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به دنبال دیدار جمعی از شاعران  دی�د و اس��اتید زبان و ادبیات فارسی زاوی�ه 
با مقام معظم رهبری در ش��ب گذشته و بیان برخی 
از دغدغه های ایش��ان درباره ادبیات و زبان فارسی و 
ابراز نگرانی معظم له از وضعیت زبان فارس��ی در حال 
حاضر، صادق کرمیار نویسنده و روزنامه نگار با ارسال 
یادداش��تی درباره این موضوع به اظهارنظر پرداخت. 

متن این یادداشت به شرح زیر است:
اگر این پیام را بیست سال پیش می دیدیم تصور 
می کردیم یا ُکدی نظامی اس��ت یا رمز جاسوسی؛ اما 
االن راح��ت می توانی��م آن را درپیامک های گوش��ی 
هم��راه بخوانیم: »دعا کن س��اعت ۴ بیاید. من دیگر 

می روم. مرسی. به امید دیدار«.
از ای��ن نمون��ه در بخش ه��ای دیگ��ر ارتباطی 
فارس��ی زبانان نی��ز وج��ود دارد. مانن��د ارتباط های 
شبکه های اجتماعی مجازی، وبالگ ها، گفت وگوهای 
میان برخی جوانان که گاه به ش��کل رمز میانشان رد 

و بدل می شود.
آیا این نگران کننده است که زبان و خط فارسی 
در انتقال پیام این گونه دگرگون شده است و شروعی 
برای مس��خ و در نهایت فروپاشی خط و زبان پارسی 
اس��ت یا یک پدیده ی زودگ��ذر اجتماعی که بعد از 

مدتی به فراموشی سپرده می شود؟

فنآوریهایارتباطی؛فرصتسازیامشکلساز؟
به نظر می رسد تحول فن آوری نوین به همراه خود 
فرهنگ و روش ارتباطی ویژه ای به ارمغان می آورد که 
هم می تواند نگران کننده باش��د و هم فرصت ساز. هم 
می تواند عاملی برای تس��لط فرهنگی محسوب شود و 

هم زمینه ای برای رشد زبان ارتباطی.
نگرانی نسبت به آسیب دیدن زبان و خط فارسی 
نگرانی تازه ای نیس��ت. اگرچ��ه تازگی این نگرانی در 
این دوران ناش��ی از تازگ��ی دگرگونی های ارتباطات 
جهانی است. در طول تاریخ ایران زمین، نقاط عطفی 
وجود دارد که هر یک می توانس��ت زبان فارس��ی را 
به نابودی و فراموش��ی بس��پارد، اما این چنین نشد؛ 
از حمل��ه ی اعراب گرفته تا یورش مغوالن و س��پس 
بازشدن پای غربیان به سرزمین های پارسی زبان که 
هر کدام ب��ه تنهایی این توان را داش��تند تا بر زبان 
فارسی تأثیر ویرانگر بگذارند، اما پاره ای دالیل باعث 
شد زبان فارسی از تمام این تهدیدها فرصت بسازد و 
همچنان به مثابه زبان اصلی ایرانیان وسیله ی ارتباط 
در حوزه ه��ای گوناگون اجتماعی، سیاس��ی، علمی، 

هنری و ادبی باقی بماند.
بی گم��ان مهم تری��ن و اصلی تری��ن دلیل��ی که 
تاکنون موج��ب ماندگاری و نامیرایی زبان فارس��ی 
ش��ده، وجود ادبیات غنی و ریش��ه دار فارسی است. 
اش��عار رودکی، کتاب هایی چون شاهنامه، شعرهای 
حافظ، آثار س��عدی و نظامی و دیگ��ران که هر یک 

ب��ه تنهایی می توانند هویت ی��ک ملت را بازتعریف و 
جاودانه کنند.

تردیدی نیست که چنین آثار ارزشمندی در خأل 
پدید نیامده و یک شبه آفریده نشده اند، بلکه هر یک 
از آن ها بر و بازده فرهنگ و تمدنی پویا و رو به رش��د 
بوده است. از این روست که در می یابیم هرگاه تمدنی 
پوی��ا و تأثیرگذار باش��د، الجرم زب��ان آن قوم نیز در 

مسیر حرکت تمدنی همان قوم بالنده خواهد شد.
فرهن��گ و ادب یکی از اصلی تری��ن نمودارهای 
پویایی تمدن اس��ت. نش��انه های دیگ��ر مانند علم، 
سیاس��ت، نیروی نظامی و جمعی��ت نیز اگر همپای 
فرهنگ و ادب و هنر رشد داشته باشد، می توان باور 
داش��ت که تمدن آن قوم نه تنها پویاس��ت، بلکه بر 
دیگر تمدن ه��ا نیز تأثیر خواهد گذاش��ت و در گذر 
زمان بر خرده تمدن ها چیره خواهد شد و آن ها را زیر 

پوشش خود قرار خواهد داد.
می گویند، تمدن رو به زوال، زبان این تمدن را نیز 
در مسیر فروپاشی قرار می دهد و اساساً پستی و نشیب 
یک زبان، معلول علت های گوناگونی نظیر فروپاش��ی 

سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنریست.
از س��وی دیگ��ر، حرک��ت واپس گرای زب��ان نیز 
می تواند بر فروپاشی سیاسی، اقتصادی و علمی تأثیر 
داش��ته باش��د؛ به این معنا که یک سیاستمدار برای 
چیرگی ب��ر حریف نیاز به زبان��ی قدرتمند دارد، یک 
اقتصاددان برای پیروزی در عرصه ی اقتصادی نیاز به 
زبانی پویا دارد تا بتواند بر زمین بازی اقتصادی سیطره 
یابد و یک دانش��مند برای عرضه ی دانش خویش باید 
زبانی س��خته و استوار داشته باش��د تا بتواند آنچه در 

ذهن دارد با خط و زبان خویش انتقال دهد.
بنابرای��ن زبان و تمدن تأثی��ر متقابل بر یکدیگر 
دارند و البته فراموش نش��دنی اس��ت که زبان سخته 
و اس��توار و پویا نیز در ادبیات و هنر ش��کل می گیرد 
و قوام می یابد و رش��د می کند. از همین روس��ت که 
می بینیم سیاستمداران پیروز و دانشمندان برجسته 
و اقتصاددانان موفق بر ادبیات ملی خود نیز تس��لط 
دارن��د و همواره بخش عمده ای از وقت خود را صرف 

پرداختن به ادبیات می کنند.

فروپاشیزبانیعنیفروپاشیتمدن
در دعواه��ای سیاس��ی ه��م بس��یار دیده ایم که 
سیاستمداری خام حرفی می زند و جنجالی به پا می کند 
و س��پس می گوی��د از حرفی که زدم منظ��ور دیگری 
داش��تم و شروع می کند به شرح منظور اصلی خود که 
دس��ت آخر هم نمی تواند منظور اصلی خود و آن چه را 
در ذهن دارد بیان کند. این نشان دهنده ی ضعف زبانی 
این سیاستمدار است که هرچه سیاست بیشتر بداند، به 

دلیل ضعف زبان، تخریبش بیشتر می شود.
ب��ه هر روی، آن��ان که ادبیات و هن��ر را طفیلی 
اقتصاد و سیاس��ت می دانند به کژراهه ای می روند که 

نه تنها به نابودی و فروپاشی ادبیات و هنر می انجامد، 
ک��ه در زمان��ی نه چن��دان دراز به ناب��ودی اقتصاد و 
سیاس��ت نیز خواهد انجامید. این��ان اگر نپذیرند که 
نه تنها رش��د فرهنگی بلکه رشد و توسعه در همه ی 
ابعاد وامدار رش��د زبان و در نهای��ت وامدار ادبیات و 
هنر اس��ت، در گذر زمانی نه چندان دور شاهد مرگ 

تمدنی ملت خویش خواهند بود.
به همین دلیل است که می گوئیم، َصرف بودجه 
برای رشد شعر و داستان و رمان و فیلم، ِصرف هزینه 
برای س��رگرم کردن تعدادی هنرمند و شاعر نیست، 
که ضرورت، س��رمایه گذاری برای حفظ زبان تمدنی 
ملت��ی رو به جلو و بالنده اس��ت. وگرنه نویس��نده و 
ش��اعر و هنرمند نیازی به تشر ندارد که تنها با کمی 
بی اعتنایی می توان آن ها را به کنج راند و گوش��ه گیر 
کرد و دغمرگ؛ و بعد هم با تشییع جنازه ای باشکوه و 

مراسم بزرگداشتی پُر سر و صدا قال قضیه را کند.
از س��وی دیگر باید توجه داش��ت ک��ه ادبیات و 
هن��ر فقط به کار ب��زرگان قوم نمی آی��د که رونق و 
جریان س��ازی ادبیات و هنر در متن جامعه و ارتباط 
آن ب��ا توده ی م��ردم به ایجاد همزبان��ی و در نهایت 
همدلی میان خواص و ع��وام می انجامد. اگر جز این 
باش��د و سیاستمداری ادیب س��خنی بگوید که عوام 
نفهمند، بی تردید برداش��ت های اش��تباه به گمراهی 

مردم می انجامد. وقتی مردم ندانند؛
آن یکی ش��یر اس��ت اندر بادیه / وان یکی شیر 

است اندر بادیه
آن یکی ش��یر است که آدم می خورد / وان یکی 

شیر است که آدم می خورد
بی گم��ان مهم تری��ن و اصلی تری��ن دلیل��ی که 
تاکنون موج��ب ماندگاری و نامیرایی زبان فارس��ی 
ش��ده، وجود ادبیات غنی و ریش��ه دار فارسی است. 

اش��عار رودکی، کتاب هایی چون شاهنامه، شعرهای 
حافظ، آثار س��عدی و نظامی و دیگ��ران که هر یک 
ب��ه تنهایی می توانند هویت ی��ک ملت را بازتعریف و 

جاودانه کنند.
با آنان نه از شیر می توان سخن گفت نه از بادیه. 
از همین روس��ت که گاه سیاس��تمدار یا دانشمندی 
زبان دان سخنی به جا و بردار می گوید و برداشت های 
متفاوتی از آن س��خن می ش��ود. این نه ضعف زبانی 
سیاس��تمدار و دانش��مند که ضعف زبانی شنونده و 
خواننده است که گمراهی او را درپی دارد و در نهایت 
ب��ه جنجال هایی می انجامد که به س��ادگی نمی توان 
آن را مهار کرد. بنابراین رش��د جامعه نیازمند رش��د 
ادبیات و هنر در میان توده های مردم و رونق ادبیات 
در متن جامعه اس��ت و تنها از این طریق می توان به 
پرورش زب��ان و فرهنگ مردم کمک کرد. پس خطر 
دوس��ویه است؛ یکی عوام زدگی مردم و دیگر خواص 
عوام زده که ریش��ه ی زبان را مانند موریانه می خورند 

و نابود می کنند.
سخن اصلی در این جا با نویسندگان و شاعران و 
هنرمندان است که بار اصلی حفظ و حراست از زبان 
فارسی را بر دوش دارند. الزمه ی پویایی زبان پویایی 
این قوم اس��ت. بدانیم که حافظ و سعدی و موالنا و 
فردوسی نیز غم نان داشته اند، اما غم فرهنگ و هنر 
و رش��د و تربیت مردم بر غم نانشان چیره شده بود. 
بدانیم که زبان پویا و سخته ی شاعران و نویسندگان 
روزگار سپری ش��ده مان، ریش��ه در بین��ش و نگرش 
عمیق و جهان نگری مبتنی بر هستی شناسی فلسفی 
و عرفانی و اندیش��ه ورزی در اعتراض به هس��ت ها و 
نش��ان دادن بایدها بود که ای��ن آخری اگر برآمده از 
شناخت بن مایه های جامعه ی دوران نباشد، نه به اوج 

که به سقوط جامعه می انجامد.

پس زبان پدی��ده ای تجری��دی از دیگر پدیده های 
جامعه ی تمدنی نیس��ت و نویسنده باید بدون توجه به 
جریان های گذرای سیاس��ی و اجتماعی، آس��یب های 
خ��واص و عوام جامعه ی خویش را بشناس��د و با زبانی 
ماندگار در قالبی هنری و در زمانی تأثیرگذار عرضه کند.

همچونهوابراینفسکشیدن
نویس��نده نباید در دام زبان ش��لخته ی برخی از 
سیاستمداران و مدیران فرهنگی عوام زده ی جامعه ی 
خویش بیافت��د. واژه برای نویس��نده مانند هوا برای 
نفس کشیدن است. زیبایی زبان است که به اثر ادبی 
تش��خص می دهد و این زیبایی در ذات زبان اس��ت. 
دهان زیبا با دندان سالم و پابرجای شناخته می شود 
و اساس��اً زیبایی دهان به دندان سالم است. از سوی 
دیگر زبان و محتوا باید چنان در هم آمیخته باش��د 
که خواننده حضور زب��ان را حس نکند. مانند دندان 
سالم که اصاًل حضورش احساس نمی شود و وقتی لب 
به سخن باز می ش��ود، دائم خود را به رخ نمی کشد. 
پس هم باید زیبا نوش��ت و هم کارکرد ارجاعی زبان 

را فراموش نکرد.
نویس��نده می تواند به زایایی زب��ان کمک کند. 
همان طور که دانش واردات��ی می تواند زبان بومی را 
ب��ه چالش بکش��د، زبان پویا و زایش��گر نیز می تواند 
به رش��د علمی کمک کند. زبان پویا زبان واژه آفرین 
و ترکیب س��از اس��ت و نویسنده و ش��اعر می توانند 
واژه آفرین��ی کنند و ظرفیت زبان را برای به کارگیری 
در مفاهیم علمی و انتزاعی و فلسفی افزایش دهند.

آن��ان که ادبی��ات و هن��ر را طفیل��ی اقتصاد و 
سیاست می دانند به کژراهه ای می روند که نه تنها به 
نابودی و فروپاش��ی ادبی��ات و هنر می انجامد، که در 
زمانی نه چندان دراز به نابودی اقتصاد و سیاست نیز 

خواه��د انجامید. اینان اگر نپذیرند که نه تنها رش��د 
فرهنگی بلکه رشد و توس��عه در همه ی ابعاد وامدار 
رش��د زبان و در نهایت وامدار ادبیات و هنر است، در 
گ��ذر زمانی نه چندان دور ش��اهد مرگ تمدنی ملت 

خویش خواهند بود.
دست آخر اینکه نویسندگان و شاعران می توانند 
خط فارس��ی را پاس دارند و آن را متناس��ب با رشد 
زبان ارتقا دهند. به تازگی بخش های فرهنگی پاره ای 
رس��انه های ای��ران ت��الش می کنند خط فارس��ی را 
خوار کنند و زبون ش��مارند. آن��ان می گویند خط ما 
خط عربی اس��ت و این خط ب��رای زبان های صرفی 
ب��ه کار می آید، در حالی ک��ه خط امروزی ما با اندک 
تفاوت هایی از گذش��ته با نام خط پارس��ی ش��ناخته 
می ش��ود و ریشه و پایه اش خط ایرانی است که ابتدا 
از ایران به هاماوران و سپس از آن جا به عربستان راه 
یافت و در س��ده ی یکم هجری در عربستان به خط 

کوفی مشهور شد.
اساساً یکی از دالیل ماندگاری این خط پیوستگی 
فارس��ی زبانان برای حفظ خط پارسی است. چنان که 
اکن��ون در تاجیکس��تان پ��س از پنجاه س��ال تغییر 
خط پارس��ی به سیریلیک، نویس��ندگان و شاعران و 
دانش��گاهیان تاجیکستان در تالشند تا بار دیگر خط 
پارس��ی را در این کشور به کار گیرند و رواج دهند. در 
سفری که با دوست ادیب و اندیشمندم هادی سعیدی 
کیاس��ری به تاجیکستان رفتیم، رئیس کرسی زبان و 
ادبیات فارسی به اصرار از ما می خواست که استادانی 
ب��ه آن جا بفرس��تیم تا خط فارس��ی را که می گفتند 

»خط نیاکان« به دانشجویان آموزش دهند.
ب��ه ه��ر روی هرگون��ه دخل و تص��رف در خط 
پارس��ی تبعات��ی جبران ناپذیر دارد ک��ه می تواند بر 
دیگر بخش های فرهنگی، سیاس��ی و علمی کش��ور 
تأثی��ر بگ��ذارد و نگه��داری و پاس��داری از زب��ان و 
ادبیات پارس��ی باینده یکایک پارس��ی زبانان، به ویژه 
نویس��ندگان و شاعران پارس��ی زبان است که همگی 

پور فردوسی پاکزادند که گفت:
جهان کرده ام از سخن چون بهشت / از این بیش 

تخم سخن کس نکشت
بس��ی رنج بردم در این س��ال س��ی / عجم زنده 

کردم بدین پارسی
چنان نامداران و گردن کش��ان / که دادم یکایک 

از ایشان نشان
هم��ه م��رده از روزگار دراز / ش��د از گف��ت من 

نامشان زنده باز
بناه��ای آباد گ��ردد خراب / ز ب��اران و از تابش 

آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند / که از باد و باران 

نیابد گزند
بدی��ن نامه بر عمرها بگذرد / بخواند هر آن کس 

که دارد خرد
نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم سخن 

را پراکنده ام
هر آن کس که دارد هش و رأی و دین / پس از 

مرگ بر من کند آفرین  مهر

غم نان و غم زبان
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