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 در باب زبان دوم     هاییایده

 امیر کمالی

 

 

1 

شود؟ زبانی که محصول اقتضائاتی همچون مهاجرت است؟ زبانی که از  زبان دوم چیست؟ زبانی که به شکل مدرسی آموخته می

 رمزی  کند؟ یا زبانی کهگذاری را آگاهانه میزبانی که نامآموزیم؟  که آن را آگاهانه میتوفیقات اجباری استعمار است؟ زبانی  

مرزهای   است؟  خویشاوندی)آرگو(  کجاست؟  اول  زبان  با  تعریفی  آن  هر  از  پیش  کجا؟  دومهاشان  است  ،زبان  زبان    ؛ دومین 

شویم زبان اول یا  ایم. زبانی که پس از به دنیا آمدن وارد آن میهک بار پیش از آن به زبان وارد شدکه ی  است  محصول زمانی

ای هوظیفوزه رابطه آدمی با زبان دوم  نهاده است. امر  اول  های رابطه آدمی با زبانری است. فلسفه همّ خود را بر شکلزبان ماد

علوم دایدکتیو و آموزشی قرار دارد. یا آدمی هنوز نحوۀ ورود، تالقی یا تعامل خود با زبان نخست را به   عهدۀاست که بیشتر بر  

ند که تکرار تراژدی ای بداکمدی»راند و حتی ممکن است این را  بر این دومی بر سبیل اولی حکم میتمامی درنیافته، یا اساساً  

توانیم در این بحث بسط دهیم که تاریخ را در  مارکسی در باب تاریخ را زمانی میاین گزارۀ    تلمیح به  دانیم. می«نخست است 

این یا حتی  اتصال  از  زبان  همانیشکلی  رستگار شده می  با  بشر  زبان  باب  در  بنیامین  والتر  اگر  )چنانکه  بازخوانیم.  اندیشید( 

ای در  که معموالً  مارکس  بعدی  باشد جمله  نقل قولچنین  غفلت می  مشهور  ن  باز آن  اینجا  در  تاریخ  کار میهشود  آید: چرا 

اش نهد؟ »برای اینکه با شادمانی از گذشتهدر هیئت کمدی پا به عرصه می  بعد از وقوع تراژیک، بار دیگر  چراکند؟  چنین می

ن خارجی )دوم( هم  زبا ید: »نوآموز مبتدی  گوآورد مثالی زبانی است. میبگسلد«. عجیب آن که مثالی که مارکس در اینباره می

می را  کار  ابتداهمین  همیشه  مادر  کند.  زبان  به  را  عبارات  و  مییجمالت  باز  واش  را   گرداند،  تازه  زبان  روح  هنگامی  فقط 
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نداشته باشد و حتی به  ری  برد که برای استفاده از آن دیگر نیازی به یادآوری  زبان مادو با آزادی تمام آن را به کار میگیرد  می

دست    و مألوف   سنتی  کند«. در این بیان زبان مادری باز همان کارکرد زبان مادری را به کلی فراموش می  رسد کهجایی می

 گرفتن و پا به پا بردن را دارد. 

2 

تضائات و اجباراتی دارد که  ورود به زبان دوم نیز همان اق  کند. زبان »نیاز« نیست اما هر آنچه اقتضا و نیاز است را تاریخی می

دهد که  نحو نشان می  .هاستزبانای باستانی  خویشاوندی  اندینفسه در مقام  فی   احتیاج به زبان اول باعث و بانی آن بود. نحو

ان سطح نیاز به زب  تابد.های مشترک کلمات؛ اما نحو را چنین برنمیکند از ریشه آدمی ذوق می  ها از هم دور و نزدیکند.زبان

  زند. گره می  zoeزبان اول را به    به شکلی استعاری  bioبا پیوندش به    شود. زبان دوم است کههمانی نمیحیات این  ادوم اما ب

زار  بیشه   زبان دوم  شود.ا ترادفی است که هیچگاه حاصل نمیها امترازوست. ترازوی زبان  زبان دوم عرصۀ معادل است. معادل

اش با  کردن خود و با تالقیبا فرهنگی  دوراندیشی است با امید به دیگری و یأس از خود. زبان دومفرهنگ است. پس  پشت آن  

غیرضرور  روزمره،    سطح  را  زندگی  زبان نخست  دانستن« همانا    کند؛بازنمایی میوجه مصرفی  »زبان  عام  اصطالح   آنجا که  تا 

اما زبان دوم است.  به  نام  منحصر  زبان  اگر  بود.    وجهمفاهیم    ،هاستوجه مشترک  آنها خواهد  این خصیصۀ  تفارق  »نامیدن«، 

مهاجرت است یا . مهم نیست زبان دوم محصول  افکندمی  شکاف باریکیهمانی زبان اول و دوم  میان این  ،زبان  تاریخی   رازآمیز 

نه به واسطۀ معرفت مبتنی بر حیرت از    میانجی نیاز به نامیدن وآن را نه به   ما  در هر صورت  استیالی بیگانگان یا مُد غالب؛ زیرا

نه در ارجاع به اشیاء بلکه در  شود. معادلبان به لطف زبان اول فراگرفته میآموزیم. این زاشیاء و طبیعت می های زبان دوم 

است که میان زبان دوم و یکی    عمیقی  خویشاوندی. در این مورد آنچه مسلّم است  آیدچنگ میاهای زبان اول فرارجاع به دال 

  ترین علل نفی شعر )و تبعید شاعران( از سوی افالطون وجود دارد. شعر نسبت به زبانی که بازنمودی از ایدۀ اعلی است، از مهم

یز  زبان دوم ن  بر اساس این وضع توپولوژیک،در جایگاه ثانوی قرار دارد،    یعنی نسبت به زبان اول )حال با هر کیفیتی که دارد(
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واقعیت عینی بلکه صرفاً و    حتی  ای است. این هر دو )شعر و زبان دوم( بازنمودشان نه در تناسب با ایده یادارای چنین خصیصه 

یابند. به این معنی، صرف  دوم نامیدن یک زبان ذیل  یعنی همان زبان مادری اعتبار می  قهراً در نسبت با سطح نخستین داللت،

گرفتن   فرضپیش  حاوی   نامیم، ای که آن را شعر میگیرد، بلکه همچون عبارت یا قطعهقرار نمی  آموزش  سلسله مراتب زمانی  

بنابراین  کند برخوردار است.  تری نسبت به آنچه بدان اشاره دارد یا از آن تقلید میاین نکته است که زبان اول از جایگاه حقیقی

مورّخ   شودباعث می  روایت یا قصّه است کهنحو   سازد، تنها در سطح  می  آنچه به عنوان توالی رویدادهای تجربی معنای تاریخ را

پیوند   زبان  به  را  گره می؛ مدهدخود  را  تاریخ  بر  از ورخی که شهادت  ما  با  از هر چیز  پیش  معنایی خاصی که  رژیم  به  زند 

تاریخ   نحوناپذیری  ناگفتگی  اتتاریخ یعنی هر  د.  گویسخن میدر مقام نوعی  افتادهآنچه حقیقتاً  یابد؛  فاق  توالی خود معنا    در 

می حالی  در  را  تاریخ  حقیقت  که  اجزایی  هیچتوالی  حامل  آن  ادبی  روایت  که  گاهشمارانه سازد  و  خودآیین  فرم  از گونه  ای 

ماشینکنش نیست.  میها  مونتاژ  را  ادراک  که  کارهایی  و  ساز  و  پیچیده  صنعتهای  با  پیوند  در  زبان  کنند  بازتاب  گرایی 

 اند که در آن نگارش تاریخ خود دالی بر نفی خویش است. وضعیتی

3 

میان   دوم،شباهت  زبان  و  است.  شعر  ردیابی  قابل  نیز   دیگری  سطح  نام  در  به  نیاز  محصول  دوم  زبان  نه  و  شعر  گذاری  نه 

در وضعیتی است  تفکر    ساز و کار  است. از آنجا که زبان دوم  کرده نیستند، چرا که زبان مادری پیشاپیش این وظیفه را تکفّل  

، با  هانامبیش از    این زبان  ،حاصل کردهبه میانجی زبانی دیگر )زبان اول(  که در آن یک فرد معرفت خود به اشیا و جهان را  

دارد.گذارندهنام کار  و  آدم   ها سر  به سراغ  را  می  ییهازبان دوم  زبان  کار  که  اولی    .اندآزمودهرود  کند  آنچه شعر میبه طریق 

زبان  دارند.  هاست. شعر و زبان دوم واژگان را در استعالی معنا باز میلق درون آنای از خَمحتوای نام و پمپاژ ایدهسازی   تهی

پرورده میدوم   مادری  زبان  میانجی   زبان    ؛شودبه  این  دارد که  ایده وجود  این  پروردن  امکان  آیا  به  زبان    وساطت بیاما  اول 

تا چه میزان مقدور خواهد بود؟ نزدیک  ی حقیقت اشیا یا ایدۀ افالطون اگر پاسخی در کار باشد    تر باشد؟ امکان حذف واسطه 
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الهی است.   زبان  روایت کتب مقدسسرنخ آن در  زبانی است که خلق میبه  الهی  زبان  زبان خاستگاه  ،  این  بازنمایی.  نه  کند 

، به شکل عینی و صوری نیز نخستین اتفاق در جهان به صدا درآمدن همین  االهیاتتگاه  دسدم و  هاست. در  حقیقی همۀ نام

ن  متضمّ  کهآنآن هم بدون    ؛کلمه بود   آنچه بود   به معنای واقعی نیز در ابتدا  نه تنها در آغاز انجیل یوحنا بلکه  یعنی   ؛ زبان بود

هر آنچه گفت که  که خداوند خطاب به    « کُن»یا    «بشو»  ، «باش»ای نظیر  ور معنایی یا تسلسل هرمنوتیکی باشد. کلمههیچ دُ

آمرانگی   حقیقت نور در خود این    برای مثال زمانی که خداوند خطاب به نور گفت »باش«،   .مستعد و دارای ماسکۀ پذیرنده بود

ورت و تا زمانی که نور یا هر چیز دیگری در حال شدن است ضر  ؛مستور بود  همچون »کُن« یا »باش«  خطاب یا در گلماتی

بودن بلکه در لحظه لحظۀ هست  ؛ کندشدن نمیکه صرفاً امر به هست  است  ایآرخهاین  رسد.  یآونگ این صدا منطقی به نظر م 

انبیاء در    بر فراز تاریخ    نوبتتاریخ    است.  ی زبان  چنین  سرگذشت   در حقیقت  ،های مقدسکتابهستنده حضور دارد. داستان 

ابوالبشر می الهی که به آدم  الگوی  رسد نخ تسبیح زبان است؛ زبان  که    هایی استسوژه  روایت   بندیصورت انبیاء    وحی است. 

»طرد و تهدید و شهادت« به همراه داشت. این هر سه  اگرچه این پیوند برای ایشان    ،اندمستقیماً با این نام و زبان پیوند خورده

ت یاوهعاقبت   عرصۀ  زبان خلّاق در  عرصۀ لغتراژیک   زیرا خط میان دو واژۀ بیگویی است.  از معجزه است  را نامه عاری  رابطه 

آسمان و ریسمان در نظر اول چیزی شبیه    میانکنند. رابطۀ معنایی   های تسبیحی متشکل از واژگان بسیاری ُپر میدانهنهایتاً  

بینیم که نهایتاً به شکلی کامالً منطقی به هم خواهند  معجزه است اما اگر تعداد مورد نیازی کلمه میان آن دو قرار دهیم می

حذف   معجزهول زبان خالق است و نشانۀ لوگوس. محصاما معجزه   وصال، حتمیت  غایی تفرقۀ کلمات در عرصۀ معناست.  رسید.

تواند از دل کوه درآید یا آتش بر آدمی گلستان شود اما با هزار  شتر میواسطه است و البته نمادی است از تحقق زبان الهی.  

  سر آن داشت تا جز ایستادگی در برابر قدرت رخدادی که    هچیزی نبود  در مقابل احیاناً »طرد و تهدید و شهادت« نبی واسطه.  

ساقط آن  از  را  زبان  نخستین   کند.  بازنمایی  زبان  شاید  دیگری  جغرافیای  در  زبان  این  دارد.  این  به  شبیه  رسالتی  دوم  زبان 

-کند از جنس  »آفریدن«، از این رو مدخلی است که میکند، بلکه کاری میمحسوب شود، ولی خارج از آن دیگر بازنمایی نمی

 توان نفس رویدادگی زبان را از خالل آن تجربه کرد.  
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عکس این هم هیچگاه صادق نبوده است. ترجمه تجربۀ واردات   سقوط زبان دوم یا استحالل آن در زبان اول نیست.  ترجمه 

آنکه  ترجمه مساحتگر زبان است، بی  است.  خودیدر تاریخ    دیگریترجمه نقطۀ تبلور زبان    های تاریخی در زبان است.شکست 

ها  اند. دوران ما از »ترجمه« سرگیجه طاعنان ترجمه امروزه در هم آمیخته  و زبان اول آن را فراخوانده باشد. حافظان، حامدان  

آید. سرنخ خطاب   فارسی را متر کرده است، اما معیار آن نیست. با این حال خطاب  منع همچنان از قصر می  دارد. امروزه ترجمه 

همانا    «های بیگانهفرهنگی از راه هجوم زبان  هجوم»  داد و قال  یا    «ترجمه بس است»  فرمان   منع ترجمه از اسطوره است. اینک

اسطوره  آگاهی میبازتولید هراس  عرصۀ  به  را  اسطوره  این  نفس  است که  انتقادی  از وضعیتی  معنا    .کشدای  این  به  فاشیسم 

ت که رؤیای  معنا نیس به آناین  اما شمارد.هایش را تنها حقیقت موجود برمیضدیت تام با ترجمه خواهد بود؛ زیرا کفایت نشانه

 راندن ترجمه از «. تالش برای عقب برکنار»خواهند و نه  ا این زبان را تنها »در کنار« میحذف زبان دوم است، بلکه آنه  مفاشیس

ربهی خیالین واژگانی است که تاریخ تفکر نشان داده  یابد تالش برای فَای که زبان اول تنها در معرض  »دیگری« قوام میعرصه 

طلبی و آرکائیسم و گاه  هایش که گاه در تنازع کهنجعلی در زبان اول نسبت به خاستگاه تمنایاند. ایجاد ستعملتا چه اندازه م

ای بیگانه  شود همان میل به حذف چهرۀ دیگری به مثابۀ نشانهزنی  فرهنگستانی متبلور میی بر چانهدر ناسیونالیسم زبانی  مبتن

کند گرفتار  که آن را هدایت می واریکیشوتتوهّم دُناز  نظرصرف «نجات زبان»هرگونه تالش برای  آور است. نتیجتاًو اضطراب

یا    تر باشدارضاکننده  احیاناً  توانداست که کدام واژه می  و برساختن  نئولیبرالیستی  مفهوم »انتخاب«  فلسفیشبه این خوشایند  

می واژه  کدام  سرمدر  استعاری  انباشت  از  شکلی  گذاشتایهتوان  ویترین  در  را  معنوی  متروک«    . های  واژگان   »اقتصاددانان  

هم درست در وضعیتی که صرف  نامند؛ آنزبان می  اند. کار و بار آنها توهّمی است که نجات   رسوالن کذبۀ نئولیبرالیسم زبان

مشخص   زیرا اساساً.  زیندخود در آن مینی را نجات دهند که  توانند زباد  »نجات«، باید دید که چگونه مینظر از تشکیک به خو

زبان چگونه راه خود را    اند، ایننبوده  آنهاکه    های دورزمان  حتی  و یا  است؟  چگونه  دست چیست؟ یااز    که این نجات  نیست
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بحثی    ها( ترکیباجزا )کلمات و  آورد یا در قامت  دشمن فرضی در هیئت یک کلّ هجوم می  در نظر ایشان   کهاین  ؟پیمودمی

که   نمیاست  پرداخته  آن  وضعیت  منظریچنین    .شودبه  قرار میدر  زبان  به  نسبت  استعالیی  فکری    گیرد.ی  طرز  چنین  در 

با وجود زبانی آنها که مسیر   ءوجود معنوی اشیا  ن یکی شدشود.  وجود معنوی و زبانی اشیاء و مفاهیم نمی  قرابت   ای بهاشاره

چنین    ۀیا اعادۀ گذشت  پاکیزه  هم خلق زبانیهرگونه تفکر ایدئولوژیکی است که وَدر  کند نقطه غائب  می رسانی زبان را هموار  هم

زبانی به وجود معنوی همانا راه    ساختن وجود  محوری در چنین درکی غائب است که بدل  را دارد. زیرا اساساً این بصیرت   زبانی 

زبانبدل به شکلیشدن  مترقّی  شناسی  استاز هستی  کامالً  مورّ  .شناسی  یک  توسط  باید  آنچه  اینجا  فیلولوگ در  یا  زبانی  خ 

سازندۀ چنین سوژه هایی     آن زبانساختن زبانی است که خود بر  ماتریالیستی همواره نفی و برانداخته شود اوالً کارزار وَهمی 

. زبان این کار را  «تجربه  فقر »شدن زبان در راستای غلبه بر  یند آگاهانهتفاوتی مبرم به فرابیای دائمی است با  ؛ ثانیاً مبارزهاست

تجلی همان اشارت است، غیابی است که حضور حقیقی را نشان   دهد.انجام می  «تجلی»  به لطف   بلکه  «داللت»نه به میانجی  

ت گوناگون با همرسانی زبان از خودش تا بگوید: »آگاهی به درجا  اشتدبنیامین را وا می  والتر  چنین بصیرتی است که   دهد. می

 « ناله سر دادن طبیعت »ل رسول از  جایی که ُپیعنی درست  تر زبانی  گره خورده است«. این حرکت از زبان انسانی به حوزه عام

می بازنماییسخن  وضعیت  عقب گوید  از  به شکلی  که همواره  وضعیتی  آن  اما  است؛  فلسفه  است. ننشیکننده  وفادار  کانتی  ی 

 .  باز یابند تا حکم کلی خود را در وحدتی جامع   کنندنشینی میها به سمت کلیت بزرگتر عقبوضعیتی که همواره کلیت

5 

نهایتاً زبان را عنصر مقوّم هر آن    است  رویکردی  دار جبهۀ مقابل، بیرق   .میدان مبارزۀ فیلولوگ ماتریالیست »روش« است که 

چه تئودور آدورنو  رسوب تاریخ در کلمات است؛ یا چنان  رصدچنین درکی عاجز از    داند که در عمل منکر آن است.چیزی می

آنچه   یصرف برا  هایی نشانه  گاه یچه  کلمات. یابدیدست م  یقتاز حق  یزبان به سهم  یانجیمبه  یختارکرد: »به خوبی تشریح می

را  نمایشان یقت حق یژگی و  سان ینو بد کند ها رخنه میاست که درون کلمه یختار ین بلکه ا یستند، شود نیم  یشیده تحت آنها اند
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  زیراکند،  یم  یینرا تع  یاو در هر حال انتخاب هر کلمه  یشهکه در کلمه رسوب کرده است هم  یخ از تار  یدهد. سهمیشکل م

گیری گیری از زبان را به اسلوب کامکه روش بهره  ییهامواجهه   در مقابل،  «رسند.یبه هم م  یقتو حق  هاست که تاریخدر کلمه

  « مرجعیت اقتدار زبان»و    وار« اثبات ریاضی»کاهند همواره در دو قطبی  فرو می  کردن زبان«و »الی َپر قو بزرگ  از داللت زبانی

در خالل ایجاد  اموش شدن  دهد که در اولی شکلی از فرات این دسته، نشان میاند. تبیین این دو حد نهایی فارغ از نیّسرگردان 

استعاری؛   کار  و  یادآوردنیک ساز  به  از  فرایندی مجازی  و در دومی شکلی  بگوییم:روشن   است.  مستور  در  اثبات  تر  های  در 

شناسیم و دلیلی ندارد که هر  مانند آنچه به عنوان مقدمات فیزیک یا ریاضی می  ،شودمسیر بدل به اصول می  ، خود وارریاضی

در اولی مسیر بدل به نوعی    ، یعنیرا از نو اثبات کنیم  مسائل اولیه و قدیمیجدیدی بخواهیم  تر و  پیشرفته سئله  بار در هر م

اما  شود که زبان در آن زمانی کار کرده است.  ای میای از تجربهشود و نام خاص تجمیع و فشردهنشانه از وضعیت تاریخی می

دومی   »در  زبانکه  اقتدار  دارد  نامیدیم «  مرجعیت  وجود  اضطرار  نوعینوعی  پیشینه   ،  به  مداوم  بازگشت  نو  ضرورت  از  و  ها 

آنهابحرانی یا موضع گفتار برمیکردن  از جایگاه صدا  بلکه  اثبات  از  نه  این دو،  . مرجعیت در دومی  جایی که  خیزد. در میانۀ 

کند. گزارۀ  نت بخشیدن به غل و زنجیرهای زبان میرا مشغول زی  خود   پاسداری از زبان،هم وَ   ، رودهمرسانی زبان از دست می

می که  مارکس  گل»گفت  مشهور  مینقد  پر  پر  را  زنجیر  روی  از  خیالی  و  های  بستاید  را  آن  آدمی  که  دلیل  این  به  نه  کند 

کسانی که سودای در مورد این دسته از     «های حقیقی و تازه را بچیندورزانه در آن بنگرد بلکه آن را به دور اندازد و گلمعرفت

کردن رنج  آن دارند صادق است. به لحاظ سیاسی این سلیقه با تولید زیباشناسانه  استعالییحفظ زبان را بدون آگاهی از حدود  

  ، به شکل دیالکتیکی شکلی از زیباشناسی  شان همدیگر را وا نگذارند ها و فرهنگ اجتماعیانسانراستاست. این دغدغه که  هم

کردن فرایض کردن حجاب اجباری، زیباشناسانهزیباشناسانه  ؛آشکار است  نیزکند که مظاهر اجتماعی آن  پوشش را تولید می

شود میل همرسانی  آنچه باعث می  آنند.   های اجتماعیصورت  جبر سیاسی و دینی  کردن زیباشناسانهیا صور گوناگون  اجباری  

ای نیست که در معرض زبان  درک نشود این است که هیچ زبانی حامل وجوه بیگانه منظریدر چنین  زبان ناب رادیکال زبان به 

را   به سطحآدوم آن  اساساً  بلکه  تاریخی در دل    عیانآمدن میل قرابت و  شکار کند  زبان به طور  شدن حقیقتی است که هر 
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ستایشی است برای آن دسته از کنش  در حقیقت     «دهندها بوی ترجمه میزبان»که    اتهامخویش مکتوم دارد. بنابراین این  

 . کنندچون روز آشکار میبه سوی زبان واحد را   هازبان میل مکتومنوشتاری که 

6 

ایستد و اصوالً نباید آن را به  است که فراتر از حوزه زبان می  چنین درکی   تاریخی  ناشی از فقدانبا فارسی    همواجهاز این دست  

شکل بحران در فارسی نه با واژگان جدید بلکه با تمنای زبان    سلطنت بر زبان فروکاست.  مدو قطب دلواپسی برای زبان یا توهّ

لیکن این تمنا در عصر مدرن    ها تلقی عرفانی آن را به یوغ کشیده بود.حقیقت تاریخی پیوند دارد که قرن  برای همرسانی با آن

از مشروطه به بعد شکل آگاهانه یافت و ظرایف خود را آشک مطمئن که هیچ کس را    از قضا آن فارسی    .ساختار  و مشخصاً 

  های مشخص و حدود معین دارند. این زبان میراث  فرضکند امروزه در اختیار سیاستمداران است. واژگانی که پیشنگران نمی

شود ژی« ظاهر میگذشته که در هیئت »فیلولو  ۀنوستالژی اخته باستانی را با احضار بحرانی و نقادان  که  اللغه باستانی استفقه

پیش  گیرد.اشتباه می اقتصاددانان راهکار  است  واژگان   فرض گرفتۀ  دانستن  گذشته«  به    متروک »کامل  قول  درست همین  و 

ای  وار به معنای تامّ آن و از سوی دیگر اثبات رسالهکشد. از یک سو اثبات ریاضیامکان جعل  گذشته را پیش می  ،بودگیکامل

های گذشته امری مطلق و کاملند و باید زبان حال را بر اساس آن پیکربندی کرد و در دومی این  آن. در اولی دادهبه معنای تامّ 

ارتجاعی است که میکامل دالبودگی چنان سیّال و  عبور داده و مدلولتواند  تاریخ  از سر  را  را در خود های خود  امروز  های 

 .  بازنمایی خود در طول ادوار گذشته داشته باشد بی آنکه مسئولیتی در قبال تاریخ   پوشش دهد

7 

با   را  خود  فارسی کالم  که  است  بیشتر  سال  »هزار  کلمهعشساحت  هر  استخدام  است.  زده  عیار  پیش ق«  ادوار  از  ای خاص 

ی، زبان و عشق اگوستین نیز باری از پیوند میان دانای ای است از اقلیم عشق. اما این ویژگی  فارسی به تنهایی نیست. سنتعاریه

با عشق بدو می آنگاه کلماتش  بدارد  بازشناسد و دوست  را  بود: »هرگاه ذهن خود  به  سخن گفته  آنجا که ذهن  از  پیوندند و 
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آن کسی است که عاشق است  دانایی عاشق است و به عشق داناست هم عشق در کلمه است و هم کلمه در عشق. این هر دو از 

از دل آن عرصهسخن. عاشق بودن و  گوید«و سخن می ای ساختند برای هزار هزار صفحه  گفتن در فارسی پیوندی کردند و 

پردازش  سخن سخن اگوستین را فارسی با گوشت و خون تجربه کرده است. در شعر فارسی عشق جان  جمله و تصویر. مایۀ 

ای از  سخنی چیست جز مجموعه شیرین   سازد.سخن میکند و به اصطالح او را شیرینان شاعر را باز میاست. عشق است که زب

دیالکتیک خود به سمت مفهوم  ای است که فهم فرمالیستی از زبانزند؟ و این درست همان نقطهتمهیدات که کالم را رنگ می

پیرامون جاذبۀ مفهومی واحد شکل گرفتهرا می اساساً  زیرا صناعات شعر فارسی  و    .: مفهوم عشقاندآغازد؛  آگامبن در »زبان 

برامرگ« نشان می زباندهد که چگونه تالشی حکیمانه  تلقی ی تجربه و فهم نفس رویدادگی  رابطۀ ها در بستر چنین  از  ای 

  همانا   نهفته در کلمات نبوده بلکه  شناختی ای یا رواننامهدر حقیقت مسئله بر سر بیان زندگیعشق و کلمه شکل گرفت. زیرا  

ی رخداد زبان و تجربۀ عاشقانه در قالب کلمات بوده است. مادام که این رابطه درک شود و بسط داده شود  هماهنگی و یکتای

ها  را به رابطه میان کلمات و پدیده زبان دوم ارجاع خود بازد.شود یا رنگ نمیای در معرض زبان دوم مضمحل نمیچنین تجربه 

بازگشجمه کانونی میابطه که در هیئت ترسازی این ریابد. عینیباز می  ت به اصل رابطۀ میان »عشق« و »کلمه« شود دقیقاً 

اول با رویکرد ریاضیاتی فاصله  گشودن زبان دوم به روی کلمات زبان  است که در زبان نخست به ودیعه نهاده شده است. آغوش

نشانهمی و مطیعگیرد. کلمات دیگر  منقاد  آنها  آنچه تحت  از  نیستند. چنی  هایی صرف  را میشده  توان »حکمت   ن رویکردی 

السویه  بودن برایش علیها و تقدم و تأخر آنها ندارد؛ تازگی و کهنهگیری زبانحکمت زبان نظر به پیوستار شکل زبان« نامید.  

می چنان  مصالح  به  زبان  حکیم   و  است.  است  زبان  گذشتۀ  به  نگاهش  ساختمان.  کل  به  که  ق نگرد  حال  عین  بر  در  ادر 

گسست  رویآشکارسازی  حاصل  که  است  خاستگاههایی  با  مواجهه  از  علم  توپیکا   اینهاست.  تافتن  به  داشتن  نظر   یعنی 

(Topica)  گذارد. مهم  بر سر یافتن توپیکا می  یحکیم کسی است که عمر؛  و امور  چیزها  تدبیرات   ۀزایند  ۀیا همان سرچشم

توپیکای زبان به دست دهد، بلکه آنچه اهمیت دارد ایجاد تعلیق و وقفه در  از  نشانه و جلوتی  در نهایت موفق شود تا    اونیست  

 اللغه.حکیم فیلولوگی است در مصاف با فقههای نشانگانی است. سازی در درون سیستم زنی و البیرنتساز و کار هرگونه چانه
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8 

شود. در زبان نخست در ارجاع به مدلول و در  ترجمه میها  دانند. کلمه در زبانتاریخ را سرگذشت  کلمه می  اللغهفقهاصحاب  

ای پیوند میان دستور زبان و  دهد که چگونه در فرایند چنین ترجمه زبان دوم در ارجاع به زبان اول. آگامبن به خوبی نشان می

گفت هر جا  یل میکند. معنای این سخن چیست؟ متأله فرانسوی آلن دولاالهیات خود را در ترجمۀ نام به ضمیر آشکار می 

دارد باید به یک »ضمیر« بدل گردد.    حقیقی  نامی برای نامیدن خداوند به زبانی دیگر ترجمه شود اگر همچنان قصد بر داللت 

تواند روند هرگونه  صورت باشد... در این صورت است که میتواند بیچرا؟ زیرا تنها در این صورت است که میپرسیم  از او می

آلن دولیل   داد. در پس تبیین ر بیندازد و یکسره به همان جوهری متصل شود که کلمۀ نخستین بدان ارجاع میارجاعی را از کا

حقیقتی بیش از این نقد یا ایراد احتمالی نهفته است که بگوییم مگر همان کلمۀ نخست درگیر روند داللت نبوده است؟ پاسخ  

ای در زبان دوم برای آن کلمه در  خداوند داللت کند، آنگاه ایجاد هرگونه صورت ترجمه ای بر روشن است: اگر در زبان اول کلمه

یا نوعی قول بر امکان این که آن کلمه مطلقاً و منحصراً به ذات   کردن به آن صورت نخستین؛واقع چیزی نیست جز نوعی پشت

که با تبدیل آن به یک ضمیر آنچه زبان. حال آنسازی ذات الهی به میانجی  ای یعنی مشروطهرکلمه  الهی داللت ندارد؛ پس

نخست نیز در داللت آن   ۀای است که حتی کلم ناشدنیافتد نه ارجاع به کلمه نخست بلکه ارجاع به همان ذات نمادیناتفاق می

اینجا ما شاهد نوعی   بنابراین در  اشارت»ناکام مانده است.  به  از داللت  به  «چرخش  اول  زبان  از  زبان دوم،   هستیم، چرخش 

پرسد  چرخش از نام به ضمیر. بنابراین پرسش مترجم احیاناً همان پرسش باستانی موسی است که در کوه طور از خداوند  می

 qui)  «آن که هست»ام که هستم، پس به فرزندان اسرائیل بگو  گوید: من آن»نام تو چیست؟« و خداوند )= زبان دوم( می

estست.( مرا به سوی شما فرستاده ا 

9 
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به منزلۀ ظرف  بودن«  که »تاریخیاند  کلمات در حکم ابزارهایی  اند داران  اقتصاددانان واژگان  متروککه خزانه  داناناللغهفقه  برای

های پیشرفت و افتخارند، بدون اینکه معلوم شود . برای آنها کلمات بیشتر ریل رسوب حقیقت چندان مورد تأنی و تأمل نیست

از   به درّه ختم می  اند.کجا آمدهحقیقتاً  این ریل دارد  آراستگی مهم نیست که  برقراری نظم و  مشغول  عجالتاً  آنها  بلکه  شود 

کردن هویت  دوستانه، بلکه درخشاناحساسات میهن  ۀشناسانه است و نه زاییدای رواناما این صرفاً نه پدیده  هایند.درون واگن

سو با  است  کاری  افراد  این  برای  مضاعفکلمات  کسب  یک  :د  و  نمادین  هویت  حفظ  دیگر  سر  و  تاریخ  معناداری  حفظ  سر 

یلولوژی ُپر کردن سر و کار دارد. کار ف  معنا  هایابل امر فیلولوژیک یکسره با وقفهانت این روش از ق بل این معناداری. در مقضح

بخشیدن به  تاریخ از مسیر آنها و نهایتاً وحدتزبانی به منظور  تسهیل در گذر  های میانهای داللت و هموار کردن چالهحفره 

از وحدت زبانی مبنی بر این است که در نهایت   ۀاللغفقه  وَهمی   تلقّیاما  نیست.    تقویمیزمان    دیرندها در  اجزای زبان  علمی 

واحد نشان دهد. این  ای کنند را منشعب از ریشه واحدی داللت می ۀهای مختلف بر ابژز لغات که در زبانوسیعی ا ۀبتواند گستر

ترین  آنها به محضر غیبی خدایان، کهن  ۀحوالحتی  ها یا  سازی  ریشهوکاری استعاری و شئمسئله موجد این است که با ساز 

پیوند  زبان  نوپاترین  به  را  بپوشاندو همۀ گسست  زند  زبان  را  پیوند،   . ها  این  بر    آشکارگی   ماحصل  زبان کهن  تأثیر هژمونیک 

نیزبان و  نو  زبانهای  انعطاف  و  نوزایی  هم  ز  با  دو  هر  نو  نقط استهای  در  فیلولوژی  ا  ۀ.  همین مقابل  سر  بر  رویکرد،  ین 

غیاب، فقدان و کثرت    ۀنهد و بدون درگیر شدن با آن رویکرد استعاری، کنشی سراسر تمثیلی بر پایها انگشت میخویشاوندی

های امر جزئی را در  شوند، تفاوتپایان محکوم میها به غرابتی بییای که تمامی این خویشاونددهد. آنگاه در نقطهست میبه د

برای دستیابی به توافقی بر    زنیکاری و چانهطلبد نشانی از سازشرحمی  خاص خود را مینوردد و در این درنوردیدن که بیمی

 های واحد در کار نیست.  ریشه 

10 
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از خاص به تصویر کشید.  ترین صحنه کاراواجو یکبار یکی  را  انجیل  یوحناهای  انجیل  پایانی  آیات  از  زمانی که    گوید می  یکی 

خاستن مسیح از میان  خبر براو  شود، توماس همراه آنان نبود. زمانی که  بر حواریون ظاهر میپس از احیا  مسیح نخستین بار  

را می برادرانش  مردگان  به  تا به چشم خود مسیحمیشنود  ا  گوید  نبیند و  بر زخمرا  را  از صلیب نگشت خود  مانده  بجا  های 

شود، مسیح  جدد مسیح، خواستۀ توماس اجابت میکند. چند روز بعد با ظهور مرا باور نمیاز میان مردگان  او    برخاستننگذارد،  

تابلوی شک  د.  آوردی؟ خوشا به حال آنان که ندیده ایمان آوردنا زمانی که ندیده بودی ایمان نمیگوید: آیا تخطاب به او می

توماس را در حالی نشان داده که انگشت نشانۀ خود را    تابلوکاراواجو به یک معنا تمثیلی از کارکرد زبان دوم است.    سن توماس 

زده به زخم خیره شده است. دو حواری دیگر که احتماالً پیتر و یوحنا هستند به این  در زخم پهلوی مسیح فرو کرده، بهت

کند. مسیح که  رتر از توماس به زخم خود نگاه میاز این هر سه، چهرۀ خود مسیح است که ناباو  ترطرفهکنند. اما  اتفاق نگاه می

دانست کاراواجو    آمیزهای تحریکتوان در ادامۀ بازیگوشینگرد؟ میمیک چهرۀ او را میاست دقیقاً به چه چیز می  رخدادخود   

چهرۀ مسیح غرق حیرت است. او که به نقل از انجیل »معنای امر عجیب آن که    به هر صورت،  .انگیختارا برمیکلیس  خشمکه  

تابلو میشده؟    جدیدی  حقیقی زندگی است« دچار چه معنای این  باشدوضعیت تصاویر اشخاص  ناب  زبان  بر    : تواند تمثیلی 

شود. حیرت چهرۀ توماس نشانی از یمعنایی ندارد، بلکه فقط تجربه مهای بابلی است، زبانی که  بانز  همۀ  زبانی که ایدۀ غایی

ورزانه به آنچه شنیده شده است.  معرفتی شک، یعنی  زبانی که باید به واسطۀ معرفت به زبان اول فراچنگ آید  ، زبان دوم دارد

پی حواریونی  چهرۀ  در  ایمان  بر  مبتنی  ژستی  همچون  مادری  دیدهزبان  را  مسیح  بار  نخستین  که  زبان  داست  آنها  زبان  اند. 

ها و ایمان بود. زبان توماس اما زبان لمس و ایمان است. جملۀ پایانی مسیح خطاب به او معترض بر هر دو زبان باید باشد:  چشم

عنایی است و شاهد  این که  مآوردند. چهرۀ مسیح گویای همین بیخوشا به حال آنان که ندیده )و البته لمس نکرده( ایمان  

با چشم و دست. امتداد نگاه او همان زخمی است که توماس   ،پیوند خوردن به آن هستند  شان در عطشها با تمام قابلیتزبان

زبانمبهو که  شکافی  همان  یعنی  شده،  میتش  خود  درون  به  را  زبانها  که  خواند.  نوشته   شاناصلهایی  که  قانونی  پرتو  در 
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پیش از مکتوب شدن قانون، با ایمان رستگار    قرنگفت: »ابراهیم چند  ل رسول میگونه که ُپگردد. همانحل میشود مضمنمی

 شد.«

11 

تواند  بندی خود میاندیشید چنین آوایی تنها در مفصلطور که هگل میزبان، رؤیای آواست؛ و آوا صدای طبیعت است. همان

ال آن که تنها در  گفت: »طبیعت قادر به حصول دستاوردی ماندگار نیست... حقفل اقلیم ناشناختۀ معنا را بگشاید. هگل می

نشان میمیانجی اوست که طبیعت به معنای آوا دست میهحیوان و ب تلویحاً  نفی  این آواست.    دهد که زبانیابد« هگل  نفی  

اندازد و از فواصل متناوب  میان آوا امر مرموز شکل  های کوتاه و بلند میسکوت  کند. بین آنبندی میزبان آوای ممتد را مفصل

درمیانی  می پا  زبان  دو  میان  طبیعت  بود؟  خواهد  کار  چه  در  آوا  به  متصل  طبیعت   دوم،  و  اول  زبان  فاصلۀ  در  اینک  گیرد. 

کند« ورای تصویر و تصوّر است. ناله  شود و برای زبان دوم تصوّر. عبارت »طبیعت ناله سر میکند؛ برای زبان اول تصویر می می

زب هر  به  ناله  ندارد.  ترجمه  به  نمینیاز  که  است  صوتی  زبان ان  آستانۀ  در  که  است  امتدادی  ناله  شود.  وارد  زبان  به  تواند 

شود. این درست شبیه مواجهه نوآموز زبان است وقتی که  بندی نشود وارد زبان نمیایستد. ناله تا نشکند و با سکوت مفصلمی

شود. زبان دوم  م شده و کلمۀ بعدی کجا آغاز میداند کدام کلمۀ زبان بیگانه کجا تمانمی(    Listeningدر عرصۀ شنیدن )

هدف و خالص. بدون استقرار، تأمین یا اجرای شود. این ورود خشونتی ناب دارد، بیر طبیعت است که بر تصویر آن وارد میتصوّ

ناله سر می نگاه میقانون خاص خود. طبیعت  بیرون  را  تصویر  و  تصور  و  ا کند  تصویری  تصور همواره  اما  دارد؛ دارد.  تصویر  ز 

 را به وکالت یک زبان دیگر سپرده است.  ش طبیعت وجودکند. در زبان دوم آوایی که ناله را تدبیر و سیاست می

12 

شدن آن در لحظات آموختن نحو زبان دوم است. فراتر  در نقطۀ آشنایی با زبان دوم باشد، قربانی  درست  اگر پادرمیانی طبیعت

این که مرزهای میان   از دو طرف خ زباناز  به کدام یک  متعلق  این که ترمیم فنسها  یا  ها و سیم خاردارهای  ود هستند، و 
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و  قوانین  است.  سو  دو  هر  در  قانون  نفس حضور  دارد،  وجود  که  اشتراکی  نقطۀ  است،  حیاتی  کدام طرف  برای  بیشتر  مرزی 

ن بخش آنها قوانین مهاجرت است. قوانین مهاجرت تریدستور زبان در هر دو سوی این مرزها دارای ذاتی واحد هستند و مهم

زبان در این حوزه   اند. مدارک زبان همان گذرنامۀ اتباع بیگانه  کشورها، چیزی نیست جز مشق ساده شدۀ قوانین مهاجرت زبان. 

از این کاربری که متعلق به درون مرزها باشد   ؛گوید ن به صراحت از حقوق کاربر سخن میدارای صداقت بیشتری است. زبا  .

توان به آن مهاجرت دائم کرد، به واسطۀ آن حیرت کرد و یا آن را روست که زبان دوم همواره آن سوی مرز است. هیچگاه نمی

مبیّن  وحدتی است که در    فردی از زبان اول، به این سو آورد. پناه بردن به زبان دوم، یا حتی هجوم این زبان به کاربردهای  

زبان    . تنها پرتو این وحدت است که بر تاریخ دهند نشان میهای فرهنگی  پدیده  ترینموحش   ر مقامخود را دمتن آن، مرزها  

خواهی  تواند به آن کینبه زبان دوم، می  –ظاهراً عامدانه یا از روی اختیار  –افکند. از سوی دیگر هر گونه پناه بردن اول نور می

ای از زبان اول تفسیر شود که روزی وحدت خیالی بدن و طبیعت را پاره کرده بود. به این معنی هستۀ واقعی   و انتقام تاریخی

دوم   زبان  به  رسیدن  برای  تالش  انگیزههرگونه  تمام  از  بازیابی )فارغ   )... و  تحصیل  مهاجرت،  نظیر  سطحی  وحدتی    های 

است که هماناجهان زبانی    شمول  کمونیسم   زبان  بنیادینمیل    است؛ همانایدۀ  یگانگی  همه  زبانی که طبقات  به  پرتو  در  ها 

   . دهدنوید می نوراین    تأللو گسالند و صلح حقیقی را تنها درمعرفتی را از هم می

 


