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هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید
خاموشی

به هزار زبان 
در سخن است ...
الف. بامداد   

ــا و ناشنواســت. یکــی از روزهــا  ــدش نابین ــان تول ــر از زم دخت
ــی  ــت و از زیبای ــه اس ــار باغچ ــود در کن ــی خ ــراه مرب ــه هم ب
ــی  ــد ول ــرف می زن ــی اش ح ــرای مرب ــا ب ــا و درخت ه گل ه
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ــد و  ــن می افت ــه روی زمی ــه دارد، ب ــاری ای ک ــل بیم ــه دلی او ب
ــنود،  ــه می ش ــد ن ــزی می بین ــه چی ــه ن ــر ک ــا دخت ــرد؛ ام می می
ــه  ــاره ی باغچ ــه اش درب ــای معصومان ــه صحبت ه ــور ب همین ط

ــد. ــه می ده ادام
ایــن صحنــه، که قســمتی از فیلــم فرانســوی »داســتان ماری« 
ــوش  ــرای »گ ــا ب ــا آدم ه ــب م ــِی اغل ــر واقع ــت، تصوی اس
ــه ظاهــر در حــال گــوش دادن  ــه دیگــری اســت: ب کــردن« ب
بــه مخاطــب و برقــراری ارتبــاط و دادن پیام هایــی بــه یکدیگــر 
ــزی  ــا چی ــع تنه ــی فی الواق ــم ول ــدن همدیگری ــد فهمی ــه قص ب
ــل و  ــرف مقاب ــردن ط ــم ک ــن فه ــد همی ــاق نمی افت ــه اتف ک

فهــم شــدن از ســمت او اســت.
ــراری  ــانی و برق ــور پیام رس ــدا به  منظ ــط در ابت ــان، فق زب
ارتبــاط اختــراع شــد. امــروزه هــم، بــه ظاهــر چنیــن کارکــردی 
ــه از  ــد ک ــدار داده ان ــر هش ــرن اخی ــه ق ــران س ــی متفک دارد. ول
ــان، امــروزه، بیــش از آنکــه بــرای شناســاندِن خــود، افشــای  زب
ــاط  ـ  ــراری ارتب ــه برق ـ       و خالص ــب  ــناختِن مخاط ــتن، ش خویش
اســتفاده شــود، بیشــتر بــرای مخفــی کاری بهره بــرداری می شــود. 
ــان  ــره، زب ــره و به خصــوص چندنف ــروزه، در ارتباط هــای دونف ام
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ــش دادن،  ــرای نمای ــار فضــل، ب ــرای اظه ــزاری شــده اســت ب اب
بــرای پوشــاندِن هرچــه بیشــتِر خــود، بــرای نشناســاندِن هرچــه 
افزون تــِر خــود بــه مخاطــب. هــم می ترســیم دیگــری را 
بشناســیم، هــم می ترســیم شــناخته شــویم. دیگــر کمتــر کســی 
ــن  ــات و پنهانی تری ــن احساس ــاء عمیق تری ــرای افش ــان ب از زب
ــح  ــع توضی ــون موق ــد. ایگلت ــتفاده می کن ــودش اس ــاالت خ خی

ــوم »اراده« نوشــت: ــاب مفه ــدگاه شــوپنهاور در ب دی

»از دیــدگاه شــوپنهاور، کّل آگاهــی، آگاهــِی دروغیــن 
زبــان  مــورد  در  همان طــور کــه  اســت. درســت 
گفتــه می شــود کــه وجــود دارد تــا مــا بتوانیــم 
ــی  ــم، آگاه ــان کنی ــران پنه ــه هایمان را از دیگ اندیش
نیــز وجــود دارد تــا بیهودگــِی آشــکاِر وجودمــان را از 

ــد« )1، ص 108(.  ــان کن ــا پنه م

تذکــر مردم شــناس بــزرگ، لینتــون را فرامــوش نکنیــم کــه 
ــرای  ــردم، در درجــه ی اول ب ــش، برخــالف تصــور عمــوم م آت
اســتفاده از روشــنایی اختــراع نشــد )چرا  کــه آدم هــای اولیــه بــا 
طلــوع خورشــید بیــدار، و بــا غــروب آن بــه خــواب می رفتنــد(؛ 
بــرای اســتفاده از حــرارت هــم اختــراع نشــد )چرا  کــه ســاکنان 
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