي  یهپیرا( بالغیات

 و اسـت  سـترون  رو آن از فارسی زبان .دریافت توان می که است ناب زبان این

 و مـصلوب  یکسره و است خالی اندیشه از که است معنایی بی عرصه  و  زبان  شبه

 زبـان  بـا   گرایانـه  نـاب   برخـورد   ایـن   برابر  در  .است  شده  شعري  بالغیات  مقهور

 دوسـتدار   ورز اندیـشه   زبان  همین  از  اگر  که  است  این  آید  می  پیش  که  پرسشی

 چـه  مانـد؟   مـی   برجـا   آن  از  چندانی  چیز  آیا  بزداییم،  را  آن  بالغیات  کتابش  در

                                                           
51  Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophic: 4.003 (Trans. D.F.Pears and 
B.F. McGuiness, Routledge, 1974). 

 100همان،   دوستدار،52
 100 همان، دوستدار،53



rhetorics  بالغت " از خالی یکسره فلسفه زبان که کند ادعا تواند می کسی

   54 نیالوده؟ و خالص است زبانی و "روایت" و " 

 زبـان   دوسـتدار   کـه   نیست  تعجب  جاي  شده،  یاد  متافیزیکی  گرفتاري  با

 بـه  هـم  و تلـویح،  بـه  و دهـد  اصالت و  رجحان  ) ایماژ( انگاره  زبان  بر  را  مفهوم

 کهنـه  مـاجراي  همان این .کند قلمداد برآن فرع را لفظ و اصل را  معنا  تصریح،

 تکـرار   "متفکرانـه " شـکلی   به  البته  اینجا  در  که  است  صورت  بر  محتوا  رجحان

ـ   سـخن   هـیچ   و  نیـست   رویداشـت   با  الزاما  معنا  با  سخن  هر  ... " است،  شده  اب

 تـوان   مـی   را  رویداشـت   بـا   سخن  . باشد  مهمل  یا  معنی بی  تواند  نمی  رویداشتی

 در  دوسـتدار   بینـیم   مـی   کـه   اسـت   رویکرد  ازین  55" .گفت  هم  محتوا  با  سخن

 هـا  غـزل  "مقطـع " در  بلکه  آن،  تمامیت  و    تمامی  در  نه  را  حافظ  سخن  خوانش

 ذشـت، گ خلـوص، " از شـاعر  او قـول  بـه  کـه  آنجـا  بینـد،  مـی  محتوا  با  سخنی

 گیردکـه  مـی   نتیجـه   و  گویـد؛   مـی   سـخن   "...دلبـاختگی   بزرگواري،  جوانمردي

 در و چـشیدن  و زیـستن  بـاز  خـود  در را عرفـانی  تناقـضات  تمام  یعنی  این..."

 شـعري   سخن  اوج  اینکه،  سخن  کوتاه 56".ماندن  خویشگو  ناخویشگویی،  جامعه

 و  )دهنـده  ارجـاع   بیرون  به( ناخویشگو  سخن  این  که  آنجاست  دوستدار  نظر  از

 بـه  دوستدار نظر از .باشد سخن این خود از بیرون در  )مصداقی(  یی معنا  حاوي

 محتـوا  بی  پس  و  خویشگو  فارسی  زبان  یکسره  خیام  و  فردوسی  در  لحظاتی  جز

 مــا فرهنگــی معنــایی بــی بــستر در کــه منطــق و ریاضــیات زبــان مگــر بــوده

 و  خویـشین   ندارند،  کاري  واقعیت  به  چون  بپاییند،  و  برآورند  سر  ندا  هتوانست..."

                                                           
 .در اینجا مفهوم مطلق بالغت و روایت منظور است 54

 ۴٠دوستدار، همان،  55
 ۴١همان،  56
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 بـه   رویداشـت   بـا   و  "ناخویشگو" زبان  این  چیست  براستی  اما  57".خویشگویند

  هـا   واژه  که  زبانی  دارد؟  سو  درون  و  دهنده  ارجاع  بخود  زبانی  که  شعر  در  بیرون

 زبـان  در را خـود  کشند؛ می رخ به را خود بیرون، به  ارجاعی  هر  از  پیش  آن  در

  آورند؟ می یاد به

 محتـوا   همـان   را  معنـا   دوسـتدار   همچـون   اگر  شعر،  زبان شعر،  زمینه  در

 و  کـی؟   بـراي   بـودن   دارمعنـا   کـه   آیـد   مـی   پـیش   پرسـش   ایـن   گاهآن  بگیریم،

 ایـن  بـا  نیمـا  از  شـعري   قطعـه   مثال  آیا  کسی؟  چه  دریافت  و  فهم  از  معنایی بی

 کـه   گـی   کـک   /خمـوش   بیشه  از  کشد  می  نعره  است  دیري  ":آغازین  سطرهاي

 جالب  مسکوب؟  نگاه  از  که  بود  می  فروزانفر  نگاه  از  بامعنا قدر  انهم"...گم  مانده

 قـاد اعت گرچـه  دوسـتدار  اینکـه،  تـر  کننـده  سرگردان  بگوییم  است  بهتر  و  اینکه

 شـناختی  زبـان  احتجاجـات  بـا  را "معنـا  نقاله" همچون  زبان  بر  مبنی  قدمایی

 پـردازد   مـی   نیمـا   بـه   وقتـی   کنـد،   می  رد  را  آن  و  برد  می  سوآل  زیر  به  امروزین

 هـا   قـرن ..."یابـد،   مـی   معنا  ساحت  درهمان  را  او  دستاورد  مهمترین  و  بزرگترین

 لحظـاتی  افسانه در بتواند و آید پدید یوشیجی نیما تا شد می سپري بایست  می

 کـه  58"!نخـورد   تکـان   جایش  از  حافظ  و  لحظاتی،  فقط  بایستد،  حافظ  برابر  در

 :گوید می حافظ به ابخط نیما که دارد "افسانه" در سطرهاي به اشاره

  

  ست دروغی و کید چه این !حافظا

  ست؟ ساقی و جام و  می زبانِ کز

  نیست باورم ابد، تا ار نالی

   ست باقی که بازي عشق آن بر که

                                                           
 ۴٢همان،  57
 100همان،  58



 .است رونده که عاشقم آن بر من

  

 خـوار  ریـزه   و  وابـسته   مـا   کـه   بگـوییم   بایـد   دوسـتدار   نظـر   برخالف

 کـانونی  ادب خوار ریزه ملتی هیچ  .نیستیم  حافظ  جمله  از  خود  گذشتگان

 .ریـزد  مـی ن  هم  دور  را  آن  !کند  نمی  "سرکشی" آن  برابر  در  و  نیست  خود

 تکـان  خـود  جایگاه  از  نیست  قرار  سطرها  این  با  حافظ  که  است  این  نکته

 گـراي  مادي  اصطالح  به  و  ستیهنده  مدرنیسم  گفت  توان  می  امروز  .بخورد

 بازتـاب  "افـسانه  "بلنـد  شـعر  زا شـده  نقـل  سطرهاي  در  که  آنجا  تا  نیما

 و  نفـی " بـا   را  حافظ  .است  نبوده  خالی  ريانگا ساده  و  شتابزدگی  از  یافته،

 جـا   از  تـوان  مین  آسانی  به  )مدرنیسم  شعار( "است  سنت  هرآنچه  تخریب

 ي         دوگانـه   اعتبار  شعرش  از  لحظاتی  در  پیشاپیش  خود  که  را  او  داد،  تکان

  :است ردهب سوال زیر به را باقی و فانی

  

 ساقی و شاهد فداي باقی و فانی جهان

  بینم می عشق طفیل را عالم سلطانی که

  

 و سادگی بدان پیشینیان نگاه از معنا و لفظ نسبت که گفت باید

 این وقتی است نبوده )معنا نقاله لفظ( پندارد می دوستدار که سرراستی

 در گفتگویی در دهلوي بیدل زبان از معنا و لفظ رابطه تعریف در را سخنان

 با خان شکرااهللا نواب مجلس در را بیدل میرزا روزي" :خوانیم می شعرش باره

 آیینه نشد«غزل این و کردند صحبت هم با افتادکه اتفاق ناصرعلی شیخ

 در »پیدایی لفظ چندین به معنی چون ماندیم نهان- آرایی ظاهر ما کیفیت

 نهان"که یدا هفرمود هآنچ :گفت و کرد سخن آن مطلع در شیخ .آمد میان
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 تابع معنی چه است، دستور خالف "پیدایی لفظ چندین به معنی چون ماندیم

 کرد تبسم میرزا .گردد می ظاهر البته معنی گردد، پیدا لفظ هرگاه است، لفظ

 من" آنچه .نیست بیش لفظی نیز، داریدآن لفظ تابع شما که معنایی: "گفت و

 ".انسان حقیقت مثال آید، نمی در لفظ هیچ به است معنی "هی هی حیث
 مثال شود، می اشتباه دچار حتا گاه گذشته متون از خود خوانش در دوستدار59

 به زیر سخن در و جا همه در مولوي باور بر را مولوي سخن این که آنجا

  :آورد می شاهد "زبان از مبرا معنی هستانی اصالت"

  

  ستیا پیمانه چون قصه برادر اي

  ستیا دانه سان هب آن اندر یمعن

   عقل مرد بگیرد یمعن ۀدان

  نقل گشت گر را پیمانه ننگرد

  

 قـصه  در معنـا  .سـخنی  هـر  نـه  گویـد   می  سخن  "قصه" از  شعر  این  در مولوي

 از  فردوسـی   که  همان  ،است  قصه  یا  تمثیل  یک  عرفانی  یا  اخالقی  نتیجه  همان

ـ  کـه  کنـد  مـی  یاد )دروغ سخن( افسانه برابر در "رمز" نام با آن  و راز هـیچ  هب

 شاهنامه  در  رمز  معناي  که،  افزود  باید  درنگ بی  اما  اینجا  در  .برد  نمی  راه  رمزي

 فراتـر  بـسی  آمـوز  پنـد  ادبیـات  سنت  در  " اخالقی  نتیجه" و  "معنا" مفهوم  از

 شـعر   از  جـایی   در  نیـز   مولـوي   همان  .نیستند  جنس  یک  از  دو  این 60.رود  می

                                                           
 2)1366تهران، آگاه، ( ها  وي، شاعر آینهبیدل دهل محمد رضا شفیعی کدکنی، 59

 پرداخته در حضرت راز وطن در شاهنامه نگارنده در کتاب " راز"به مفهوم رمز و  60

  )2019نشر آسو و نیز نشر مرداسب، ویراست نو ( است 



 افاعیـل،   و  دسـتور   بند در  زبان  عمول،م  بیان  راه  از  معنا  رسانش  از  یکسره  خود

 آن  با  که  گردد  می  گفت،  بی  زبانی  دیگر،  زبانی  یافتن  دنبال  به  و  شود  می ناامید

  :گوید سخن محبوب از و محبوب با

  

 زبان گفت این از چند جان ناطق اي بود بس

  بیا گفتار و دم  بی بیان طبل زنی چند

  

 نقـاب   اندیـشه   آیـا " کهاین  دوستدار،  پرسش  براي  پاسخی  یافتن  از  پیش

  :کنیم می درنگی حافظ بیت در گشودن فعل معناي در "دارد؟

  ... نگشود حافظ چو کس

 ایـن  "گـشاییدن " آن دیگـر  صـورت  و گـشودن  فعـل   برابـر   در  لغـت   فرهنگ 

 بیانی ...کردن  فتوح  دادن،  توضیح  کردن،  روشن  بازکردن،  :آورد  می  را  مترادفات

 در  تـوان   مـی   حافظ،  شعر  context بافتگان در  را،  فعل  این  معناي  از  دقیقتر

   :است جهان ي"معما" آن صریح مفعول که دید زیر بیت

  

  جوي کمتر دهر راز و گوي  می و مطرب از حدیث

  را معما این حکمت به دـنگشای و نگشود سـک که

  

 حافظ چو کس" بیت با مقایسه  در  بیت  این  در  دوستدار  که  نیست  شکی

 شـعر   .یابد  می  حافظ  شعري  گفتمان  در  را  تناقضی  "نقاب  اندیشه  رخ  از  نگشود

 در امـا  .پرداخـت  خـواهیم  موضـوع   این  به  .نیست  خالی  تناقضات  این  از  حافظ

 در کـه  دارد نیز دیگري معناي حافظ شعر  در  گشودن  فعل  که  گفت  باید  اینجا

 آغـازکردن،  آغازیـدن،   :یافـت   آن  مترادفـات   در  لزومـا   تـوان   نمـی   لغت  قاموس
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 به  وضعیتی  از  .یما  هکرد  آغاز  را  چیزي  ما  هرگشودنی  با  ... ختندراندا  نو  طرحی

 گیـسویی   همـان   نه  دیگر  گشودن  از  پس  یار  گیسوي  .یما  هرفت  دیگري  وضعیت

  :بود که است

  

  کنید باز یار زلف از گره معاشران

  61کنید دراز شا هقص این به است خوش شبی

  

 ایـن  امـا  .یما هکرد آغاز را ي"دیگر" اندیشه ما  اندیشه  چهره  از  نقاب  گشودن  با

  دارد؟ نقاب اندیشه صالا آیا دوستدار گفته به و چیست نقاب

 آن  .اسـت   زبان  خود  نقاب  این    و  دارد  نقاب  آري  که  گوییم  می  پاسخ  در 

 ناراسـتی  تـا   کنـد   مـی   "صـنعت "آن  در  گوینـده   حـافظ   قول  به  که  ستا  زبانی

  :بپوشاند آن در را اندیشه

  

  واعظ از نه شنو حافظ ز عشق حدیث

   کرد عبارت در یارــبس صنعت اگرچه

  

 بلکـه   گوید، مین  حقیقت  از  است،  آن  بیانگر  که  يا  هاندیش  با  "عبارت" زبان  این

 .دارد مـی  پنهان  ما  چشم  از  را  کتمان  این  صنعتگري  با  و  کند،  می  کتمان  را  آن

 راه را، زبـان  در صـنعتگر  را، او عشق که خوانیم می زیر بیت در که است  چنین

  :است بسته فرو اندیشه هب دل

  

                                                           
  .ام به تفصیل پرداخته، قصه گیسوي یاربه این موضوع و این بیت در  61



   باخت راست نه محبت هرکه که مکن صنعت

  کرد فراز معنی در دل روي به عشقش

  

 همان بل،  گرترود  زبان،  انگلیسی    مترجمی  حتا    که  بینیم می اگر  نیست  عجب

 درك  در  داننـد،  می کنونی  عراق  کشور  گذار بنیان   را  او  که  زیبایی    ي جاسوسه

 درك دوم مـصرع  بـه   "نـادانی " ي  واژه  افزودن   با    و نمانده  در  بیت  این  معناي

  :است کرده آسان خواننده براي را بیت معناي

Not one, like Hafiz, from the face of Thought 
Has torn the veil of ignorance aside 
 

 هـم   اگر  معناست،  متافیزیک  نوعی  گرفتار  که  کسی  که  اینجاست  مشکل

 فقـط   را  زبـان   کارکرد  باشد،  داشته  سوسور  گرايساختار  شناسی  زبان به  نگاهی

 بـه  و زبان نیروي آنچه  همه  که حالی  در  بیند،  می  خالصه  آن  داللی  ساختار  در

 signification داللـی   کار  سازو  از  تنها  سازد، میبر  را  شعر  زبان  نیروي  ویژه

 زبـان  بـا  برخورد در است متافیزیک این  گرفتار  که  او    رو، ازین  .خیزد میبرن  آن

 فهـم  )alegoric آلگوریـک ( تمثیلـی  وجـه  در را آن نهایـت  در  )شـعر ( دبیا

 باژگویانـه  وجـه  بـه  کـه  آنگـاه  اما ستاید، می را آن حتا گاه و  )شاهنامه(کند  می

 )ironic مـشکل  بـه  حـافظ،  سـخن  همچون رسد، می شعر زبان  در  )آیرونیک 

 مـضامینی   بـا   م،انـسجا  بی  اعتبار، بی  ادعاهایی  ها،  تناقض  عرصه  را  آن  و  افتد  می

 دوسـتدار   لحـاظ   ازیـن   .بینـد   مـی   لفظ  يها  بازي  و  آسمان  و  زمین  میان  معلق

 حـافظ   شـعر   بـاره   در کـه   کنـد   مـی   پیـدا   کـسروي   احمـد   بـا   عجیب  شباهتی

 و گفـتن  سـخن  نـه   بوده  سرودن  غزل  و  ساختن  قافیه  حافظ  مقصود"گفت،  می

 بیتـی  هـر  که بینید می هایش غزل  در  شما  که  است  این  و  نمودن  باز  را  معنایی
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 سـخن  ایـن  62".شـود  نمـی  دیـده  آنهـا  میـان  در ارتباط و دیگریست زمینه  در

 یشهـا  غـزل  در حـافظ   شـاعري   کـار   کـل   که  خواند  چنین  توان می را  کسروي

 ارزشـمند   دسـتاوردهاي !..است  بوده  متقاطع  کلمات  جدول  طرح  حد  در  چیزي

 نوشـتن  بـا  و هـایش  گزینـی  واژه بـا  فارسـی  زبـان   تحـول   در  را  کسروي  احمد

 را  این  اما  گرفت،  نادیده  یا  کم  دست  توان مین  پالوده  فارسی  به  سترگ  تاریخی

 سـخنی  را معقـول  سـخن  و بود زبان  کردن  عقالنی  پی  در  او  که  گفت  باید  هم

 که دانست می  بامعنا  سخنی  آنجا  تا  را  ادبیات  و  برساند  را  معنایی  که  دانست  می

  . باشد اجتماعی یا اخالقی يا هفاید مفید

 و زبـان  بـا  کوشـد  مـی  کـم  دسـت  اما حافظ شعر با  برخورد  در  وستدارد 

 ایهـام  .دانـد  می آن "ایهام" را سخن این ویژگی و گوید  سخن  ادبی  مصطلحات

 سـخن   یکتـایی   همـه   و  دارد  تفـاوت   )آیرونـی ( بـاژگویی   با  اما  دوپهلو  سخن  یا

 لـو په دو سـخن  نه باژگویی .کرد خالصه آن ایهام  صنعت  در  توان  نمی  را  حافظ

 تمـسخر   و  ریـشخند   بـا   آمیختـه   گـاه   و  سخن  در  گفتمانی  تناقض  يا  هگون  که

 اراده  و  چیـزي   بیـان   سـازد،   مـی   وارونه  را  زبان  داللی  کار  و  ساز  باژگویی  .است

 امـا   اسـت،  مجاز  به  سخن  يا  هگون.است  )دیگر  کلی  به  چیزي( آن  خالف  کردن

 جـزء  یا جزء و کل نسبت و  مجاورت  مانندگی،  هاي  علقه  رشته  از  عاري  مجازي

 آن ژرف الیه  در  که  معنایی  و  سخن  رویه  در  حقیقی  معناي  میان  غیره  و  کل  و

 حـافظ،   خـود   از  تعبیـري   وام  با  را،  آن  توان  می  مفهوم  بدین  .است  شده  رسانده

  :دانست سربسته سخن یا گویی سربسته يا هگون

  

 حریفان با گفتی سربسته سخن

                                                           
  10) آواي بوف:  نسخه اینترنتی-1322چ دوم  (گوید؟ میحافظ چه احمد کسروي،  62



 بردار پرده معما زین را خدا

  

 ي                  گفتـه   بـه   کـه،   بـدانیم   اي"نهفتـه   معنـاي " از  بیـانی   را  آن  توان  می  یا

 63.اسـت   شـده   نهـاده   سـخن  در  "رندانه"  و  "آگاهانه" آشوري،  داریوش

 ایـن  بـا  حافظ سخن .است باژگویانه سخن  همین  براي  دیگري  نام  رندانه

 اسـت  نوسـانی  آشوري تعبیر  به  هم باز  که  است  )رندانه(  باژگویانه  ویژگی

 سرگـشتگی   موجب  همین  و  کلمات  مجازي  معانی و  حقیقی  نیمعا  میان

    .شود می او شعر معناي فهم در

 از يا هســاد شــکل حــافظ شــعر در هــا جنــاس يا هپــار لفــظ ي رویــه در

  :اند باژگویی

 مده باد دســت به پریـــشان زلف شکــــنج

  باش پریشان گــو عشاق خاطـــــر که مگــــو

  :یا

  خجل شراب توبه از شدم گل وقت به

 خجل ناصواب کردار ز مباد کس که

 یا

 برنخواست مرغی بانگ و شگفت گل هزاران صد

  شد چه را هزاران آمد، پیش چه را عندلیبان

  

                                                           
 13)1379 مرکز، نشر ( حافظ شعر در رندي و عرفان آشوري، داریوش 63
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 شـکل  در گـاه  که لفظ در و سخن رویه در فقط نه اما حافظ درسخن باژگویی

 ایـن   در  مـثال   نمایـد،   مـی   رخ  شعري  گزاره  یک  گفتمانی  الیه  در  و  آن  پیچیده

  :است انداخته دردسر به اغلب آن شرح در را حافظ دیوان شارحان که بیت

  

  نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر

  !باد خطاپوشش پاك نظر بر آفرین

  

 تقلیـد " را  آن  مـسکوب   کـه   اسـت   حـافظ   شـعر  ویژگـی  همان  باژگویی 

 مـسکوب   سـخن   ایـن   بـر  64 .کنـد   مـی   توصـیف   "ها  پدیده  ساحرانه  اما  باژگونه

 کـه   )بازنمایی( "تقلید  " بر  نه  حافظ  شعر  در  محاکات  اساس  اما  که  افزاییم  می

 ساختارهاي  در  بازنمایی  از  نوعی  همچون  اگرچه  را  باژگویی  .است  آشکارگی  بر

 زبـان   در  حتـا   و  شـعري   بیان  در  اما  ند،ا  هکرد  تشریح  و  تعریف  نمایشی  و  روایی

 در بـار  تظلمـ  و صـعب  شـرایطی  در :یافـت  را آن تـوان   مـی   نیز  روزمره  گفتار

 اگـر   روایـی   بافتی  در  !شود مین  بهتر  ازین  وضع  گوییم  می  مثال  روزمره  گفتگوي

 اینجـا،   در  است،  )دمان  پل  از  تعبیري(  جنون  درون  از  جنون  بر  تاملی  باژگویی

 از  نـه   حیـرت،   بـر   تـاملی   کـه   گفـت   توان  می  حافظ  شعر  در  آن  نمود  باره  در و

 ازیـن  65 .اسـت   حیرت  خود  درون  از  شاعر  جایگاه  از  که  فیلسوف،  یقین  جایگاه

                                                           
   253) 1389 خوارزمی، چ سوم،   در کوي دوستشاهرخ مسکوب،  64
 که بیـشتر نـاظر بـر      " تاملی بر جنون از درون خود جنون      ":  از تعبیري از پل دمان     برداشتی65

  :نمایشی است در این منبع  سخن روایی ومفهوم آیرونی در

De Man, Pau, "The Rhetoric of Temporality" in Blindness and Insight: 
Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. (2nd ed. rev. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983) 126 



 است  واقعیت  خود  حافظ  شعر  در  زبان  گفت  باید  دوستدار  تصور  برخالف  منظر

 عرفـانی   ادب  در  را  آن  اعـالي   حـد   دوسـتدار   کـه   "زبانی  پردازي واقعیت" نه  و

 چیـزي   آنکـه   از  پـیش   حـافظ   شـعر   در  یـار   گیـسوي   و  ساغر  و   می  66.بیند  می

 یـار  گیـسوي  و سـاغر  و  می خود نمایند زبا را عرفانی  مفهومی و باشند  دیگري

 گـشوده  رمـز  ایـن  و آشـکار  راز ایـن  هست، آنها در  "رازي  و  رمز" اگر  .هستند

 مـروري   بـا   حافظ  دیوان  نبود  چنین  اگر  .فروبستگی  و  پوشیدگی  عین  در  است

 همیـشه  بـراي  و یکبـار  "راز گلـشن " در شـده  داده شـرح   عرفـانی   مفاهیم  در

  .بود نمی آن بازخواندن و خواندن به زينیا دیگر و شد می رمزگشایی

  

 شـاهنامه  تمثیلـی  سخن کسروي همچون نیز دوستدار شد اشاره  چنانکه

 آنکـه  بـی   نیـز   را  حماسـی   سـخن   همین  اما  .کند  می  ستایش  هم  و  فهمد  می  را

 بر  صرفا  )گفت  توان  می  جرئت  به  را  این  و( باشد  داشته  آن  محاکات  از  شناختی

 و  مقـام   تنـزل   بـر   و  گـذارد   می  یونانی  تراژدي  ربراب  در  شخصی  خوانشی  مبناي

 بـراي   تـراژدي   نمایـشنامه " او  ي  گفتـه   بـه   کـه   چـرا   دهـد،   می  حکم  آن  ارزش

 بــراي اســت يا هوســیل بلکــه شــود، نمــی اجــرا و نوشــته بیننــدگان  ســرگرمی

 التـذاذ   و  حظّ  هرگونه    ها  آتنی  یاگو 67 "ها  آتنی  به  مختص  جمعی  ورزي اندیشه

 صـرفا  و  دانستند  می  حرام  خود بر  کمدي  یا  تراژدي  اشايتم  هنگام  به  را  هنري

 و تفـریح  نـوعی  صـرفا  شـاهنامه  خواندن آنکه یا رفتند می فرو  عمیقی  افکار  در

  .است بوده  ها خانه قهوه در  سرگرمی

 "نازپروده" سخن  در  دوستدار  ساخته،  خود  معنوي  متافیزیک  در  گرفتار 

 باید  او  خوانش  خالف بر  .گیرد  نمی و  بیند  نمی  را  آن  در  مستتر  تاریخیت  حافظ

                                                           
66 159  

67 147  
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 در  کـه   است  تاریخیتی  از  آکنده  حافظ  زده عرفان  و  "خویشگو" سخن  که  گفت

 شـعر  در را تاریخیت این توان می  .یافت  توان  می  فارسی  شعر  کانونی  متن  کمتر

 عرفـانی   شعر و او شعر میان که دانست بیرونی مادیتی از بیانی  و  تجربه  حافظ

 حـضور  حـافظ  شـعر  از يا هکلمـ  هـر  در تاریخیت  این  .دازدان می فاصله  کلی  به

 بـه  خود تاریخی بارهاي یا تاریخی  داللت  همه  با  کلمات  دیگر  سخن  به  یا  دارد

 از آکنـده   حـافظ   شـعر   کـه   اسـت   چنـین   .نـد ا  هشـد   فراخوانـده   او  شعر  ساحت

 تـاریخی  وقـایع  به اشاره  معناي  به  نه  اینجا  در  تاریخیت  .است  زبان 68"یادایاد"

 در  بلکـه   )خـوریم   برمـی   نیز  اشاراتی  چنین  به  دیوان  در  البته  که( شاعر  ارروزگ

 ایـن   .کنـد   مـی   پیـدا   نمـود   کـه   اسـت   حافظ  سخن  پنهان  و  آشکار  بینامتنیت

 زبـان   کـه   است  دیگري  سرچشمه  )مسکوب  تعبیر  به( یادایاد  این  یا  بینامتنیت

 داده  ارجـاع   واقعه  بینامتنیت،  این  در  .گیرد  می  آن  از  را  خود  نیروي  حافظ  شعر

 صـورتی   معنـاي   به  نارخداد  یک  بلکه  تاریخی،  یکه  و  خاص  رخداد  یک  نه  شده

 تکـرار   شـعر   خواننـده   آینـده   و  حـال   و  گذشـته   در  که  است  رخدادي  مطلق  از

  :شود می

  شنود می مدعیان سخن ترکان شاه

  باد سیاووشش خون مظلمه از  شرمی

  

 از تمثیلـی   حکـایتی   بـه   ارهاش  با  دیگر  يا  هگون  از  است  بینامتنیتی  صورت  به  یا

 حتـا  شـونده  تکـرار  و تاریخی غفلتی بیانگر  که )زاکانی  عبید( عصر  هم  شاعري

  :است ما روزگار در

 بایست روي؟ می کجا خُرام خوش کبک اي

                                                           
  ز شاهرخ مسکوبتعبیري ا  " یادایاد68



  کرد نماز زاهد ي         گربه که مشو غَرِّه

  

 میـان  آشـکار  گفتگویی صورت به گاهی حافظ سخن یکتاي و مهم  ویژگی  این

  :نماید می رخ شاهنامه متن با  او شعر متن

 ترکیبش که زان گیر ادب شرط به قدح

  قباد و است بهمن و جمشید سرِ ي         کاسه ز

 بینامتنیـت   ایـن   یـا   گفتگو  این  که  گفت  دوستدار  برداشت  باره  در توان  می  چه

 فردوسـی  سخن و حافظ سخن میان    "کاذب  سنخیتی" را  پنهان  گاه  یا  آشکار

 که  نیست  تعجب  جاي  باشد،  معنا  متافیزیک  معتاد  ذهن  وقتی  کند؟ می  قلمداد

 نیـستند،   هم  ناچیز  که  فردوسی  از  حافظ  يها  الهام  حتا... " بگوید،  باره  این  در

 فردوسـی  عالم  و  خود  عوالم  میان  حافظ باید  که  است  کاذبی  سنخیت  از  حاکی

  69".باشد کرده احساس و دیده
  

  70کلمات زلف.۶

 تـوان   می  را  برخورد  این  .نیست  تنها  ادبی  متن  با  برخورد گونه  این  در  دوستدار

 در  مولـف   نیروي  از  بخشی  .دید  نیز  )فلسفه  ( معنا  اهل  از دیگر  بعضی  میان  در

 نیـز  او گفـت  بایـد  که شده شایگان داریوش با مجادله صرف کتاب  از  صفحاتی

ـ  به حضور اقالیم کتاب در  حافظ  شعر  از  خود  فلسفی  خوانش  در  دیگـر  يا هگون

  هـا   خوانش  این  دو هر  در  که  معناست  بدین  این  .معناست  متافیزیک  در  رفتارگ

 تـر  گـسترده  مفهـومی  بـه  یـا  شعریت  نیامده،  صالا یا  آمده،  دیده  به    کمتر  آنچه

                                                           
  17 دوستدار، همان،69
  ....آزاده خانمتعبیري از براهنی در رمان  70
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 او  سـخنان   از  که  کوشد  می  شایگان نقد  در  دوستدار    .است  حافظ  سخن  ادبیت

 از  خـارج   حـافظ   شعر در  معنی  مگر" گوید،  می  باره  این  در  و  کند  زدایی "روح"

 طنـین   بـه   مـشروط   بایـد   را  فهمیـدنش   که  آید  می  پدید  سخن  در  زبانی  قوائد

 شعر  پذیر ارتعاش  يها  روح  فقط کرد؟  روح  در  آن  معنایی  ارتعاشات  در  لرزاننده

 پیـشتر   چنانکـه   معنـا   متافیزیک يها  نشانه از   71 "فهمند؟  می  و  گیرند  می  را  او

 معنـا  سـخن  در عارضـه  این به گرفتار شخص  منظر  از  که  است  این  شد،  اشاره

 کـه   آنگـاه   معناست بی  سخن  و  یابد،  درمی  آن  از  او  "خود" فقط  که  است  همان

 طـرح   را  پرسش  این  داردوست  پیشتر  اندکی    .یابد  نمی  معنایی  آن  در  "خود" او

 نخـست  پرسش این پاسخ  در 72"چیست؟  نیست  متفکر  اگر  حافظ" که  کند  می

 از بـدان  پـرداختن  کـه  است برقرار اندیشه و عرش  میان  نسبتی  چه  ببینیم  باید

 شـعر  در اندیـشه  از تعریفـی  به وقتی نیز او خود .است  خارج  مقال  این  حوصله

 به  اینجا  در  .کند  می  موکول  رگدی  جایی  و  دیگر  وقت  به  را  پاسخ  رسد  می  حافظ

 پرداختـه   بحث  مورد  بیت  به  اتفاق  از  آنها  از  یکی  که  حافظ  از  دیگر  خوانش  دو

   .گذریم می و کنیم می اشاره ،)مسکوب شاهرخ(

 "گـر   اندیشه"  شاعري  را  حافظ  که  بود  موافق  آشوري  داریوش  با  توان  می

 مفـاهیم   که  اوست  شاعري  یکتاي  هاي  ویژگی  از  دیگر  یکی  نیز  این 73.خواند  می

 هایـدگر  از  وامـی  با .سازند برمی را  شعرش  مفردات  یکسان  به  جهان  چیزهاي  و

 ایـن  بلکـه  رود، نمـی  اندیشه سراغ به او فیلسوف  خالف بر اما  که  گفت  توان  می

 زبـان  در  کـه   زبـان   بـا   نـه   شـاعر   .آیـد   مـی   )شاعر( او  سراغ  به  که  است  اندیشه

 در آفریننـدگی  و قـدرت  بـا  جز اندیشیدن این آشوري ي                گفته  به  و  اندیشد  می
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 اهینگـ   و  خـود   کـالم   درونـی   منطق  با  .نیست  یافتنی دست  زبان  با  شاعر  رفتار

 .دارد  جهـان   کـردن   معنـا   در  کوشش  حافظ  همچون  شاعري  که  است  نگر ژرف

 و اسـت  زبـان  در اندیشیدن حافظ همچون شاعري  رفتار  این  که  گفت  توان  می

 نگـاه  از .اسـت  نکته همین در اندیشه ناظمان سخن با او سخن فرق .زبان با  نه

 یوسـتگی پ و سـازگاري  بـه  تـوان  مـی  کـه  اسـت  رفتـار  ایـن  بر تامل  با  آشوري

 پـی   مجـازات  و  استعارات  و ها  اسطوره  و  ها  نماد  از  اعم  حافظ  شعر  هاي  سازمایه

 .رسـید  او بینـی  جهـان  و اندیـشه  منطقـی  "انگـاره  بـن " بـه  راه  ایـن   از  و  برد

 داعیـه "شـعرش،  در حـافظ  آري،  که  گفت  آشوري  با  صدا هم  توان  می  همچنین

 اندیـشه  منطـق  با  اندیشه این  درونی  منطق  که  افزود  باید  اما  ".دارد  اندیشیدن

 بـرخالف  اندیـشه  این .نیست یکی دارد، نظر مد دوستدار  که  آنگونه  فیلسوفانه،

 برنهـاده  پیـشاپیش  خـود  کـه  پرسـشی  به نه )متفکر( فیلسوف منطقی  اندیشه

 هـایی  پرسـش  بـه   کـه  است برآن دانشمند همچون نه و دارد  پاسخگویی  قصد

 گفتـه   بـه   هـم   بـاز   اندیـشه   ایـن   .است  گذاشته  او  برابر در  جهان  دهدکه  پاسخ

 با و دهد می هستی جهان به را خود  تفسیر  زبان  با  رفتار  نوعی  قالب  در  آشوري

  74 .بخشد می معنا جهانی چنین در زیستن معنایی بی به کار این

 بدون" اندیشند،  می  )زبان( سخن  با  مسکوب  شاهرخ  ي گفته  به  را  اندیشه

 در حـافظ  کـه   است  چگونه  پرسیم می75 "رویا  بدون  است  خوابی  اندیشه  سخن

 دوسـتدار  اسـت؟   برگرفتـه   اندیشه  چهره  از  نقاب  که  است  مدعی  شده  یاد  بیت

 اندیشه  مگر و برگرفت؟  نقاب  اندیشه  رخ  از  توان  می  چگونه  که  بپرسد  دارد  حق

 کـرده  اهتمـام  سـخن  خود در کار این بر حافظ که است این پاسخ دارد؟  نقاب

 هـاي  اسـتعاره  از گیـسو  و زلـف  )...مـات کل( سـخن  زلـف  زدن شـانه  بـا  :است
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 اي اسـتعاره   )گیـسو ( زلف  مسکوب  تعبیر  به  .هستند  حافظ  شعر  در  تکرارشونده

 و  دسـتگیر   همچنـین   کـه   بیفـزاییم   و  شاعراسـت   جهـان   پریشانی  و  تاریکی  از

 رفتـار ( سـخن   زلف  بر  زدن  شانه  با  .او  پیرامون  مشوش  جهان  در  شاعر  پناهگاه

 جهـان   ایـن   وسـیله،   یـک   همچـون   زبـان   بردن کار  به  با  نه  و  )زبان  با  شاعرانه

 از رازي تـا  "بدمـد  اندیشه روشنی" تا  بیاورد  سامان  به  که  کوشد  می را  مشوش

 بافـه  ایـن   زلـف،   ایـن   امـا   حـافظ   شـعر   زبـان   در 76.گردد  آشکاره  "غیب  عالم"

 بـر  آنکـه  از پـیش  و اسـت  ملمـوس  چیـزي  نگـار   گیـسوي  گیر  گره  و  عطرناك

ـ   اصطالح  به  نمعی  یا  مفروض   مفهومی  داللـت   برخـود   کنـد،   داللـت   يا  هعارفان

 آن  عطرنـاکی   و  زیبـایی   کمـال   در  کـه   هـست   آن  خم  و  پیچ  در  رازي  .کند  می

 و  اسـت   راز  هـم   که  رازي  .است  "معما" یک  که  روست  همین  از  و  است  شکارآ

 حـافظ   بـاژگوي   سـخن   در  تـوان   مـی   را  زلف  آن  متعلق  و  گیسو  .نیست  راز  هم

 بـرخالف   شـاعرانه   اندیشه  .دانست  آشکارگی  عین  در  یپوشیدگ  همین  از  بیانی

 آشکار  شاعر  کار  .نیست  ي"بغرنج" هیچ  حل  غایتش  و  هدف  دوستدار  برداشت

 هـر  و آیـد  نمـی  در بیـان  به  اما  شود،  می  دیده  که  است  آشکار  راز  همین  کردن

 حـافظ،   کار  این  .است  "تقریر  حد  وراي" حافظ  خود  ي گفته  به  آن  از  يا  هتجرب

 این در و است زلف خود  زلفیت  آوردن  ما  یاد  به  و  کردن  آشکار  گر،دی  سخن  به

 بـر  روشـنی   از  تـازه   نـوري ..."  مسکوب  ي                  گفته  به    که  است  آشکارگی    رخداد

 زنـد   می  جوانه  تازة  يا  هسپید  .دمد  می  بدان  دیگر  رنگی  و  تابد،  می  جهان  منشور

 تـا   دمنـد   برمـی   ريدیگـ   خـواب   از  برآیـد،   مرداب  از  که  نیلوفري  مثل  چیزها  و

 از زبـان  ي         کبـره  گـشایش،  ایـن  در آشـکارگی،  این در77".شوند دیده  و  شنیده

 از نقـاب  .آیند می در درخشش به  نو،  از  و  باردیگر،  کلمات  و  شود  می  زدوده  زبان
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 بـه   ،"دیگر" يا  هاندیش  ،"دیگر" معنایی  راه  تا  شود می برگرفته  زبان  در  اندیشه

       .شود گشوده دل

 از  مـصداقی   خود  شعریت  در  که  "حقیقت" از  بیانی  نه  شعري  سخن  نای

 :کـرد  نقل هایدگر زبان از توان می آن باره در  را  تعریف  بهترین  که  است  چیزي

 از  امـا   اسـت،   "خویـشگو " دوسـتدار   براي  اگر  سخن  این  ...حقیقت  از  رخدادي

 ایـن  .اسـت  خوش بس فریبی  اما  است،  خویشگو  سخن  این  آري  مسکوب،  نگاه

 .آورد سـرعقل  آنکـه  نـه  دهـد  مـی  فریب خود هاي بازي با  را  ما  خویشگو  خنس

 بتـوان   مشکل  .است  یکدیگر  با  ها   دال  شوخ  مغازله  عرصه  که  چرا  دهد  می  فریب

 ایـن   در  معنـا   و  لفـظ   منطقی  نسبت  .یافت  مقدري  )معنا( مدلول  دال  هر  براي

 کلمـه   هـر   د؛ریـز   می  هم  به  یکدیگر  با  مدلول  و  دال  ي  فریبنده  بازي  در  سخن،

 هـا  نـشانه  دیگـر  بـا  نـشینی  هـم  در کنـد،  افاده را حقیقی معنایی آنکه  از  پیش

 زبــان پیکــره از نــشانه یــک همچــون را خــود  غــزل چهــارچوب در )کلمــات(

 ایـن   ).مـسکوب   تعبیـر   به( زبان  یادایاد  :کشد  رخ  به  را  خود  تاریخ  تا  کشد  برمی

 بـه   راهی  مسکوب،  ي                  هگفت  به  خوش،  فریب  این  در  بازي،  این  در  که  هست  هم

 هـستی  آزادي شـعر  بازي در  .است  آزادي  ابدي  فریفته  انسان..." هست،  آزادي

 از زمـان،  شتاب از و مکان تنگناي از  مرگ  و  ستم  و  دروغ  از  آدمی  و  پذیرد،  می

   78 ".گریزد می زندان

 شـعر   که  گفت  دوستدار  پاسخ در  توان  می  سخن  کوتاه  به  و  آخر  در  و

  .ماند بازمی اندیشیدن از زبان که شود می آغاز آنگاه

  

  سخن پایان در .۷

                                                           
  253-254همان،  78



 59 
 طـرح  که است هایی پرسش مانده جا  به  دوستدار  آرامش  از  امروز  آنچه  ندا  هگفت

 داده تکـان  شـدت  بـه  را مـا  اندیـشگی  بنیادهاي  ها  پرسش  این  طرح  با  و  کرده

 از پـیش  آنچـه  و نـد؟ ا هشـد  طـرح  درسـتی  به او يها  پرسش  همه  آیا  اما  .است

 این  در  ندارد؟  پرسش  جاي  ما  براي  امروز  واداشته  پرسش  طرح  به  را  او  پرسش

 بـه   شـعر   زبـان   ویـژه   بـه   و  فارسـی   زبان  با  را  دوستدار  برخورد  کوشیدیم  مقال

 ها  برداشت  و    ها  فرض پیش  به  بود  ممکن  که  آنجا  تا  و  بررسیم  سخن  ترین کوتاه

 ادب  زبـان   و  کلـی   طـور   به  زبان  زمینه  در  او  نادرست  گاه  و  قاطع  هاي  داوري  و

 "دوسـتدار  مـشکل " همچـون  مقـال  این در آنچه .بپردازیم  خصوص  به  فارسی

 را  مـشکل   ایـن   بازتولیـد   یـا   رد  . شود  نمی  منحصر  او  خود  به  تنها  کردیم  طرح

 )نازمانمنـد (ي پریشانه زمان و خام برخوردهاي در روزها این در  ویژه  به  توان  می

 فقط  آنها  برابر در  که  دید  هم  فارسی  سیککال  ادب  با  نظري  نوکیسگان  يا  هپار

 آنهـا  از پـیش   و  سعدي  هم  و  حافظ  هم  آري،  که  داد  توضیح  پوزشخواهانه  باید

 برابـر   در  کـه   بـود   خورشـید   این  و  نداشتند  اعتقادي  زمین  کرویت  به  فردوسی

  !..گشت می دورزمین به یکبار ساعت چهار و بیست هر در آنها چشم

 کتـاب  ایـن  در دیگـرش  هاي کتاب در یرانیا فرهنگ کل از دوستدار  نقد

 امتنـاع " او  تعریـف   بـه   آنچه  براي  کوشد  می  اینجا  در  .است  شده  گرفته  پی  نیز

 و  جمـود   در  مـصادیقی   اسـت،   ایرانـی   فرهنـگ   تاریخی  ویژگی  همچون  "تفکر

 آن بـر  و  کنـد  پیـدا   زبـان   ایـن   در  شعري  ادب  انحطاط  و  فارسی  زبان  نارسایی

 تـز   نهـایی   تحلیـل   در  کـه   بگوییم  نخواهیم  اطباییطب  جواد  همچون  اگر  .بتازد

 خودکـشی  یـک  بـه  دعـوت  ایرانـی  فرهنـگ  نقد  در  دوستدار  "تفکر  از  امتناع"

 بـه  دعـوتی  حالـت  تـرین  امیدوارانـه  در کـه  بگـوییم  تـوانیم  مـی   اسـت،   جمعی

 تناقـضی  گرفتـار  ایرانی فرهنگ تاریخ از او روایت یا تز این اما .است  اندیشیدن

 و اندیـشیدن  به دعوت تز این طرح از دوستدار  اگرهدف  .است کننده  سرگردان



 را  فرهنـگ   ایـن   تـوان   می  چگونه  است،  ایرانی  فرهنگ  کردن  دگرگون  راه  ازین

 مـرگ   پیشاپیش  خود  او  که  حالی  در  زایانید؟  نو  از  اصطالح  به  و  کرد،  دگرگون

 يا هنکتـ  هـیچ  از هـم  آن مـرده  خوارداشـت  در و کـرده  اعـالم  را  فرهنـگ   این

 کالبدشکافی  واقع در  ایرانی  فرهنگ  از  او  شناسی  آسیب .است  نکرده  ذاريفروگ

 هـر   که  ندوشن   اسالمی  گفته  این  دارد  یادآوري  جاي    .است  فرهنگ  این  جسد

 بـر   کـه   او  .دهـد   مـی   رخ"تـاریخ   زي" در  فرهنـگ   یک  در  نوزایشی  هر  تحولی،

   کـه   گویـد   مـی   درسـتی   بـه   نداشت  فلسفی  تفکر  ي داعیه  هیج  دوستدار  خالف

 را نوشـوندگی  اکـسیر  بتواند که باشد ملت یک  در  حیاتی  مایه  قدر  آن  باید  ..."

 زمـان  اقتـضاي   بـا   نیست،  رفتن  بیرون  تاریخ  زي  از  نوشوندگی  بزایاند،  خود  در

 گورسـتان   در  فرهنگ 79 "...مدام  بودن  دگر  و  بودن  خود  .است  شدن  هماهنگ

   .گیرد نمی شکل

 شـناخت   در  اندیشیدن  یاري  به   گامی  برداشتن  خواستار  دوستدار  آرامش

 .کنـد  مـی  خـالی  خویـشتن  از را "خـود " ایـن   او  امـا     اسـت،     "خود" چیستی

 وراي  در  و  خواهد  می  حافظه  فقدان  در  را  آن  اما  است،  ي"دیگر" خود  خواستار

 بـه   دعـوتی   فکـن  بنیـان   هـاي   پرسـش   طـرح   از  را  او  هدف  اگر  .جوید  می  تاریخ

 جبـري   محکومیت  در  که  آید  می  پیش درنگ بی  پرسش  این  بدانیم،  اندیشیدن

 زبـانی   چـه   بـا   پـس   نازایی،  و  نااصلی  نارسایی،  بنیاد،  در  ویرانی  به  فارسی  زبان

   اندیشید؟ باید زبانی چه در اندیشید؟ توان می

  

 ۲۰۲۲ تابستان- الوال
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