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چکيده
هستی و وجود ،راهبر اصلی مباحث فلسفی در آراي هستیشناسی مارتین هایدگر است.
وقتی هایدگر از لوگوس سخن میگوید ،درحقیقت در پی یافتن راهی براي رسیدن به
دریافت حقیقت هستی و وجود است .براي حصول به این امر ،هایدگر در طرح بحث
خود از لوگوس در پیوند با امر حقیقی ،لوگوس را در ساحاتی چون لوگوس بهمثابهي
سخنگفتن ،لوگوس بهمثابهي صدق و کذب (آشکارگی و پوشانندگی) ،لوگوس
بهمثابهي بازتابدهنده و ...بررسی میکند .نکته اینجاست وقتیکه در پرتو چنین تلقی
از لوگوس در اندیشهي هایدگر ،به خوانش مثنوي و غزلیات شمس میپردازیم ،تحقق
عینی وجوه مختلف لوگوس (زبان) را بهنحوتأملبرانگیزي در اشعار موالنا مشاهده
میکنیم ،چنانکه گاهی به دو وجه آشکارگی و پوشانندگی لوگوس (زبان) توجه نشان
میدهد و در مواقعی زبان را بهمثابهي امري پوشاننده فرض و گاه آن را به غبار و حجاب
نیز تشبیه میکند .همچنین در ابیاتی بر این نکته اصرار میورزد که زبان در توصیفِ
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حقیقتِ هستی ،ناقص و نارسان است و توانایی بازتاب حقیقت را ندارد .نوشتار حاضر
طرح و تحلیل چگونگی این فرایند خواهد بود.

واژههای کلیدی :زبان ،غزلیاتشمس ،لوگوس ،مثنوي ،موالنا ،هایدگر
 .۱مقدمه و بيان مسئله
برخالف آنچه گفته میشود ،قدمت لوگوس ( )Logos / λóγοςبهاندازهي قدمت تمدن
یونان باستان است ،به نظر میرسد که قدمت این واژه بیش از اینهاست و شاید به قدمت
حضور انسان در کرهي زمین برگردد .در اکثر تمدنهاي بزرگ قدیم از مفهوم لوگوس
گفته شده و به گونههاي مختلف در میان تمدنهاي گذشته رواج داشته است 1.بهاذعان
متفکران غربی بحث دربارهي مسئلهي لوگوس بهصورت جدي از تمدن یونان آغاز شده
است .واژهي «لوگوس» بهمعناي عقل و خرد ،پیش از ظهور جدي فلسفه در کنار واژگان
دیگري چون «میتوس» ( )Mythos /μŨθοςبهمعناي «باور» و «ادراک حسی» به کار
میرفت که با ظهور فلسفه در یونان ،واژهي «لوگوس» بهتدریج متمایز شد و هرکدام از
این دو اصطالح درحقیقت نمایندهي مکتبی خاص شدند و به کشمکش با یکدیگر
پرداختند ،بهطوريکه بهگفتهي پژوهشگران فلسفه میتوان کل تاریخ فلسفه را کشمکش
میان لوگوس و میتوس دانست که درنهایت با تمایز لوگوس ،وجه عقالنیت برجسته شد.
«در تاریخ فلسفهي یونان میان دو اصطالح میتوس و لوگوس کشمکشی دائمی وجود
داشته و ازجمله دستاوردهاي این امر ،کشف ویژگی تفکر عقلانگار و ظهور متافیزیک
بودهاست» (کمالی .)12:1395 ،عالوه بر تمدن یونان ،ادیان سامی برخاسته از شرق جهان
نیز از مبحث لوگوس غافل نبودهاند و چهبسا این مفهوم را محوريترین مفهوم در آموزه-
هاي خود میانگاشتند .در آیین یهودیت ،مسیحیت و اسالم و لوگوس در جامهي کلمات
گوناگون ولیکن تقریباً با معناي مشترک مطرح شده است .مفهوم لوگوس در آیین یهود
با عنوان مِمرا ( )memraدر مسیحیت با عنوانهاي حکمت یا سوفیا ( )sophiaو در
اسالم با عنوان کلمه آمده است .آنچه از لوگوس در سنت اسالمی باعنوان کلمه بیان شده،
بهصورت بنیادین در قرآن کریم قابلمشاهده است .آنجا که خداوند در قرآن کریم براي
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آفرینش موجودات از کلمهي «کُن» استفاده میکند و این بدینمعناست که در اسالم «کلمه،
منشأ پیدایش عالم است و سخن ،اساسِ آفرینش هستی به شمار میآید» (دینانی،
 .)385:1389بدینوسیله چنانکه پیداست کلمه در سنت اسالمیبا مسئلهي آفرینش گره
خورده و درحقیقت سبب پیدایش هستندگان است .وجود چنین تلقی از لوگوس در
سنت اسالمی ،قلمروهاي مختفی چون فلسفه ،عرفان ،کالم و ...را درهمنوردید ،چنانکه
لوگوس در قالب مفهوم زبان ،کلمه ،سخن و ...در سنت عرفان ایرانی -اسالمی قابلبررسی
است .ما در پژوهش حاضر برآنیم که در پرتو دیدگاه هستیشناسانهي هایدگر از مفهوم

لوگوس و تعینات آن ،طرح و طبقهبندي و تحلیل تازهاي از لوگوس در مثنوي و غزلیات
شمس داشته باشیم .نگارندگان بر این باورند که دستاوردهاي این پژوهش ساحات نو و
جدیدي را در حوزهي مولويپژوهی و قابلیتهاي نهفته در اشعار موالنا خواهد گشود.
 .۱.۱پيشينه و روش پژوهش
دررابطه با موضوع مقالهي حاضر پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ اما میتوان به پارهاي
از پژوهشها اشاره کرد که مستقیم یا غیرمستقیم با پژوهش حاضر ارتباط پیدا میکنند؛
براي نمونه به بعضی از آنها اشاره میکنیم .پژوهشی در کتاب عرفان و تفکر توسط امید
همدانی انجام شده است که در آن تأمالت عرفانی مولوي را با عناصر عرفانی در طریق
تفکر هایدگر موردبررسی تحلیلی ـ انتقادي قرار داده است .وي در فصل ششم کتاب
موردنظر ،متافیزیک زبان و تفکر را در آراي مولوي شرح داده و در پرداختن به زبان از
منظر موالنا صرفاً به جنبهي آشکارگی و ناقصبودن زبان ازمنظر مولوي بهطور بسیار
موجز و گذرا پرداخته است؛ اما این ویژگی را در آراي مارتین هایدگر ،در فصل هفتم
همین کتاب باعنوان «هایدگر ،مسئلهي زبان و طریق تفکر» دنبال نکرده و صرفاً به آراي
زبانی هایدگر متقدم اشاره کرده است.
پژوهش بعدي باعنوان «زبان در زبانِ موالنا» از محمد تقوي است .بحث اصلی این
مقاله توجه ویژه ي مولوي به زبان و آراي عرفانی گوناگون وي در ارتباط با زبان است.
این پژوهش به بحث پوشانندگی و آشکارگی و نیز به نارسایی زبان ازمنظر مولوي اشاره
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و آن را درارتباط با تحلیلهاي فالسفه ،زبانشناسان و پژوهندگانِ عرصهي دین و عرفان
بهصورت کلی بررسی کرده است و به ابعاد مختلف زبان ازمنظر مولوي ،اعم از سکوت،
گفتن و شنیدن و ...نیز میپردازد.
پژوهش بعدي با عنوان «کارکردهاي الهیاتی سکوت در آثار موالنا» از قاسم کاکایی و
اشکان بحرانی است .محور اصلی بحث این پژوهش بررسی انواع سکوت در آثار مولوي
است که در خالل این مباحث بهصورت بسیار موجز و گذرا ،صرفاً به بحث پوشانندگی
زبان ازمنظر مولوي اشاره شده است.
و در پژوهشی با عنوان «ابهام و دوگانگی زبان در مثنوي موالنا» از علی بادامی چنانکه
از عنوانش برمیآید ،مسئلهي ابهام و دوگانگی زبان صرفاً در مثنوي معنوي مطرح شده
است ،بدون اینکه آراي مولوي در باب زبان در مواجههي نظري با فلسفه یا رویکرد
زبانشناختی و ...موردتأمل قرار گرفته باشد.
قدرتاهلل طاهري در مقالهي «ماهیّت زبان و محدودیتهاي آن در نظریهي موالنا» بر
این باور است که موالنا ضمن اینکه به دوعالم پیشازبانی (جهان امر واقع) و عالم زبانی
(نظم نمادین) قائل است ،بر نابسندگی زبان در تبیین جهان امر واقع پیش از اندیشمندان
غربی پی میبرد و ضمن اینکه اقتدار و تسلط زبان را بر آدمی میپذیرد ،مانند هایدگر
خروج از زبان را ناممکن میداند.
آنچه پژوهش حاضر را از پژوهشهاي باال متمایز میکند ،تحلیل ساحات مختلف
زبان (لوگوس) در مشرب عرفانی موالنا در پرتو آراي هستیشناختی هایدگري است.
حال آنکه در پژوهشهاي انجامشده در اغلب موارد بهصورت بسیار گذرا به آشکارگی
و پوشانندگی زبان (لوگوس) در اشعار و آثار موالنا صرفاً براساس متن اشعارش بی
رویکرد نظري یا با رویکرد نظري ترکیبی ،اعم از فلسفهي زبان ،زبانشناسی و ...بسنده
شده است .این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با منابع کتابخانهاي انجام شده است.
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 .۲چارچوب نظری
در برآیندي کلی می توان تطورات مفهوم لوگوس را در سنت غربی به دو دوره تقسیم
کرد :دورهي اول که از یونان قدیم تا قرن بیستم را دربرمیگیرد ،لوگوس غالباً در مفهوم
عقل در آثار فلسفی بهکار میرفت؛ اما در قرن بیستم لوگوس در مفهوم زبان ،در کانون
تأمالت فلسفی ،اعم از فیلسوفان تحلیلی ،فیلسوفان قارهاي و فیلسوفان زبان قرار میگیرد.
هایدگر ،فیلسوف بزرگ فلسفهي قارهاي ،به تفصیل در باب لوگوس در آثار متقدم و
متأخر خود سخن رانده است .ما در اینجا به طرح و شرح آراي وي دراینباره میپردازیم.
 .۱.۲لوگوس ازمنظر هایدگر
هر آنچه در فلسفهي هستیشناسی هایدگر بیان میشود ،بدونشک داراي ارتباط تنگاتنگ
با پرسشی است که هایدگر آن را «پرسش هستی» یا «حقیقت» مینامد و اذعان میکند که
این پرسش بنیادین در طول تاریخ فلسفه به دست فراموشی سپرده است و باید دوباره آن
را احیا کرد .هایدگر درجهت احیاي این پرسش ،آراي فلسفی خود را بیان میکند و هدف
از بیان تأمالت فلسفیاش را صرفاً دستیابی به آنچه مربوط به این حقیقت است ،ذکر
میکند .او همهي بررسیهاي وجودشناسانهي خود را در پرتو روشنایی چراغ هستی
ممکن میداند« :این اونتولوژي را نمیتوان به کفایت تفسیر کرد؛ مگر پس از اینکه پرسش
از هستی همچون سررشتهاي راهنما روشن شده و پاسخ یافته باشد» (هایدگر.)۶ :1397 ،
هایدگر در بند هفتم هستی و زمان درخالل توضیحاتش درباب روش پدیدارشناختی ،بر
مفهوم پدیده 2تمرکز میکند و به بحث از پدیدار میپردازد و به پنهانشدگی خصلتهاي
اصیل یک پدیده در زیر الیهي نمودها اشاره میکند و بعد از تشریح مفهوم پدیده که آن
را در ارتباط با مبحث پدیدارشناسی توضیح میدهد ،الزم میبیند که براي روشنسازي
مفهوم پدیدارشناسی بهعنوان دانش پدیدهها به مفهوم لوگوس نیز بپردازد و واژهي
لوگوس یونانی را ریشهشناسی کند« :اما پیش از تثبیت مفهوم مقدماتی پدیدهشناسی الزم
است معناي لوگوس را نیز حصر کنیم تا بدینترتیب روشن سازیم که پدیدهشناسی
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بهطورکلی به چه معنا میتواند علمِ پدیدهها باشد» (همان .)43 :هایدگر براي ریشهشناسی
لوگوس به سراغ زبان یونانی میرود تا بدینوسیله بتواند به اصطالحِ لوگوس ،بهصورت
عمیقتري دسترسی یابد .تالش هایدگر براي فهم اصطالح لوگوس ازطریق ریشهشناسی
را میتوان نوعی بررسی تاریخی نیز درنظر گرفت که بیشباهت با کارکرد فلسفی اصطالح
«اعاده» نیست« :اعاده ،فرایندي فلسفی است که در آن به تاریخ فلسفه ،نظري قهقرایی
میافکنیم تا تالش کنیم که در پرسش یا در مفهومی ،به طریقی اصیلتر تأمل کنیم»
(آ.جانسون .)11۶ :1398 ،اصرار هایدگر درارتباط با بررسی تاریخی لوگوس بدیندلیل
است که نمود چندانی براي رهنمونشدن به مفهوم حقیقی لوگوس وجود ندارد و آشکار
است که براساس مؤلفههاي معاصر نمیتوان به بررسی لوگوس پرداخت و به همین دلیل
باید به تاریخ رجوع کرد .وي با رجوع به آثار هراکلیتوس ،بهدنبال پاسخ خود میرود و
قطعهي پنجاهم رسالهي هراکلیتوس را موردمداقه قرار میدهد .هراکلیتوس در قطعهاي
در باب لوگوس میگوید« :دانایی ،نه گوشدادن به من ،بلکه به لوگوس است .همسخن
شدن که همهچیز یکی است» (خراسانی.)239 :1370،
به نظرمیرسد آنچه که هایدگر در فلسفهي خود درارتباط با مسئلهي هستی و
موردغفلت واقعشدن آن توسط تاریخ فلسفه میگوید ،بیشباهت با بحث وي دربارهي
لوگوس نیست .واکاوي هایدگر از لوگوس کامالً مطابقت دارد با این نکته که تاریخ فلسفه
از دوران افالطون و ارسطو تا قرنها بعد نتوانست چنانکه باید از مفهوم لوگوس بپرسد
و معناي اصیل این اصطالح بنیادي را مکشوف کند .هایدگر بر این باور است که لوگوس
در تاریخ فلسفهي غرب داراي داللتهاي گوناگونی اعم از عقل ،حکم ،مفهوم ،تعریف،
دلیل یا نسبت ،در نزد فالسفه ي بزرگ یونان همچون افالطون و ارسطو بود و داللت
بنیادین واحدي براي آن وجود نداشت و چنانکه پیداست ،معانی لوگوس متغیر و با هم
متفاوت بودند و ازنظر هایدگر «این داللتها از هم متنافر میشوند ،بیآنکه ایجاباً به
وسیلهي داللتی بنیادي هدایت شوند» (هایدگر .)43 :1397 ،هایدگر ریشهي ابهام معنایی
لوگوس را در تفاسیر گوناگون از این اصطالح در دوران مختلف ذکر میکند و
«داللتهایی که براي این واژه درطول تاریخ فلسفه ذکرشده را قابلاعتماد و عناوینی
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شایسته براي آن نمیداند» (کمالی .)12 :1395 ،هایدگر در ادامه معانی گوناگون و مختلف
واژهي لوگوس را نشانه و نمود فرض میکند و معتقد است که این نمودها تا زمانی پایدار
و ثابت میمانند و معناي اصیل را میپوشانند که امر تفسیر یا هرمنوتیک نتواند معناي
اصیل این اصطالح را دریابد« .اما درواقع امر این نمودي بیش نیست که تا زمانی پابرجا
میماند که تفسیر از درک مناسب داللت بنیادي در معناي نخستینیاش ناتوان باشد»
(هایدگر .)43 :1397 ،این بدینمعناست که داللتهاي گوناگون این واژه در دورههاي
مختلف کارکرد این اصطالح را در خود تا حدودي حفظ کردهاند و میتوانند سرنخی
براي رسیدن به داللت اصیل لوگوس باشند و ما را به داللت بنیادین آن برسانند .در این
مورد مفهوم اصلی لوگوس در پس مفاهیم گوناگون پنهان میشود؛ ولی میتوان ازطریق
ردیابی معانی بازمانده ،بهمعناي اصیل این اصطالح دست یافت« .این جنبهها (داللتها)
هنوز ناگفته باقی ماندهاند و ازهمینرو امکانهایی براي اندیشیدن درمورد لوگوس بهدست
میدهند» (آ.جانسون)11۶ :1398 ،؛ بنابراین همهي داللتهاي لوگوس تفسیري از این
واژه هستند و لوگوس راز وجودیافتن چنین معانی و داللتهایی است« .سایر معانی
لوگوس از مبنایی واحد منتزع شدهاند که هایدگر میکوشد نحوهي انتزاع آنها را براساس
معناي اصیلی که به لوگوس نسبت میدهد ،شرح دهد» (حسینی.)54 :1397 ،
 .۲.۲لوگوس بهمثابهی «سخنگفتن»
هایدگر باور دارد که لوگوس با قوهي سخنگویی و درمجموع با زبان در پیوند است و
در هستی و زمان است که وي اصطالح لوگوس را از ریشهي «لِگین» ()Legin / λɛ́γειν
بهمعناي «سخنگفتن» و «گفتن» فرض میکند و معناي ابتدایی آن در یونان باستان را
«فرونهادن» و «پیشنهادن» میداند که داراي مفهوم «گردآوري» و «جمعآوردن» بهمنظور
حفاظت و سروسامان دادن است و با توجه به این مفاهیم و داللتهاي نهفته ،ترجمهي
داللت بنیادین لوگوس را به گفتار ( )Redeبرمیگرداند و داللتهاي گوناگون لوگوس
را بهعنوان پوشانندههایی میداند که «داللت اصیل گفتار را که بهقدرکافی روشن است،
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مستور ساختهاند» (هایدگر .)43 :1397 ،هایدگر اعتقاد دارد معانی مختلفی که از دیرباز
براي لوگوس تعریف شدهاست ،بههمراه «تمامی تفاسیر و تعابیر در این وادي ،همواره
معناي بنیادین این کلمه را محجوب ساختهاند و بهعبارتی نمیتوانند معناي بنیادین
لوگوس را فروشکافی کرده و از آن پاسداري کنند» (کمالی .)13 :1395 ،هایدگر پس از
ترجمهي لوگوس به گفتار براي جلوگیري از کجفهمی ،به این نکته نیز اشاره میکند که
نباید گفتار را بهمعناي امروزي بیان یا حکم تلقی کرد و اگر این معنا از گفتار فهمیده
شود ،ترجمه ي لوگوس به گفتار ممکن است داللت خود را از دست بدهد؛ پس از نظر
هایدگر « λό́́́γοςبهمعناي حکم نیست و درهرصورت در وهلهي اول بهمعناي حکم
نیست ،اگر از حکم ،عملِ «ربطدادن» یا «موضعگیري» فهمیده شود» (هایدگر:1397 ،
 .)43در آخر باید به این نکتهي مهم نیز اشاره کرد که هایدگر در هستی و زمان لوگوس
را به سخن یا گفتار ترجمه میکند و پس از هستی و زمان از لوگوس معناي صرف زبان
را میفهمد .این بدینمعناست که هستی و زمان براي آثار واپسین هایدگر تمهیدي
مقدماتی یا یک موضع انتقالی محسوب میشود و آنچه که از مفهوم زبان بهصورت
خالصه در این کتاب آمده بود ،در آثار واپسینش گسترش مییابد« .نخستین پیشنهادهها
در برداشت از زبان در هستی و زمان یافتنی است و میتوان گفت که این کتاب یک
موقعیت انتقالی دارد» (احمدي.)441 :1382 ،
 .۳.۲لوگوس بهمثابهی «صدقوکذب» (آشکارگی و پوشانندگی)
در تاریخ فلسفهي غرب تا پیش از هایدگر و البته تحتتأثیر ارسطو ،صدق و کذب ارتباط
تنگاتنگی با مسئلهي حقیقت داشته و در ذیل عنوان «نظریهي مطابقت» مطرح میشده
است .به اعتقاد فالسفهي کالسیک ،در تعریف نظریهي مطابقت« :گزارهها باید با
واقعیتها ،راستیآزمایی و اثبات شوند .احکام ،گزارهها یا قضایا تنها در صورتی درست
یا صادق اند که در عمل با شیء یا موقعیتی که به آن اشاره دارند ،مطابقت داشته باشند.
هر گزاره یا صادق است یا کاذب» (واتز)91 :1398 ،؛ اما هایدگر برخالف فالسفهي
سنتی ،دو مفهوم صدق و کذب را در قدم نخست در پیوند با مبحث لوگوس و بهمعناي
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آشکارگی و پوشانندگی بیان میکند و در پی آن ،واژهي یونانی آلتئیا ( )Aletheiaرا که
فالسفهي کالسیک آن را بهمعناي حقیقت میفهمیدند ،مطرح میکند و معناي ناپوشیدگی
را براي آن برمیگزیند؛ بنابراین ازنظر هایدگر «ناپوشیدگی[ α-λή́θεια ،آ-لتئیا] به
[ λό́́́γοςلوگوس] تعلق دارد» (هایدگر.)285 :1397 ،
هایدگر پس از ریشهشناسی لوگوس و تعیین یک داللت بنیادین ،به تفسیر لوگوس و
تبیین جوانب آن درارتباط با برخی اصطالحات یونانی میپردازد و معناي گفتار را با
معناي «دِلون» یونانی بهمعنی پدیدارساختن چیزي که گفتار از آن میگوید ،نزدیک میبیند
و این کارکرد گفتار را بهمثابهي آپوفاینستايِ ارسطو میداند« .لوگوس بهمعناي گفتار بیشتر
بهمعناي [ δηλοŨνدِلون] ،یعنی آشکارساختن چیزي است که در گفتار «از آن گفته»
میشود .ارسطو این نقش گفتار را بهطوردقیقتر بهمثابهي [αποφά́ινεσθαιآپوفاینستاي]
تبیین کردهاست» (همان.)43 :
هایدگر پس از التفات به مصطلحات یونانی و ذکر کارکرد نزدیک آنها با کارکرد
گفتار ،درنهایت لوگوس یا گفتار را بهمثابهي یک آشکارکننده فرض میکند و در بافت
گفتاري «لوگوس یا سخن را هم براي گوینده و هم براي مخاطب ،آشکارکنندهي چیزي
که خود این سخن از آن به دست میآید ،در نظر میگیرد» (جابري )81 :1397 ،و پس
از آن به مجال آشکارکنندگی لوگوس و دسترسپذیرنمودن آنچه باید آشکار شود ،اشاره
میکند λό́́́γος« :میگذارد چیزي ،یعنی چیزي که گفتار دربارهي آن است ،براي گوینده
(واسطه) و یا براي آنهایی که با یکدیگر سخن میگویند ،دیده شود (.)φά́ινεσθαι
گفتار از جانب خود [ απòآپو] ،مجال دیدن چیزي را میدهد که گفتار دربارهي آن است.
در گفتار [ απóφανσιςآپوفانسیس] تا جاییکه اصیل باشد ،آنچه گفته میشود باید از
آنچه که دربارهي آن گفته میشود به دست آید ،بهگونهاي که مشارکت گفتاري در آنچه
میگوید ،آنچه را از آن میگوید ،آشکار و بنابراین براي دیگري دسترسپذیر سازد»
(هایدگر.)43 :1397 ،
هایدگر در ادامهي سخنانش در باب مفهوم لوگوس ،امکان مجالدهندگی به پدیده
براي آشکارشدن را درهم تنیده با اشارهکردن لوگوس به آن پدیده میداند ،بهاینمعنا که
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لوگوس همزمان با مجال براي پدیدارشدگی به آن پدیده اشاره میکند تا پروسهي
آشکارکنندگی به وقوع پیوندد؛ ازاینرو هایدگر لوگوس را همچون امکان دیدنگذاري
اشاري مینامد و کارکرد آن را تا اینجا صرفاً به منصهي ظهورآوردن پدیدهها میداند.
هایدگر تحقق پارادایم دیدن گذاري اشاري میان لوگوس و پدیده را در ارتباط با کارکرد
همنهاد یا سنتز یا آپوفانتیک سخن مطرح میکند ،بهاینمعنا که «لوگوس شأن اظهارکنندگی
و بیانگري ( )apophantic functionداشته و متوجه پدیدار است» (کمالی.)13 :1395 ،
سخن بهواسطهي دارابودن سطح آپوفانتیک پیوندي را میان امکان دیدنگذاري اشاري
لوگوس و پدیده ایجاد میکند و یونانیان نیز بر این باور بودند که «میان آنچه آشکار
میشود و آنچه به سخن آورده میشود ،پیوندي ذاتی وجود دارد» (ویس)2۶7 :1397 ،؛
بنابراین زمینهاي فراهم میشود تا لوگوس بتواند در کنار پدیده قرار گیرد و بهمثابهي
پدیده در نظر گرفته شود« .چون نقش  λό́́́γοςبهمثابهي ( απóφανσιςآپوفانسیس) در
مجال دیدهشدن به چیزي ازطریق اشاره قرار دارد λό́́́γος .میتواند ساخت صوري
( σÚνθεσιςسینزسیس) [سنتز یا همنهاد] را داشته باشد .در اینجا پیشوند ( συνسین)
[هم ]-داللتی محضا آپوفانتیک دارد که بدین معناست :مجال دیدهشدن دادن به چیزي در
باهمبودگیاش با چیزي ،به چیزي به مثابهي چیزي» (هایدگر.)44 :1397 ،
پیرو همین مطالب ،هایدگر چنین ادامه میدهد که به این علت که لوگوس میتواند
دیدنگذاري اشاري یا مجال دیدندادن باشد و چیزي را آشکار کند ،این آشکارسازي
میتواند درست یا نادرست باشد ،بدینمعنا که لوگوس بعد از مجا ِل دیدهشدن میتواند
حقیقت اصیل پدیدهها را همان گونه که هستند ،نشان دهد و از خفا بیرون آورد و نیز آن
را پنهان کند و حقیقت پدیدهها را در پسنمودهاي دیگر جا بزند و این حقایق را آنگونه
که نیستند به ما بنمایاند .هایدگر براي نشاندادن درستی و نادرستی آشکارگی لوگوس از
صدق و کذب لوگوس براي آشکارگی میگوید و تعریفی از چگونگی صادق و
کاذببودن ارائه میدهد« .:و باز چون  λό́́́γοςیک مجال دیدهشدن دادن است؛ بنابراین
میتواند صادق یا کاذب باشد »...حقیقیبودن  λό́́́γοςبهمثابه [ αληθεν́εινآلتوآین،
ناپوشیده یا حقیقی بودن] به این معناست که در[ λέγεινلگین ،گفتن] بهمثابهي
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[ αποφά́ινεσθαιآپوفاینستاي ،مجال دیدهشدن دادن] هستندهاي را که از آن [سخن]
گفته میشود ،از خفا بیرونآوردن و بهمثابهي چیزي ناخفی ([ )αληθέςآلته] مجال
دیدهشدن دادن یا کشفکردن .بر همین قیاس« ،کاذببودن» ([ )ψεÚδεσθαιپسودستاي]
همان فریب دادن به معناي پوشاندن است؛ یعنی چیزي را جلوي چیزي قراردادن «به
شیوهي مجال دیدهشدن دادن» و بدینترتیب آن را بهعنوان چیزي که آن نیست جازدن»
(همان .)44 :بنابر سخنان هایدگر ،در باب صدق و کذب لوگوس و ارتباط آن با سطح
آپوفانتیک سخن می توان گفت که «ساخت سنتزي و ساخت بهمثابهي چیزي موجب
میشود که لوگوس امکان پوشاندن بیابد» (حسینی.)55 :1397 ،
نکته ي مهم دیگري که باید درباب خصلت کذب لوگوس افزوده شود ،این است که
هایدگر کاذب بودن (پوشانندگی) لوگوس را در ابعاد دیگري نیز بررسی میکند و آن
زمانی است که هایدگر از دازاین نااصیل میگوید و لوگوس را بنابر اقتضاي این موقعیت

3

تبیین مینماید .به باور هایدگر ،زبان در دسترس دازاین نااصیل و غافل در هرروزینگیاش
امکان دارد تبدیل به پرگویی شود و این تبدیل در وضعیت هرروزه ،درارتباط با آشکارگی
پدیدهها بهعنوان یک پوشاننده عمل کند« .گفتار که به تقویم وجودي ذاتی دازاین تعلق
دارد و در تحقق گشودگی آن سهیم است ،این امکان را دارد که به پرگویی تبدیل شود و
در این مقام بیش از آنکه در -جهان -هستن را در فهمی تشریح شده باز نگاه دارد ،آن را
میبندد و هستندهي درونجهانی را میپوشاند» (هایدگر.)225 :1397 ،
 .۴.۲لوگوس بهمثابهی بازتابدهنده
نکتهي قابلتوجه درارتباط با مسئلهي آشکارکنندگی و پوشانندگی لوگوس این است که
لوگوس هستندهها را صرفاً آشکار میکند و میپوشاند یا این پدیدهها 4هستند که در
آینهي لوگوس هرطور که خود بخواهند ،جلوه میکنند؟ هایدگر هنگامیکه در بند هفتم
هستی و زمان پیش از پرداختن به تعریف لوگوس به مفهوم پدیده میپردازد ،به آشکارگی
پدیدهها نیز اشاره میکند و پدیدارها را با ریشهیابی اصطالح «فاینومنون» خودنشاندهنده
و آشکار معرفی مینماید .نوعی از آشکارگی که ازسوي پدیدهها صادر شده و لوگوس
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در وهلهي نخست صرفاً این آشکارگی ازسوي پدیدهها را در خود نشان میدهد .این
بدینمعناست که هستنده در آشکارشدن مستقل عمل میکند و میتواند هر لحظه خود را
به شکلی نشان دهد« .اصطالح یونانی ( φαινóμενονفاینومنون) که واژهي «فنومن» به
آن برمیگردد ،از فعل ( φάινεσθαιفاینستاي) مشتق میشود که بهمعناي خود را نشان
دادن است؛ پس [ φαινóμενονفاینومنون] بهمعناي چیزي که خود را نشان میدهد،
خودنشاندهنده و آشکار است .خودِ [ φάινεσθαιفاینستاي] شکلی میانواکی از φάινω

[فاینو] به معناي آوردن در روشنایی روز ،در روشنایی قراردادن است ...روشنایی یعنی
چیزي که در آن چیزي آشکار و در خودش مشهود تواند شد( ».همان .)38 :هایدگر با
حفظ استقالل تام خودنشاندهندگی پدیدهها ،به تغییر حالت آشکارگی پدیدهها متناسب
با دسترسی به آنان نیز اشاره میکند و بر این نکته اصرار میورزد که پدیده میتواند بنابر
ارتباط ما خود را نشان دهد ،بهطوريکه متناسب با شیوهي دسترسی ما بهگونههاي مختلف
جلوه کند« .اما هستنده میتواند متناسب با شیوهي دسترسی [ما] به آن خودش را به
وسیلهي خودش بهگونههاي مختلفی نشان دهد؛ حتی این امکان وجود دارد که هستنده
خودش را بهمثابهي چیزي نشان دهد که در خودش آن نیست .در اینگونه خود را
نشاندادن ،هستنده ،این یا آنگونه مینماید .این نوع نشاندادن را ما وانمودن [تظاهر]
مینامیم ...بهمعناي چیزي است که شبیه چیزي مینماید[ ،بهمعناي] وانموده و نمود است.
 ...چیزي است که خوب مینماید؛ اما درحقیقت آنگونه که مینماید ،نیست» (همان:
.)39 -38
 .۳زبان (لوگوس) در اندیشهی موالنا
چنانکه در مقدمه اشاره کردیم ،تردیدي نیست که مفهوم لوگوس در سنت غربی و شرقی

(اسالمی) از حیث تبارشناختی تفاوتهایی با هم دارند؛ اما چنانکه هایدگر در کتاب زبان
خانهي وجود و در گفتوگو با فیلسوف ژاپنی یادآور میشود ،قرابتهاي قابلتأملی میان
سنت غربی و اسالمیدرباب لوگوس (زبان) وجود دارد (هایدگر )32 :1392 ،چنانکه
تحقق آنچه را که هایدگر در آراي هستیشناسانهي خود درارتباط با آشکارگی و
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پوشانندگی لوگوس یا زبان بیان میکند ،در عرفان ایرانی ـ اسالمیقابلیت بررسی پیدا
میکند تاآنجاکه براساس آن میتوان گفتوگویی بین دو سنت غربی و شرقی برقرار کرد.
دراینمیان ،موالنا جاللالدین در بین عرفاي ایرانی که به پدیدهي زبان توجه نمودهاند،
جایگاه ویژهاي دارد .مولوي در آثار خود ،بهطورخاص مثنوي شریف و غزلیات شمس،
به زبان 5و جوانب آن بهطورگستردهاي میپردازد .یکی از جوانب مهم زبان که موالنا در
تأمالت عرفانی خود به آن اشاره میکند و آن را جزء کارکردهاي بنیادین زبان برمیشمرد،
جنبهي آشکارگی است .در اغلب موارد هنگامیکه موالنا از زبان سخن میگوید ،آن را
ازجهت کارکردهایش در پیوند با حقیقت و نیز کیفیات نفسانی یا صفات درونی مرتبط
با تجارب عرفانی در نظر میگیرد و به نقاط قوّت و ضعف زبان در این عرصه و چگونگی
ارتباطش با مقوالت غیرمحسوس اشاره میکند .موالنا در فیهمافیه میگوید« :و تن تو بر
لب دریاست و جان تودریایی است نمیبینی درو چندین ماهیان و ماران و مرغان و خلق
گوناگون به درمیآیند و خود را مینمایند وباز به دریا میروند ،صفات تو مثل خشم و
حسد و شهوت و غیره ازین دریا سر برمیآرند؛ پس گویی صفات تو عاشقان حقّند
لطیف ،ایشان را نتوان دیدن اال بهواسطهي جامهي زبان ،چون برهنه میشوند از لطیفی
در نظر نمیآیند»(موالنا .)۶3 :1378 ،موالنا پس از اشاره به جنبهي آشکارگی زبان بر این
نکته تأکید میورزد که آیا زبان بهعنوان امري طبیعی در عالم مخلوقات میتواند جلوهاي
تمامنما از حقیقت و پدیدههاي ماورایی را بنمایاند؟ در اینجا باید به این نکته بهصورت
گذرا اشاره کرد که به باور موالنا زبان داراي سطوح گوناگونی است و یکی از این مراتب
زبان ،سبب گمراهی عارف از دستیابی به حقیقت است و این گمراهی ازنظر وي کاربرد
زبان در پایین ترین سطح ،یعنی کاربرد در عالم کثرت ،تضاد و دگرگونی است .ازنظر
موالنا زبان در این موضع براي هدفی دیگر به کار گرفته شده و از مسیر حقیقی خود دور
گشته و این دورشدن از هدف و رخداد تخلف ،جزو ذات زبان در این جایگاه است.
«آنچه به سخن پایین یا اَدنی مربوط میشود ،این است که براي کالم مقصود دیگري در
نظر گرفته شدهاست که ممکن است گاهی در آن تخلف صورت پذیرد .این نوع کالم
بهگونهاي است که حتی اگر در مترتبشدن غرض بر آن صورت نگیرد ،امکان تخلف در
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آن همواره مطرح خواهد بود» (دینانی .)408 :1389 ،در سطحی دیگر نیز زبان ازمنظر
موالنا تنها راه رسیدن به حقیقت است و درحقیقت همان سخن برتر و ازلی است و در
این تلقی ،زبان از هرگونه تسلط انسانی بهدور است و درجهت حقیقی بهکار گرفته میشود
و درست در همین جایگاه است که مولوي در ابیات بسیاري دعوت به سکوت و شنیدن
میکند تا آن سخنی که سخن نخستین خوانده میشود ،تحقق پیدا کند .سکوتی که عارف
را تبدیل به زبان حقیقت میکند و ازاینرو موالنا همهي مخلوقات را همچون نايِ پرشده
از نواي حق ۶میداند« .مولوي خود را در مقام سکوت همچون یک نی میبیند که بر لبان
مرد نایی نهاده شدهاست و آنچه از او برون می تراود ،از او نیست؛ بلکه از آن سوست.
ازمنظر موالنا آنکس که از خود خالی میشود و به خاموشی میرسد و خالی میماند ،از
خداوند پر میشود» (نراقی98 :139۶ ،ـ  .)99قصد این مجال نیز بر این است که به زبان،
در برداشت نخست موالنا بپردازد؛ زیرا به بحث اولیهي هایدگر در باب لوگوس نزدیک
است .مولوي در تأمالت عرفانی خود براي زبان بهمثابهي لوگوس هایدگري عالوه بر
بُعد آشکارکنندگی ،بُعد پنهانسازي را نیز مطرح میکند و در ساحتی دیگر ،زبان را
پدیدهاي نارسان و معیوب در امر بازتاب حقیقت و هر آنچه مرتبط با حقیقت است ،در
نظر میآورد .این بدینمعناست که زبان میتواند ماهیت اموري مثل صفات درونی انسان
را صرفاً بنا بر اقتضاي این جهانی نشان دهد؛ ولی نمیتواند آنچه را که به ذات و حقیقت
صفات باطنی مربوط میشود ،در خود انعکاس دهد و درواقع در انجام این امر نارسان
است« .اما زبان اگرچه میتواند ترجمان احوال و معانی درونی آدمی باشد ،همواره براي
بیان تجارب فراحسی که تجربهي عرفانی هم در ذیل آن میگنجد ،ناقص و نارساست»
(همدانی.)21۶ :1387 ،

.۱.۳وجه دوگانهی آشکارگی و پوشانندگی زبان (لوگوس) در مثنوی و غزليات شمس
موالنا در غزلیات شمس و مثنوي معنوي در ابیاتی ،از جنبهي تعارض زبان بهمثابهي
لوگوس میگوید و این مفهوم را بهصورت غیرمستقیم ،با تشبیه وجوه دورویهي زبان به
برخی پدیدهها که خاصیت پوشانندگی و یا ابهامافکنی دارند و یا با تشبیه به دو امر متضاد
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بیان میکند و در بیتهاي موردنظر ،از دو وجه زبان بهصورت یکسان میگوید و هیچ
کدام را از دیگري قويتر و برتر نمیداند .موالنا سیالنِ پیدرپی وجوه دوگانهي زبان را
به صورتهاي مختلفی بیان میکند؛ براي مثال در بیت زیر دوگانگی و تعارض سخن را
همچون موجودي ترسیم میکند که در ذات و اصالتش داراي دو صورت و دو وجه سپید
و سیاه است و بهوسیلهي این دورویی ،مولوي زبان را بدیننحو معرفی میکند:
بــس کــه اصل سخــن دو رو دارد

یــک سپیــد و دگــر سیهفامــش
(موالنا)454 :1385 ،

و در بیتی دیگر از غزلیات ،گفتار را همچون دانههاي دامی میبیند که سبب گرفتاري
و دلمشغولی عارف میشود و این گرفتاري را مثل همیشه مایهگرفته از بیثباتی زبان در
امر آشکارگی و پنهانکنندگی ذکر میکند و این وجه آشکارگی زبان را همچون کلید و
وجه بهخفابرنده را مانند قفل میداند که عارف بهسبب آن ،گاه در روشنایی و گاه در
تاریکی قرار میگیرد:
گفتــه را دانههــاي دام مســـاز

که ز گفت است این گرفتاري

گه کلیــد است و گه قفل است

گــاه از او روشنیم و گه تاري
(همان)1123 :

در غزلی نیز دو جنبهي ناسازگار سخنگفتن را بهمثابهي امري که ایجادکنندهي
فرازوفرود است ،در نظر میگیرد و بدینوسیله خود را در استفاده از زبان گاهی در اوج
و گاهی در پستی و فرود و درمجموع در حالتی بیثبات میبیند:
نه باالیم نه پست اما،ولیک این حرف پست آمد

که گه زین موج بر اوجم ،گهی زان اوج در پستم

(همان)500 :
موالنا در بیتهایی از غزلیات شمس مانند هایدگر در بیان صدق و کذب لوگوس،
دقیقاً از اصطالح صدق و کذب براي شفافسازي ماهیت دوگانهي زبان استفاده و به
دوري از صدق و کذب زبانِ ظاهر توصیه میکند و خواستار این است که به نطق جان
گوش دهد و بوي خوش مشک و سیر جان را حس کند و از دوگانگی زبان عبور کرد:
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گــر بیـــان نطق کاذب نیــز هست

لیک بوي از صدق و کذبش مخبر است

بوي صدق و بوي کذبش گــول گیر

هسـت پیدا در نفس چون مشک و سیر
(موالنا ،13۶0،دفتر)4907-490۶ :۶

بنابر ابیات پیشین در باب وجوه دوگانهي زبان ،موالنا در ابیاتی از مثنوي نیز زبان و
بیان را همچون امري فرض میکند که خارج از تسلط سالک ،خود براي خود میگوید و
سبب زیان آدمی است و این جز بهواسطهي دوگانگی زبان به وجود نمیآید و به بیان
مولوي تعارض دوگانگی زبان ازسویی همچون خرمن و گنج بیپایان و ازسويدیگر
همچون «آتش» و «رنج بیدرمان» است:
اي زبان تـو بــس زیانــی بـر وري

چون توئی گویا چه گویم من تو را

اي زبــان هـم آتــش و هم خرمنی

چند این آتــش در این خرمن زنی

اي زبان هـم گنـج بیپایــان تویـی

اي زبــان هـم رنـج بیدرمان تویی
(همان ،دفتر)1217-1709 :1

 .۲.۳تفوق وجه پوشانندگی بر وجه آشکارگی در مثنوی و غزليات شمس
پس از ذکر ابیاتی که زبان در آنها داراي دو وجه آشکارگی و پوشانندگی است و
هیچ کدام از وجوه بر دیگري تفوق ندارد ،در گام بعدي در چند نمونه بیت از غزلیات و
مثنوي به احاطهي بُعد پوشانندگی نسبت به بُعد آشکارکنندگی زبان میپردازیم که در
آنها جنبهي پوشاندن ،اغلب از جنبهي آشکارگی پیشی میگیرد .مولوي در یکی از
بیتالغزلهاي خویش بهصورت واضح به آشکارکنندگی و پنهانکنندگی اشاره و از
اصطالح گفتن استفاده میکند .مولوي در این بیت ازیکسو زبان را داراي امکان
آشکارکنندگی ،همچون یکمرتبه پردهبرداشتن و آشکارنمودن و ازسويدیگر آن را داراي
ویژگی پوشانندگی همچون صدمرتبه پردهنهادن و پوشاندن درنظر میگیرد و این نکتهي
مهم را مطرح میکند که وجه پوشانندگی زبان بسیار قويتر از وجه آشکارگی آن است:
درج است در این گفتن ،بنمودن و بنهفتن

یک پرده برافکندي ،صد پردهي نو بستی
(موالنا)909 :1385 ،
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در بیتی دیگر نیز بهواسطهي وجه دوگانه و متعارض زبان همچون لوگوس در
نشاندادن و پوشاندن حقایق ،زبان را بهمثابهي مادهي مخدري که توهّم و دوبینی به وجود
میآورد ،معرفی میکند و براي جلوگیري از ایجاد این توهّم و خیال توسط زبان ،دعوت
به خاموشی و سکوت مینماید و گفتن را همچون جاه و مقامی میداند که باید از آن
دوري جست:
خامش کن و جاه گفت کم جوي

کایـــن جــاه مــزاج بنگ دارد
(همان)242 :

و در نمونه بیتی دیگر نیز دوگانگی زبان را با تشبیهی بیان میکند و پنهاننمودن توسط
زبان را به بیماري پیسی که بر پوست پیران مینشیند و رنگهاي گوناگون با خود دارد
تشبیه میکند ،بدینمعنا که نوعی سردرگمی و دوبینی به وجود میآورد:
خمــش باشــم لب از گفتن ببندم

که مشتی پیس با پیري قرین شد
(همان)23۶ :

در ابیاتی از مثنوي نیز اذعان میکند که باید براي یافتن مسیر و راه درست به امکانات
دیگر انسانی ،مانند قوهي دیدن رجوع کرد و براي راهیابی به ستارگان آسمان نگریست
و براي یافتن حقیقت و راه راستی نباید به امکان نطق و زبان توجه کرد؛ زیرا نطق سبب
تشویش نظر و گمراهی میشود .موالنا دلیل مدعاي خود را بهطورمجدد دوپهلویی ،یعنی
وجه روشن و تاریک زبان ذکر میکند و بر این نکته پا میفشارد که پس از بهکارگیري
نطق و بیانکردن دو حرف واضح و شفاف ،وجه تیرهي زبان در پی روان میگردد و
حقایق را در تاریکی فرومیبرد:
چشـــم در اِستــارگان نِه ،ره بجو

نطـــق تشویــش نظر باشد ،مگو

گر دو حرف صدق گویی اي فالن

گفـــتِ تیــره در تبع گردد روان
(موالنا ،13۶0 ،دفتر)1۶02-1۶01 :۶
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 .۳.۳زبان (لوگوس) بهمثابهی غباری پوشاننده در مثنوی و غزليات شمس
موالنا در غزلیات و مثنوي ابیاتی دارد که به وجوه پیدا و پنهان زبان مربوط است و در آن
سخن و نطق به پدیدهاي تشبیه میشود که یا خود غبار است یا اینکه غبارانگیزي و
گردآلودي میکند و بدینسبب چیزها را میپوشاند و عارف سالک را در طی طریق با
مشکل مواجه میکند و درعینحال که چیزي را نیز آشکار میکند ،باعث کتمان و پنهانشدن
میشود .موالنا در این ابیات بیشازپیش بر وجه پنهانکنندگی زبان پا میفشارد و توصیه به
دوريگزیدن از زبان و سخن میکند و در بیتی از غزلیات شمس ابتدا دعوت به سکوت و
خاموشی مینماید و میگوید که ساکن سراي سکوت است و علت این سکوت را نیز
جلوگیري از غلبهي پوشانندگی و پنهانکنندگی گفتوگوي همچون غبار میداند:
چون برسی به کوي ما خامشی است خوي ما

زانکـه ز گفتــگوي ما بوي غبــار میرسـد

(موالنا)195 :1385 ،
یا در بیت دیگر با فراخواندن به سکوت و با بیهودهخواندن سخنگفتن بهمثابهي
بادپیمودن ،زبان را وسیلهاي براي غبارافکندن در نظر میگیرد که میتواند در پیش چشمان
عارف تودهي گردوغبار ایجاد کند:
بربنــد این دهان و مپیماي باد بیش

کز باد گفت راه نظر پر غبـار شــد
(همان)195 :

وي در مثنوي نیز به این ویژگی تیرهوتارکنندگی زبان همچون غبار اشاره دارد و این تشبیه
را اینگونه بیان میکند که زبان عالوه بر غبارآلودبودن ،همچون وسیلهاي است که آب زالل
و شفاف جان را تیره میسازد و بهطورمجدد دعوت به بستن چاه دهان و سکوت میکند:
سخــت خــاکآلوده میآید سخن

آب تیـــره شــد ســر چه بند کن
(موالنا ،13۶0،دفتر)401۶ :1

یا در بیتی دیگر از مثنوي ،زبان را به جاروبی تشبیه میکند که کارکردش غبارانگیزي
و خاکافشانی است و توصیه دارد که بدیندلیل نباید به زبان روي آورد و رويآوردن به
زبان گَردافشان همچون راهدادن خسی در چشم است که مانع از دیدن و نظرنمودن
میشود:
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چشـــم را از خـــس ره آوردي مکن

هیــن بــه جاروب زبان گــردي مکن

(همان ،دفتر)29 :2
وي در نمونهي ابیات دیگري نیز زبان را بهمثابهي غبار ،در سایه و ابهام فروبرنده
فرض میکند:
بــاد منطــق بـرون کـــــن از لنـــج

کـــز بـــاد نطــــق در ایــــن غبــارم
(موالنا)548 :1385 ،

خمش اي بلبل جانها که غبارست زبانها

که دل و جـان سخــنها نظر یار تو دارد
(همان)2۶5 :

اي همـــراه راه بیـن بر سر راه ماه بین

لیک خمش ،سخن مگو،گفت غبار میکند
(همان)197 :

اسب سخن بیش مران در ره جان گرد مکن

گرچه که خود سرمهي جان آمد آن گرد مرا
(همان)18 :

گفتگــوي ظاهـــر آمــد چــون غبار

مدتـــی خامــوش خــو کـن هوش دار
(موالنا ،13۶0،دفتر)581 :1

 .۴.۳زبان (لوگوس) بهمثابهی حجاب کامل
مولوي در ابیاتی دیگر درباب آشکارگی و پوشانندگی زبان ،پا را فراتر میگذارد و جنبهي
پنهانکنندگی زبان را بر وجه آشکارکنندگی آن بیشازپیش رجحان مینهد و سخن را
بهمثابهي پوشاننده در نظر میگیرد .وي براي تبیین این نکته که زبان کارکردش پوشاندن
است ،اصطالح «حجاب» را برمیگزیند و در غزلیات و مثنوي ،زبان را وسیلهي ایجاد
حجاب معرفی میکند .پدیدهاي که بهکارگیري آن همچون پردهاي میان عارف و حقیقت
حایل میشود و هیچگاه نمیتواند حق مطلب را ادا کند.
در غزلیات شمس نیز غزلی با ردیف «حجاب کند» را در ارتباط با زبان میسراید و
زبان را مانند لوگوس همچون حجابی براي جان و تمام آنچه که میتواند عارف حقیقی
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را به سرمنزل معشوق برساند ،در نظر میگیرد .درنهایت نیز به گذار از پوستهي ظاهري
حرف سفارش میکند و زبان را همچون زلفی میداند که روي زیباي معشوق را مانند
حجابی میپوشاند و فرامیگیرد:
سخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند

ز گوهر و لب دریا ،زبان حجاب کن

بیان حکمت اگرچه شگرف مشغلهایست

ز آفتاب حقایق ،بیان حجــاب کنــد

براي مغز سخــن قشـــر حرف بشکاف

که زلفها ز جمال بتان حجاب کنـد
(موالنا)323 :1385 ،

مولوي در موضعی دیگر با سفارش به رعایت سکوت ،بر این باور است که زبان با
دل و جان داراي پیوند است و سپس زبان را حجابی براي دل و جان میخواند و آرزو
می کند که اي کاش دل و جان عارف ،از زبان آگاه نبود و بین دل و زبان بنیاد مشترکی
وجود نداشت:
بسکن ،کین گفت زبان است حجاب دل و جان

کاش نبودي ز زبان واقف و دانا دل من

(همان)۶37 :
و در بیتی دیگر نیز سخن را همچون حجاب میداند و به سکوت گرایش نشان میدهد
و اعالن میدارد که نباید سخن گفت؛ زیرا که حرفزدن بهمثابهي پردهتنیدن به دور خود
و خود را دچار ابهام و گمراهینمودن است:
بــس کــن زیرا کــه حجــاب سخن

پــرده بــه گــرد تــو تنیــدن گرفت
(همان)181 :

در ابیاتی چند از مثنوي نیز زبان را همچون حجاب میداند و اعتقاد دارد هردفعه که
از زبان استفاده میکنیم ،ستر و پردههاي بیشتري بر روي آنچه درموردش میگوییم،
میافکنیم و حقیقت هستان را که به باور عرفا قرار است ،ازطریق درک آنها به خالق
رسید ،در پس حجابی کدر فرومیبریم .وي در خالل همین ابیات ،گفتن را آفت ادراک
میخواند و استفاده از زبان درجهت تکمیل ادراک را به امري بیهوده ،همچون خون را با
خون شستن تشبیه میکند:
کاشکـــی هستـــی زبــانی داشتـــی

تـــا ز هستـــان پردههـــا برداشت
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هر چـــه گویـی اي دم هستی از آن

پـــردهي دیگـــر بــرو بستـــی بدان

آفـــت ادراک آن قالســت و حــال

خون به خون شستن محالست و محال
(موالنا ،13۶0،دفتر)4730-4728 :3

ازایندست ابیات ،نمونههاي دیگري نیز در آثار مولوي مشهود است:
گفتن رهاکن اي پدر،گفتن حجاباست از نظر

گر میخوري زان میبخور ور میگزینی زان گزین

(موالنا)۶31 :1385 ،
دم مزن ور بزنی ،زیـر لب آهسته بـزن

دم حجابست یکی تو کن و صد تو مکن
(همان)704 :

خامـــوش کــه گفـت و گو حجابنـد

از بحــــــر معلــــــــق معانـــــــی
(همان)9۶8 :

اي خدایــا دسـت بر لـــب مینهــم

تـــا نگویــم زآنچــه گشتــم مست تر
(همان)388 :

 .۴زبان (لوگوس) پدیدهای نارسان و ناقص
چنانکه در ابیات باال دیده شد ،موالنا به ابعاد دوگانهي زبان و نیز در ابیاتی دیگر به زبان
بهمثابهي حجابی پرداخت و آن را پوشانندهي هرچه که عارف در عالم عرفان قصد
دستیابی به آن را دارد ،نشان داد .به نظر میرسد موالنا بهواسطهي رسیدن به این نکته که
زبان میپوشاند ،به نتیجهاي مهم میرسد و آن دستیابی به این نکته است که زبان بهعنوان
امري زمینی و حسی از انعکاس امور فراحسی و عناصر لطیف عاجز است؛ بنابراین
نمیتواند آن حقایق را آنچنان که باید نشان دهد و به بیان درآورد .موالنا بهواسطهي
عدمتوانایی زبان در بازنمایی ذات حقایق ،عنوان ناقصبودن و نارسانبودن به زبان میدهد
و زبان را آینهاي که صرفاً بازتابدهندهي بُعد اندک حقیقت است ،در نظر میآورد.
موالنا در دو بیت معروف در مثنوي زبان را پدیدهاي نارسان میخواند و با ذکر حدیثی
از پیامبر «مَن عَرَفَ اهلل کُلَّ لِسانَه» بر این مسئله صحّه میگذارد و زبان را به اصطرالبی
تشبیه میکند که درک بسیار اندکی از عظمت خورشید و فلک به دست میدهد:
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لفظ در معنی همیشــه نارســـان

زان پیمبــــر گفت قد کل لسان

نطق ،اصطرالب باشد در حساب

چه قَـــدَر داند ز چرخ و آفتاب
(موالنا ،13۶0،دفتر)3025-3024 :2

موالنا در مثنوي در جریان چند بیت براي تبیین نقص زبان ،به داستان آفرینش انسان
و عروج او از درگاه الهی به این جهان و تندادن به امور اینجهانی اشاره میکند .وي
نارسانی سخن را در این ابیات به همجنسبودن سخن با آنچه که انسان بهوسیلهي آن
آفریده شده یعنی آب و خاک ربط میدهد و با بیان این نکته بر این مسئله تأکید میکند
که چون سخن از جنس گلوالي و اینجهانی است نمیتواند از حدود این جهان فراتر
رود .مولوي پس از اشاره به این نکته ،تفاوتی بین علماالسما که سخنی ماورایی است ،با
سخن حسی و زمینی قائل میشود و میگوید که اسماءالحسنی نوعی سخن بود؛ ولی نه
از نوع عین و الم یا سخن زمینی .وي پس از ذکر این مسائل بهطورمجدد زبان را نقابی
میبیند و همین حجاببودن را دلیلی بر حسی بودن صرف زبان قرار میدهد:
زانک این اسما و الفــاظ حمیـــد

از گالبـــهي آدمـــیآمـــد پدید

علـــم االسمـــاء بــد آدم را امام

لیــک نـــه اندر لباس عین و الم

چون نهاد از آب و گل بر سر کاله

گشــت آن اسماي جانی رو سیاه

که نقاب حرف و دم در خود کشید

تا شــود بر آب و گل معنی پدید
(همان ،دفتر)2974-2970 :4

و در غزلیات شمس نیز زبان را امري دنیایی و دنیا را نیز همچون پلی میداند و آن
را به آبی که نقشهاي موقت و گذرا میپذیرد ،تشبیه میکند و بدینوسیله زبان را امري
ناقص و ناکافی میخواند:
ز حرف بگذر و چون آب نقشها مپذیر

که حرف و صوت ز دنیاست و هست دنیا پل

(موالنا)479 :1385 ،
و در بیتی متفاوت ،از سکوت ماهی مثال میزند و دلیل این سکوت را اشارهي دریا
به زبان میداند که میگوید ،زبان همچون حلقهي برون در است و به درون انجمن
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عاشقان الهی راهی ندارد و ناگزیر باید سکوت نمود و از زبان غریبه با وادي سلوک
دوري جست:
ماهی ترک زبان کرد که گفتهست بحـر

نطــق زبــان را که تو حلقهي برون دري
(همان)1070:

و نقص و نارسایی زبان را در ابیاتی دیگر نیز تسري داده است:
اي چــو نمیگـــردد در شرح زبان من

وان حــرف نمیگنجد در صحن بیان من
(همان)۶59 :

دریغـــا لفــظهـــا بــودي نــو آییـن

کـــز ایــن الفــاظ ناقــص شــد معانی
(همان)9۶3 :

از دوست هرچهگفتم بیرون پوستگفتم

زان سر چه دارد آن جان ،گفتار دم بریده
(همان)844 :

میده کـــــه ســـر سخـــن نـــدارم

زیــــرا کــه سخــن چـــو لنگــر آمد
(همان)248 :

آن دو اشتـــر نیست آن یک اشتر است

تنـــگ آمــد لفظ معنـی بس پــر است
(موالنا ،13۶0،دفتر)3023 :2

 .۵نتيجهگيری
چنانکه بیان شد ،هر آنچه هایدگر در تأمالت فلسفی خود بیان میکند ،درجهت دستیابی
به حقیقت وجود است و در میان مسائل مطرحشده در آراي وي ،لوگوس نیز از این امر
مستثنی نیست .وقتی هایدگر از لوگوس میگوید و به پژوهش پدیدارشناسانهي این پدیده
میپردازد ،درحقیقت سعی می کند که زمینه را براي تبیین پیوند لوگوس با حقیقت مهیا
کند .لوگوس ازجمله اصطالحات یونانی است که آشکارگی و پوشانندگی را توأمان در
خود دارد .هایدگر درخالل تعریف پدیدارشناسی ،ابتدا لوگوس را بهمثابهي امري
آشکارکننده فرض کرده و در حین ریشهشناسی این اصطالح به ارتباط آن با آلثیاي یونانی
اشاره میکند؛ ولی درنهایت آن را بهمثابهي پدیدهاي پوشاننده مییابد و دلیل این
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پوشانندگی را کارکرد آپوفانتیک سخن و گفتار قلمداد میکند که مبتديترین و پایینترین
سطح کارکرد زبان است .موالنا نیز بهاقتضاي دنیاي عرفان ،زبان یا لوگوس را در جايجاي
اشعار خود در ارتباط با آنچه حقیقت میخواند ،در نظر میگیرد و به بررسی زبان یا
لوگوس میپردازد و به نقاط قوّت و ضعف آن توجه میکند .موالنا آشکارگی و
پوشانندگی لوگوس (زبان) را در بازنمایی آنچه حقیقت میپندارد ،مطرح مینماید و
درنهایت زبان را همچون هایدگر در پایینترین سطحش بیشتر داراي خصلت پوشانندگی
فرض میکند تا آشکارگی و بهواسطهي جنبهي پوشانندگی ،درنهایت لوگوس را بهعنوان
پدیدهاي نارسان و ناقص نشان میدهد و در غزلیات و مثنوي اذعان میدارد که زبان مانع
و حجابی است براي دریافت آنچه در عالم سلوک حقیقت خوانده میشود؛ بنابراین آنچه
که از لوگوس یا زبان در سنت غربی یعنی فلسفهي پدیدارشناسی و نیز در سنت شرقی
یعنی مکتب عرفان مولوي در باب زبان بیان شد ،نشاندهندهي این است که با بهکارگیري
لوگوس یا زبان بهمعناي گفتار و بیان روزمره ،هیچگاه نمیتوان به آنچه که ذات حقیقت
خوانده میشود ،نائل شد .حاصل سخن آنکه تناظر مفهومی میان آنچه که هایدگر از
لوگوس و تعینات آن مراد میکند ،با آنچه که موالنا در باب زبان و متعلقات آن میگوید،
بهنحو حیرت انگیزي همپوشانی وجود دارد.
یادداشتها
 .1براي آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخی لوگوس رک به مقالهي «لوگوس در بینالنهرین ،هند ،ایران ،یونان»
از صفحهي 48-23از آقاي علیمحمد ولوي مراجعه شود.
 .2رک .هستی و زمان ،ترجمهي عبدالکریم رشیدیان ،صص .42-38
 .3نکتهي مهم دیگري را که هایدگر در هستی و زمان بیان میکند ،این است که لوگوس در هر موقعیت
یا سطحی در «در -جهان -هستن» (دردستی «صص ،»111-90فرادستی «صص 84-80و صص-448
 »45۶و خودنشاندهندگی «صص )»435-428میتواند آشکارکنندگی و پوشانندگی خاص آن سطح و
موقعیت را داشته باشد.
 .4در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که هایدگر ،لوگوس را درارتباط با آشکارگی و پوشانندگی صرف
پدیدهها مطرح نمیکند؛ بلکه هایدگر ابتدا در هستی و زمان است که بعد از طرح پرسش هستی ،بیشتر
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به دزاین میپردازد و براي تفسیر امکانات اگزیستاسیال آن به روش پدیدهشناختی روي میآورد .وي در
مقدمهاي تمهیداتی که از مفهوم پدیدهشناسی(صص )52-4۶ارائه میدهد ،این مفهوم را آمیختهاي از
تعریف لوگوس و پدیده مطرح میکند که بهوسیلهي لوگوس آشکار میشود« .این اصطالح (پدیدهشناسی)
دو جزء سازنده دارد« :پدیده» و «لوگوس» .این دو به واژههاي یونانی فنومن و لوگوس برمیگردند»
(هایدگر .)38 :1397 ،بعد از این هایدگر در چرخش فکري خود در دوران واپسین ،بیشتر بر آشکارگی
و پوشانندگی حقیقت یا همان هستی و وجود صرف بهوسیلهي لوگوس پا میفشارد و اعتقادش این است
که لوگوس (زبان) میتواند حقیقت وجود را آشکار سازد یا بپوشاند« .اگر زبان آن شیوهي هستی باشد
که به هستندهها دسترسی دارد؛ پس زبان باید هم پوشش هستی هستندهها باشد و هم ضامن آشکارگی
آنها» (جابري.)108 :1397 ،

 .5مولوي در اشعارش زبان (لوگوس) را در معانی دیگري نیز به کار میبرد؛ اصطالحاتی مانند سخن،
گفتن ،نطق ،حرف و...

 .۶اي همه خلق ناي تو پر شده از نواي تو/گر نه سماع بارهاي دست به ناي جان مکن (مولونا:1385 ،
.)۶40
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