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 بخشد! زبان همه چیز را هستی می
 

داریوش آشوری دانشمندان ایرانی تشبیه زیبایی از زبان دارد. او زبان را به نور همانند 
به زبان می شناسیم؛ اما زبان را جز به زبان نمی چیز را همه » گوید: کند و میمی

توان کرد نور است. چرا توان شناخت. زبان را به تنها چیزی که در جهان همانند می
که ما همه چیز را به نور می بینیم؛ اما نور را جز به نور نمی توان دید. نور خود 

کند؛ اما خود پنهان چیز را پدیدار میگری که همگر خویش است. آن چنان روشنروشن
دهد که دیدنی است؛ ماند. نور است که به چشمان ما توان دیدن هر آن چیزی را میمی

 «شنواند.اما زبان هر آن چیزی که شنیدنی است به ما می
توان گفت: وقتی نور نیست، ما چیزی را نمی توانیم ببینیم. به این در ادامۀ این سخن می

آورد. وقتی نور است و ما همه چیز ذهن ما پیوند پدید نمی مفهوم که بدون نور چیزی با
بینم و این هم چیز با ذهن ما پیوند به وجود می آورد. همان گونه که همه چیز را را می

 یپرتونادر   ه خود زبان نمی شویم. جبا زبان می شناسیم و می شنویم؛ اما متو
 

با زبان است که هستی می یابد. وقتی زبان دهد و گویی همه چیز همه چیز بدون زبان مفهوم خود را از دست می
ها نیز پایان یافته است. از این نقطه نظر همه چیز  نیست گویی دیگر همه چیز حتا رابطه های انسانی در میان انسان

 برای بیان هستی خود، به زبان نیاز دارد. 
ای گوناگون را فرا گیریم، با زبان است گاهی ما متوجه این نکتۀ مهم نمی شویم که با زبان است که می توانیم دانش ه

گیریم. وقتی به آموزش دانش های های خود را بیان می کنیم، با زبان است که دانش فرا می که عواطف و دیدگا
پردازیم کمتر به این نکته توجه می کنیم که این زبان است که این دانش  طبیعی و حتا دانش های بشری و تاریخی می

ساند. زبان در دانش های طبیعی و بشری مانند آن است که خود را پنهان می سازد، در حالی که ها را به ما می ر
 گی خود ادامه دهد.تواند به ما برسد و به زندهاگر زبان را بر داریم دیگر دانشی نمی

 هر انسانی نیاز تواند بی نیاز از زبان بوده باشد. این جاست کهاز این نقطه نظر هیچ رشته ای از دانش و هنر نمی
 به فرا گیری زبان دارد. 

زبان  »جا روشن کرد که پایۀ اصلی زبان را همان زبان گفتار می سازد. به مفهوم دیگر این نکته را باید نیز همین
ر گیرد و دی شکل میخاصواقعی همانا زبان گفتار است، یعنی زبان زنده. هر زبان در شرایط تجربی و تاریخی 

یعنی زبان یک پدیدۀ اجتماعی تحول یابنده است و « شود.گان دگر گون میگی و زندهزنده دگرگونی جریان زمان با
 دهد.اجتماعی و فرهنگی جامعه را باز تاب می –تحوالت سیاسی 

ها همین که زبان گفتار را یاد دارند، می پندارند که بر آن زبان مسلط اند و فکر می کنند که نیازی برای بسیاری
 زش بیشتر زبان ندارند. این یک امر بسیار اشتباه آمیز است. برای آن که زبان تنها گفتار نیست، زبان را در گونهآمو

 های نوشتاری و ادبی آن باید نیز فرا گرفت. باید در زبان توانایی نوشتن داشت. 
اری و رویا در حال سخن گفتن گوید، ما همواره در بیدانسان سخن می» گوید: دانشمند آلمانی مارتین هایدگر می

ا شنویم یگاه که چیزی نمیخوانیم. حتا آنشنویم و میبر زبان نمی آوریم، تنها می هستیم، حتا هنگامی که کلمهٔ 
یم ئگومی یم. ما سخنئگویی سخن مییم؛ ولی به اثری توجه که داریم یا در حال استراحتیم، ما پیوسته به گونهئگونمی

گفتن برای ما طبیعی است و از تالش و کوشش خاص بر می خیزد. گفته اند انسان به طور ذاتی برای آن که سخن 
شود که انسان به سبب سخن گفتن از حیوان و گیاه متمایز شده است، این تنها به دارای زبان است، چه، تصور می

 لکه به این معنی است که این سخناین معنی نیست که انسان در کنار قوای دیگر از قوۀ بیان نیز برخوردار است؛ ب
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گفتن است که انسان را قادر به انسان بودن می سازد، به دیگر سخن انسان از آن روی که سخن می گوید انسان است. 
 «است. « ویلهلم فون هامبولت» این جملۀ 

واب ما. چون بدون در خهای ما. حتا در سکوت ما  ها و اندیش جا است. حتا در رویا ها و در پندارپس زبان در همه
گیرد. چنین است که زبان ی شکل می گیرد. همه چیز با زبان شکل میئی و هم نه اندیشهئ، نه رویازبان نه پنداری

ترین وسیله است، گویی زبان در ذات انسان نهفته ترین و تاثیرناکبرای بیان اندیشه، رویا و پندارهای ما نزدیک
  است.

ز بلند آموزشی ا سندگان کشور را دیده ایم که با جود داشتن بسیار افرادی از آموزش دیده با این حال در کشور خود
های خود نا توان اند. این امر شخصیت یک انسان آموزش دیده را صدمۀ  ها و دیدگاه نوشتن یک مطلب یا بیان اندیشه

 سنگینی می زند. 
با آن زبان اندیشید، این امر ممکن نیست تا زمانی که زبانی شود که بتوان البته نوشتن در یک زبان زمانی میسر می

را به گونۀ کامل فرانگرفته باشیم. اندیشه و زبان با هم پیوند بسیار نزدیک دارند. ممکن نیست که بدون زبان بتوان 
ز مهارت های و ااندیشید، برای آن که زبان و اندیشۀ تکمیل کنندۀ یک دیگر اند. هر قدر که زبان را بیشتر فرا گرفته 

 توانیم بهتر بنویسیم و بهتر سخن رانی کنیم.بیشتری زبانی برخوردار باشیم به همان اندازه می
استوار است. یعنی نخستین کاری که انسان نخستین برای شناخت هستی انجام داد نام گذاری « اسم»بنیاد زبان بر 

ر داشتند نام گذاری می کرد تا آنان را بیشتر بشناسند. این اشیا بود. او باید تمام اشیای را که پیرامون او را فرا
اخت و گذاری توانست شنی برای شناخت هستی بود. انسان ابتدایی با این نامئگذاری در حقیقت تالش انسان ابتدانام

 گان انتقال دهند.معرفت خود را به آینده
هستی و هویت بخشید و بدین گونه جهانی دیگری را  انسان با نام گذاری اشیا و طبیعت در حقیقت به اشیا و طبیعت

در ذهن خود ایجاد کرد. ما هر کدام یک جهان ذهنی در ذهن خود داریم. البته این جهان ذهنی ما به واسطه اسم ها و 
  نام هایی پدید آمده است که انسان به اشیا و اجزای طبیعت و جامعه داده است.

تواند و جود داشته  ی رسانده که باور دارند که بیرون از زبان چیزی نمیئآن جاامروزه دانشمندان بحث زبان را تا 
 بخشد.باشد و همه چیز در زبان است و زبان همه چیز را هستی می
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