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  مقدمه
  بيان مسئله

تـوان آن را در   هاي مختلف قابل بحث است و مي ، مفهومي عام است كه در حوزه»سبك«
كـار   بندي ساختارهاي مختلف فكري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ادبي و هنـري بـه   طبقه

ندي سـاختارهاي گونـاگون زنـدگي اسـت. اصـطالح      ب ها، در طبقه برد. يكي از اين حوزه
شـناس اتريشـي    بار از سوي آلفرد آدلر، روان طور مشخص براي نخستين به» سبك زندگي«
هـاي خـود    اي از آن در تبيـين  گونـه  شناس آلماني نيـز بـه   كار رفت و ماكس وبر، جامعه به

وش كـانتي ابتـدا   استفاده كرد. براي تبيين بهتر مسئله سبك زنـدگي، شايسـته اسـت بـا ر    
پرسش از ماهيت و همچنين شرايط و چگونگي امكان تحقق سبك زندگي را مطرح كنيم: 

  هاي گوناگون زندگي؟  گونه سبك زندگي مواجه هستيم يا با سبك آيا ما با يك
كارگيري خود اصطالح سبك زنـدگي، ايـن مفهـوم در قالـب مفـاهيم       نظر از به صرف

زندگي از ديرباز مسئله مورد تأمل انديشـمندان و   هاي ها و صورت ديگري همچون روش
مايه، پژوهش دربـاره سـبك زنـدگي     لحاظ محتوا و درون فيلسوفان بوده است. بنابراين، به

طـور عـام سـبك زنـدگي انسـان را       امري بديع نيست. همواره انديشمندان از دو وجه بـه 
عي او. البته هريـك از  اند: اول سبك زندگي فردي انسان و دومي سبك اجتما بررسي كرده

توان دريافت كـه سـبك زنـدگي،     روشني مي اينها در ارتباطي تنگاتنگ با هم قرار دارند. به
شـود و حتـي در    واسطه سير تاريخ همواره دچار دگرگـوني مـي   امري تاريخي است كه به

 هاي مختلف زندگي برخوردار هستند. يك زمان مشخص نيز جوامع مختلف از سبك

اين مقاله بر اين قياس استوار اسـت: مقدمـه اول: انديشـه در پيونـد     چارچوب اصلي 
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عميق با سبك زندگي است. مقدمه دوم: زبان در پيوندي عميق بـا انديشـه اسـت. مقدمـه     
اي كه در مقدمه اول و دوم و نيز  سوم: زبان در پيوندي عميق با سبك زندگي است. مسئله

 ـ  انديشـمندان در سـنت غربـي و ايرانـي    مشـغولي فكـري    نتيجه مطرح شد، از ديرباز دل
اسالمي بوده است. ما هريك از اين موارد را جداگانه تحليل خواهيم كرد و در اين مسـير  

هاي انديشمندان سنت غربي و سنت ايراني ـ اسالمي اشاره و آنهـا را بازانديشـي     به نظريه
  كنيم. مي

  هاي تحقيق ها و فرضيه پرسش
سئله مطرح شد، فرضيه اصلي مقاله حاضر عبـارت اسـت از:   بر اساس قياسي كه در بيان م

هـاي فرعـي آن هـم بـدين      جانبه وجود دارد. فرضيه ميان زبان و سبك زندگي نسبتي همه
) ميان زبـان و  2اي مستقيم وجود دارد. ( ) ميان انديشه و سبك زندگي رابطه1قرار است: (
 اي معنادار برقرار است. انديشه رابطه

  پيشينه تحقيق
شناختي تحليـل   ويژه پژوهشگران جامعه هاي مختلف، به سئله سبك زندگي از منظر رشتهم

انـد   طور خاص تأمالتي داشته شده است. درباره رابطه ميان زبان و انديشه نيز فيلسوفان به
هايي اعم از كتاب و مقاله به زبان فارسي نگاشته شده اسـت، ولـي    و در اين جهت نوشته

چيسـتي رابطـه ميـان زبـان و سـبك      «ي نگارندگان، درباره موضـوع ِ ها با توجه به بررسي
  اي در دست نيست. كتاب يا مقاله» زندگي

  ضرورت و اهميت تحقيق
شـوند   اي قابل تأمل شمرده مي هاي گوناگون مسئله هاي زندگي از جنبه ها و صورت سبك

نقـش ايفـا   و در اين مسير، عناصر و متغيرهاي بسياري براي تحقق و تعين سبك زنـدگي  
شـناختي دخيـل در تحقـق     هـاي معرفـت   كنند. اين مقاله بر آن است تا به اهميت بنيان مي

  هاي زندگي و نسبت آنها با عناصر و متغيرهاي زباني اشاره كند. سبك
  روش تحقيق

شوند. مراد از تحليل در اينجا،  هاي اين پژوهش به روش تحليلي ـ تطبيقي بررسي مي  داده
كار رفتـه در ايـن    كه در قياس ـ از جمله قياس به  به جزئي است؛ چنانتجزيه عناصر كلي 

سوي امر و حكم جزئي است. در تجزيـه   نيز هميشه حركت از امر و حكم كلي به ـ مقاله  
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شـود و سـپس    تـر تقسـيم مـي    تر و جزئي به اين معنا نيز يك حكم كلي به عناصر كوچك
يابند. قيـد تطبيقـي    تر تجزيه مي كوچك هريك از اين عناصر جزئي تا حد امكان به عناصر

نيز در اينجا به مقايسه عناصر قياس اين مقاله در سنت غربـي و ايرانـي ـ اسـالمي اشـاره      
  گيرد. دارد كه البته تجزيه و تحليل و تطبيق متناظر با يكديگر صورت مي

  مباني نظري
وار است كـه در مقدمـه   كه پيش از اين اشاره كرديم، اين مقاله بر اين قياس است گونه همان

جانبـه اسـت. در    شناسي با صورت و سبك زندگي در پيوندي همه اول شناخت و معرفت
شناسـي نسـبتي عميـق دارد و     مقدمه دوم زبان و ساختارهاي زباني با شـناخت و معرفـت  

اي  سرانجام نتيجه اينكه: زبـان و سـاختارهاي زبـاني و صـورت و سـبك زنـدگي رابطـه       
ارند. در اين بخش ابتدا به تحليل دو مقدمه خواهيم پرداخت و پـس  تنگاتنگ و دوسويه د

از آن رابطه موجود ميان زبان و سبك زندگي را در نتيجه قياس تبيين خواهيم كـرد. ذيـل   
هايي از سنت غربـي و ايرانـي ـ اسـالمي خـواهيم       ها نيز به ذكر نمونه هريك از اين بخش

  پرداخت. 
  در پيوند است مقدمه اول: انديشه با سبك زندگي

شناسـي   است. در معرفـت » سبك زندگي«است و محمول آن » انديشه«موضوع اين گزاره 
چند پرسش بنيادين وجود دارد: عناصر و متغيرهاي دخيل در شـناخت چيسـت؟ ذهـن و    

عنوان دو عنصر و متغير بنيادينِ دخيل در فرايند شناخت، چه نسبتي با هم دارنـد؟   عين به
عنوان دو امر مستقل از هم، تنها در ساحت  معتقد است، ذهن و عين به كه ارسطو آيا چنان

گراياني نظيـر الك معتقدنـد، عـين و     كه تجربه شوند يا چنان شناخت بر يكديگر منطبق مي
هـا و   بخشـند يـا همچـون ايدئاليسـت     جهان بيرون، ذهن را در ساحت شناخت تقرر مـي 

مايه آن، يعني انديشـه اسـت كـه     درون هايي نظير كانت و هگل اين ذهن و سوبژكتيويست
  بخشد؟   عين و جهان بيرون را تحقق مي

شناختي، تأكيد بر پيوند عميق ميان ذهـن و   هاي معرفت البته وجه مشترك تمامي سنت
كدام بدون ديگري قادر نيست به تعين خويش بپـردازد، ولـي در سـنت     عين است و هيچ
شناسي غالـب خـود    عنوان جريان معرفت به 1شناسي، جريان سوبژكتيويسم تاريخي معرفت

                                                           
1. subjectivism 
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شناختي صرفاً جرياني نبوده است كه در دوره  را تحميل كرده است. سوبژكتيويسم معرفت
زمـان بـا تكـوين     جديد با فيلسوفاني نظير دكارت و بركلي شكل گرفته باشـد، بلكـه هـم   

ن جريان با هاي فلسفي از سوي فيلسوفان سوفسطايي طرح شده است. اي مفاهيم و ديدگاه
شـلينگ و هگـل بـه اوج خـود       فيختـه،   ظهور ايدئاليسم آلماني و فيلسوفاني نظير كانـت، 

سوبژكتيويسم در بنياد جرياني است در برابر هرگونه ديدگاهي كه سـاختار ذهـن     رسد. مي
داند. كساني همچون كانت و هگل معتقدند حتي تجربـه   را در شناخت خنثي يا منفعل مي

هاي حسي پراكندة  هاي خود داده كند. ذهن با عناصر و مقوله تكوين پيدا ميواسطه ذهن  به
گاه با جهان خارج بمـاهو   هيچ  كند. بنابراين، بندي مي بندي و صورت جهان خارج را قالب

، (هگـل  شـود  رو نيستيم، بلكه آن از دريچه ذهن ما بـر مـا پديـدار مـي     جهان خارج روبه
ثغور خود جهان خارج  و اكنون ماهيت و حدود ).kant, 1998, p347؛ 80-66، ص 1390

معنـاي عـام آن اسـت و مـراد      معناي تجربه بـه  چيست؟ جهان خارج به مفهوم كانتي آن به
تجربه آن چيـزي اسـت     اي معطوف به شناخت علمي يا فلسفي نيست. كانت صرفاً تجربه

و فلسـفي نـاظر و    يابد. تجربـه علمـي   مثابه تجربه زندگي و حيات خود درمي كه انسان به
  گيرد و گونه ساختار ذهن ما شكل مي است. اين» زندگي«منتج از چنين تجربه عامي به نام 

  كند. بندي مي حدود و ماهيت زندگي ما را صورت
معنـاي   لحاظ محتوا نيز ذهن با نحوه تحقق زندگي گره خورده است. محتوا در اينجا به به

لحـاظ عمـق و گسـتره     ونـاگون زنـدگي را بـه   هاي گ سطح و ميزان آگاهي است كه صورت
كند. اين ديدگاه محتـوايي بـه ذهـن و البتـه در نظـر گـرفتن وجـه سـاختاري و          متحقق مي

  بينيم. هگل با تفسيري تاريخي از ذهـن و عقـل،   سوبژكتيوِ ذهن را بيشتر در انديشه هگل مي
داند. تنها از اين مسير  آن را امري همواره در حال پيشرفت در راه رسيدن به آگاهي مطلق مي

قـدر   تر، هر به بياني ساده  ).116- 115ص ،1381، همورسد ( است كه ذهن به روح مطلق مي
تـر   تـر و فربـه   اي عقالني آگاهي ما از جهان و زندگي بيشتر باشد، جهان و زندگي را به شيوه

  تصـاد، هـاي گونـاگوني همچـون اق    تواند شامل ساحت اين تحقق مي  تحقق خواهيم بخشيد.
  و حتي اموري نظير پوشش و لباس باشد.  آداب فردي و اجتماعي  تغذيه،  علم،  سياست،

هاي آن در تحقق و تكامل وجوه مختلف زندگي، مسئله مورد تأمل  نقش ذهن و امكان
انديشمندان سنت ما نيز بوده است. موالنا فراوان در آثارش به وجهـي فلسـفي از ماهيـت    

  گويد: ذهن سخن مي
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  جهان یك فکرت است از عقل کل این
  ها رسل ل شاه است و صورتـقل کــع    

  یر عالمـاهـت و ظـان اسـهـنـل پــعق
  یمــن یا از و ـوج یــا مــورت مــص

  )980ص ،دفتردوم، 1374مولوي، (
گيــري  هگــل، فيلســوف ايدئاليســت آلمــاني اذعــان داشــته كــه ابيــات بــاال در شــكل

مثابه خـود   او معتقد است عقل كلي جهان يا روح مطلق به  هايش اثر گذاشته است. انديشه
. كند هاي مختلف در جهت خودآگاهي هرچه بيشتر خويش تعين پيدا مي تاريخ در ساحت

 حتي و انساني جامعه يك در تاريخ مثابه به عقل مثابه به ،جهان تقرر نحوه كالن الگوي اين
مثابـه   ، آناتي از تحقق عقـل وي بـه  زندگي يك انسان .كند مي پيدا مصداق نيز فرد يك در

  :كند. اين بيت موالنا كه يك كل است؛ كلي كه در ساحاتي متكثر خود را پديدار مي
  ینم یو ا موج یا از ـورت مـص    یعالمعقل پنهان است و ظاهر 

كنـد كـه انديشـه آدمـي جهـان و       موالنـا تأكيـد مـي     با انديشه هگل قابل جمع است.
  گونه است.  كنيم كه انديشه ما بدان گونه هستيم و زندگي مي آن سازد. ما اش را مي زندگي

  ای مابقی خود استخوان و ریشه    ای ای بـــرادر تـو همه اندیشه
  ور بود خاری، تو هیمه گلخنی    گر گل است اندیشۀ تو گلشنی

  )278-277، صدفتردومهمان، (
راني ـ اسـالمي، ذهـن،    خالصه آنكه، به باور بيشتر فيلسوفان و انديشمندان غربي و اي

مثابـه امـري    لحـاظ محتـوايي و آگـاهي بـه     لحاظ ساختاري و فيزيولوژيكي و هم به هم به
ظـرف و مظـروف     عبـارت ديگـر،   تاريخي همواره در حال پيشرفت و تكامل اسـت و بـه  

  تر شدن است. تر شدن و گسترده توامان در حال پيچيده
   مقدمه دوم: زبان با انديشه در پيوند است

هاي مختلف فكري نظيـر   در حوزه» است ناطق حيوان انسان«عبارت معروف ارسطو يعني 
.. تأثير گذاشته اسـت. در منطـق، ناطقيـت را     علم سياست و.  شناسي، جامعه  منطق،  فلسفه،

تر، انسـان حيـواني    اند. به بياني دقيق ويژگي ذاتي و ضروري انسان در مقابل حيوان دانسته
يت دارد. ناطقيت و نطق را فيلسوفان ما در مسير ترجمه آثار يونـاني  است كه ويژگي ناطق

رتبـه نيسـت.    آوردند. واژه لوگوس، با ديگر واژگان در انديشه يوناني هم 1»لوگوس«برابر 
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نمايانـد و هـم    مثابه ساختاري مفهومي اسـت كـه هـم صـورت انديشـه را مـي       لوگوس به
شان را  ماهيت انديشه  نديشمندان از اين واژه،اساس، تعبير هريك از ا محتواي آن را. براين

شـناختي   تعبيري جهان  دهد. براي نمونه، فيلسوفان پيشاسقراطي نظير هراكليتوس، نشان مي
لوگـوس    از نظـر هراكليتـوس،    ).123ص ،1386 ،صـفوي دهنـد (  دست مـي  از اين واژه به

هاي مدام را در  دنبخشد و تغييرات و ش همچون آتشي جهاني است كه هستي را قوام مي
گرايانه از ايـن مفهـوم    پارمنيدس تعبيري وحدت  زند. برخالف هراكليتوس، هستي رقم مي
در انقيـاد سـكون منطـوي      تمامي تغييرات و تحوالت ظاهري در طبيعت،  دارد. در نظر او،

  كند. تغييرناپذير جلوه مي  مثابه امري واحد، مثابه لوگوس و به در جهان به
ــ ــاگوراس و زنــون در ســاحتي  ايــن واژه ن زد فيلســوفان سوفســطايي، همچــون پروت

معناي امـروزي   تنها مؤسسان منطق به نه  يابد. فيلسوفان سوفسطايي شناختي معنا مي معرفت
شناسـي،   شناسـي، معرفـت   هاي ديگر دانش، نظير روان بلكه مؤسسان بسياري از حوزه  آن،

و ناقـد سياسـت معطـوف بـه حاكمـان      دستور زبان و فلسفه حقوق،   بالغت و سخنوري،
مسلط و پديدآورنده طرزي بديع در آموزش و پرورش بودند. اما در اينجا براي مـا نكتـه   

معنـاي عقـل در انديشـه     معناي زبان و هم به بار لوگوس، هم به مهم اين است كه نخستين
ه فيلسـوفان سوفسـطايي نخسـتين فيلسـوفاني بودنـد كـ        نقادانه سوفسطاييان مطرح شـد. 

كه تأمل دربـاره ذهـن،    شناختي راجع به خود معرفت اتخاذ كردند؛ چنان رويكردي معرفت
آنها را به ساختار و نحوه عملكرد آن كشانده است. آنـان دريافتنـد ذهـن داراي دو وجـه     

ناگسستني است: انديشه و زبان. منطق دانشي بود كه تأمل راجع بـه ايـن دو وجـه را     ازهم
ساخت؛ جايي كه زبان و انديشه در پيوندي عميـق، هويـت    رده ميبراي سوفسطاييان برآو

   بخشيد. مثابه حيوان ناطق قوام مي ما را به
در سنت ما نيز فيلسوفان و انديشمندان آغـازين دربـاره ماهيـت انديشـه و قلمـرو آن      

اي ضروري و بنيـادين دارنـد و    رابطه  اند. آنها همچنين دريافتند زبان و انديشه، بحث كرده
گذاران فلسـفه در حـوزه    كردند. فارابي كه از بنيان بنابراين، در منطق از الفاظ نيز بحث مي

اختصـاص  » زبان علم«بخش مستقلي را به  احصـاءالعلومشود، در  تمدن اسالمي شمرده مي
توان دريافت كه علم مسـتقلي را   داده است. اهميت و نقش زبان را نزد وي از اين نظر مي

بندي  افزون بر آن، در كتاب خود در تقسيم  ره زبان در نظر گرفته است.براي پژوهش دربا
پيش از علم منطـق قـرار داده اسـت. فـارابي در       عنوان علمي بنيادين علم زبان را به  علوم،
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دانـد:   موضوع اين علـم را دو چيـز مـي     پرداخته،» منطق علم«بخش دوم كتاب خويش به 
از لحاظ داللتشان بر معقوالت. او در شـرح    آنها و الفاظ،از نظر داللت الفاظ بر   معقوالت،
گيـري مفـاهيم تـا     كند كه تفكر و نظرورزي فراينـدي اسـت از شـكل    اشاره مي  اين مسئله

  رو، علم منطق به دليل پيوند عميق ميان انديشـه و زبـان،   ازاين  تحقق آنها در ساحت زبان.
وي در ايضاح اين مسئله نطق را به نطق دروني بايد همواره درباره زبان و الفاظ تأمل كند. 

نطق دروني همان معقوالت و نطق بيرونـي، زبـان يـا الفـاظ       كند. و نطق بيروني تقسيم مي
  ).59، ص1348  ،(فارابياست 

جاي آثار مولوي توجـه بـه نقـش بنيـادين      طور كه در مقدمه اول گفتيم، در جاي همان
. افزون بر آن، او از اهميت زبان و نسبت آن بـا  ساختار ذهن و انديشيدن تأكيد شده است

 همـان  تو برادر اي« مثنـویدر شرح اين بيت فیه  ما فیه انديشه غافل نبوده است. مولوي در
كند كه مراد مـن از انديشـه، صـرفاً از     اشاره مي» اي ريشه و استخوان تو مابقي اي / انديشه

انسان حيـوان  «بارت مشهور ارسطو را كه معناي متعارف آن نيست. او در اينجا ع انديشه به
كند تا ضمن آن مقصود خويش را بهتر بازگو نمايـد. وي ناطقيـت را    نقل مي» ناطق است

داند. به بيان او، كالم يا سخن، بنياد اين انديشه اسـت. وي كـالم و    امري وراي انديشه مي
هـا از   رماسـت، چشـم  كند كه با اينكه منبـع و منشـأ نـور و گ    سخن را به آفتابي تشبيه مي

كالم و سخن امري فراتـر از حـرف و صـوت صـرف، و خـود منشـأ         اند. حضورش غافل
  انديشه و حرف و صوت است: 

كالم همچون آفتاب است. همه آدميـان گـرم و زنـده ازوينـد و دايمـاً آفتـاب هسـت و        
داننـد   يآيد و نم آفتاب در نظر نمي اند؛ االّ موجودست و حاضرست و همه ازو دايماً گرم

واسطه لفظـي و عبـارتي خـواهي شـكر خـواهي شـكايت        اند. چون به اند و گرم ازو زنده
آفتاب در نظر آيد، همچون كـه آفتـاب فلكـي كـه      ،آيد گفته .خواهي خير خواهي شر

تـا واسـطه    هكـ  شعاعش تا بر ديواري نتابد همچنـان   آيد، دايماً تابان است، اما در نظر نمي
   ).441، ص1378  ،ويآفتاب سخن پيدا نشود (مول حرف و صوت نباشد، شعاع

كـردن   درباره رابطه ذهن و زبان سخن گفتـه، در برجسـته   معارفبهاء ولد، پدر موالنا در 
انـد، حتـي از سـپير و وورف و ويگوتسـكي پيشـي       نقش زبان و اينكه الفاظ بر انديشه مقدم

يعني هـركس بـه سـخنش      ت؛حقيقت مردم همه سخن اس«گويد:  او در عبارتي مي   گيرد. مي
  به عبارت ديگـر،   اي بسيار است. كند كه از ذهن تا دهن فاصله وي تأكيد مي  ».شود معلوم مي

  محض ملبس به جامه لفظ و صوت گردد:   فرايندي طوالني بايد طي شود تا مفهومي 
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ديدم كه آخرت و بهشت و دوزخ و مالئكه و شياطين و ملك مختلـف و عـرش و    باز مي
هاسـت كـه هركسـي را     و عشق و محبت اين همه بواطن خلقان است و رنـگ دل  كرسي

و هركسي را انديشه است، اما از انديشـه تـا سـر     رنگي ديگر است و عالم او ديگر است، 
و   يكي دروازة آن ذهن است و يك دروازة آن دهن اسـت   زبان واليتي است دورودراز،

برآيـد و يـك دربـان اسـت اينجاكـه از دهـن       آنجاكه انديشه   يك دربان دل است،  زبان،
حـد اسـت و بـه     .. و دوري آن بـي  برآيد و انديشه را هم مشرق است و هم مغرب اسـت. 

  ).88، ص1382رسد (بهاءالدين ولد،  يك طرفة العين به سر زبان مي

  نتيجه: زبان با سبك زندگي در پيوند است
لحـاظ   توصـيفي تبيـين كنـيم. بـه    تاكنون كوشيديم دو مقدمه قياس را به وجهي تحليلي ـ  

توان نتيجه گرفت كه زبان  هاي قياس است ـ مي  ترين ويژگي كه البته يكي از مهم ـ  صوري
لحاظ محتوا و ماده نيـز دربـاره    اما شايسته است به  با سبك زندگي در ارتباطي وثيق است.

  اين ارتباط و پيوند سخن بگوييم. 
، ساختار زندگي هر انسان و جامعـه، بـر بنيـاد    طوركه در تبيين مقدمه اول گفتيم همان

ها و باورهـاي هـر فـرد و اجتمـاع،      انديشه  شناختي آن تكيه دارد. ماهيت و كيفيت معرفت
اما در مقدمه دوم مالحظه كرديم   زنند. صورت و سبكي از زندگي مختص به خود رقم مي

مـا بـراي تبيـين      ست.شناسي به نحوة تكوين زبان وابسته ا كه خود اين شناخت و معرفت
گيـري زبـان تأمـل     شناخت و كاركردهاي ذهن و نحوه تعين آن ناگزيريم در فرايند شـكل 

لحـاظ   انـد و بـه   لحاظ تحليلي، يا در مقام اثبات امري يكپارچه رسد آنها به كنيم. به نظر مي
ز فيلسـوفان و انديشـمندان ا    تحقق و عينيت يا در مقام ثبوت دو امر جدا از هـم هسـتند.  

اندازهاي مختلف درباره نسبت زبـان و سـبك زنـدگي و البتـه      ديرباز تا به امروز از چشم
ورزي در  و هايدگر دو چهره برجسته انديشـه   اند. افالطون نسبت آنها با انديشه تأمل كرده

   اين عرصه هستند.
 شناختي و هاي هستي بيان افالطون را درباره دو خط موازي ساحت  بندي زير، در طبقه

 تـوان  مـي  كه جهت اين ايم. در هاي متناظر با هر ساحت بسط داده شناختي، به زبان معرفت
مطـابق بـا چهـار      كـرد.  بنـدي  صـورت  نيز را افالطون هاي انديشه در منطوي زباني نظريه

تـرين و   چهار مرحله زباني نيز وجود دارد. پـايين   شناختي، شناختي و معرفت مرحله هستي
تـر از   زبان شعري و هنري است. اين وجه از زبان حتي پـايين   زبان، ترين نحوه تحقق دون
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واسطه ساختارهاي دروغـين متشـكل    چراكه اين زبان به  زبان روزمره و متعارف قرار دارد؛
اشـاره   گرگیـاسگيرد. او در رساله  هاي ادبي از توصيف امر واقع فاصله بيشتري مي از آرايه

ه و آهنگ را بردارند، آيا جز سـخن عـادي چيـزي بـاقي     وزن و قافي  اگر از شعر،«كند  مي
اي از زبان كه بتوان با آن  براي رسيدن به مرتبه  ).319ص، 2ج ،1380  (افالطون،» ماند؟ مي

ذات و جوهر اشيا را توصيف كرد، بايد ابتدا زبان منطق و رياضي را فراگرفت و سپس از 
  آنجا به مرتبه زبان فلسفي و ديالكتيكي رسيد.

  
  مراتب زبان  مراتب هستی  راتب شناختم

  زبان فلسفی و دیالکتیکی  ها ایده  علم

  زبان منطقی و ریاضی  موجودات ریاضی  استدالل علمی مبتنی بر فرضیات

  زبان روزمره و متعارف  اشیای محسوس  عقیده و باور

  زبان شعری و هنر  تصاویر و سایه  پندار و خیال

  شناسـي،  شناسي و معرفت فلسفيِ مبتني بر هستيافالطون بر اساس اين رويكرد عميق 
  دهد. آن را به قلمرو زندگي عيني و اجتماعي نيز گسترش مي

در آغاز بر آن اسـت   ـآيد   طوركه از عنوان كتاب برمي ـ همان   زمان و هستیهايدگر در 
به بحـث از    معناي عام آن سخن بگويد، ولي پس از صفحاتي چند، كه از هستي و زمان به

پردازد. اين امر بدين لحاظ است كه دازاين شايسته پرسـش   و استلزامات آن مي 1»ازايند«
هـايي كـه    از هستي براي رسيدن به كنه آن است. هيچ شيء و موجود ديگري حتي انسـان 

واسطه تأمل  هايي ندارند. اما اين پرسشگري به اند، چنين ويژگي به ساحات دازاين درنيامده
نامـد. تحقيـق    هاي دازاين مـي  كند كه هايدگر آنها را اگزيستانس ميدر ساحاتي ظهور پيدا 
براي رسيدن به فهمي عميق از دازاين ضروري است. هسـتي بـا     ها درباره اين اگزيستانس
واسطه غفلت از آن براي آدميان تعـين نـدارد. دازايـن     به اش،  شناختي همه آشكارگي پديده

زمينه را براي رسيدن به مقام تعـين هسـتي     اش، يبا بازخواني وجوه اگزيستانسيال انضمام
  آورد.  تعين فراهم مي بي

 و دازايـن  توسـط  تعـين  بـي  هسـتي  تعين از  نيز با تأويل ما، زمان و هستی عنوان كتاب
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دارد. وجـه تـاريخي خـود هسـتي اسـت كـه تـداوم و         همخـواني  او هـاي  اگزيستانسيال
زمان امري اسـت كـه آنـات متـوالي       كند. يمثابه امري واحد تضمين م يكپارچگي آن را به

  بخشد.   تعين هستي را معنا مي
درپـي تعـين    مندي آنـات پـي   و زبان  مندي، زمان  مندي، گانه مكان هاي سه اگزيستانسيال

به زعم ما در جهت تبيـين  » Zein«به زاين » Da«يافتن هرچه بيشتر هستي است. اضافه دا 
معناي آنجا يا اينجاست. زايـن هـم    پيشوند اشاره به  ي،در زبان آلمان» دا«اين مسئله است. 

اي برسـد كـه    تواند به مرتبه معناي هستي است. دازاين يعني آنجا هستي؛ يعني انسان مي به
  تعين در آن متعين و قابل اشاره شود. هستي عام و بي

ل او فرايند به كسوت دازاين درآمدن با تحقق كامل وجوه اگزيستانسيا  به زعم هايدگر،
هـاي   اگزيستانسـيال   از سوي دازايـن، » فهميدن«و » يافت حال«پذير است. ازآنجاكه  امكان

شـود، ولـي ايـن يافـت حـال و       بنياديني هستند كه هستي در ساحت آنجا قابل اشاره مـي 
 ،1389 شـود (هايـدگر،   فهميدن با صورت بياني پيدا كردن بـه عينيـت خـود نزديـك مـي     

اي كـه بايـد در اينجـا     اسـت؛ مقولـه  » تأويـل «وجه هايدگر هاي ت ). يكي از كانون214ص
  در فهميدن امكـان تعبيـر،  «كند:  وجو كرد و خود هايدگر هم به اين مسئله اشاره مي جست

  ). پس تأويـل در انديشـه هايـدگر،   جا(همان» يعني تخصيص چيز فهميده شده نهفته است
ناختي، دازايـن تـأويلي از هسـتي    ش لحاظ هستي اي از امر متعين پيشين است. به تعين تازه

شناختي از يافت حـال   در فرايندي هستي  است. دازاين براي ظهور هرچه بيشتر اين تعين،
يابد. گفتـار تعـين بيشـتر ايـن      يافتن سوق مي» صورت بياني«و فهميدن به تعين در قالب 
فتـار  اونتولوژيـك زبـان گ   ـشـالودة اگزيستانسـيال    «روست كه  صورت بياني است. ازاين

هايدگر فرايند فراشد از يافت حال دازاين تـا گفتـار را چنـين توصـيف       ).(همانجا»  است
مثابـة گفتـار بيـان     جهـان ـ هسـتن خـود را بـه      ـمندانه در   پذيري يافت حال فهم«كند:  مي
  ).همانجا(» كند مي

سـئله  بـه م   اي در باب اومانيسم، درباره تمايز انسان از ديگر موجودات در نامه هايدگر
اي در راسـتاي   صـرفاً نظريـه    كند. ايـن تلقـي از زبـان،    صاحب زبان بودن انسان اشاره مي

تـرين   ترين و نهـايي  مثابه اصيل هاي مرسوم درباره زبان نيست، بلكه در اينجا زبان به فلسفه
زبـان خانـه هسـتي    «اي هايدگر نظير  اگزيستانسيال دازاين موردنظر است. عبارات استعاره

اين خانه به حقيقت هستي او در «و » يابد انسان با سكونت در آن خانه، هستي مي«  ،»است
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 بـه ) 213ص م،1977، (همـو » گره خورده و در اين خانه است كه او نگهبان هستي است

فرايند برون ايستادن براي رسيدن به وجه اصيل خود در ساحت دازاين اشاره دارد. دازاين 
واسطه زبان و در قالب گفتـار خـود را متجسـد كنـد و      بهنيز به همين منظور ناگزير است 

 ؟چيسـت  متافیزیـک کتـابگفتار شـ گونه برون از خويش ايستاده اسـت. هايـدگر در پي   اين
كند در اينكه رابطه متفكر با شاعر چگونه است و ماهيت و نحـوه ظهـور    بحثي را آغاز مي

  )208-207، ص1385، هموچيست؟ (هركدام 
بخشـد و شـاعر    د كه متفكر، هستي را در ساحت زبـان تعـين مـي   كن در آنجا اشاره مي

واسـطه ايـن نـام نهـادن      نهد. به چونان مواجهه آغازين انسان با جهان و اشيا آنها را نام مي
پوشند. اشاره هايدگر در اين پيگفتار به  است كه جهان و هستي رداي مقدس هستي را مي

وجـه شـاعري اسـت كـه شـاعر را شايسـته       ) ناظر به اين das helge/the holامر مقدس (
 ،شـاعر  همچـون  نيـز  كنـد. متفكـر   تقرربخشي هستي از طريق تكوين زبان و كلمات مـي 

انديشـه   .سـازد  مـي  ممكـن  را اشيا و جهان درباره انديشيدن زبان تكوين مسير در ويژگي
يابند. ايـن افعـال مشـترك اسـت كـه       هايي از زبان و كلمات جسمانيت مي واسطه بافت به

  زند. متفكر و شاعر را در ساحت سبك و صورت سبك زندگي به هم گره مي
شناسـاني نظيـر    جامعـه   افزون بـر فيلسـوفان،    درباره نسبت ميان زبان و سبك زندگي،

اند. او با تقسيم زبان بـه زبـان طبقـه كـارگر و زبـان طبقـه        باسيل برنشتاين نيز سخن گفته
محور كار خويش قرار داده است. به زعم » ماعيطبقه اجت«متوسط، تلقي ماركسيستي را از 

برنشتاين، طبقات مختلف اجتمـاعي سـاختارهاي زبـاني مختلفـي دارنـد. نقطـه عزيمـت        
شناختي بوده است.  نقد آموزش و پرورش در ساحتي جامعه  برنشتاين در طرح اين نظريه،

كنـد و   سط پيروي ميمثابه نهادي اجتماعي از الگوي زباني طبقه متو مدرسه به  به باور وي،
زبان طبقه   شود. كار گرفته نمي الگوي زباني طبقه كارگر در چرخه گفتمان زباني مدارس به

كند؛ در مقابل، زبـان طبقـه كـارگر، زبـاني      متوسط از يك الگوي علّي ـ معلولي پيروي مي 
وگـوي   اي از گفت ). در زير نمونه82-80ص ،1387پور،  دستوري ـ تجويزي است (شارع 

  كنيم: را مالحظه مي» متوسط طبقه«زمره يك خانواده رو
  كودك: اين عروسك را براي من بخر.

  مادر:  االن امكان خريدش نيست.
  كنم. من خيلي از اين عروسك خوشم آمده است. كودك: خواهش مي
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  مادر: اتفاقاً عروسك زيبايي است، اما  اين ماه پول كافي براي خريد آن نداريم.  
  خري؟ كودك: پس كي مي

  خريمش. مادر: اگر ماه بعد چنين امكاني بود، حتماً مي

عنـوان   وگويي منطقي و علّي ـ معلولي است كه در آن، كودك به  وگوي باال گفت گفت
شـود كـه حتـي     وگوي صاحب تشخص و جايگاه زباني و اجتماعي لحاظ مي طرف گفت
گردد.  امش كامل ذكر ميشود، علت آن با جزئيات و آر هايش نيز برآورده نمي اگر خواسته

والـدين بـا     جاي ذكر علـت و دليـل انجـام اعمـال،     اما در الگوي زباني طبقه فرودست، به
اي از ايـن   اي سـلبي دارنـد. در زيـر نمونـه     با فرزندان خويش مواجهه  طرفه، تصميمي يك

  كنيد: وگو را مشاهده مي گفت
  پدر: دختر برو بخواب.

  ه كنم.خوام تلويزيون نگا دختر: نه، مي
  پدر: چنين حقي نداري.

  دختر: چرا؟
  پدر: گفتم خاموشش كن.

   نه.  دختر:
  كنم. كه گفتم. با من بحث نكن؛ وگرنه تنبيهت مي پدر: همين

گيـرد.   كار مـي  البته مراد برنشتاين اين است كه مدرسه الگوي زباني طبقه متوسط را به
ا در شـمار طبقـات فرادسـت    هاي اجتماعي خود ر كودكان اين طبقه نيز در چرخه قدرت

يافته طبق الگوي زباني طبقـه   كنند، ولي برعكس، مدرسه، كودك تعليم اجتماعي تثبيت مي
بخشد.  دهد و نه ساختار زباني وي را ارتقا مي كارگر را، نه به ساختار زباني خويش راه مي

و بـه تحقـق    بينيم ساختارهاي زباني بر بنياد ساختارهاي فكري استوارند به هر ترتيب، مي
  انجامند. اي زندگي مختص به خود مي گونه

داري دربــاره نســبت ميــان زبــان و ســبك زنــدگي  طــور دامنــه شناســان نيــز بــه روان
و  2سـپير   ،1اند. از جمله نخسـتين آنهـا، كسـاني همچـون ويگوتسـگي      ورزي كرده انديشه
كساني   ر هردر بودند.تأثير فيلسوفاني نظي شناسان بيشتر تحت هستند. البته اين روان 3وورف

                                                           
1. Vygotsky 
2. Sapir 
3. Whorf  
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دانستند كـه در   چون هردر با تأكيد بر ارتباط ميان زبان و شناخت، آنها را اموري نسبي مي
كردنـد يـا خـود موجـب تحقـق       هـاي زنـدگي تغييـر مـي     ساحت تحقق با تغيير صـورت 

گرا و تاريخي  هاي نطريه زباني نسبي شدند. آنها نخستين قدم هاي زندگي متكثر مي صورت
ويگوتسكي بـا طـرح   ) Penn, 1972, p53( شناسي راسيوناليستي برداشتند مقابل زبانرا در 

گيـرد. بـه    نظريه در پيوند بودن انديشه و زبان، در برابر كساني همچون فرويـد قـرار مـي   
گونـه نيسـت كـه در     در حال دگرگوني است و اين  عقيده ويگوتسكي، ذهن امري هميشه

ويگوتسـگي    ).61، ص1371، ويگوتسـكي سن خاصـي دگرگـوني ذهـن متوقـف شـود (     
). بـه عبـارتي   82، صدانـد (همـان   تغييرات زباني را علت اصلي تغييرات ماهوي ذهن مي

صـورت    تبع اين تغييرات، به تغييرات ذهني خواهد انجاميد و به  تر، تغييرات زباني مبسوط
پـروژه  ). سـپير و وورف نيـز   39-23، ص1369همـو،  شود ( و نوع زندگي نيز متحول مي

  گيرند.   ويگوتسكي را با دقت بيشتري پي مي
 زبـانسپير در تحليل ساختارهاي زبان قبايل بومي آمريكا كه در قالب كتابي با عنـوان  

به چاپ رساند، هماننـد برنشـتاين از دو گونـه سـاختار زبـاني نـام        ميالدي1921در سال 
هاي ساده  اندازه از اليه يك به هاي برتر برد: در انديشه وي زبان وحشيان با زبان فرهنگ مي

سپير بر اساس تحقيقات خود نتيجـه    .(Sapir, 1973, p167-250)اند  و پيچيده تشكيل شده
هاي فكري  هاي مختلف ساختارهاي مفهومي متفاوتي دارند و به پارادايم گيرد اين زبان مي

 نيـز  سـپير  اگردش ورف،  ).262-261ص ،1384، اند (چپمن و زيستي متفاوتي نيز انجاميده
 پيونـدي  در زندگي ساختارهاي و زباني ساختارهاي  .گرفت پي را خويش استاد مطالعات

هاي قبايل بومي آمريكا را بـراي   يكي از زبان 1»هوپي زبان«هستند. او  يكديگر با همان اين
و به اين نتيجه رسيد كه نحوه توصيف و بيان  (Whorf , 1978, p102-111)مطالعه برگزيد 

طـور   ايع عيني و رويدادهاي زندگي در زبان هوپي بـا زبـاني نظيـر زبـان انگليسـي بـه      وق
ها نبودن سـاختاري   ترين اين تفاوت . از جمله مهم(Ibid, p103)چشمگيري متفاوت است 

دستوري براي توصيف زمان است. به باور وورف، ايـن يـك نقيصـه بـراي زبـان هـوپي       
ل زبان و مكان بـراي توصـيف زنـدگي انسـان در     نيست، بلكه در ساختار زبان هوپي تقاب

جاي آن از تقابل ظاهر و تظاهر براي توصيف زمان حال و آينـده   جهان كارايي ندارد و به

                                                           
1. Hopi 
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نمـادي از امـر محسـوس و متحقـق ماننـد زمـان حـال، و         1شـود. ظاهرشـده   استفاده مـي 
 ,Ibidت (نمادي از امري انتزاعي و نامحسوس و نـامتحقق ماننـد آينـده اسـ     2ظاهرشدني

p104-105هاسـت كـه زنـدگي و     واسطه زبان و واژه كند كه به ). وورف در ادامه تأكيد مي
معنـاي   بـه  snowواژه   كنيم. وي براي تبيين بيان خود، بندي مي بندي و طبقه جهان را مقوله

زند. او بر اين باور است نقشي كه بـرف در زنـدگي اسـكيموها دارد، بـا      برف را مثال مي
هـاي   اي از واژه اسـكيموها شـبكه    زبـان متفـاوت اسـت.    در زندگي يك انگليسينقش آن 

كـه يـك    گيرنـد؛ درحـالي   كـار مـي   شمار بارش برف به گوناگون براي توصيف حاالت بي
هـاي ديگـري    كند و اگر از واژه بارش برف را توصيف مي snowزبان تنها با واژه  انگليسي

چنـين بـه    هايي ايـن  گيرد تفاوت . وورف نتيجه ميكند، ساختاري كلي دارند نيز استفاده مي
زبانان درك و  تفاوت در نحوه شناخت و فهم تحقق جهان و زندگي خواهد انجاميد. هوپي

تفـاوت   زبانان دارند. تفاوت در زبـان،   با انگليسي فهم متفاوتي از زندگي و جهان درمقايسه
  ).Ibid, p210شود ( در زندگي را نيز سبب مي

در مقدمه اول و دوم مشاهده كرديم، نسـبت انديشـه و سـبك زنـدگي و      طوركه همان
موالنا در ابياتي دربـاره زبـان و نقشـش در      جانبه است. نسبتي همه  نسبت زبان با انديشه،

شـناختي زنـدگي مـا را     تنها در سـاحتي معرفـت   سخن گفته است. زبان نه  زندگي روزمره
شناختي نيز برخوردار اسـت و گـاهي    ي و روانكند، بلكه ازكاركردهايي اجتماع متحقق مي
  زند. هايي فردي و اجتماعي را دامن مي نيز آسيب
  پايان تويي ان هم رنج بيــاي زب    پايان تويي ان هم گنج بيــاي زب

  هم انيس وحشت و هجران تويي    ر و خدعه مرغان توييــهم صفي
  )1703-1702صدفتراول، ، 1374مولوي، (

  گيري نتيجه
عنوان يك عين مـورد تأمـل قـرار     سر اين مقاله سه بخش انديشه، زبان و زندگي بهدر سرا

گرفته است. از نخستين انديشمندان تا انديشمندان زمانه ما، شناخت اين سه وجه را براي 
تنهايي يا بـا پـل زدن بـه يكـديگر،      علوم مختلف چه به  اند. شناخت انسان ضروري دانسته
تنهايي و نيز ارتباط آنها را با يكـديگر بررسـي    ن وجوه را بهدرصددند ماهيت هريك از اي

                                                           
1. manifisted 
2. manifisting 
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ذهـن    نتايج چنين تحقيقاتي ماهيت فردي و اجتماعي انسان را آشكارتر خواهد كرد.  كنند.
اي بيروني در درون اجتماع بـه تحقـق خـويش     يك انسان از بدو تولد در ساحت و زمينه

چنين مجرد و انتزاعـي و جهـاني بيرونـي و     عنوان امري اين پردازد، ولي واسطه ذهن به مي
ديـديم كـه قريـب بـه اتفـاق        تواند باشـد؟  عنوان امري عيني و انضمامي چه مي زندگي به

سو امري وابسـته بـه    زبان از يك  انديشمندان اين نقش واسطه را به زبان اختصاص دادند.
م انديشـمندان  در مجمـوع، هـ    ذهن و از سوي ديگر، امري متحقق در بيرون و عين است.

انـد. در ايـن نظـر در     سنت غربي و هم انديشمندان سنت اسالمي بـا ايـن مسـئله موافـق    
  مثابه يك كل و ارتباط آن با فرهنـگ و تمـدن غربـي،    شناخت فرهنگ و تمدن خويش به

  زمان در نظر داشت. طور هم بايد اين سه وجه مرتبط با يكديگر را به
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