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"تأملی بر رابطۀ زبان و شناخت "   

 
 
 

ه نگارنده اين مقاله اط�ع ـکتا جائی . ده است اھميت شايانی بوزبان و شناخت بشر دارای مفاھيم از دوره ھای کھن در
ھای غامض  و مشکل، بھترمقصود، يافتن جواب به پرسشدارد اولين انديشمندی که به اھميت فوق العاده مفاھيم در بيان 

 و ورـ تط توضيح مسايل  و مطالبی مجرد کـه به تأمل و تعمق بيشـتر نياز دارند و با=خره به پرداختن به مفاھيم  جھت
.عام آن پی برد، اف�طون بود دو بعد خاص و ھر تداوم انديشه در  

ده بود آن را ـگفتيم در بعد خاص و عام، زيرا اف�طون برخ�ف  سقراط که پيشتر از اف�طون متـوجه اھميـت مفاھيـم ش
ھا ـی خويش را تن از قرار معلوم پرسش ھا سقراط. تمام حوزه ھای معرفت تعميم بخشيد نه در يک حوزه خاص که در

در باره اھميت مفاھيم به طور عام نوشت  ی طبق يک نوشته اولين کسی که کتاببر. در حوزه اخ�ق منحصر نموده بود
 بررسی و تحليل   و که در حوزه ھای غير اروپائی چه مقدار در اين زمينه ـ  در حوزۀ معنا شناسی اين.  اف�طون بود

تحقيقی درحوزه  شايد دليل آن ھم اين باشد که کار. من تا حال چيزی نخوانده و نديده اممفاھيم ـ کار شده است، با تأسف 
 که به نسبت  دوری از وطن کمترـاين يا شايد برای . ما کمتر صورت گرفته است دانش در کشور  ھای متعدد و متنوع

.باشد، دسترسی داريم وطنی يا شـرقی در اين خصوص، اگر چيزی مستقلی نوشته شده  به کتابھا و منابع  
ه در برھه ھای مختلف تاريخ ھر از گاھی در تداوم و استمرار اين ـک ولی در اروپا سير انديشه با وجود گسستگی ھائی

اـ پوئيدن وجوئيدن بوجود آمده است، کماکان ادامه و وجود داشته و از آنزمان تا امروز ـ  از زمان ارسطو و اف�طون ت
ه با شيوه ھای گوناگون و با بی طرفی کـه =زمه علم و دانش است گنجينه ھای معرفت و شناخت امروزـ  انديشه توانست

ميل و در اروپا کار روی تک. را غنا بخشيده، تا جائی که ممکن بوده آن را برای آرامی و سعادت بشربه کار بسته است
ت و ـاز دانش و معرف ھر بخـش  نسـبت نياز در از زمان، به   مفاھيم نو در ھر مرحله ادتوضيح مفاھيـم موجـود و ايج

زندگی انسان، در کنارسايرحوزه ھای علم و دانش، به مثابه يک ضرورت غيرقابل انکار در گستره حيات انسان، ادامه 
 د و غنای زبان  و انديشه و شناخت، و در نتيجه تأثيـر آنـيافت؛ زيرا رشـد و تحول معنا ھا و مفاھيم و تأثير آن در رش

دسترسی و تصور او قرار داشت، يا دور از تصور که دور ازسترسی انسان به خيلی از چيز ھائيبر زندگی انسان، و د
لوم، معرفت ھا يا دانش و ـر عـ اصل بيرونی يا عرضی نسبت به ساي و امکان به نظر ميرسيد را، نميشد به عنوان يک

. شناخت تلقی نمود  
 ورـکه در يک حوزه، زمينه، ام  اين نتيجه رسيده است، که ھرتغيير ودگرگونی ائیانسان در دوران معاصر، بويژه، به

ھا و تحو=ت وتأثيرات در سائر موضوعات و مسائل و حوزه ھا  ردد سبب دگرگونیــگ ھا رونما می يا زنـدگی  انسان
ه در تحليل و تجربه ـگرفتکوچگ به نطر برسد، جدی  قدر مسئلۀ را، ولو ھر ھر گردد؛ بنابراين، ھرموضوع و نيز می

. آن بذل توجه ميکند  
. مـــته ايـگاه نداش گذشته ھيچ ًبحثی که ما امروز از شناخت، مث�، به عنوان يک مقوله فلسفی با اين  تفصيل داريم، در 

ھيم ه اند و برخی نيز در برابر مفامفاھيم که در پروسه زمان رنگ و معنا عوض کردخ�ف خيلی ازمفھوم شناخـت، بر
 رـمحتوا تر، عقب نشسته اند و آرام آرام  از گسترۀ زبان محو شده اند، نـه تنھا زنده مانده که پگويا تر، با معنا تر، يا پر

بارتر و فربه تر و غنی تر نيز شده و بسياری از انديشمندان را بر آن داشته است تا در شناخت شناخت يا برای شناخت 
را به نام شناخت شناسی، يا معرفت شناسی ومند فلسفه پبوند بزنند که ما آنو تنپربار ناخت شاخه ديگری را بر درخت ش

اين زمينه، در زمينه شناخت، چيزی گفته يا چيزی نوشته است و ھر يک  انديشمندی به شکلی در ًميشناسيم و تقريبا ھر
ل را وسيله ـ حواس و عق ر گدشته ھا ـپدران ما و پدران پدران ما ـ د. شئ يا عملی را عامل شناخت معرفی نموده است

ای داريوش آشوری، ـآق. حاليکه امروزيان بيشتر زبان را عامل و وسيله شناخت ميدانند عامل شناخت می دانستند  در و
ه اين اعتقاد ھستند که شناخت ما ـه تآسی از انديشمندان امروزی بـ ھستند، که بیال، يکی از اين انديشمندانـمث ورـطه ب

. ل زبان استمحصو  
ھمه چيز را : " خويش می نويسنـد "  شعر و انديشه "    چاپ سوم  کتاب زيبا، گرانبار و سودمند  5ايشان در صفحه 

... " به زبان ميشناسيم، اما زبان را جز به زبان نميتوان شناخت   



AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  6از  2 :تعداد صفحات
  بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

اين خصوص دارد، زيرا  درو انديشه غربی  تفکر گونه که برای ھمه ما روشن است ريشه در بحث آقای آشوری ھمان
ھمان گونه که گفته شد بحث مستقل در زمينه خيلی از مباحثی که ريشه در تفکرغربی دارند در ادبيات و گذشتۀ فکری 
ما وجود ندارد؛ و اگـر فرضا زمانی در حوزۀ چنين بحث ھای بشکلی ً وجود ھم داشته، ما آن را پی نگرفته ايم  و به 

.  يده ايمپايۀ که =زم بوده نرسان  
ود و ــ ابتـدا کلمه ب در : " د ـ از انجيل لوقا و يوحنا گرفته شده است که می گوي چنين نظری، به احتمال زياد، در اروپا

يران ھم چنين تصوری در کشور ھای  افغانستــان و ا."  کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، ھمان در ابتدا  نزد خدا  بود
در تصوف وجود " ... معنای آن جمله در يک کلمه و و تمام. معنای ھستی دريک جمله نھفته استتمام : "  که می گويد

.داشته است  
د ــگروھی معتق. ًدر اس�م ک�، در قرون اوليۀ تاريخ اس�م، بحث ھای بر سر حدوث و قدم ک�م الھی وجود داشته است

ی ــاگر بحث قديم  بودن ک�م الھی را بپذيريم، به اين نتيجه م. تبه اين بودند که ک�م خدا قديم يا قائم به ذات خداوند اس
دليل آن ھم اين است که ذات يک . زيرا ک�م خداست و خدا ک�م.  ست) خدا ( رسيم که خالق ھمۀ ھستی در واقع ک�م 
ستی به قدرت ھپس منبع شناخت ما اگر چه طبيعت است، ولی چون طبيعت يا . شیء نميتواند ازخود آن شیء جدا باشد

اين استدا=ل . ک�م استا بر اساس علم ک�م ھمان زبان ياعلت اصلی يا منبع اساسی و اوليه شناخت مَخدا خلق شده، بناا
اگر نقطه نظر اعتزاليون و اھل تشيعه  و منطق .   را معتزله و نيز اھل تشيعه نپذيرفته و در محراق شک قرار داده اند

.بدھيم، در آنصورت بحث به طرف ديگری ميرود، که ما خواھان آن نيستيمدين را مـدار اعتبار قرار   
چه جناب  از جمله آقای نيما يوشيـج، اگر. ه اين اعتقاد نبودند که زبان خالق شناخت استـھمانگونه که متذکرشدم قدما ب

" ساختارشکنی " و " درنيزم پست م" بوجود آمدن انديشه ھای ه زمان ما تعلق دارند، ولی از آنجائی که پيش ازايشان ب
ان به اين عقيده بودند که زبان زادۀ ـــايش. می زيستند، در باره ارتباط ربان و شناخت موافق به نظری امروزی ھا نبود

 گفتۀ دقيق نيما در اين زمينه چنين .ر که منبع شناخت است، زادۀ زبانت و نه فکــفکر که خود ازعقل ناشی ميشود، اس
." اييده نميشود، مگر با فکرکلمه ز: " است  

دوران خودش  انیـلی ـ زبـبزرگترين فيلسوفان معاصر اروپائی و يکی از نوابغ عرصه فلسفۀ تحليويتگنشتاين، يکی از 
اره واقعيت تعين ميکند، به اين  بينيم، نظر ما را در بـکند که زبان ما، چون ما اشيا را بواسطه آن می اگر چه  تآکيد می

اين فيلسوف برجسته و استاد فلسـفه.  زبان و انديشه يکی نيستندباوراست که  
اگر چه زبان جامۀ انديشه است، ولی از شکل چنين :  در خصوص رابطه زبان و انديشه می نويسد که" کمبريج " در 

 که شکل علتش بزعم او اينست که جامــۀ زبانی چنان ساخته نشده. جامۀ نميتوان بـه انديشۀ که درآن است حکم کرد
).   خويشاوندی پنھان آرامش دوستدار43 و 42صفحه (  . نی انديشه و زبان ھمشکل نيستنديع. انديشه را بنماياند

ل ويتگنشتاين از شکل جامه ـ فراموش نبايد کرد که حکم کردن بعد از شناخت پيدا ميشود و ايـن شناخت ـ به قو
.دارد ـ يعنی از انديشه ـ استفاده نمودچه در درون اين جامه قرارآنمعنی آن اينست که برای شناخت بايد از . نيستميسر  

ت ـًحال اگرانديشه و زبان يکی نيستند ـ که غالبا ھم يکی نيستند ـ  و اگر بپذيريم که زبان ھم در کنار انديشه عامل شناخ
ی از ـيکی شناخت ناش: خت باشيمًاست، پس منطقا بايد  بپذيريم که ھر يک از ما بايد، درعين زمان، دارای دو نوع شـنا

عنوان انتقال دھنده شناخت و وسيله شناخت قبول داشته ه اگرچه، اگر زبان را ب! زبان و ديگری شناخت ناشی از انديشه
جا به سرزبان بعنوان انتقال دھندۀ شناخت نيست؛ بلکه  ث در اينولی بح!  ذيرفتنی استباشيم اين دوگانگی در شناخت پ

. بان بجای انديشه، بعنوان منبع شناخت استبر سر دعوای ز  
ت و ناراست ـشناخت و تشخيص و تميز تناقض و تمايز و راساگر بخواھيم ميان اين دو نوع از ست که مشکل ديگر اين

ان نميتواند ـآن فرق قايل شويم، از کدام منبع  و وسيله،غير از انديشه و زبان برای حل اين مشـکل استفاده کنيم؟  اگر زب
نتيجه . عنوان يک پديدۀ ناقص حق و ارزش شناختن يا شناخت را نبايد داشته باشدـه شکل انديشه را بنماياند، پس زبان ب

ماند مگر  آنکه اگر زبان بمثابه يک پديدۀ ناقص نتواند حـق، ارزش و توان شناخت را داشته باشد، راه ديگری باقی نمی
. اخت بشناسيماينکه انديشه را به عنوان يگانه وسيلۀ شن  

تحليـل ماھيـت شناخـت و نظريات شناخت فی،  بھتر است که موضوع  را با چون مقولۀ و بحث شناخت بحثی است فلس
ولی .  تواند شناخت زيرا شناخت را بدون استفاده از وسائل =زم شناخت نمی. شناسی و فلسفی مورد بررسی قرار دھيم
ه ـوری در رابطۀ زبان بمثابـشن بسازيم و آن اين که اگر نظر آقای داريوش آش قبل از آن =زم است تا يک نکتـه را رو

ه ــه بـ و عقل و تجرب راه حواس يگانه وسيله شناخت، آن باشد که شــناختی را کـه در فرايند طو=نی و ممتد تاريخی از
له زبان به ديگران بموازات رسا بودن دست آمده، به وسيله زبان به ديگران انتقال می دھيم و اين انتقال شناخت به وسيـ

� نظر چنين ـ ک اگر ولی،  . می گيرد، حرفی نداريـم يا شنوندگان قرار بيان و ميزان ھوش شنونده پايه شناخت شنونده َ
باشـد که مبدأ و منبع اوليه، اساسی و اصلی شناخت انسان زبان معرفی گردد، فکر ميکنم که اين  بزرگوار، که يکی از 

آمدان دوران در عرصه تفکر و زبان و ادبيات فارسی و يکی  از نوابغ زمان خويش ھستند خواسـته اند با استعـداد سرـ 
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ه بيشتر مسئلۀ يا رابطۀ ھـر چـساختن  ازی با کلمات و پيچيده ـا بــدرت قلم و بــخاصی که در کاربرد زبان دارند، با ق
ی دانيم که بين بزرگان ما م.  وه  دھند چه که بايد باشد، جل و غير از آنشناخت و زبان، واقعيت ھا را به گونه دلبخواه

رحمانه برای راضی ساختن خودخواھی ھای خويش ًولی آيا ما واقعا حق داريم اين چنين بي! گذرد چه ميجھانانديشه در
  واقعيت ھا را زير چکمه ھا له و نابود کنيم؟ 

لت بسـياری اشخاص ع بعيد است، اما در ھر حال در چنين پنداری بسيارورد اشخاصی مانند آقای آشوری چه در مـ گر
ه ـتواند حاصل خود شيفتگی و خود بزرگ بينی باشد، يا کوششی برای معرفی خويش بھمچو ت�ش ھا تا حدی زيادی مي

. فکر بکر و انديشۀ ھای ناب و نـوعنوان اصحاب فھوم يا ارباب  
ود، ـ بـه اين شـعر سعـدی که باوجودی که در اخ�ق سر آمد و معلم دوران خود ب توجه  کنيد.چنين اشخاصی کم  نيستند

:يا عشق به خود دچار بوده" نرسيزم " اما به نوعی از    
 اين فکر بکر من که به حسنش نظير نيست
 مـردم  مخـوان اگـر دھمـش جـز بـه مقبلی 

ــد، به ته انـانسـان ھای بوده اســت کــه  ھمواره خواسھای دور و دراز يکی از خصايل نا مطلوب خود شيفتگی از زمان
خود را از اندشمندان و ھمقطاران رابر دستاوردھای تثبيت شدۀ علمی قرارگيرند؛ تادر ب خ حقايق،ھر قيمتی، حتی با مس

.ھمعصر يا  پيشين خويش يک سر و گردن بلند ترنشان دھند  
ل در گيتی، عادت ای مطرح کـردن خويش به عنوان عقل کمی فقط بر تاريخی ـ عل ويران کردن شالوده ھای تثبيت شدۀ
:ميگفت  در واقع خوی آدمی چنين است، ھمان گونه که سعدی. بعضی از اين گونه انديشمندان است  

."ھمه کس عقل خود به کمال بيند و فرزند به جمال "   
يکی .  ت انسان باشدــد منبع اصلی و اساسی شناختوانـبه ھر حال به نظر من زبان ميتواند وسيله شناخت باشد، ولی نمي

کل انديشه را ـجامـۀ زبانی چنان ساخته نشده که ش: " گفت از د=يل بسيار روشن آن ھمان گفته ويتگنشتاين است که می
." بنماياند  

در : "  است که، يگانه چيزی که من ميتوانم تا ھمين لحظه بگويـم اين"پس منبع شناخت چيست؟  : " اگر سئوال شود که
ه ھای منبع درونی ـ  و در قدم بعدی طبيعت به مثابه منبع بيرونی م نياز و خواستن ـ به ترتيب بعنوان اولين پايـاولين قد

! در اين موارد در جريان بحث توضيح داده شده است." به کمک شعور يا عقل، کـه بـه منبع درونی تعلق می گيرند  
 شناخت و آگاھی و علم  تا تمدن، از قيضه و زين و کاسـه و ديگ و قاشق و لباس و بوت ھر چيز، از کلمه تا زبان، از

 ما میـگونه که ني ھمانھمه و ھمه ... زون و کامپيوتر و گرفته تا خانه و راه و جاده و ماشين و ھواپيما و تيلفون و تلوي
 ترين عميق ترين، گسترده ترين، ظريفرين،ه عقل است؛ فکری که درعاليتھستند؛ فکری که خود زاييدگفت زاييده فکر

فکر يا انديشه چيزی ديگری نيست جز ( کند  و منسجم ترين مراحل خود به انديشه تبديل می شـــود و ايجاد شناخت می
عقل تراوش کرده از مغز  دگی و ناشی ازــاندوخته ھای زنا وـته ھـمخزن ھمه داشدن يا فعاليت ذھن که ـد فعال شـفراين
:  ما قدم به قدم پيش می رويم.)است  

را فکر ا وجود نقش اساسی آن در روند شناخت، منشأ اصلی شناخت مـا نيست؛ زيولی فکر نيز، اگر کمی دقيق شويم، ب
برای شناخت به مراحل و ابزار مختلف . داردـم به کار و فعاليت وا ميرا عواملی ديگری که ما آنھا را حواس می خواني

:نياز داريم که در يک درجه بندی آنرا چنين رديف خواھيم نمود  
:  ـ    منبع شناخت1  

 ـ       درونی؛
.ـ        بيرونی  

م دـًمنبع درونی در قدم اول ھمان گونه که قب� نيز ياد شد عبارت است از خواستن که بر پايـه نيـاز اسـتوار است و در ق
:دوم عبارت اند از  

ود؛ـ عقل؛ يعنی مجموع قوای که درمغزسالم وجود دارد و سبب پيدايش فکر، انديشه و ھوش و ادراک و تميز ميش ـ  1  
  ـ    حواس؛ يعنی ديدن و بوئيدن و شنيدن و لمسيدن و چشيدن؛2
ل آن در يک شخص، ــتا عالی ترين مراح ـ    فکر؛ يعنی فعاليت  ذھن ـ به کار افتيدن عقل ـ  از ابتدائی ترين مرحله 3

 به مقصد فھم بھتر يا بيشتر چيزی؛
  ـ    تجربه  و،4
. ـ    حافظه، يا استعداد ذھن برای نگھداری يک موضوع يا نگھداری شناخت و يا به ياد آوردن آن5  

ه زبان و نه خواستن ــدام اينھا، ناما ھمانگونه که آمد و خوانديد ھيچ ک. پنج پديدۀ فوق را بنام ابزار شناخت ھم ميشناسند
.و نه عقل و حواس و فکر و تجربه و حافظه، ھيچ کدام منبع و منشا اساسی شناخت نيستند  

:شناخت دو منبع و منشآ اساسی دارد  
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 ـ   درونی که عبارت از احتياج يا ضرورت است و،
.ـ   بيرونی که ھمان طبيعت ميباشد  

 دهـشده ـ نامي  سرود حقيقت  که ،" ريگ ويــدا " اد و دو سرود  مندرج در کتاب در اولين سرود از جمله يکصد و ھشت
 از رـھا، حتی غي شناخت با نظری ديگری، غير از نظر پست مدرنيست)  بدون توضيح صريح  ( است در مورد  منبع

. يت می باشدميخوريم، که خيلی درست تر، منطقی تر و نزديک تر با واقع نظر انديشمندی مانند نيـما بر  
ه چيزی ـده اسـت و نــتلقی ش" تن ـخواس"  است،  نيز بوجود آورنده وسايل شناخت اين سرود منبع ياعلت شناخت کهدر

:به قسمتی از سرود ياد شده در زير توجه کنيد.  ديگری   
در آغاز تاريکی در تاريکی نھفتــه بود...   

 ھيچ ع�متی مشخص نبود، ھمه با آب بود
بــه نيـروی حرارت بوجـود آمــدآن فــرد   

 در ابتــدا خواســتن در آن فرد پيــدا شــــد
ده ھای ـاگر پدي مغز تأمين ميشود،ينکه انعکاس اشيأ از راه حواس به که شناخت فقط از راه حواس، يعنی ا در اين باور

.ذھن و عقل و فکر و انديشه و حافظه را نيز در نظر داشته باشيم، ترديدی نيست  
وجود  دارند و انعکاس ھا، مستقل از ذھن، شعور و حواس ما  ھا و تمام  قوانين حاکم بر آن تمام پديده ھا، تمام واقعيت

ا و ــداد ھـا و رويـده ھـديناخت، يا معرفت ابتـدائی مـا از پبوسيله حواس به مغز ما سبب بوجـود آمدن پيش شھمين اشيأ 
 باوجود اين حواس را تنھا و يگانه ،ولی. اريخی يک امر بديھی و مسلم استـتی ـ اين دريافـت علـم. ھا ميگرددواقعيت 

يدايش نميشود، زيـرا حواس امر واقع علت يا موجب پھيچگاه زيرا حواس . وسيله يا علت شناخت خواندن درست نيست
حواس ما وجود  تی خارج ازھس. حواس ما ايجادگـرھستی نيست. آفريندحواس ما پديده ھا را نمي. در بيرون از ما نيست

 حقيقت قوانين حاکم بر  ما آنگونه که ھستند نمی نماياند وحواس ما ماھيت و چيستی و چگونگی اشيا را به. مستقل دارد
ا ــا بـچه را م آن.   اين قوانين را حواس نمی تواند درک کند برای ما توضيح نميدھد؛ زيراچگونکی کار درون پديده ھا

ماھيت بود يا ھستی ماھيت و سرشت پديده ھاست و با حواس با .  نمود پديده ھاستـم شناخت نيستحواس درک می کني
.و سرشت پيده ھا نميتوانيم آشنائی پيدا کنيم  

له حواس پيدا ميشود، شناختی که به وسي. نتقال دادن تصوير و يا خاصيت اشيا است و بسکارحواس منعکس ساختن و ا
  . شناخت اساسی و دقيق نيست

ه شناخت و حقيقت ـتن بـ دسـت ياف شنـاخت اسـت، ولی تنھا تجربۀ ناشی از عمل وسيـلهيهـاول زارـ عقل اب،بعد از حواس
له  ميان منبع، عامـل، ابزار يا وسيما بايد متوجه تفاوت.( باوجود اين ھيچ کدام منبع و عامل اصلی شناخت نيستند، است

!) شناخت باشيم  
ت بودن معلول است؛  معلول ِ نياز ـعلتی که در عين عل. علت اوليه شناخت اشاره می کند بع وريک ويدا به عامل و من

.  و احتياج  و ضرورت ھای ما  
. اه به ھمۀ آن چيز ھائيکه می بينيم يا می شنويـم ع�قه نميگيريمـشنويم؛ اما ھيچ گز چيـز ھا را می بينيم، يا ميما خيلی ا

رت ميگيرد، ولی چون بـه آنچه  که ميبينيم يا ميشنويم نياز يا ع�قه نداريم اين ديدن و ديدن و شنيدن بوسيله حواس صو
به موسيقی ع�قه ھم دارم، . من ھر شب قبل از خواب نيـم ساعت موسيقی می شنوم.  شنيدن به شناخت تبديل نمی شود
ميبينيم که شنيدن ايجاد . گر ھم وجود داردده ھا مثال دي.  بـرم، اما شناختی از آن ندارماز شنيدن موسيقی خوب لذت می

.   شناخت نمی کند، مگر اينکه ضرورت، خواست و ع�قه وجود داشته باشد  
ـان اشيای ت ھمــنتيجه ھمين ع�قه است که در صدد شناخ و در.  ھر يک از ما به يک چيزھای خاصی ع�قمند ھستيم

اگر توجــه کنيم، ھمان گونه که گفتيم، غير از   و منشأ خواستن ھم َمنشأ اين ع�قه اغلبا خواستن است؛.  آيمخاص بر مي
از و ـدر تحليل نھائی و در واقعيت امر علت يا عامل اصلی شناخت غير از ني. ضرورت چيزی ديگری نمی تواند باشد

.خواستن  چيز ديگری نيست  
ــه شود و ن عامــل زايش شناخـت می) تراوش ھای گوناگون مغز ( ضرورت و خواستن است که بوسيله ابزار شناخت 

زبان وسيــله افھام و تفھيم .  انديشه می زاياند و زبان آنچه را زاييده شده است انتقال ميدھدحواس منعکس ميکند،. زبان
 وسيله شناخت آنچه تا ھمان لحظه شناخته شده است، شود؛ هتواند از اين را شناخت است و می و انتقال خبر و انديشه و

. منشآ اوليه و مستقيم شناخت بشر نيستولی   
يک بار بوسيله انديشه به تآسی از ضرورت و خواستن و يک بار .   بوجود می آيدشناخت در واقع دو گوه يا از دو راه

.ًاپی غالبا نامکمل  شناخت انديشه يا شناخت عقلی استاز طريق انتقال؛ ولی شناخت زبان کبـه وسيله زبان   
نياز، خواستن، مشاھـده وعقل و تجربه : يا معرفت انسان از منبع شناخت، قرن ھا قبل بازشده استگره مشکل شناخت، 

. و طبيعت  
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اينھمه افکار تازه را از کجا : " می گويند زمانی که دکارت نظرياتش را انتشار ميداد کسی به سراغش آمده از او پرسيد
 دۀ راـاش برده گوساله تشريح ش ه خانهت دست او را گرفته به باغچدکار."  خواھم کتابخانه شما را ببينم آورده ايد؟ می

."من اين نظريات را از اينجا آورده ام. اين است کتابخانه من:" نشان داده گفت به او  
گی می کنيم،  زندھمين عالمی که ما در آن.ه زبانشعقل و طبيعت خارج ازخودش است، ن حواس ومنبع شناخت دکارت
تباط ھستيم  وجود و حواس خويش، نه تنھا با زبان خويش، با آن در ارود جز از آن ھسـتيم و با تمامھمين طبيعتی که خ
، ھستی دھنده نی شناخت ـ عقل و خرد و انديشه ـ ار منبع درووان منبع بيرونی شناخت ما، در کنعنو آن را ميشناسيم، ب

.شناخت ماست  
برای انتقال اندوخته ھای معرفتی يا .  ن و مشاھده بدسـت می آورددکارت اول شناخت اش را از گوساله، با تشريح کرد

ت، استفاده ـوان وسيله انتقال شناخ زبان به عنتکميل شناخت خودش، طبيعيست که از شناخت خويش به ديگران، بعد از
منبع ) دکارت (ان ميآموزند، دکارت يا زب مورد گوساله را از دکارت می شنوند و برای کسانيکه تمام حقايق در.  ميکند

اسی و ـه، اسـ، وسيله يا وسايل يا طرق شناخت اولي از اين دستوسيله يا وسايل يا طرق شناخت شناخت اسـت، ولی اين
. اصلی برای آنھا نيستند  

له چشم، درک و شناخت ـتشريح کوساله و مشاھده آن بوسي دکارت بعد ازيا ذھن حافظه  زبان دکارت شناختی را که در
 و عقل و تجربـه  ر ھمين شناخت را دکارت به وسيله حواساگ.  شکل گرفته بود، بيان مينمودـله عقل و تجربه،آن بوسي

الۀ ـعقل را با=ی گوس  بی، کم عقل يا ديوانهيک آدم خل،.  ا شناختاندن نداشتبدست نمييآورد، زبان حرفی برای گفتن ي
تشريح گوساله پيدا نموده است، نمی تواند پيدا  ازخردمند  دکارت تشريح شده ببريد، با ساعت ھا مشاھده، شناختی را که

.عقل ندارد کند؛ حتی اگر زبان ھم  داشته باشد و بتواند حرف بزند، زيرا به قدر نياز  
ولی . ودـت بـران منبع شناخـزبان دکارت برای ديگ.  دکارت از گوساله ھيچ نقشی را بازی نکرده بودزبان در شناخت 

!، منبع شناخت در باره گوساله، خود گوساله، و وسيله شناحت، حواس  و عقل و تجربه، بود؛ نه زبانبرای دکارت  
فکر يا افھام و تفھيم و يا ابزار ارتباط لمس، تنھا وسيله انتقال شناخت ياگونه که آمـد، مانند نوشتن و اشاره و زبان، ھمان

. يز تماس بر قرارميکنيم، آن گاه که با خود حرف ميزنيم ـ از ما استوسيله آن با خود ن با دنيای بيرون ـ گاه گاه ھم بما  
د اثر شايان داشته باشد، خت، و انديشه و شناخت در تحول  و تکامل زبان ميتوانزبان در توانگری و غنای انديشه و شنا

 که انديشه و بيان با ھم، پروسۀ در.  توانيم به زبان و فقط به زبان تکيه کنيم ولی در شناخت از بی شناختی محض نمی
ان ھر تکميل کنند، انديشه و بيبسازند و يکجا و با ھماھنگی  و تقارن ميکوشند ممد ھمديگر باشند، ميکوشند يکديگر را 

ھمين  زبان را کنترول وھدايت ميکند و  انديشه ضمن انتقال اندوخته ھايش به زبان، در چنين پروسـۀ. گردنددو فربه مي
اين کنترول و .  بنوبه خود انديشه را به انديشيدن در خودش و آنچه را که ميخواھد تبيين کند واميــداردکنترول و ھدايت

  و فربه ترچه بيشتر و بيشتر فربه ھم زبان رشد نموده ھر د که ھم انديشه ونشو می ھدايت و واداشتن ھای متقابل سبب
. شوند  

ديشه و شناخت نقش تکامل ان باشيم، طبيعيست که زبان دررشد وداشتهانديشه درنظر زبان را بر اگر اين پروسه و تأثير
ه عامل ـميل نسبی شناختی که محصول انديشه است، است، ننقش فقط در زمينۀ رشد انديشه و تکا اين بازی می کنـد، ام

. پيدايش و تکوين شناخت  
و تقدم و کنش  ھر کدام سلسله و ترتب. يستندولی درحين جدا نبودن يکی ھم ن. دا نيستندھم ج زبان، انديشه و شناخت از

ھای ديگری  ھستند که در ايجاد و ... ا پديده ھا و روند ھا و کنش و واکنش ھا و قبل از اين ھـ. کنش خود را دارندو وا
.تکميل اين سه پديده و سلسله ترتب آن ھا نقش و سھمی بازی ميکنند  

 به ريشه اگر.  برخـورده ايم" معلول " و" علت "َلسفی غالبا با مقو=ت مقو=ت فيک از ما ، در کنار ساير فلسفه، ھردر
ازمان يافته، کامل يا پيشرفته ھای سن قدم ھا قبل ازبوجود آمدن زبانچگونگی بوجود آمدن کلمات، که اوليشناسی زبان و

 و تجمع عکس  مشاھده، خواھيم ديد که حتی خود زبان حاصلپيدايش زبان بوده است، با درنگ مختصری تأمل کنيمدر
.پديده ھا از طريق حواس  به مغز ما، يا حاصل انديشه و احتياج و خواستن بوده است  

ه يا ـيا آب نسبت بدھيم، بايـد گوسال که نامی برای گوساله يا بز و يا آب به وجود آوريم، و آنھا را به گوساله، بزبرای آن
ھا را احساس کنيم   يا مشاھده و تجربه کنيم و ضرورت نـام گذاری آنبز و آبی وجود داشـته باشـد، و ما آن ھا را لمس

 دکارت چه چيزی را تشريح می کنيم؟ اينھا نباشند، برای چه چيزی نام انتخاب می اگر. که برای شان نامی انتخاب کنيم
ه زبان؛ اگر ی کنـد، نـتراوش مغز است ايجاد م  پندار ھا را نيز انديشه، که کند و به چه چيزی علم حاصل خواھد کرد؟

!خواسته باشيم برای پندار ھای خود نامی تعين کنيم  
! و استفاده آن ھا زبان بوجود بيآيدرا بوجود  بيآوريم، که از تراکم ... س کنيم تا نام، صفت يا ضرورتی بايد احسا! آری  

جلوگيری ا از معلم،ي تن از يک ديگراين ضرورت، احتياج گونه گون ما به اشيأ، ايجاد ارتباط، فھميدن يک ديگر، آموخ
وجود در پيرامون ما يا ـازسؤ تفاھم ھا، مشـخص ساختن ھر چه دقيق تر يک شئ يا موضوع از ميان ميليون ھا شیء م
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  6از  6 :تعداد صفحات
  بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

اشيا و با=خره جلوگيری تشريح �م در صورت نبود اسم مشخصی برای وضوع و مسئله، اجتناب از تطويل کھا مھزار
از انسان ــضـرورت، داشتن سر و کار مستمر و ملموس و توام با ني.  بان را بوجود می آورداز ضياع وقت است کـه ز

.ـود ميآورد شيأ و خواستن است که خود زبان را نيـز بوجبه ا  
وقتی که تذکرات انديشمندانی از ردۀ اقايان آشوری  را با دست آورد ھای فکری نويسندگان ريگ ويــدا مقايسه ميکنيم، 

ه ــبيم که انديشمندان دو، سه ھزارسال قبل از امروز گاھگاه خيلی دقيق تر، شفاف تر و منطقی تر از امروز بدر می يا
اطی ـــمنبع و سـه عمل ارتب فقط به دو انسان برای شناخت  حال، ھره  ب.يق و قضايا و مفاھيم می پرداختندارزيابی حقا

:ضرورت دارد  
عيت است که منبع اوليه يا مضمون شناخت خوانده ميشود، ـ    منبع اول، منبع بيرونی يعنی طبي  

ھا را منبع ابزاری شناخـت بناميم، که به کمک تجربه حواس و عقل است که ميتوانيم آنـ    منبع دوم، منبع درونی يعنی 
.و در نتيجه خواستن ناشی از نياز پايۀ شـناخت انسان را ميريزند  

ان است، و شـناختی را که از اين روند  به دسـت می آيد، روند يا شناخت حسی روند عملی منبع  دوم را که محتاج زم
ـ عقلی می خوانند؛ و روند تجربه را که ھمچنان روند عملی است، ولی اين روند عملی با روند عملی پيشين فرق دارد، 

. روند يا شناخت تجربی ميگويند  
د ـــا بيان کنيم، که منشأ يا عامل شناخـت انسـان از پديده ھـا و رون فقط خواسـتيم اين واقعيت ربا اين تشريح خسته کننده

. تواند زبان باشدنمي)  ... انسان و طبيعت و جھان و ( اشيا امور و قوانين حاکم بر  
ـت  ائدياليسـتی متفکرين ائدياليس ـ انجيل و تفکرات دينی  ًه قب�ھم ياد شد، ريشه درـک اين اعتقاد تا حدود زيادی، طوری

...  ھمان تفکراتی که اول ک�م بود و ک�م خدا بود و . ادبيات فارسی سرايت نموده است غربی دارد که درعرفان و  
ه  را در کنار طبيعيت و نقش حواس وعقل و تجرباين نکته آنست که نقش کار. نکتۀ بسـيار مھم را فراموش نموده بوديم

.  اخت، نبايد فراموش کنيمو خواستن و نياز در پروسـه ايجاد و تکميل شن  
 


