
 
 عبدهللا نایبی

 

 !ُرمان ندیگویم نیا به: گفت خواهندی روز و
 

 
 رای پارس زبان ـ  افغانستان امروزی داستان اتیادب ُرمان نیا نشیآفر با ارغند ببرک! تنهای ن و است؛« طانیش لبخند» ُرمان سر بر سخن

 .بود دخواه عقبگرد کۀ یمنزل به حد نیا از رفت فرو هرگونه که داد قراری گاهیجا چنان در
 .ستین آنها تکرار به ازین که اند شده نگاشتهیی جا به سخنان« طانیش لبخند» ُرمانی موضوع پرداخت وی فنی هایگ ژهیوۀ بار در
ی محور وی ادیُبن نقش و کنم مطرح رای داستانی نیآفر باز از ییها جنبه خواهمیم نبشته نیا در که لیدل نیا به ؟«تنهای ن» چرا اما و

 کهی نسانای ها کتله یِ الوژیدیا ازی عنصر ثیح بهی داستان اتیادبی داریپا در آن چوکات در و امواقی نیجهانب نیتکو در را زبان
 امر، نیا ازی آگاه. دهم نشان( بود گفته ُنزدهمۀ سدی آلمان لسوفانیفی برخ دنبال هب دگریها که آنگونه) است شانی واقع زادگاه« زبان»

ی گ زندهی نیبازآفر تنها« طانیش لبخند» که دید میخواه منظر نیا از. سازدی م آشکار را« طانیش بخندل» چونی ُرمان تیاهم خود
 صحنهی رو نیز ویژۀ خود شان زبانِ  کارُبرد قیطر از را ُرمانی تهایشخص کیالوژیدیآ اعتقادات وی نیجهانب بل، ست،ین آدمهاۀ روزمر

 .آوردی م
 سکه کی یرو دو ـ« شهیاند و زبان» -1

 زبان، از کیکالس نشیب: فال
یۀ پا سه ونیرواق افالطون، با همراه. دیگرد مطرح باستان ونانی دری فلسف تفکر آغاز همان از زبان ِسرشت ای تیماه فهمِ ی گ دهیچیپ

 :گذاشتند اساس دقت با رای زبانشناس نینخست
 ،«درخت»ی آوا مثالا  آوا،( signifiant) دال

 ،میفهمی م است، مجرد وی ُکل که را آن مفهوم م ویکنیم تصور را درخت م،یشنوی م را «درخت»ی اآوی وقت معنا،( signfié) مدلول
 .است( Reference)  فرنسیر ای ارجاع یِ نیع موضوع: مهفوم از خارج در و صدا از رونیب در درخت، خودِ ( objet) مرجع ای یش
شناختشناسی یا   1.را می سازد« شناخت»از  کیکالس نشیب ادیُبن کند،یم احتوا را زبان تیواقع امر ظاهر در که نینخستیۀ پا سه نیا

 شیپ چهار بر است، استوار( ذهن در تیواقعۀ دوبار شینما) تیواقعیی نما باز ای تیواقع لیتمث اصل بر کهتیوری معرفِت کالسیک 
 :استی متک( مفروضه) انگاره

 متفکر، موجودات ثیح به عقل ای روح سو کی از است؛ افتهی انیُبن وجود،ی گ دوگانه ای تیثنو بر کیکالس نشیب: فکرت ای شهیاند قدمت

 .دار ُبعد ای ریجاگ موجودات ای اجسام گریدی سو از
 بایی گ وابسته چگونهیه شناخت لیوسا ثیح به عقل تصورات. شدیاندی م خود تصورات توسط را جهان و خود عقل، ای متفکر موجود
 .دارد تقدم تفکر، ک،یکالسی شناختشناس در پس. ندارد( است اجسام ازی ناشۀ دیپد که) زبانی حت وی رونیب اجسام

 ابد؛ی یم را در برابر خود خود نش،یآغازۀ تجرب در یعنی همه از نخست شد،یاندی م عقل ای ِخردی وقت :شناختی ذهن ادیُبن .2

، تفکر شناخت هرگونه ادیُبن پس ه میگردد،عقل در عملیۀ تفکر از خود آگا. گرددیم هآگا خود وجود از ههم از نخست پس
 نیهم نایس ابن. دکارت، ظاهراا عملکرد یا کنش اندیشه را با هستی گره می زند« می اندیشم، پس هستمِ ».است( اندیشه یا عقل)

نیم که در یک آدمی را تصور ک تا کندیم دعوت را مای و. است داشته انیب 2« پرنده آدمِ » مشهور لیتمث در را شهیاند دنِ یشیاند
ی درون وی رونیب حواساطالعاِت  تمام فاقد خالصه خود، وجود لمس توان تنشدافضای کامالا بی نور، بدون قوۀ جاذبه ، بدون 

 جهان از فارغ که محض تفکر نیهم و است تفکر کند، تجربه تواندیم که رای زیچ گانهی یو ،یتیوضع نیچن در. ردیگ قرار
ۀ تجرب نیا با. ردیگیم چشمه سر( شهیاند) عقل یِ آگاه خود ای خود، شناخت از که است شناخت رگونهه ادیُبن دهد،یم ُرخی ماد

 آنچه یِ باهم حضوری عنی شهود. ندیگویم( Intuition) شهود ه،یعمل نیا به! گرددیم نیمطمئ خود حضور از شهیاند ،یدرون
( عقل) شهیاند ای شناسنده برابر در ماا یمستق شودیم شناخته آنچه. شودیم درک و دهیشیاند آنچه با کندیم ادراک و شدیاندی م

 دری ش دوباره شینما ایی یبازنمای برا را نهیزم است، شهود ای حضور که شهیاند دری ش میمستقی نمودار. ابدی یم حضور
 آغاز در بار، کی که استی درختۀ دوبار شینما ایی ینما باز م،یکنیم تصور را درخت کهزمانی ی عنی. سازدی م فراهم شهیاند

 . است لیتمث بر یِ مبتن شناخت ادیُبن شهود،. است افتهی حضور ذهن در شهود،یۀ عمل توسط

 تجربه تفکریۀ عمل در را خود و شد مطمئن خود وجود از شهیاند یا عقلی وقت .اند تفکر در تیواقعی شهاینما تصورات، .3

 از ریغ بهیی زهایچ تصور توان که رسدی م باور نیا به ،یمجاز ین است، یقیحق دارد، خود از کهی تصور که دانست و کرد
 عقل در تصورات قیطر از کهی رونیب هایتیواقع. ابدی یم دستی قیحق تصورات به زین نهیزم نیا در و دارد زین را خود

 به تصور قیطر ازی شی رونیب حضور .دهندیم قرار عقل ادراک معرض در تصورات نیا که هایی اندهمان گردند،یم داریپد

                                                           

 .ابددر عرصۀ شناختشناسی ، عصر کالسیک در اروپا از رنسانس آغاز شده تا اوایل سدۀ بیست دوام می ی  1

 . 13، ص  1974ابن سینا ، شفا، کتاب در بارۀ نفس ، چاپ قاهره ،   2



 پس. شودی م( Representation) اندهینما باز تصور، قیطر ازی عنی کند،ی م دایپ عقل دریی  تازه حضور میمستق طور
ی قیحق کند،یم حاصل قیطر نیا از کهی شناختی عنی ابد،ی یم دستی رونیب تیواقعیی بازنما به تصور، تیظرفۀ لیوس به عقل

 .است راتشتصوۀ انیراستگو خصلت بری مبتن و

 بهی ازین دهند،یم حضور ذهن در ماا یمستق را جهانی عقل تصورات که آنجا از .ستین زبان ازی خبر باال،یۀ فرض سه در .4

 ای یدرست) را ریابوالخ دیسع ابو و نایس ابن بین مشهورۀ مناظر داستان میآور ادی به. ستین آن شناختی برای گریدۀ لیوس
 هر»: گفت دانشیمر به دیسع ابو دو، آن مالقات از پس که آورندی م(: آوردی نم ما نظورم دری رییتغ تیروا نیای نادرست

 .«ندیبیم او م،یدانی م ما هرآنچه»: گفت دوستانش به نایس ابن و« فهمدی م او م،ینیبی م ما آنچه
 .دارد کار سرو زبان بای عنی( concepts) میمفاه با که است عقل ازی گریدیۀ عمل دانستن، و است میمستق شهود همان دنید

 تصورات ِش،ینما باز امر تیواقع دری عنی. کندی می نیآفر باز خود در رای عقل تصورات که ستیی لهیوس زبان ک،یکالس دگاهید از
 و استی فرع وی دوم کامالا  امر کی یعنی شهاست،یبازنما شِ یبازنما انگاره، نیا در زبان. اند تیواقع شِ ینما باز خود کهی تصورات است،

 قیطر از ای هواست اهتزاز که صدا قیطر ازی چ) است اجسامی ایدن به متعلق زبان که آنجا از. ستین شناختی برای شرط چوجهیه به
 نیا از. نداردی دخل شناختیۀ عمل در و باشدی عقل تصورات انتقالِ  یِ ماد ای یجسموسیلۀ  تواندیم تنها( است جسمی رو بر نگاره که خط

 به ندهیگو از رای عقل تصورات که است نیا کندیم کهی کار تنها است، ناجانبدار و( یمعرفت بارِ  فاقد) شفافۀ لیوس کی انزب دگاه،ید
 .دهدیم انتقال خواننده به نگارنده از ای شنونده

  !داشتینم زبان بهی ازین بود،ی نم( تن) جسمی زندان عقل اگر
 نمایش                                             شینما

  (موضوع)ی ش============== رتصو================زبان 
 .زبان معاصرۀ فلسف وی زبانشناخت چرخش:  ب

 کردهی همراه نزدهمۀ سد لیاوا دری زبانشناخت چرخش تا بشری فلسف تفکر که استی توهم نیتری ادیُبن زبان، کردن فراموش .5
ی م» کندیم تصور کهی هنگام تدکار ای ابدی یمی درون وی رونیب حواس اقدف را خود نایس نبا« ۀپرند آدم»ی وقت. است

 خود با امر تیواقع در دو هر. کنند تجربه را خود وجود ستین ممکن باشند، افتهین وقوف وجود حثبه مب قبالا، اگر ،«شمیاند
 عرض خود با گفتگو شکل به کهی ارگفت اند،« گفتار» دو هر دکارت،« شمیاندی م» و پرنده آدم« دارمِ  وجود». زنندیم گپ

 سخن در و باشندی دنید شهود، توسط تنها کهی رباتج ـی وجود تک وی منزو عقلِ  تجارب چگونهیه تجارب نیا. کندیم وجود
 چرخش که مینیبب حال. دارندیم مفروض باشد، زبان که را خود از تر مقدمۀ لیوس کی ریناگز که اندی تجارب بل ستند،ین ـ نگنجند

ی ستیآل دهیا ـی عرفان توهم از را شناختۀ شاخ دو نیا و کردند واردی علم وی فلسف تفکرۀ عرص در رای انقالبی چی انشناختزب
 .دادند نجات

 ،(1913 ـ Saussure 1875) سوسوری زبانشناس:  الف
 :کرد میتقس بخش سه به را زبانۀ عرص سوسور .6
 .است انسان یفطر وی عیطبی هایگ ژهیو از که( تکلم) شیگو توان .7
بین  پنهان داد قرار کی زبان است؛ افتهی نیتکو ،یانسان گروه کی نیب داد قرار اساس بر و ستیاجتماعۀ دیآفر کی که زبان .8

 .آدمهاست
 را زبان( یپرداز سخن) گفتار تنها سوسور دگاهید از .سخن یا گفتار که فردیست و وقتی روی میدهد، زبان را زنده میسازد .9

 و تطور ادیُبن ،یاجتماعی گ زنده در( یزبان ارتباط اشکال گرید و 9 نوشتار) گفتار یِ گروه کیپراتی عنی بخشد،ی م تکامل
 .است زبان تکامل

ی دستآوردها و جینتا نیمهمتر( ستین ما بحث موضوع چون) میشو داخل سوسوری زبانشناس اتیجزئ در نجایا در آنکهی ب .11
 3.میدهیم انتقال خواننده به دارندی ادیُبن تیاهم ما موضوعی برا که را اوی زبانشناس

 زبان. آورندی م دست به کند،یم احراز ساختار نیا در کهی تیموقع از را خودی معنا عناصر آن در که است ساختار کی زبان .11
 به ستهب و دارد انیجر کهیی باز نوع به بسته کند،ی م اتخاذ عرصهی رو کهیی جا به بسته مهره هر: است شطرنجی باز همآنند

خ کهی لیف با است ٌرخ جِ آ کهی لیف تیاهم. دارد تیاهم ها، مهره گرید با مجاورتش ُُ  به واژه. ستینی کی است، گرفته آج را ُر
 که( discours)ی گفتمان به بسته آنی مفهوم ویی بارمعنا: است شطرنج ۀمهر همانند زبان، میعال میستیس در عالمه، کی ثیح

 .دکنیم رییتغ است، انیجر در
 برقرار رابطه( Concept)« مفهوم» کی و« یصوت ریتصو» کی نیب که است نیا بکند تواندیم کهی کار تنهای زبان ۀعالم .12

 جادیا شنونده ذهن در ـ درخت ۀواژ یِ صدا مثالا  ـ صدا کی دنیشن که استیی ذهن نقش ،«یصوت ریتصو» از منظور. کندیم
 .دهدیم رابطه درخت مفهوم با را نقش نیا ذهن. کندیم

خ – َده(  دال)ی صوت ریتصو .13  تٌ  – رٌّ
 درخت( مدلول) مفهوم .14
 ،یرونیب یِ ش کی ثیح بهی رونیب درخت چون ست،ین( Reference) مرجع ای یرونیب درخت ازی حرف ،یبند میتقس نیا در .15

 .باشد زبان در تواندی نم

                                                           

از فردیناند دو سوسور به زبان فرانسه یی ، انتشارات  یعمومی زبانشناسی درسها: شود رجوع شتریب معلوماتی برا 3 .2
payot 1968 پاریس ،. 



 .است ناممکن زبان بدون تفکر .16
 و شده نیمع شیپ از رِ تصو چگونهیه. ندارد را خود نیمع حدود آن در زیچ چیه که ستیآلود غبار ۀکتل چونیی تنها به شهیاند» .17

  4. باشد داشته وجود تواندینم زبان، شیدایپ از شیپ روشن،

 .نداردی زباناشیپ مستقل وجود چگونهیه و دهدیمی رو زبان ۀلیوس بهو  زبان در تفکر

 را زبان و( ذهن در درخت مفهوم - واژه از شیپ را درخت تصور مثالا ) دکنیمی تلق زبان بر مقدم را تصور که کیکالس پنداشت برعکس

 در را تصورات که است زبان نیا ،(مینامی م« درخت» را، درخت تصور) انگارد،ی م تصورات« یِ نامگذار» ۀیعمل کیپیامد  صرف

 برقراریی ایجفراف ـی خیتار مشخص طیشرا در گروه کی افراد نیب که تفاهم و قرارداد کی ۀلیوس به قبل، از چون کند،یم حاضر ذهن

ی هایازمندین و مشخصات ریتأث ریز ساخته، شیپ از ۀقاعد کدام بدون زبان، هر. است کرده میتقس را رونیب جهان شینما ـ است دهیگرد

 دری عنی کند،یم میتقس ـ ستا ناشده میتقس شیپ از امتداد کی که ـ اون رربی جهان ابد،ی یم نیتکو آن دامن در کهیی انسان گروه یِ گ زنده

 .رهیغ و شیرو تصور پدر، تصور درخت، تصور آورد؛ی م وجود به را نیمع تصورات و کندیمی کش خط« تصور»گونۀ  غبار ۀکتل

 نجاستیهم از. دارد خود در را گروه آنی نیجهانبی ادهایُبن ر گروه انسانیه زبان کند؛یم جادیا جهان ازیی  جداگانه نشیب زبان هر پس

 .استی نسب ریناگز و شهیهم ترجمه ست؛ین ممکن گریدبه زبان  زبان کی از کامل ۀترجم که

 و انکشاف ،ییدایپ انیجر در که است گروه نیا خودِ  بل، ندارد، وجود گروه نیا بر مقدم ،یانسان گروه کی جهان - ستیز نگونه،یبد

 را خود جهان - ستیز و زادگاه نگونهیبد و کندیم قطعه قطعه رای رونیبی ایدن امتداد و است ازشین مورد کهی زبان نِ یتکو با خود، تکامل

ی برا که است شده قطعه قطعه آنان زبان بایی  گونه به( موهایاسک) شمال قطبی خبندانهای مردمان« یایدن امتداد». سازدی م

 . ستین تصور قابل چوجهیه به قایافر نانیصحرانش

. سازدی نمیی قایافر انییصحرا ای موهایاسک جهان - ستیز داخل را او چوجهیه به قا،یافری صحرا هب ای شمال قطب بهیک افغان  احتیس

 .یا تصور کنیمی گ زنده را آنها جهان-ستیز میبتوان است، ساخته را ما جهان ستیز کهی زبان با ستین ممکن چون

ی عنی دهد،یم ُرخ ساختار منیه اساس بر یرونیب دنیای سامانق ست،ینحو ـی دستور نیمع ساختار کی یدارای عیطب زبان هر که آنجا از

 و جهان ـ ستیز قیطر از رونیب شناختِ  پس. زندی م گروه آن جهان ـ ستیز بر را خود ُمهری اجتماع گروه کی یِ عیطب زبان ساختار

 داده نشان زبان معاصر لسوفیف( Benveniste)بن ونیست . دارد نیمع ساختار کی قبالا  که ردیگیم صورتی زبان قیطر از تینها در

 گرامر از برخاسته ،توسط ارسطو (رهیغ ویی ک. ییکجا ،یچون ،یچند عرض، گوهر،)ی ادیُبن ۀمقول ده بهی هست کردن میتقس که است

 . دانستیم نزبا در آنها وجود ازی ناش را« یکیزیتافیم میمفاه»ی برخ وجود که بودی لسوفانیف نینخست از چهین. است باستانی ونانی زبان

. بودند افتهیدر رای انسان گروه کی ای قوم کی ینیجهانب رمز افت،ی آغاز سوسور با کهی زبانشناخت چرخش از شیپ ،یآلمان ۀفالسفی برخ

 که باشد درست نیا اگر»: نگاشت صراحت با که بودی کس نینخست (Johann Gottfried von Herder) هردر وون دیگوتفر جوهان

ی شناختها حدود و مرزها که است آن خاطر به م،یریگیم فرا ها واژه توسط را شهیاند و میشیندیب میتوانینم( Concepts) میمفاه بدون ما

 (ترجمه از ماست) 5«.گردندیم دیمق زبان توسطی بشر

ی روین کی یدارا زبان هر که بود آن بر( Wilhelm von Humboldt( )۷۱۷۱ - ۷۳۸۱) هومبولدت فون میلیو استقامت، نیهم در

 :داردیم نییتع را همزبان تیجمع کی ینیجهانب که استی درون خالق

 دارند، وندیپ تصوراتش با او نزد کردن عمل و کردن حس که آنجا از و آوردی م شیبرا زبان که کندیمی گ زندهیی ایاش با اساساا  انسان»

 رونیب آن از تواندینم که کشدی میی  رهیدا دارد، تعلق آن به کهی ملت دور به زبان هر]. . . [ . کندی م ستیز که است منوال نیهم به تنها

 (ترجمه از ماست) 6«.میکن گذاری گرید زبان ۀریدا به همزمان که نیا مگر شد،

 :نگاردیم ساخته خود از را شهیاند نیهم( Ernst Cassirer) ریکاس ارنست

. میکنیم شروع تمدن یِ بشری ایدن از ما م،یکن آغاز( کیزیفتایم)ی عیماورالطب جهان ای یعیطب جهان از که نیای جا به»
 رِ ممست تالش با و باشد افتهی بناءی زمان دیبا ایدن نیا. ه باشدشد ساخته شیهمی برا بار کی که ستینی زیچ ایدن نیا که ستیهیبد
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 به راستا نیا در که یی جداگانه مراحل جز ند به ستینی هایزیچ علم هنر، مذهب، افسانه، زبان،. باشد دهیگرد آبادی بشر ذهن
 (ترجمه از ماست)7«.است جهان تینیع به ما دنیرس مختلفِ ی ها پله مراحل، نیا ۀهم. اند شده دهیرسان سر

 کیپرات تیاهم یعنی مسأله اصلی ول اند شده انیبی ُکل و مجمل طور بهکاسیرر  یِ برداشتها و تلقیات نیا که ستآشکار ا
 نشیب نیا در گر،یدی سو از تیطبع و آدمها نیب و سو کی از آدمها نیبی ارتباط نظام ثیح به زبان تیاهم ژهیو به ،یاجتماع

 .است دهیگرد برجسته قیدق طور به
 ،یاجتماع ۀفرآورد کی ثیح به را زبان دیبا که کرد شنهادیپ ۷۳۸۱سال در شناس، مردم و زبانشناس( Sapir) ریساپ ادوارد
 :رفتیپذ اقوامی نیهانبج و فرهنگ ۀکنند نییتع عامل

 مشابه اریبس زبانِ  دو. است افتهی بناءی اجتماعی ها گروهی زبان عادتی رو عمدتاا  آگاهانه، ریغ طور به ،«یواقعی ایدن» قت،یحق در»

ی گ زندهی نانسا مختلفی ها گروه آنها در کهیی جهانها. آورد حساب بهی اجتماع تیواقع نیع ممثل را آنها بتواند که ندارد وجود هم با
 (ترجمه از ماست) 8«.مختلفی دگاههاید از مختلفی چسپها بر با جهان نیعی ن ،اند جداگانهی جهانها کنند،ی م

ی می و. است مختلف اقوام جهان ـ ستیز ادیُبن ،یزبان تنوع که نیا بری مبن دیکش پیش رایی  هیفرض ،ریاپس شادگر ،( Whorf)ورف

 نظم نیا ؛بپردازد آنها میتنظ به نخست دیبا ما ذهن که کندیم جلوهیی ها انتباه ریناپذ انقطاع ومتدا مثل ما نظر در جهان»: نگارد

 (ترجمه از ماست)9« .ردیپذیم صورت م،یا فراگرفته کهی یزبان ستمیس توسط عمدتاا  ها انتباه مستدام ۀالیس در دنیبخش
 :میرسیمی ُکل ۀجینت نیا به میکن خالصه را زبان ۀفلسفی دستآوردها اگر
 با وندیپ در ، افراد نیبی اجتماع روابطمتن  ، بر ستیز طیمح و تیطبع با روابط چوکات در ،یبشر مختلفی ها گروهی اجتماع کیپرات

 کیپرات ازی بخش ثیح به زبان. آنهاست نیتر عمده زبان که دیگرد افراد نیبی ارتباطی ستمهایسیی دایپ باعث ،یگروه یِ ستیزی ازهاین
ی ازهاین با وندیپ در هم باز گروه، هر ینیجهانب. ختیر ادیُبنی خیتار نیمع طیشرا در رای بشر گروه هر جهان ـ ستیز ،یاجتماع
 و ها شهیاند ناقل صرف زبان زم،یآل دهیا پنداشت عکس بر گر،ید عبارت به. افتی تشکل زبان قیطر از ت،یطبع با ابطشور وی اجتماع

 .کندیمی باز تصورات و ها شهیاند خودی ریگ شکل در رای ادیُبن نقش بل، وده،نب گرید فرد به فرد کی از تصورات
 تواندینم گانه،ی مطلقاا  ۀندیگو ای مطلق مونولوگ. است زنده( ینوشتاری چ ،یصوتی چ) گفتگو و محاوره در ،یاجتماع کیپرات در زبان
 .است الوگید کی. است خود با گفتگو کی خود، تفکر،. باشد داشته وجود

( dia) اید از که ستیونانی ۀواژ الوگید. ستین درست نیا اما، اند، خوانده( Dialogue) الوگید را نفر دوی گفتگو معمولا  ما زبان رد
ی ورا از» ای« کالم قیطر از»ی عنی الوگید. است شده ساخته کالم،ی معنا به نجایا در( logos) لوگوس و« قیطر از»ی معنا به

 .«لوگیب» ای گفت« نفر دو نیب» گفتگو ای دیبا. «سخن
 کی کدام که هر دنسازیم رایی جهانها ،یعیطبی زبانها همانندمالیکولی ،  یِ ولوژیب زبان ای کیتنکوا کیزیفزبان  مثالا  ؛یعلمی زبانها
 کیزیف زبان رد زبان مفهوم. دارد را خود خاصیی معنا بار زبان، همان چوکات در کدام، هر میمفاهی عنی است، ساختارمند خاص نظام
 دهیا پنداشتِ  به انیپا ۀنقط فلسفه، دری زبان چرخش. داردی سرشت وی ماهو فرقی کولیمالی ولوژیب زبان در زبان مفهوم با کیکوانت

 .گذاشت کیتافزیم نوع هر و  شناخت یِ ستیآل
 اب زبان ۀرابط ۀعرص در را شرق عرفان پنداشت ازی بارز ۀنمون گردم، بر« طانیش لبخند» ُرمان در زبانی مرکز نقش به آنکه از شیپ

 .باشم آورده بالی ها ادعای برای شاهد هم و باشم کاسته بحثی خشک از هم تا کنمیم ذکر« لفظ بای معن ۀرابط» ای تصور

 :بیدل و رابطۀ معنا با لفظ
 . کندی م ریتعب را دلیب اری تیب« ها نهیآ شاعر» در ،یکدکنی عیشف رضا محمد دکتر بزرگ، ۀفرزان

 َنَفسم، کارگۀ حشِر معانی ست! بیدل »
 چون غلغلۀ صور قیامت کلماتم

در تاریخ نظریات ، حشِر معانی و به تبع آنها رستاخیز کلمات عنواِن نخستین تّوجه به مفهومه و من این دو تعبیر را در شعر او، ب

های اس بالغِت جدید در نقِد فرمالیستتاخیز کلمات است که اسنیادگذاِر نظریۀ رسبیدل بُ : کنم و اگر مالمتم نکنند می گویم شعری تلقی می

 10«.، ارزش بالغی بسیار دارد و در نقد شعر مورِد نیاز استدر شعر اوحشِر معانی  تعبیرِ  روسی است و

 را «یعانم رشح» انگاشته، اصل را« کلمات زیرستاخ» کند،یم بحث دلیب خاصی بهایترک ۀبار در بالی ها سطر ۀنگارند که آنجا از
 . سازدیم آن تابع
 پنومای همان َنَفس .کندیمی معرف« یمعان رشح کارگاه» را خود« َنَفس» دلیب که میشویم متوجه م،یبنگر کین بال مصراع دو به اگر

(pneuma )ازی گرید ریتعب کهی معان .است دهیدرنورد را شرق حکمت همه و است« یا مبدای زنده گی اصل» که استی ونانی 
 ای ُصور ،یفلسف پنداشت در)ی معان زِ یرستاخ کارگاهِ  گاهِ یجا نخست دلیب. است َنَفس که شوندیم زاده« ییجا» در است، اتتصور
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 به نسبتی معانی زمان وی منطق تقدم. رسدیم« کلمات امتیق» به آن از َتبع به و آن از پس و است َنَفس که دهدیم نشان را( تصورات
 . ابدی یمی سازگار کامالا  دلیبی عرفان نشیب با کلمات

 :میکنی بررس را گرید یتیروا

 :د که با هم صحبت کردند و این غزلرا در مجلس نواب شکرهللا خان با شیخ ناصر علی اتفاق افتا[ بیدل] روزی میرزا.  . .»

 نشد آیینۀ کیفیت ما ظاهر آرائی]

 [«چندین لفظ پیدائیه ب ـچون معنی  ـنهان ماندیم 

 :آنچه فرموده اید که: ن کرد و گفتیخ در مطلع آن سخش. در میان آمد

 «چندین لفظ پیدائیه ب ـچون معنی   ـنهان ماندیم »

معنائی که شما »: میرزا تبسم کرد و گفت . ، معنی البته ظاهر میگردددستور است، چه معنی تابع لفظ است، هرگاه لفظ پیدا گرددخالف 
 11«. . .معنی است به هیچ لفظ در نمی آید، مثالا حقیقت انسان «یهِ  یَ هِ  ثُ یح من»آنچه  .تابع لفظ دارید، آن نیز، لفظی بیش نیست

 به دارد، مدلول و دال ،یمعن و لفظ ۀرابط از کهی بینیروشن با دلیب. ندارد را آنها انیب توان زبان که استیی هامعنا وجود به معتقد دلیب
 .انگاردی م آنها از جدا کامالا ی حت و زبان ای الفاظ بر قدمم رای عقل َصور ای یمعانی ایدن عارف، کی ثیح

 :پردازدیم گرید ییجا در

 مرا مجنونِ  آزاد است کرده وحشت بسکه

 مرا مضمونِ  ریزنج کند نتواند لفظ

ی معان د،کش خود بند در( است شده خوانده« مضمون» هیقافی اقتضا به که) رای معن تواندی نم است زبان از هیکنا که لفظ مصراع نیا در
 !دارند را خود استقالل الفاظ به نسبت

 :گرید غزل در

 نهانها و انهایع تو کمالِ  داغِ ی ا

 زبانها به عبارت و محو َنَفس بهی معن

 :ای شیگو آلت به( الفاظ) عبارات و دارند تعلق َنَفسی ایدن بهی معان

 کتابند بحر صد گرهمه ،سبقانی معن

 جوابند سکته لبت شیپ گهر موجِ  چون

 :دیگویمی مشهور غزل در و

 دیرس شگفتنی بو! بهار منتظران

 دیرس گلشن به اری د،یبر گلها به مژده

 . . . 

 نماند تکلف رسم را غامیپ و نامه

 دیرس روشنی معن کراست، عبارت فکر
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 .ندارد زبان و عبارت بهی ازین کند،ی م انتقال گرید َنَفس به َنَفس کی از واسطهیب که شفاف و روشن یِ معنی عنی

 :گریدی جا در

  کند هایمعن دیص خواهد کهی سنج سخن هر

 کند دایپی خلوت اّول دیبای م زبان چون

 12.دارند وجود شدن دیص از شیپ ریناگز کهیی هایمعن کند،یم دیص را هایمعن که است لفظ ای زبان نیا

رگترین ساحران پراتیکِ زبانی بود، نتوانسته بود از توهِم ، آن عارف شهیر و آزاده که خود از بزنمونه ها آشکار می سازند که بیدلاین 
 .وارهد« تقدِم مطلِق معنا بر لفظ»

 «طانیش لبخند» ُرمانجایگاه زبان در -2
 

 ستیز کی ساختن قیطر ازی خیتارخاص  طیشرا دری اجتماعی ها گروهی گ زنده شِ یبازنما. ستین قصه کی تنها« طانیش لبخند» ُرمان
 ُرمانی آدمها 13.استی گ زنده خوادثِ  دار رویگ در آنهای نیجهانب آوردن صحنه به امر تیواقع در دارد، نام مانرُ  کهی ذهن جهان ـ

ی داستان اتیادب در که است بار نیاول. دارند را خود گفتار ۀویش و زبان کدام هر که دارند تعلق مختلفی ها گروه به« طانیش لبخند»
 حوادث ۀصحنی رو کدام، هری زبانی هایگ ژهیو بای خیتار مشخصی قومها از ،یاجتماع مشخصی ها گروه از داستانی آدمها ،یافغان
 در ،یدست رهیچ با افغانستان خیتار بار فاجعه ۀبره. گذارندی م شینما به شان ۀلهج و زبانی ورا از را شانی پنداشتها و رندیگیم قرار

 در چنان را خواننده ،«طانیش لبخند»ی آدمها تفکر و گفتار رفتار، ،یگ زنده نداد جلوهی عیطب. است شده اندهینما باز« طانیش لبخند»
 در شده ستهیزی سرگذشتها در آگاهدناخو را خود و کندیم فراموش را شده ساخته وی ذهن جهان گرید که دهدیم قرار داستان لروا متن
ی واقع که کندیمی ساز بازی ذهن ُبعد در چنان رای نیع تیواقع که است نیراست هنر زیآم سحر ُبعد همان نیا و ابدی یم برهه آن تیواقع

 .شودیم گر جلوه تیواقع از رساتر ت،یواقع از تر رایگ ت،یواقع از تر

 تداوم در ،یستیهومانی والی ارزشها مقام در که ستییهایداور و ها شهیاندی سو به خواننده کشاندن« طانیش لبخند» ُرمان گرید ُبعد
ی م خود مجذوب را خواننده« حاضر یِ بهایغا» ثیح به هایرودا و ها شهیاند نیا اما. اند افتهی نیتکو بشر ۀمحوران انسانی فرهنگها
 .بسازند نیرنگ را داستان متن کهی گ ساختهی ها نهیپ ثیح بهی ن سازند،

ی آدمهای گ زنده لروا در چنانی گ هاریپت گرید شکل ها ده و رذالت ،یزیانگ فتنه توطئه، دروغ، ب،یفر ر،یتزو شقاوت، نه،یک ظلم،
ی پنداشتها و کنشها از سندهینو کهی نقد. ندیآفری میی انتقامجو حس با ختهیآمی انزجار خواننده به که شوندیم گذاشته شینما به داستان
ی کیالوژیدیای ظلمتسرا از ستینقد نوردد،ی م در را داستان سراسر پود و تار واقع در و است کرده جا به جا ُرمان خود در مانرُ ی آدمها

 آدم هر ۀژیو زبان در ظلمتسرا، نیا. است چاندهیپ خود در رای افغان ۀجامع انسان ر،یناپذ انیپا ظاهراا  و درازی ها سده دوام در که
ی زندان یِ گ زنده یعنی) کیالوژیدیای گ زنده ،یالوژیدیا با زبان وندیپ از قیدق فهم با ارغند ببرک. ابدی یم را خود خاص تبارز داستان،

 .کندیم ریتصو را داستانی آدمها (هایشداوریپ بری مبتن احکامِ  و نصوص در شده

                                                           

 .برگرفته ام« شاعر آینه ها»ابیات را از کتاب  12

 تنها قوم کی اتیادب: گرفت دیبای گریدی جانب ۀجینت میگفتی انسانی تهایجمعی نیجهانب نیتکو در زبانی محور نقش مورد در آنچه از 13

  .باشد داشته وجود تواندیم قوم آنی زبانها ای زبانی ورا از

زکشانی گ زندهی ول است شده نگاشتهی فرانسو زبان به کهی فرانسو( Joseph Kassel) لیکس ژوزف اثر« سوارکاران» ُرمان ُُ  و ُب

 تصور. است فرانسه اتیادب به متعلق و ندارد افغانستان اتیادب بایی  رابطه نیکوچکتر کند،یمی نیآفر باز را افغانستان شمال اندازان چاپ
 ازیی جزی ن« سوارکاران»! کنندیم صحبت هم با فرانسه جنوب دهقانانِ  زبان با اوراز پسرش با معروف انداز چاپ تورسون که دیکن
ی نیحس خالد از« پرانبازی ُگد» شمار، نیهم در. است کرده میعظ بدعت کدام فرانسه معاصر اتیادبی برای ن و است افغانستان اتیادب
 زنده ایگو که (به زبان فرانسوی)یمیرح قیعت از Maudit soit Dostoïevski«یوفسکیداستا بر لعنت» ای (ییکایامری سیانگل زبان به)

 ای کایامر اتیادب چوکات در نامبرده آثاری هنری ها جنبه مورد در من. ندستین افغانستان اتیادب به متعلق کنند،یم ریتصو رای افغانی گ
 البته. رندیگ قرار افغانستان گان سندهینو شمار در توانندینم شان آثار نیا با چوجهیه به سنده،ینو دو نیای ول ندارمی داور کدام فرانسه
 تمام دانشمندان تیجمع به متعلق ـ رهیغ و کیانفورمات ک،یکوانت کیزیف ات،یاضیر چون ـ اند شده جهانشمول گرید کهی علمی زبانها
 .اند جهان

 



، به هر آوا ، به هر کنایه و هر ایما به هر واژه و کنشهاِی بنیادِی ارتباطِی آدمها ، این پراتیکِ زبانیست که به حیثدر سراسر رمان

در این رمان به وضاحت نقش مقدم . بار معنایِی خاص را تعبیه میکند ـای موقعیتی از طریق گفتگو ه ـهراشاره و هر حرکت گفتگویی 
توضیحات در بارۀ رابطۀ لفظ با معنا که در آغاز این مقال ارایه شدند به همین . زبان را به حیث یک پراتیک سازندۀ معنا مشاهده میکنیم

 .نده شودهنری ببرک ارغند نمایا ـمنظور بود تا اهمیت کار اندیشه یی 
 نیا از دیتمج نیبزرگتر. رساند خواهد سر به افغانستان مردمی برا رای عال آموزشگاه کی ۀفیوظ« طانیش لبخند» که گفت دیبا تینها در

مان ُُ  .است مردم نیب در آن ۀاشاع ِر
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