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Sunday, May 06, 2007 

در سایت ایران امروز منتشر شده است اما در حال ( ۲۸۸۱آذر  ۸این مقاله پیش از این)شنبه 

 حاضر در بایگانی این سایت در دسترس نیست.

 

 مرزهای زبان و واقعیت

 حمید صدر

 

 

از كنفسیوس پرسیدند، اگر حكومت به اوسپرده شود، اول از كجا آغاز خواهد نمود. ”

اين چه ”بطور يقین ازاصالح زبان. شنوندگان مبهوت ماندند، پرسیدند: ”جواب داد: 

وقتي زبان ”جواب داد: “ ربطي به كار حكومت دارد؟ براي چه از زبان و اصالح آن؟

درست نباشد، منظور نیز درست بیان نمیشود، و وقتي آنچه بیان میشود با آنچه كه 

يد انجام شود، زمین میماند. و وقتي كارها منظور است، منطبق نیست، كاري كه با

زمین ماند، آداب و هنر میپوسند. ووقتي آداب و هنر پوسیدند، عدالت از بین میرود. 

ووقتي عدالت از بین رفت، مردمان در عجز وناتواني به گمراهي در مي غلطند.پس 

 «مجاز نیست، در آنچه كه بیان میشود، خودكامگي حكمفرما باشد...

پیش برداشت خود را مبني بر اينكه زبان رايج فارسي بنظرم مريض میرسد، سه سال 

در جلسه اي كه در پاريس برگزار شد، مطرح كردم. دعوت مجدد انتشارات خاوران 

مناسبتي شد تا راجع به اين موضوع دوباره فكر كنم و نظر خود را باوسواس و دقت 

از خود پرسیدم، براي تشريح اين بیشتري در میان بگذارم. قبل از نوشتن اين صحبت 

برداشت ازكجا بايد شروع كرد؟ از خود؟ از زبان؟ از سیاست يا از ادبیات؟حاصل كار دو 

بخش شد. بخش اول به رابطه زبان با واقعیت كه درحقیقت واقعیت سیاسي موجود 

است میپردازد. در اين بخش كوشش شده، آنچه را كه در مورد مريض بودن زبان رايج 

رم رسیده، دقیق تر كنم. در بخش دوم دوحجره اي شدن واقعیت را در ذهن خود بفك

توصیف میكنم كه بیشتر به ادبیات و نوشتن میپردازد. به علت كمبود وقت از قرائت 

قسمت دوم كه شرح چگونگي دو زبانه شدن من و علل آن میباشد صرفنظر میكنم و 

ه شدن واقعیت در ذهن توجه شود، چرا فقط توصیه اي دارم و آن اينكه به اين دو گان

 كه در نحوه ي برخورد من به وضعیت كنوني زبان مادري بي تاثیرنیست.

بودن و اضطرار نوشتن در محیطي كه در آن به زباني غیر از زبان مادري تكلم میشود، 

سبب اثرات و تغییراتي در آدم میشود كه همانند معماري زبان در جمالت و چگونگي 
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اژه ها، چرائي آن غیر قابل توصیف است. جدا شدن اتاق ذهن به دو زبان انتخاب و

همانند كشیدن تیغه اي است كه انعكاس واقعیت را در اين اطاق به دو بخش كامال 

مجزا تقسیم میكند: در يك سوي اين اطاق واقعیت، كمافي السابق به زبان مادري 

، قرائت و نوشتن به زبان دوم حس و فكرمي شود و در طرف ديگر، واقعیت با مكالمه

شكل میگیرد. تاثیر متقابلي كه اين دو حجره ي به ظاهر مجزا در ذهن بر يكديگر 

میگذارند، در طرز نوشتن، طرز فكر كردن و طرز بیان آدم اثراتي را بجا میگذارد كه 

مختص زندگي در دو فرهنگ و دو زبان است. تاثیر دو زبان از طريق زندگي دائم در دو 

رهنگ مختلف بر روي كسي كه مینويسد به مراتب شديد تر از كساني است كه در ف

همین شرايط هستند ولي از حرفه و شغل ديگري برخوردارند. كسیكه بموجب نوشتن 

مدام شاهد و ناظربر محیط خود است تا آنرا درك كند، با حساسیت و آگاهي بیشتري 

ذهن خود و بالعكس میباشد.وقتي سالها  متوجه تاثیرات و تغییرات ناشي از دو زبان بر

كارآدم نوشتن به دو زبان است، عادت میشود كه آدم همواره از دو جايگاه به 

موضوعات مورد بحث بپردازد؛ از جايگاه كسي كه واقعیت راازطريق زبان كشور مقیم 

مي بیند و از جايگاه كسي كه همین واقعیت را از طريق زبان مادري براي خود تشريح 

میكند. مشاهدات كنوني نیز خارج از اين قاعده صورت نگرفته است: آنرا در نقش 

كسیكه به زبان ديگري مینويسد و از آنجا به زبان اصلي خود و تغییرات آن نگاه میكند، 

براي خود توضیح داده ام، و از جايگاه كسي كه همچنان به اين زبان فكر میكند و 

 مینويسد.

-Tractatus logicoما مريض است؟ويتكن اشتاين در اثر مهم خود آيا زبان رايج در كشور

philosophicus  ناتواني و قاصر بودن بیان را نه از سوسیالیزاسیون انسان، نه از منشاء

طبقاتي وي و نه از سطح دانش او بلكه از مرزهاي زبان و گستردگي آن در وي میداند، 

 (1سوب میشود. )میگويد:مرزهاي زبان من، مرزهاي دنیاي من مح

را از يكديگر تفكیك “ شبه جمالت”و “ جمالت واقعي”وي در كتاب مزبور سطر به سطر 

مي كند. وي معتقد است كه وظیفه تصوير و تجسم واقعیت در دنیا بايستي به علم 

سپرده شود و درجائي كه بیان نامشخص و ناروشني مشاهده میشود بايد با فلسفه 

درن در انتقاد بیان است، گنگ گوئیها را شفاف نمود. از اين كه بكار بردن روش منطق م

نظر جمله مرزهاي زبان من، مرزهاي دنیاي من محسوب میشود فقط در مناسباتي كه 

زبان با واقعیت دارد، آنهم واقعیتي كه بطور علمي شناخته شده باشد، مفهوم 

، يا بقول ويتكن اشتاين میشود. بعد از اين كنكاش و تفكیك از خود سوال نمودم آيا زبان

، سواي شناخت علمي، در تجربیات فردي نیز مرزهاي واقعیت را تعیین “ ارابه فكر“

میكند؟ آيا چنین قاعده اي خارج ازمحدوده علم، در زبان رايج و روابط روزمره انسانها 

به تعداد  نیزصدق میكند؟ آيا تصوير و تصور فرد از دنیا نیز به قابلیت و توانائي او از زبان )



3 | P D F  b y  h t t p : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   
 

واژه هائي كه میداند، به پیچیدگي معماري جمالت او، به بافت و نحو زبان او( نیز 

بستگي دارد؟ آيا محدوديت در برداشتها فقط و فقط به زبان و تعداد واژه ها، به نحوه 

بیان و درك ما از آنها بستگي دارد، يا مقوله ديگري هم در محدوديت و يا گسترش 

 نقش بازي میكند؟ مرزهاي دنیاي فردي

ترجمه میكنم “ دنیاي مورد نظر”كه من آنرا  Merkweltي  ارنست بلوخ، با بكار بردن واژه

به جنبه اي اشاره میكند كه بنظر او قسمتي از كاركرد زبان را در فرد بر مال میسازد. او 

معتقد است كه نحوه بكاربردن زبان با واژه هاي معین نه فقط خصوصیت فرد بلكه 

نین برداشت اورا از واقعیت تعیین میكند. به نظر وي دنیاي مورد نظرما دنیائي همچ

میكنیم، و اين برداشت به تعداد “ برداشت”است كه ماآنرا نه تنها مشاهده بلكه 

انسانها متفاوت است. براي مثال برداشت يك جنگلبان از جنگل با برداشت يك 

نیست. هريك از آنها براي اين عینیت افسرستادي ويا يك شاعر از همان جنگل يكسان 

نامیده میشود، ترمینولوژي ويژه خود را دارند كه “ جنگل”سطحي و مساوي كه 

برداشت هاي آنان را از اين عینیت تعیین میكند. دراين برداشت ها زبان، تربیت، 

موقعیت طبقاتي، حرفه و شغل، تجربیات گذشته و شعاع ديد، محتواي فكري 

 نسان مزبور را نشان میدهد و برداشت او را از واقعیت تعیین میكند.وسیستم ارزشي ا

سال است كه زبان فارسي رايج در كشور ما محكوم و مقید به اين شده كه فقط  52

در چهار چوب زبان دين و مذهب حركت كند. فیلترهاي سیاسي و فرهنگي كه به وي 

زباني مشخص است:  تحمیل شده، مجال ديگري را به وي نمیدهد. مرزهاي چنین

تشريح دنیا از ديدگاه فقه، حكمت و شريعت در دين اسالم و آن قواعد و اصول من در 

آوردي كه خارج از سنتهاي مذهبي بنام شیعه انقالبي از طريق كتب درسي، روزنامه 

ها و راديو تلويزيون تبلیغ میشوند. چنین زباني فضا و جو زبان را به اشغال خود درآورده 

قلمروئي را، از سیاست، ادبیات، حكومت، گرفته تا حقوق بشر و حتي امور و هیچ 

شخصي و زناشوئي به حال خود رها نمیكند. حكايت اين نیست كه در اين جو بسته 

زباني اينجا و آنجا، در اين طاقچه يا آن گوشه ي اجتماع كتاب يا نشريه اي به زباني 

چنین آثاري اثري تعیین كننده بر روي  ديگر منتشرنمیشود. موضوع بر سر اين است كه

جريان اصلي كه زبان تحمیلي باشد، ندارند. تعیین كننده، زبان ديني و مذهبي است 

كه مسلط بر زبان رايج است و مدام مرزهاي آنرا تعیین میكند. اين زبان همانند يك 

در “ رسميواقعیت ”فیلتر عمل میكند و زبان جامعه را تحت كنترل خود دارد تا مرزهاي 

اذهان جابجا نشود. دراثر اختناق فرهنگي موجود بلبشوي عجیبي در زبان، فكر و بیان 

 جامعه ما رخ داده است كه ابعاد آن غیر قابل سنجش است.

بايد فكري به حال نجات زبان خود بكنیم و اهمیت اينكار مطمئنا كمتر از مبارزه اي كه 

دلیل آن واضح است: اگر زبان ما قادر  در حال حاضربراي دمكراسي میشود، نیست. و
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نشود وظیفه اصلي خود را كه درك واقعیت ، ايجاد تفاهم، رسیدن به خرد مشترك و 

تشخیص منافع متقابل است، عملي سازد، بجاي آن همچنان تفنگ و زور بر روابط 

اجتماعي ما حاكم باقي خواهد ماند. فراموش نكنیم كه دمكراسي بدون تائید 

درزبان و بدون آزادي مرزهاي آن قادر نخواهد شد فرهنگ متاثر از استبداد را  پلورالیسم

 به حاشیه براند.

هم اكنون نیز زبان سیاسي در جامعه ما هنوز در آن شرائطي نیست كه بتواند در 

مصاف با استبداد ديني پیروز شود و يك دمكراسي سكوالر را برجامعه حاكم سازد. 

درمقابل زور و استبداد اين زبان هنوز قادر نشده خود را )بقول بعد از قرنها تته و پته 

از انحطاط و رنجوري فرهنگ گفتاري )در زير هژموني شعر و ”آقاي شهرام اسالمي( 

رها سازد و بین دنیاي “ نظم( از زير سیطره دنیائي نیمه اسطوره اي ـ نیمه عرفاني

شعر برزبان فلسفه و سیاست واقعي و دنیاي شعر تفاوت و تمايزي قائل شود. سلطه 

مرزهاي اين سه مقوله را نغشوش كرده و تكلیف آدم با هیچكدام روشن نیست. 

اتفاقي كه در اين بیست و پنج سال در عرصه زبان جامعه ما رخ داده، باال آمدن 

رسوبات اغتشاش فكري است كه طي قرنها استبداد فرهنگي در حافظه ي جامعه ما 

كنون با استقرار حكومت اسالمي بشكلي دولتي و رسمي ته نشین شده بوده و ا

اعالم حضور نموده است. به ندرت میتوان در نشريات اين سالها متني را پیدا كرد كه 

بدون توسل به آيه، حديث ، و اشاره و تمثیل مذهبي منظور خود را بیان كند. حتي 

قالب تفكر آنرا در  زمانیكه از اشارات و روايات مذهبي اثري نیست جاي پاي بینش و

 مقاله ها و گزارشات مشاهده میكنیم.

واقعیت اين است كه جامعه ما هنوز نه فقط با تجدد بلكه با زبان آن نیز مشكل دارد و 

بدين خاطرنیزبطور دائم در يك التهاب زباني بسر میبرد. حدود يك قرن است كه 

گفتمان مذهبي دست وپا كوشندگان فرهنكي ما از صبا گرفته تا نیما در زيرسلطه ي 

میزنند. بخش سكوالر جامعه روشنفكري ما نمیداند چگونه خود را از زير سلطه اين 

بي ”زبان تحمیلي نجات دهد و گاهي اين شبهه را در آدم ايجاد میكند كه به بیماري 

به اين باور رسیده “خرد جمعي”دچار شده است. بنظر میرسد كه “ منظوري در بیان

نترل شده و يك پرت و پال گويي بي ضرر بهتر میتوان زبان سرخ را كه كه باحماقتي ك

گاهي باعث برباد رفتن سر سبز میشود، كنترل نمود. تكرارجمالت بي معني، بكار 

بردن كلیشه هاي كهنه ، هجويات مستعمل، اشعار و كنايه هاي بي ربط براي فرار از 

شده. مماشات با قدرت حاكم و زير سلطه زبان تحمیلي به يك بیماري واگیر تبديل 

زبان آن اثرات شوم و ويرانگري را در پي دارد. پنهان ساختن دائمي منظور در بیان كم 

كم اين اجبار را درهمه دروني ساخته كه در گفتگو بجاي گوش دادن به طرف، به 

چشم مخاطب نگاه كنند و بجاي آنچه میگويد به ايما و اشاره او توجه داشته باشند. 
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ان كاري در بیان بجائي كشیده كه وقتي يكنفر با صراحت حرف خود را میزند، به پنه

نظر شك به او نگاه میشود و برعكس، كسي را كه گنگ گوئي میكند، عمیق، صادق و 

 مطمئن ارزيابي مینمايند.

از ديدگاه كسیكه دراينجا، در يك دمكراسي غربي، درمحیطي آزاد، عقل گرا و از نظر 

شده و متكي به يك زبان مفهومي زندگي میكند و به آنجا گوش میدهد، زباني تفكیك 

اينطور بنظر میرسد كه درايران مردم حرف نمیزنند، بلكه اداي حرف زدن را در مي آورند؛ 

نويسندگان و روزنامه نگاران آن خطه نمي نويسند، بلكه اداي نوشتن را در مي آورند، 

بلكه اداي توضیح دادن آن را در مي آورند و غیره. انسانها منظور خود را توضیح نمیدهند 

براي آدم كم كم اين شبهه بوجود مي آيد كه حرفهائي كه در آنجا زده میشود، همه 

محض خالي نبودن عريضه است و گويندگان آنها كمترين ارزش واهمیتي براي آنچه 

رفي نكنند، میگويند، قائل نیستند؛ اجبار به پرحرفي دارند، چون میترسند اگر پرح

زيرآوار پرت و پالگوئي ديگران مدفون شوند؛ وراجي میكنند، چون نمیخواهند بخاطر 

 سكوت، متهم به بیشعوري و حماقت شوند.

دامنه اين وراجیها حتي به ادبیات داستاني و شعري ما نیز رسوخ كرده است، و 

لط اندازي چون غمناك اينكه برخي اين پرت وپال نويسي هاي بي ربط را با واژه هاي غ

تو جیه میكنند. اپیسود گذرائي در فلسفه اواخر قرن گذشته در “ پست مدرنیسم”

اينجا كه صرفا حركتي حاشیه اي در جوامع مدرن بوده، چه ربطي به آنجا دارد؟ چگونه 

جامعه اي با مشكالت ابتدائي كه براي ورود به مدرنیته دارد میتواند در زير مهمیز يك 

در عرض چند سال سنت را پشت سر بگذارد، از مدرنیته عبور كند وبه استبداد ديني، 

دوران ماورا آن دست يابد، سوالي است كه جواب آنرا مدعیان اين نظريه در ايران بما 

مقروضند. به نظر من پرت و پالگوئي حاكم بر جامعه روشنفكري ما گريز از واقیتهاي 

كه فكر كردن نام دارد. نتیجه اين  عیني است. فرار كردن از عواقب كار شاقي است

ولنگاري هاي فكري و وراجي ها اين شده كه كالم كم كم آن اهمیت و اعتباري را كه 

بايد داشته باشد، ازدست بدهد. بايد هم از دست بدهد چون همه فكر میكنند، منظور 

 بايستي آن ناگفته اي باشد كه بیان آن دردسر آفرين است.

در مورد زبان رايج صرفنظر كنم و آنرا “ مرض”تم از واژه به اين دلیل مايل نیس

قلمداد نمايم. منظور من دقیقا مرض است چون نارسائي و يا كمبود را فقط “ نارسائي”

میتوان در مواردي بكار برد كه پايه و اساس چیزي دچار ايراد و خلل نشده باشد. تالش 

ئي است كه در صد ساله براي برطرف ساختن نارسائي هاي زبان منجمله كوششها

اخیر جهت برطرف ساختن مشكالت زبان فارسي صورت گرفته. از تدوين فرهنگنامه ها 

كه از فرهنگ دهخدا آغاز شد و با دائره المعارف اسالمي و ايرانیكا ادامه دارد، از 

تالشهاي احمد كسروي جهت تصفیه كردن زبان فارسي از لغات عربي گرفته تا اصرار 



6 | P D F  b y  h t t p : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   
 

ن واژه هاي شاهنامه اي، از كوششهائي داريوش آشوري براي تفهیم واژه در بكار برد

هاي علمي مدرن در زبان فارسي گرفته تا پیشنهاداتي كه براي تغییردردسر آفرين خط 

فارسي به التین شده، همگي تالشهائي بوده اند براي برطرف ساختن نارسائي زبان 

شده و فقط بايد كوشش نمود  و با اين پیش فرض كه زبان ما ادراكي و مفهومي

بعضي از ناتوانیهاي آن را برطرف ساخت. اين بدين معنا نیست كه میخواهم 

( 3( ، ايرج پزشكزاد، جمال زاده )5كوششهاي ارجمند كساني چون شاهرخ مسكوب)

 و محجوب را كه در آثار پر ارزش خود زبان فارسي را ارتقا داده اند، ناديده بگیرم.

سئله بیماري، خطر پوك شدن يك زبان در كلیت آن است و میترسم هدف من از طرح م

چند جزيره كوچكي كه در سطح دانشگاهي و علمي با آن مقابله میكنند، براي 

مداواي بیمار كافي نباشد. و قتي میگويم زبان ما دارد پوك میشود تشبیهي را كه 

نظر نظردارم كه میتواند جالل آل احمد باآفت زنگ گندم در رابطه اي غلط بكار برد، مد 

در اينجا مصداق درست خود را پیدا كند.پوك شدن واژه ها يعني خالي شدن آنها از 

معني و دور شدن آنها از اصالت وجودي كلمات. پوك شدن جمالت يعني از دست دادن 

رابطه هاي علت و معلولي، مفهومي و ذاتي در اين زبان. اين پوك شدن از وقتي آغاز 

در زير سلطه ي حكومت اسالمي مجبورشدند با هرواژه اي، بار سه  شد كه مردم

معني مختلف آنرا بدوش بكشند : بار معني حكومتي و رسمي آنرا، بار معني لغوي 

وكتابي آنرا و بارمعني خطرناك و ممنوع آن را. زباني كه میخواست پايه هاي حكومت 

براي مصادره حكومت و ديني را بر زمین سست مشروعیتي تصنعي استوار نمايد، 

استقرارآن دست به واژه تراشي زد. طاقوت، ياقوت، مستكبر و مستضعف را میتوان 

جزو پیش قراوالن واژه هاي جديد محسوب نمود. بعد از آن نیز حكومت با هر بحراني 

كه بوجود آورد، از گروگانكیري گرفته تا جنگ، تصفیه خونین و قلع و قمع مخالفین و 

واژه ي جديد را وارد زبان سیاسي جامعه ساخت. كار به همینجا خاتمه غیره تعدادي 

نیافت، به تدريج نه تنها واژه ها بلكه جمالت نیز هواو آهنگ ديگري گرفتند. زبان 

سیاسي جامعه، آهنگ تعزيه، نوحه، مناجات و روضه خواني را بخود گرفت و داروغه 

حسینیه ”پا را از گلیم اين  هاي فرهنگي به شدت مراقب و مواظب بودند كه كسي

 بیرون نگذارد.“ زباني 

مبارزه آشتي ناپذير جمهوري اسالمي با كانون نويسندگان و مطبوعات و روزنامه نگاران 

مستقل نیز بیشتر در چهارچوب حفظ چنین زباني صورت گرفت. وحشت داشتند كه با 

یلي زير عالمت سوال بوجود آمدن جزاير خود مختار زبان در جامعه، اقتدار زبان تحم

برود. هراس داروغه ها ازغیر قابل كنترل شدن زبان چنان بزرگ بود كه در سراسیمگي 

خود حتي از كشتن نويسنده و شاعر نیز خود داري ننمودند. آگاهي غريزي قدرتمداران 

به اين اصل كه شكل گرفتن واقعیت در اذهان همیشه اززبان شروع میشود، و پیدايش 



7 | P D F  b y  h t t p : / / m y p e r s i a n b o o k s . w o r d p r e s s . c o m /   
 

به معني رويكرد به واقعیتي ديگر است، حكومت اسالمي را بر آن داشت زباني ديگر 

به نابودي نويسندگاني چون سعیدي سیرجاني، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده و 

بسیاري ديگر دست بزند. ممنوع ساختن و سوزاندن كتابها، بستن روزنامه ها و فیلتر 

نین سیاستي را دنبال میكند. هیج گذاري سايتهاي اينترنتي در چند ماهه اخیر نیز چ

جرياني نبايد به زباني غیر از آنچه كه مرزهاي آن را حكومت اسالمي مشخص 

مینمايد، به ابراز وجود بپردازد. حكومت اسالمي خیلي قبل از آنكه انسانها را به خودي 

 و غیر خودي تقسیم كند، اين كار را در مورد واژه ها انجام داد.

تیو و راه حل به میان مي آيد، چاره اي نیست كه از كساني شروع وقتي صحبت آلترنا

كنم كه در كمال حسن نیت با بد فهمي تاريخ و كذار كنوني آن بیست و پنج سال 

است كه تنها راههاي جهنم را سنگفرش نموده اند. آخرين نمونه در چند هفته پیش 

خواهد براي اعتراض اتفاق افتاد. بپرسیم، چرا بايد وقتي يك نماينده مجلس می

مینامد؟ ترس از اينكه متهم به ترك محدوده “ روزه سیاسي”كند، آنرا “ اعتصاب غذا”

زبان حكومت و مرزهاي آن نشود وي را وادار میسازد، با دين پناه كردن واژه اعتصاب 

غذا نه تنها اين اصطالح سیاسي بلكه ماهیت آنرا نیز تغییر دهد.دستگاههاي كنترل 

زيادند و فعال: اداره ممیزي، شوراي انقالب فرهنگي، روزنامه هاي مربوط  زبان جامعه

به بیت و تريبونهاي نماز جمعه )با بودجه اي سرسام آور( وظیفه دارند، مراقب باشند 

تا حارج از محدوده زبان تحمیلي حكومت اصطالحي ممنوعه وارد جرگه ي زبان رسمي 

 نگردد.

میپردازد از او اين توقع و انتظار را دارند كه بحث خود وقتي يك نويسنده به مقوله زبان 

را از زبان ادبیات و تحوالت آن آغاز نمايد و وارد مقوالتي ديگر نشود. متاسفانه شرايط 

كنوني زبان در جامعه ما بگونه اي است كه با آن وضعیت عادي كه تفكیك زبان در آن 

زبان اقوام، زبان علمي )تجربي و غیر به زبان ادبیات، به زبان فرهنگي، زبان تاريخي، 

تجربي( و زبان ادراكي انجام میگیرد، تفاوتي عظیم دارد. احساس همبستگي من باآن 

معدود نويسندگاني كه دراين جو خفقان زباني مینويسند، حكم میكند كه افاده در برج 

د نیز شده به عاج ادبیات نشستن در اينجا را كنار بگذارم وبراي احترام به اين عده معدو

مشكل عمومي كه فقدان هواي آزاد براي تنفس ادبیات است، بطور اجتماعي و كلي 

 و بصورت ريشه اي بپردازم.

زبان ”...و “ آب تهران با فاضالب مخلوط شده”در شرايطي كه بقول احمد رضا احمدي 

 ماندن در محدوده ي ادبیات و بسنده كردن به زباني“ فارسي به حراج گذاشته شده

كه در آن بكار میرود، يك افاده بیشتر نیست. براي بررسي وضعیت كنوني زبان رايج در 

جامعه ما تقسیم بندي كلي تر و عمو مي تر الزم است. تقسیم بندي كه وضعیت 

كلي زبان را در بر بگیرد. تقسیم بندي زبان به زبان رسمي حكومت، زبان ممنوع و زبان 
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رده بنديهاي رايج گوياي وضعیت موجود در كشور مجاز آن تفكیكي است كه بیش از 

ماست. مشكل اساسي كه يك نويسنده شايسته اين نام در ايران، در حال حاضربا آن 

روبروست، كار كردن در يك جو خفقاني است، كه نوشتن راحت رادر هريك از اين سه 

و آن  جو محدود زباني براي او غیر ممكن میكند. موضوع فقط به سانسور اين كلمه

جمله محدود نمیشود. كسي كه در ايران كنوني مینويسد، همواره بین سه واقعیت 

زباني حاكم در آن جامعه، كه زبان رسمي، زبان ممنوع و زبان مجاز باشد، دست و پا 

میزند. خط قرمزي كه محدوده هاي اين سه زبان را از يكديگر تفكیك كند، براي او 

نوشتن فلج میكند ناتواني از رويت زباني است كه معلوم نیست. آنچه او را هنگام 

كردن هر جمله اي “ مباح و مكروه”خارج از اين سه محدوده قراردارد. وي بايد مدام با 

كه مینويسد، خود را كنترل كند. ترس و ترديد ي كه او را در هر جمله اي كه مینويسد، 

ات براي حیات خود بدان نیاز دنبال میكند، مانع از تنفس در آن هواي پاكي است كه ادبی

دارد. براي ادبیات آزادي بكار بردن زبان بشكل نامحدود تفنن نیست بلكه ضرورت است. 

بازباني كه ترس محتسب خورده باشد )شراب ترس محتسب خورده ي حافظ( نمیتوان 

بر ادبیاتي را بوجود آورد كه آن حداقل انتظاراتي را كه جهان امروز از يك اثرادبي دارد، 

 آورده سازد.

هواي زبان رايج در كشورما براي اين كار زالل و صاف نیست، قسمت عمده جو اين 

زبان را زبان حكومت استبدادي اشباع كرده است. طعم ترس و مزه شالق اين زبان 

تحمیلي مانع از اين است كه كلمات خود را از محدوديت هاي اختناق سیاسي 

ا بدنبال فرار از چنگ سانسور و توجیه تراشي در مقابل فرهنگي آزاد كنند. فكربايد دائم

اداره ي ممیزي باشد، چنین اجباري قابلیتهاي زبان را كاهش میدهد و باعث میشود 

كه دست موقع نوشتن مرتب عرق كند. زبان ممنوع كه زبان مقاومت است، نیز 

بان مجاز، يعني آن اجبارها و تنگناهاي خود را دارد كه به مزاج ادبیات سازگار نیست و ز

زباني كه توسط دستگاههاي سانسور تحمل میشود نیز با وجود كنايه ها و اشاراتي 

كه الزمه چنین زباني است، صداقت، شجاعت و صراحت را در بیان به شدت زير 

عالمت سوال مي برد. زماني كه صداقت، شجاعت و صراحت از زباني رخت بر بست، 

ي میشود. خالقیت در قلمرو چنین زباني، آن هم به اين عجز و بیچارگي بر بیان مستول

شكل كه پاسداري مرزهاي آنرا دائما عده اي داروغه ي عمامه بسر تعیین نمايند، 

نهايتا به اين مي انجامد كه شلختگي در فكر، بنجل نويسي در ادبیات و پرت و پال 

طرف ديگر اصالت زبان را گوئي در زبان رايج از يك سو و مبهم گوئي ادائي در ادبیات از 

 از بین ببرد.

بیائیم و از دست تنگي و محدوديتي كه بما تحمیل شده فضیلت درست نكنیم. براي 

گريز از بیان واقعیتها براي خود سبك و روش نتراشیم! چسباندن انگ پست مدرنیسم 
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بر ادبیاتي كه هنوز پا به شهريت نگذاشته و در تنگناهاي سنت و مذهب دست و پا 

یزند، گذاشتن دسته بر كوزه اي شكسته است. پست مدرنیسم پیشكش، بايد م

براي رسیدن به مدرنیسم مقدماتي فراهم شود كه پیش شرط آن آزادي فكر و عقیده 

است. ابزاربیان چنین آزادي، زبان است كه رهائي آن از قیود و سنت هاي استبداد 

ز سنت به مدرنیته بدون رهائي فكري پیش شرط هر گونه تغییر اجتماعي است. گذار ا

زبان از اين قیود تحمیلي ممكن نیست.فراموش نكنیم، قیام سنت علیه مدرنیته كه 

روحانیت شیعه را بر آن داشت با انحصارقدرت سیاسي گذار جامعه رابطرف دنیاي 

مدرن مسدود نمايد، قبل از هر چیز از مصادره زبان شروع شد!در شور و شعف كور 

د نفري كسي بخود اجازه نداد، بپرسد: اين پسوند اسالمي چیست كه انقالب جز چن

به هر كلمه و واژه اي آويزان میشود؟ بپرسد، مگر دعوادر دوران شاه بر سر جلوگیري 

از عبادت و انجام فرائض دين اسالم بود كه حال به رهائي مردم از آن انگ اسالمي 

ادي كامل ابراز عقیده و بیان برخوردار میزنید؟ اگردر دوران شاه يك جريان سیاسي از آز

بود، همانا منبر و مسجد و حوزه بود. نه تنها در فعالیت خود آزاد بودند بلكه بودجه 

 اختصاصي نیز از طرف دولت و دربار میگرفتند.

بعد از تسخیر اداره راديو اسم آن به صداي انقالب اسالمي تغییر يافت و كسي 

موسسات، بنیادها و كمیته هائي كه هر يك پسوندي نپرسید، چرا. مرتب بر تعداد 

اسالمي را يدك میكشندند، اضافه شد و انگار نه انگار. گوئي اين اسم گذاريها جواز 

مصادره آن سازمانها و موسساتي نیست كه قدرت جديد براي انحصار جكومت الزم 

ئي دارد. بي توجهي به نحوه ي اسم گذاري ها فقط از بي توجهي و بي اعتنا

سیاسي نبود بلكه از اين بود كه كسي باطنا براي زبان و تاثیر آن بر واقعیت اهمیت 

چنداني قائل نبود. در جائي كه حساسیتي بوجود میآمد و مخالفتهائي را بر مي 

انگیخت )مانند مورد مجلس موسسان( اسالمیون بجاي پسوند اسالم با واژه اي ديگر 

اي خواست خود را عملي میكردند. نمونه بارز آن واژه  به میدان میآمدند و با چنین واژه

است. با اين عنوان ابتدا مردم را از امر تاسیس نظام “ مجلس خبرگان”من در آوردي 

كنار گذاشتند و پس از دستچین نمودن عده اي آخوند از نزديكان خمیني، آنها را 

عده بیرون آمد و  جانشین اراده و حاكمیت مردم ساختند. متني كه از زير دست اين

قانون اساسي جمهوري اسالمي نام گرفت دقیقا آينه واقعیتي بود كه در اين بیست و 

 (4پنج سال بر ملت حكومت میكند. )

قیام بر علیه مدرنیته كه از همان ابتدا توجیه انحصار قدرت سیاسي را در دست بخش 

اد قانون اساسي كوچكي از جامعه مد نظر داشت، اين منظور را بصورت مفاد و مو

جمهوري اسالمي به مردم قبوالند. انحصار قدرت و تداوم آن ايجاب میكرد كه اين اقدام 

با زباني پر از رندي، اشاره، كنايه، رمز، حقه، ريا، سفسطه، تزوير و هوچیگري به پديده 
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بتواند پا “ جمهوري اسالمي”اي دو گانه و ناروشن شكل بدهد تا سیستمي بنام 

قرار يابد.وقتي دوگانگي در زبان اساس رابطه ي حكومتي با مردم خود بگیرد واست

باشد، زبان مردم نیز در رابطه با اين قدرت به گونه اي ديگر نخواهد بود. حركت سیال 

زبان در اين بیست و پنج سال حركتي بس.ي يك انحطاط بوده است. هر گروهي بايد 

باني كه بكار میبرد بررسي نمايد: زبان براي خود نحوه هاي دوگانگي و انحطاط را در ز

استدالل قاضي علیه متهم، رابطه مدعي العموم با وكیل، نحوه دفاع وكیل از متهم، 

رابطه نماينده مجلس با موكلین خود، رابطه معلم با دانش آموز و رابطه استاد با 

غییراتي بوده كه دانشجو ، رابطه فرزندان با پدر و مادر و و و در اين ربع قرن تابع چنان ت

منشا آنرا زبان رسمي حكومت تشكیل میداده است. دو پهلو بودن، ناروشن، دو گانه و 

 نامفهوم بودن زبان در همه ي اين عرصه ها نیز ناشي از سلطه زبان حكومت است.

با وجود اين، تحمیل چنین زباني به كمك سانسورو كنترل آن از طريق تبلیغات 

جامعه بااين هزاران تن كاغذي كه “ نخبگان ”پیش ببرد اگر  نمیتوانست كارچنداني از

ساله جمهوري اسالمي در اين راه سیاه كرده اند، با تقلید اين زبان  52طي حكومت 

به گسترش و تداوم آن كمك نمیكردند. برخي از مدعیان روشنفكري و نخبگي كشور ما 

ي عجیب و غريبي همچون نه تنها چنین زباني را رد نكردند، بلكه با واژه سازيها

و “ مدينه النبي”، “دمكراسي ديني”، “جامعه بي طبقه توحیدي”، “اقتصاد توحیدي”

، يكي ديگر از اصطالحات “تقیه”امثالهم به تحكیم زبان التقاطي حكومت كمك نمودند.

متداول اين زبان به جوازي براي فرصت طلبي تبديل شد، تا هر ابن الوقتي بتواند با 

و وجدان راحت براي تامین مطامع و خواستهاي حقیر خود زبان حكومت را فراق بال 

تقلید و از اين راه منافع خود را تامین نمايد. تقلید از بكار بردن آيه ها و اشارات مذهبي 

باربط و بي ربط رواج يافت و كرنش در برابر قدرت موجب گرديد تا چنین زباني به زبان 

ظ و اصطالحاتي كه تا قبل از انقالب فقط در حوزه هاي رايج جامعه تبديل گردد. الفا

حكومت اسالمي وارد زبان رايج و “ نخبگان”ديني نجف و قم شنیده میشد، از طريق 

متداول جامعه شد.اگر هزاران عضو افتخاري حزب باد و آن هزاران متولي منش درباري 

زبان حكومت نمیتوانست به در جامعه ما اين زبان را با تقلید و تكرار توجیه نمیكردند، 

اين راحتي فضاي ذهني جامعه را اشغال نمايد. همین امروز نیز اگر اصالح طلبان 

حكومتي و روشنفكران ديني دست از سخن پراكني به زبان حكومت بردارند، خواهیم 

ديد كه پس از مدتي اثري از آن نخواهد ماند. در زمان شاه نیز، درسالهاي آخر عمر آن 

را كه روزانه از “ دستگاه”د بوديم، كه كسي حاضر نبود مقاالت فرمايشي رژيم شاه

طرف اداره ساواك تهیه و دراختیارمجالت و روزنامه هاي آن دوره قرار میگرفت تا در 

 ستون تعیین شده درج نمايند، بخواند.

امروز نیز واضح نمودن مرزهاي ناروشني كه بین زبان قدرت، زبان ممنوع و زبان مجاز 
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جود دارد و واقعیت اجتماعي را به اقلیمهاي مزبور تقسیم نموده، وظیفه همه و

كسانیست كه با قلم سروكار دارند. جامعه اي كه زبان تحمیلي را دروني كرده متوجه 

تقسیم واقعیت خود به اقلیمهاي مزبور نیست. آثار ويرانگر يك زبان فريبكار نیز در همین 

بجاي “ بنام خداوند جان وخرد”با گذاشتن جمله ي جاست. فكر نكنیم كه میتوانیم 

بر راس مقاالت خود در ماهیت كرنش در برابر قدرت تو فیر چنداني “ بسمه اي تعالي”

ايجادكرده ايم. تن دادن به اجبار است كه دارد پايه هاي دين و فكر را از ريشه 

كش با توده اي میپوساند. اگر صداي اعتراض بلند نشود، بجاي انسانهاي مغرور و سر

عظیم از آدمهاي بنجل سروكار خواهیم داشت كه با تظاهر به دينداري، تظاهر به 

وفاداري به نظام و وطن اسالمي دو روئي، ريا، توجیه، میان بر زدن، تهمت پراكني، 

نارو زدن، منكر شدن، دوبل سازي، چاخان بازي ، شارالتان بازي، بلوف، هوچیگري، 

ندي را رواج میدهند. براي اينكه مثالي در مورد اين انحطاطي غوغا ساالري و خالي ب

كه زبان ما را به پوچي و ابتذال كشیده، زده باشم، نقل پرخاش مدير موسسه 

فرهنگي هنري آواي مردمي به خبري كه در سوم مهر ماه امسال در ذيل ستون اول 

 صفحه دوم نشريه ايكس درج شده، خالي از تفريخ نیست. مي نويسد:

اوالً برگزاري كنسرت اين موسسه در باشگاه میالد وابسته به شهرداري كرج با وضع ”

بسیار آرام و به دور از هرگونه جار و جنجال و با رفتار هنجار و موسیقي نشاط آور 

مردمي با رعايت شئونات اسالمي به عمل آمد.ثانیا مجلس كنسرت در انظار عمومي 

شده، تحت نظر مقامات محترم اجرايي و مسئوالن  و در محوطه باز بسیار بزرگ محصور

ذيصالح انجام گرديد.ثالثاً عالوه بر اينكه مجلس كنسرت با حضور خانواده هاي محترم 

كارمندان دولت و كارمندان شهرداري كه معتقدين به اسالم و پايبند و التزام عملي به 

میتوان به اين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران دارند صورت گرفته است, ن

مجلس كنسرت لهو و لعب نام نهاد.رابعاً برگزاري مجلس كنسرت موجبات نگراني 

اهالي اين شهر را فراهم نساخته است, بلكه از وضعي كه براي عوامل دست اندركار 

 اين موسسه پیش آوردند اين امر نگراني اهالي اين شهر را برانگیخته است.

باال كه اعتراضي بودنش فقط در اين است كه بگويد چرا در جوار زبان دروغ و چاپلوسانه 

عده اي حزب اللهي آمده اند و بطور ناحق مجلس ساز و آوازي را كه با نهايت توجه و 

تعهد به اسالم سازمان داده شده، بهم زده اند، زبان قدرت حاكم قد علم نموده كه 

ي بازيهائي را تحت نام همچون ديواري غیر قابل نفوذ اعالم میكند، اجازه چنین لوط

اسالم به هیچ بني بشري نمیدهد. زبان حكومت روشن است، میگويد، اگر به حكومت 

اسالمي وفا داريد بايد منويات آنرا كه توسط شوراي نگهبان و مجلس خبرگان تفسیر 

میشود، نه تنها رعايت بلكه بي چون و چرا اطاعت كنید وگرنه با چماق حزب هللا 

اهید كرد. زبان قدرت در بیان خود صراحت دارد. نمونه اي ار آن را میتوان سروكار پیدا خو
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سپتامبر امسال در دهمین اجالس  9در بیانیه اي كه مجلس خبرگان رهبري در 

 رسمي خود صادر نموده، مشاهده كرد. تاكید میكنند كه:

 اسالمیت ستون فقرات نظام مقدس ماست آنچنانكه در اصل چهارم قانون اساسي -

آمده است، بايد اين چارچوب در تمامي قوانین و مقررات نظام ملحوظ گردد. بر اين 

اساس انتظار میرود تالش همه ي مسووالن در جهت تقويت اسالم و تعمیق باورهاي 

 ديني باشد.

اگر واژه هاي اسالمیت، ستون فقرات نظام مقدس، میثاق ملي امت اسالمي و ديگر 

دقت مطالعه كنیم، میبینیم كه اگر چه فارسي آن من در  اصطالحات اين بیانیه را با

آوردي است، ولي حرفشان را با صراحت مطرح میكنند. از كلمه به كلمه اين بیانیه اين 

ندا بگوش میرسد كه تصويب كنندگان آن كوچكترين اهمیتي براي عقايد ديگران قائل 

یان با كرام الكاتبین نیستند و در صورت تخطي از آيه هاي نازله ايشان حساب خاط

 خواهد بود.

پیدايش زبان غیر مجاز و ممنوعه و محدوديتهاي آنبعداز سرخوردگي راي دهندگان به 

رئیس جمهور و نا امیدي از اصالحات در درون چهار چوب نظام حكومت ديني زبان 

ديگري در حال شكل گرفتن، زبانیكه با خود داري از بكار بردن واژه هاي ديني تالش 

د را براي يافتن دنیايي در ماوراء اين حكومت علني میسازد. كسانیكه اين زبان را در خو

بیانیه هاي سیاسي و ادبي بكار میبرند، بطور غريضي از كرشمه هاي زبان مجاز 

فاصله گرفته اند، چون میدانند با بكار بردن واژه هاي حكومت نمیتوان حريف قدرت 

ا توسل به اصطالحات واستدالالت دين سیاسي به حاكمه شد ـ و حتي بیش از اين ـ ب

مصاف اين حكومت رفت. زبان ضد قدرت كه از طرف حكومت همواره ممنوع بوده، ديگر 

نمیخواهد به اين ممنوعیت گردن بگذارد و با دستكش كردن زبان حكومت آزادي عمل 

ي امیرکبیر را از حكمرانان تكدي كند. بیانیه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعت

پیرامون وضعیت سیاسي کشور و ضرورت تشکیل جبهه فراگیر دموکراسي خواهي 

 يكي از اين موارد است، مي نويسند:

در چنین شرايطي مهمترين وظیفه تمامي فعالین و گروههاي سیاسي تالش در جهت 

يافتن راهي براي برون رفت از وضعیت انسداد کنوني و ترسیم افقي روشن و مشخص 

هت رسیدن به حاکمیتي دموکراتیک و پايبند به رعايت حقوق انساني تمام در ج

شهروندان و نیز متعهد به تامین رفاه و امنیت آنان است که در سايه آن و با ملغي 

شدن کلیه تبعیضهاي حاکم بر جامعه امروز ايران که با تقسیم نمودن شهروندان به 

ماندگي هر چه بیشتر و ادامه هر چه  خودی و غیرخودي و درجه يک و دو تنها به عقب

سريعتر سیر انحطاط ايران انجامیده است، دستیابي به جامعه اي آزاد که فرصت 

پیشرفت و برخورداري از کلیه حقوق انساني و مواهب ملي در آن براي تمام مردم به 
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 يکسان امکانپذير باشد، میسر گردد.

نويسندگان آن میخواهند با خود داري  از نحوه بیان و گفتار در چنین متني پیداست كه

از بكار بردن واژه هاي حكومت ديني با صراحت خواستهاي خود را مطرح نمايند. 

دانشجويان به رجز خواني هاي حكومت كه توقع دارد نويسندگان ننويسند، مخالفین 

خفقان بگیرند و مردم سكوت كنند، وقعي نمیگذارند. اشكال اين زبان در جاي ديگري 

ت، در اين است كه با وجود بكاربري زباني غیر از زبان حكومت احساس فارغ شدن اس

بر زبان نامده است ”از قید و بند هاي آنرا تداعي نمیكند. سكوت در برابر آنچه كه 

خال بیاني را در برخورد با حكومت به نمايش میگذارد. چنین زباني زبان ديگري را “ هنوز

هد داد كه میتوان آنرا بخاطر محدوديتهايش زبان مشروط در جوار زبان مجاز رواج خوا

 قلمداد كرد. اضطراري بودن چنین زباني را میتوان فهمید.

يك جامعه باز زبان مخصوص بخود را میطلبد. چنین زباني نمیتواند با تته پته در مقابل 

بان استبداد، آزاديهاي مورد نظر جامعه را متذكر شود. زبان يك جامعه باز، يعني ز

مراوده، انتقاد و ديالوگ. بعد از بكاري بري زبان مجاز بزرگترين آسیبي كه از جانب يك 

 زبان مريض جامعه را تهديد میكند، گردن گذاشتن به زبان مشروط است.

گسترش بي اعتمادي از طريق رواج يك بیان دوپهلو، گنك و نا روشن صورت میگیرد. 

. باور، اين اساسي ترين علت وجودي آزادي پايه هاي اعتماد اجتماعي بر باور است

بیان و عقیده ، با رواج يك زبان تحمیلي گسترش پیدا نمیكند كه هیچ، در طول زمان از 

بین میرود. بي اعتمادي ريشه داري كه بیش از نیم قرن است در وجود يك به يك ما 

ر نكردن نهادي شده، از اسارت زبان در چهارچوب خفقان سیاسي نشات میگیرد. باو

حرف، باور نكردن مذهب و اعتقادات مذهبي انسانها، باور نكردن برنامه احزاب 

سیاسي و باالخره باور نكردن مفاد و مواد قانون اساسي از باور نكردن زبان آنها و 

نداشتن آزادي براي بكار بردن زبان منشعب میشود. اگر نتوانیم با از بین بردن فاصله 

جمله، زمینه را براي واقعیتي ديگر فراهم سازيم، عنقريب در  ي بین منظور و كالم در

مردابي كه زبان مريض، زبان اسیر، زبان تحمیلي در حس و فكر ما ايجاد كرده، فرو رفته 

و غرق خواهیم شد.فراموش نكنیم كه مرزهاي زبان ما مرزهاي واقعیت ما محسوب 

 میشود.متشكرم.

در  5003اكتبر  52ان، ادب و فرهنگ آخرماه، در * اين متن در گردهمائي انتشارات خاور

در شهر  5003نوامبر  14شهر پاريس و در نشست كانون فرهنگي ايران و اطريش در 

ـ به نظر ويتكن اشتاين امكانات انسان 1----------------------گراتس قرائت شده است.

دود نیست، تا آنجائي براي تصوير و تشريح دنیا )كه بتواند بگويد، دنیاچگونه است( نامح

قد میدهد كه زبان او اين امكان را به وي داده است. البته منظور او از تصوير و تشريح 

دنیا توضیح دنیا ازطريق علوم طبیعي و تجربي است و نه از طريق روشهاي فلسفي. 
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ويتكن اشتاين معتقد است چون تصوير و تشريح دنیا از طريق علمي بدون زبان ممكن 

“ بیان كننده”جمالتي كه تصوير و تشريح دنیا را بر عهده میگیرند بايستي  نیست، پس

“ شبهه انگیز”او اعتقاد دارد از آنجائي كه در علم جمالت “. شبهه برانگیز”باشند و نه 

كم نیست ، كار فلسفه جديد بايد امتحان كردن، كنترل و تصفیه چنین جمالتي باشد. 

ینامد و نه خود واقعیت، و براي فهم اصطالح م“ مدل واقعیت”او جمالت علمي را 

كه در علم فیزيك جديد متداول است، بیش از هر چیز )مدل اتم( را در مد نظر “ مدل”

، وسیله اي براي ”مدل”دارد . او اصطالح مدل را براي اين انتخاب میكند كه ابراز كند: 

اتم براي هیچ فهم واقعیت است، و مدل خود واقعیت نیست. از آنجائیكه واقعیت 

انساني ملموس و قابل رويت نیست، توضیح اتم تنها از طريق مدل صورت میگیرد چرا 

كه بیان يا مدل تنها فرم منطقي ابراز اين واقعیت است.به نظر وي كنترل فلسفي 

جمالتي كه در علوم تجربي بكار میرود براي محك زدن به مدل يا بیان منطقي واقعیت 

ات عظیمي كه درعلوم رخ میدهد اغلب در زبان تشريح اين الزم است، چون اشتباه

علوم اتفاق میافتد. از اين نظر دقت در زبان علمي اهمیت دارد چون از طريق چنین 

زباني است كه مرزهاي واقعیت مشخص میشود.اين بحث وحساسیت به آن چیز 

ويني جديدي نیست، در سالهاي بین جنگ اول و دوم جهاني پیدا شد. چند فیلسوف 

تاثیرات غیر قابل  Wiener Kreisكه بعدها معروفیت جهاني پیدا كردند و تحت عنوان 

انكاري را بر دنیاي علم جديد گذاشتند ، مدتي تمام توجه خود را معطوف زبان علمي 

ساختند. سوال كلي اين بود كه آيا زبان علم براي بیان آن كفايت میكند يا ناقص و 

ناقض است. مبتكر اين بحث، لودويگ ويتكن اشتاين، در آن زمان تالش نمود متكي به 

فیلسوفاني چون موريتس شلیك، كارل پوپر و ديگران را كه در صدد بودند منطق مدرن، 

( بريك روش تجربي، mathesis universalisسیستم واحد شناخت علمي را )

پوزيتیويستي و خردگرايانه استوار نمايند و با تزهاي خود رابطه ي بین فلسفه و علوم 

بر آن بود كه بر  Wiener Kreisتجربي را شفافتر كنند، تحت تاثیر قرار دهد.كوشش 

خالف پوزيتیويستهاي تجربه گراي اوائل قرن بیستم كه از تجربه گرائي خود يك جهان 

بیني ساخته بودند و با متا فیزيك )مطلق گرائي فكري( به جنگ متافیزيك رفته بودند، 

از چنین ديدي فاصله بگیرد. چرا كه محققیني چون كارل پوپر بخوبي میدانستند كه 

بارزه با متافیزيك از طريق مطلق كردن روش تجربي در علم، به غرق شدن مجدد در م

درياي متافیزيك منجر خواهدشد. آنان براي اينكه چنین اتفاقي در بین خود آنها نیافتد 

توجه به جمالت علمي و تكیه برمنطق مدرن را اصل قرار دادند و مانند برتراندراسل 

ف ابزار تشريح علم يعني زبان علمي ساختند.جمالت درانگلستان توجه خود را معطو

به ظاهرمنطقي علوم تجربي مجددا زير ذره بین انتقاد قرار گرفت و پوزيتیويسم 

منطقي بر آن شد، سواالتي را كه از بدو پیدايش فلسفه تا كنون طرح شده بود، از نو 
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با متافیزيك و به نحوي كه معني و مفهومي داشته باشد، طرح نمايد.برخورد آنها 

باشد. به نظر آنها “جمالت بي معني” و “ شبه سواالت”نمیتوانست جدا از برخورد با 

سواالتي همچون ايده آل بودن يا رئال بودن جهان، مسئله روح، مسئله خدا 

و...،مسائلي كه با وسائل علمي اساسا غیر قابل حل و جواب میباشند و فقط يك 

يستي از علوم تجربي كنار گذاشته شوند. براي احساس زندگي را بیان میكنند، با

تفكیك علم از برداشتهاي حسي و ذهني الزم بود علوم تجربي را كه پديده هاي 

ملموس و مشخص را زير ذره بین شناخت قرار میدهد، از تاثیرات متافیزيك موجود در 

یط زبان مصون داشت . زبان در تصوير احساسي و معطوف به تمايل خود گاهي از مح

زيست، سماوات، بشر و وظايف در زندگي روز مره جمالتي را میسازد كه از نظر 

عملكرد ي ربطي به علوم تجربي ندارد.تفكیك زبان بین علوم تجربي، امور مذهبي، 

هنر ي و سیاسي از ايجاد اغتشاش در تصور و تشريح دنیا ممانعت خواهد نمود. واضح 

جسم هنري خیلي سريعتر میتوانند بیان است كه برداشتهاي حسي از دنیا دريك ت

خود را پیدا كنند. نزديكي هنر، دين و احساس با متافیزيك نیز از اين نظر غیر قابل انكار 

است. منتهاي امر بايد توجه داشت كه پديده هاي مزبور برداشتهاي متافیريكي و 

ـ در  5نسازد.“ علم”حسي خود را با استدالالت ظاهرا علمي تو جیه ننموده و از آنها 

مورد تاثیر كتابهاي شاهرخ مسكوب در اين سي سال همینقدر بس كه ادبیات مدرن 

كشورما بدون برداشتهاي بكر او از اسطوره هاي شاهنامه فردوسي بسیار فقیر تر از 

آني بود كه هست. اگرتوجه دادن هاي او و محجوب به عصاره زبان نبود، انروزه همین 

ود است، در اختیار نداشتیم و زبان حوزه و زبان ترجمه همه چند نفسگاهي را كه موج

از دور با هموطنان صحبت ”ـ نگاه كنید به  3ي فضاي فرهنگي را اشباع كرده بود.

آبان  55، خسرو ناقد، سايت ايران امروز، “داشتن؛ در ششمین سالمرگ جمالزاده

رد انقالب ـ شوراي انقالب و مجلس خبرگان آن، قانون اساسي دست آو 13854

مشروطه را كه خونها براي آن ريخته شده بود به بهانه اينكه سندي كهنه و قديمي 

است، خواست پدران ما بوده و به تقاضاي نسل جديد پاسخ نمیدهد بدور انداخته؛ 

مفاد بجاي خود، هیچیك از مواد آنرا نیز در قانون اساسي جديد منظور ننمودند. بي 

اتفاق سرنوشت ساز از كجا بر میخاست؟ از بي اعنتائي  توجهي اكثريت مردم به اين

به قانون اساسي كه درتمام دوران حكومت شاه به هیچ گرفته شده بود و از بي 

توجهي به اهمیت كالم مكتوب در سیاست. قانون اساسي جمهوري اسالمي با 

به زباني متناقض، روحي دو گانه و متضاد به شكلي پارادوكسال آن دوگانگي را كه 

صورت دولت در دولت، نهادهاي انتخابي و انتصابي و واليت مطلقه فقیه در مقابل 

رئیس جمهور منتخب مشاهده میكنیم منعكس میسازد. علت اين دو گانگي برداشت 

متضاد از منشا قدرت در حكومت بود. در بعضي از مواد اين قانون قواي حكومت )با 
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ز ملت دانسته میشود و در مفاد و تعداد توجه و در نظر گرفتن مذهب شیعه( ناشي ا

ديگري از مواد آن منشا قدرت اراده اليزال الهي است كه به نمايندگان آن يعني بخش 

كوچكي از روحانیت سیاسي تفويض شده تا تحت نام خبرگان رهبري آنرا به واليت 

 فقیه بسپارند.
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