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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 نقش ادبيات بومي در اتحاد و وحدت جامعه عنوان مقاله:
 نگارنده: برات محمدي

 محل كار: سازمان همياري شهرداريهاي استان كرمانشاه

 09188322870شماره تماس: 

Email:mohammadi.barat1389@yahoo.com 

 
 كيده:چ

ادبيات منبعي با ارزش براي كسب اطالعات و يادگيري دانش ها و مهارت ها و كسب آگاهي نسبت به خود، 
ديگران و پديده هاي هستي است و نوعِ تعليمي آن مهم ترين و اصلي ترين گونه ادبي در تاريخ ادبيات ايران 

ين مقاله بر آن است تا ضمن يادآوري است كه از ابتداي شكل گيري ادب فارسي تاكنون رواج داشته است. ا
كاركردهاي ادبيات در دوره معاصر، ادبيات تعليمي را از نگاه كاركردي مورد بررسي قرار دهد و ويژگي هاي 

آموزش از راه ادبيات را برشمرد و نشان دهد كه امروزه اين نوعِ ادبي از جهت محتوا و فرم و انواع، گسترده تر 
تواند جايگاه ادبيات را به عنوان يك پديده فرهنگي و هنري در مجموعه آثار ادبي مي  مقالهشده است. اين 

بنماياند و مشخص كند كه اين گونه به چه كار مي آيد و پاسخگوي كدام نيازهاست. اين مطالعه نشان مي دهد 
ه در ادبيات كه ادبيات داراي كاركردهاي متنوعي است و آن را مي توان امروزه در گونه هاي مختلف، ازجمل

كودك، ادبيات عامه پسند و ادبيات اينترنتي نيز ديد و در فرم هاي ادبي مختلف ازجمله رمان، داستان كوتاه، 
داستان ميني ماليستي، فيلمنامه، نمايشنامه، وبالگ و حتي ترانه رديابي كرد. با اين تفاوت كه در اين دوران، 

بيشتر به صورت پوشيده و از طريق داللت ضمني به مخاطبان مفاهيم اخالقي، سياسي، اجتماعي، حقوقي و... 
القا مي شود؛ بويژه در ادبيات داستاني كه در آن تعليم مفاهيم به صورت غيرمستقيم از راه نشان دادن وضعيت 

 تحليلي تدوين شده است -. اين مقاله به روش توصيفيها و شخصيت ها اتفاق مي افتد

 ، فرهنگجامعه،وحدت  ،ادبيات  :كليدواژگان
 

 مقدمه

ادبيات گفته ها و نوشته هاي ظريف وزيبا با هدف نشان دادن رهنمودها وارشاداتي در را ه سعادت جامعه و 
آسايش نسل فعلي و پيشرفت آينده است . در قلمرو زندگي انسان آثار ادبي به عنوان تبلور انديشه هاي فردي و 

 ه تاثير بسزايي دارند . ادبيات در انجام رسالت خود در قلمرواجتماعي در اعتالي فرهنگي و اجتماعي جامع
دانشهاي گوناگون گنجينه ارزشمندي از رويدادها ، ارزشها، آداب ورسوم و پيشينه تاريخي وتحوالت اجتماعي 

جام عه محسوب مي شود . پژوهشهاي فرهنگي واجتماعي خط سير آن و تأثيرش در تحوالت اجتماعي، در قالب 
اريخ ، فلسفه، تأتر، نمايش، وتمثيل وباالخره شعر ونثر مورد مطالعه وبررسي قرار مي گيرد و در اين رمان ، ت
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راستا جامعه شناسي ادبيات به عنوان دانشي اجتماعي عملكرد واقعي خود را نشان مي دهد . كهن ترين آثار 
عي وفرهنگي اين مرزو بوم بوده نوشته شده از سنگ نبشته ها گرفته تا به امروز نشان دهنده خالقيت اجتما

است . و تحليل موضوعات ادبي از جنبه هاي مختلف اعم از آموزشي، ساختاري، روانشناسي وفرهنگي حائز 
اهميت هستند . البته تأثير ادبيات در جامعه ومتقابْالَ تأثير جامعه در ادبيات مبحثي غير قابل انكار است . به 

ادبي يا نثر چه بسا مردم افسرده يا با خشونتي را به اعتدال برساند . مفاهيم عنوان نمونه پيام هاي اخالقي و
سمبوليك ( نمادين ) در آثار شاعران بزرگي چون رودكي، نظامي، عطار، مولوي، حافظ وسعدي، شهريار و د 

و زماني  يگران فراوان به چشم مي خورد وهمواره موردتوجه اجتماع قرار گرفته و در بيداري مردم در هر عصر
مؤثر بوده اند . البته با وجود پيشرفت تكنولوژي و ورود ادبيات اروپايي توجه به آثار ادبي متأسفانه در جامعه روبه 
ركود ونابودي مي رود . اما باتوجه به اينكه استقالل فرهنگي، گستردگي ارزشهاي اخالقي وديني واز طرف ديگر 

جامعه تأثير مستقيم با ادبيات آن جامعه دارد بنابراين تأثير آثارادبي  پر كردن اوقات فراغت وسالمت رواني فرد و
را كه حتما به سود بشريت خواهد بود نبايد از ذهن دور داشت . ادبيات مجموعه آثار ظريف وزيبايي است كه به 

سياست صو رت گفته و نوشته در آمده است . و وظيفه آن تفسير و كندوكاو انسان اجتماع، زندگي، فرهنگ، 
وبطور كلي هدفش نشان دادن رهنمودهايي از معيارهاي ادبي، هنري، احساسي و فرهنگي و ديني در جهت 

اعتالي روح انسان وارشاد به سعادت اجتماعي واخالقي جامعه است . ادبيات آينه تم ام نماي رويدادها، آيين ها، 
سنامه يك ملت مي باشد و مي توان يك جامعه حال و شنا» رفتارها، تالشها وانديشه هاي جامعه است كه زبان 

را با بررسي محتوا وموضوع ادبيات آن شناخت . رويدادها، و رفتارهاي اجتماعي را دانست و سير تحول پديده 
 هاي اجتماعي را رد يابي كرد .

 
 بيان مسئله

هاي  ، از جمله استراتژي انگيز است ادبيات سازي قومي و خلق مفاهيم و اصطالحاتي كه در حوزه اتحاد ملي چالش
فرهنگي داشته  گرايان در ايجاد منازعه و چالش در كشور بوده است. اگر چه اجتماع ايران تنوع اجتماعي و خرده قوم

پيوند و همبستگي جامعه ايراني براي حفظ تاريخ درازمدت  و زبان فارسي بعنوان عامل مهماما عنصر فرهنگ ايراني، 
نوني براي حفظ اتحاد و همبستگي ملي بايد به موضوعات مختلف و از جمله آن بوده است. در شرايط ك

گرايان، حاميان آنها بيش از پيش توجه نشان داد. هدف اين مقاله بررسي عوامل مقوم اتحاد ملي و  هاي قوم استراتژي
 .شود ايجاد ميتراشي بر سر راه اتحاد ملي در كشور  گرايان در ايجاد تفرقه و مانع هايي است كه قوم چالش

 ضرورت مطالعه 

متون ادبي حاصل يكي از اركان مهم هر فرهنگ يعني زبان در جامعه است زبان در فرهنگ و جامعه نقش اساسي 
دارد و در فرايند ملت سازي نيز زبان واحد داراي نقش عمده و عظيمي است زبان واحد يك ملت نقش قوميت ها را 

طلبي جاي خود را به احساس هويت ملي خواهد داد كه همه خود را در تضعيف كرده و عصبيت قومي و جدايي 
توانند در گسترش و  يك واحد عظيم ملي سهمين و شريك مي دانند ادبيات و محصول ادبي اعم از نثر و نظم مي

كنند و  تحكيم انسجام ملي مؤثر باشد چنانچه آثاري چون شاهنامه فردوسي حس شجاعت و جوانمردي را تهييج مي
تواند مردم را به دفاع و اتحاد فرا خواند و احساس افتخار به آثار  چه اينكه خطابه هاي آتشين برخي رهبران مي

حكيماني مانند حافظ و موالنا و احساس مشترك همه فارسي زبانان به كتب و متون ادبي آنها را به يكديگر نزديكتر 
واهد بود ولي چون سؤال از انسجام اسالمي بود بايد ساخته نقل قول اشعار آنان شيريني هر محفل و مجلسي خ
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تواند نقش ايفا كند كتاب آسماني قرآن است كه برترين متن الهي و مورد  گفت اصلي ترين متني كه در اين بين مي
كند  اتفاق همه مسملين است هم اصل قرآن و هم محتواي قرآن كه امت اسالمي را دعوت به اتحاد و يكپارچگي مي

اع ال تَفَرَّقُوا) و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد چه اينكه در اديان (و ا وميعج لِ اللّهبوا بِحمتَص
تواند موجب همبستگي باشد چه اينكه تمسك به چند سطر مطلب درباره ارض موعود در  ديگر نيز چنين متوني مي

در عين حال  را به اشغال سرزمين فلسطينيان تهييج كرده استتورات تحريف توسط صهيونيست بخشي از يهوديان 
 تحقيق در اين مسئله نيازمند تحقيق گسترده در متون ادبي ايران يا اسالمي است 

 پيشينه

هنر از آنجا كه زاييده انديشه و احساس آدمي است، قدمتي به درازاي خلقت بشر دارد. اين ويژگي كه گوهري بي 
ايز آدمي از نوع حيوان است و از اين منظر، معجزه بزرگ آفرينش است كه خداوند به واسطه بديل از وجوه عالي تم

آن بر خود آفرين فرستاده، بدان مباهات مي كند (تبارك اهللا احسن الخالقين) ادبيات نيز كه مي توان آن را عالي 
لقت و رشد عقلي، اجتماعي و ترين مظهر تظاهرات هنري دانست از چنين قدمتي بهره وافي دارد و همگام با خ

فرهنگي انسان شانه به شانه تاريخ سائيده است. كسي به حقيقت نمي داند اولين جمالت ادبي را كدامين بشر و در 
كدام عصر ابراز نمود؟ اما آيا آدم ابوالبشر در نيايش هاي تضرعانه خويش نكوشيده است تا با كالمي زيباتر و متفاوت 

د را بستايد و عذر گناه خويش طلب كند؟ از آن زمان كه انسان اوليه به غارها روي آورد و از كالم معمول، خداون
كوشيد تا منويات خود را بر ديوارهاي سنگي نقاشي كند، مي دانست كه بايد ابزاري موثرتر براي ابراز آنچه در درون 

 .او مي گذشت بيابد واين نياز مشق اوليه هنر و به تبع آن ادبيات بود

 ضياتفر

 ي فرهنگ ايران زبان فارسي، عامل بنيادين وحدت و پويايي حوزه-
 زبانآينده اين -

هايي را  گردد كه عواملي خاص هم در خارج مرزها و هم در داخل ميهن خودمان، آن تكيه بر زبان فارسي سبب مي
 به واكنش وا دارندكنند  هاي ديگر و محلي استفاده مي ها و گويش كه در گفت و شنودهاي روزمره از زبان

 اهداف پژوهش

گروهي معتقدند كه ايران خود مهد آرياييان بوده است. اين كه نام ايران در ها مبني براينكه  شبهه از  بعضيرفع  -
ي آريايي خوانده مي شده و تنها سرزميني است كه از  ، يعني سرزمين و كشور تخمه»ويج ايران»دوران اساطيري 

چنين به  بر آن گذارده شده, دليل شايان توجهي بر درستي نظر اين گروه دانسته شده است. همدير باز نام آرياييان 
هاي سند, ساكنان  هاي مختلف, از ساحل آمو دريا تا شوش و از قفقاز تا كناره اعتبار آثار به دست آمده در كاوش

پيوند و مشابهي برخوردار  نگي همفالت بزرگ ايران, از هزاره پنجم پيش از ميالد, از بافت مردم شناسي و فره
اند و فرهنگ  اند. بنابر اين همه كساني كه در سراسر اين فالت, طي هزاران سال و نسل در پي نسل زيسته بوده

 پيوند تعلق دارند. فرهنگي مشخص و هم -اند, همه به يك بنياد تاريخي  ايراني را پرورده

هاي جهان  ن دارند كه مردم اين سرزمين نيز مانند ديگر سرزمينهاي تاريخي حكايت از آ از سوي ديگر، واقعيت -
هاي  اند. تبارهايي از نژادهاي ديگر در گروه ها با ديگر تبارها آميختگي داشته ها و مهاجرت ها و يورش بر اثر جنگ
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ودن اند. از سوي ديگر گسترده ب كوچك؛ چون هموطنان تركمن به اين سرزمين كوچ كرده و در آن سكنا گزيده
هاي بلند, يا رودهاي خروشان, ارتباط بخشي  هاي جغرافيايي آن كه گاه سلسله جبال فالت ايران و گوناگوني ويژگي

ساخته, سبب گرديده تا باشندگان هر ناحيه با توجه به تاثيرات جغرافيايي منطقه و  را با بخش ديگر مشكل مي
هاي اساسي  هاي مجاور, هريك افزون بر حفظ جنبه ناحيهشان با ساكنان  هاي فرهنگي محدود و يا گسترده ارتباط

ها در  فرهنگ هاي محلي به صورت پاره فرهنگ ايراني كه ميان همه باشندگان فالت مشترك است, به خلق ويژگي
  .تر ساختن فرهنگ ملي بپردازند تر ساختن, بارورتر ساختن و پرجاذبه جهت غني

  مباني نظريو  مفاهيم 
ابتداي مرحله انسانيت را بايد هنگام پيدايش كلمه و كالم «صوص پيدايش ادبيات مي گويد: ويل دورانت در خ

علي رغم آنچه از خود اين كلمه  (literature) دانست. با همين وسيله بود كه انسانيت انسان آشكار شد... ادبيات
ر كلماتي بوده كه گفته مي شده، نه مي كند، در آغاز پيدايش بيشت (letters) بر مي آيد و داللت بر نوشته و حروف

حروفي كه نوشته مي شد. ادبيات از آوازها و ترانه هاي ديني و طلسم هاي ساحرانه سرچشمه مي گيرد كه 
با تشكيل اولين اجتماعات بشري و » معموالكاهنان آنها را تالوت مي كرده اند و ازدهني به دهني انتقال مي يافت.

ان، ادبيات نيز به صورت هاي مختلف رخ نموده تا حاصل دغدغه هاي دروني آدمي رشد روابط عقلي و عاطفي انس
باشد. كالم ادبي كه از سرودهاي موزون ديني آغاز گرديده بود به تدريج نسج و گسترش يافت و در طي قرون، 

خره شعر كه شقوق مختلف ادبيات را نظير داستان، ضرب المثل، افسانه هاي ديني و حماسي، نثرهاي ادبي و باال
عالي ترين نوع از انواع ادبي است پديد آورد و هر يك از اين انواع، جايگاه مستحكمي در ميان اقشار مختلف جامعه 

به دست آوردند و آنچنان با زندگي روزمره بشر گره خوردند كه گويي با ملزومات حيات نظير آب، غذا، مسكن و هوا 
منظوم در اين ميان گوي سبقت را از ساير انواع ربوده است. با نگاهي همراهي و همتايي مي كنند و شعر و كالم 

اجمالي به تاريخ ادبيات، ردپاي شعر را در تمامي قرون و اعصار و در ميان تمامي اقشار جامعه به وضوح مي بينيم. از 
خاص خويش حضور مسجد و كليسا و كنيسه گرفته تا قهوه خانه و بازار و دربار سلطان، همه جا شعر با كاركرد 

دارد. از سير تحول شعر و فراز و نشيب هاي تاريخي آن كه بگذريم، در خصوص جايگاه ادبيات در اجتماعات امروزي 
ميالدي و  1990هاي نوين در دهه  با ظهور انديشه. و كاركردهاي مختلف آن موارد بسياري را مي توان برشمرد

واجتماعي كالسيك فرهنگ به عنوان يكي ازشاخص هاي  همزمان با اعتراض روش شناختي به علوم انساني
شدن   جهاني  ، دموكراسي                     تاثيرگزار نقش مهمي در تحوالت نظام بين الملل ايفا نمودِ.ِ مفاهيمي چون حقوق بشر

به طوري كه  آمدند.هاي پيشرفته به صورت مفاهيم جهانشمولي در  ژي عصرمدرن و رسانه   باپشتوانه ارتباطات تكنولو
 امروزه اگر كشوري به اين مفاهيم بي توجه باشد، با واكنش جهاني رو به رو خواهدشد.

 كاركردهاي ادبيات و زبان فارسي

 .ساز وحدت در جامعه باشند تواند جامعه را به يكپارچگي دعوت كنند و زمينه ادبيات مي  -
ملي و انسجام اسالمي ايفا و وفاق نقش مؤثري را در تحقق اتحاد گرايي  توانند با نوانديشي و جوان متون ادبي مي -

  نمايد
هاي  به تقويت جنبه مردمآفرين در ميان  توانند با تأكيد بر نمادهاي وحدت نويسندگان و شاعران متعهد نيز مي -

 .، در آثار خود بپردازنددر امنيت مليمختلف 
ا افراد جامعه ارتباط برقرار كنند و به اين ترتيب مفهوم اتحاد و شكلي عميق ب توانند به شاعران و نويسندگان مي -
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 .يكپارچگي را در جامعه به وجود آورند؛ چراكه اصحاب قلم از جايگاه بااليي در جامعه برخوردار هستند
 ادبيات فارسي در ادوار گوناگون تاريخ ايران در حفظ هويت ايران نقش اساسي داشته و جامع تمام عناصر خرده -

ها و مظهر و آيينه تمام نماي ايرانيت بوده است. و متون ادب فارسي با تقويت زبان ملي و ايجاد همبستگي  فرهنگ
  : قانون اساسي مقرر مي دارد 15تواند زمينه اتحاد ملي را در كشور ايجاد كند. بر اين اساس اصل  در ميان ملت مي

سناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. ا
هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در  زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه

  .مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است

 قلمروهاي ادبيات

 جهت كه زيبا و واالست؛ لذت حاصله از زيبايي وادبيات هنري است كه مي تواند لذت آفرين باشد ،از آن  
ادبيات ابزار بيان احساسات وهيجانات   وااليي نصيب روح آدمي مي شود. و منفعت مادي در آن متصور نيست

و مكنونات دروني انسان است؛ لحظه هاي شاعرانه وشهودي حاوي آگاهي هايي فراتر از قلمرو عقل است 
وسيله تزكيه وپااليش روح است؛ مي تواندعواطف   ه ها را فراهم مي آوردوادبيات امكان گزارش اين لحظ

. واحساسات خفته ي خواننده را برانگيزد،ارضا كند وآنها را بپااليد ادبيات عرصه ي تمرين آزادي است،از آن  
ري از جهت كه سازنده ي جهاني است كه مي خواهيم ونمي يابيم با خيال پردازي در قالب زبان مي توان بسيا

ناكامي ها را جبران كرد. در يك جمله ي ديگر، ادبيات امكان دخل وتصرف در جهان را بيش از آنچه در توان 
. آدمي است به وي مي بخشد و باالخره ارزش هاي انساني اصيل ، همچون عشق و محبت را در شكل هاي  

 جاودانه ، به تصوير مي كشد
 

 شناخت ادبيات

همان طور كه مي دانيم هر چيزي در اين جهان داراي فايده و ارزش است در كنار اين فايده مي توان ضررهايي نيز  
براي آنها بر شمرد اما مسلما فوايدي كه دارد بيشتر مطالعه و بررسي مي شود تا بتوان از آنها در راه درست استفاده 

فوايدي كه با فرهنگ و آداب و رسوم يك ملت در ارتباط  داردي است كه داراي فايده مي باشكرد. ادبيات نيز از مو
است. متون ادبي و ادبيات فوايد بسياري دارد . خواندن متون ادبي باعث مي شود تا با فرهنگ و آداب و رسوم ملل 

ن ادبي مي تواند باعث آموزش و و از همه مهم تر فرهنگ خود را بهتر بشناسيم . خواندن متو مختلف آگاه شويم 
يادگيري شود يا اينكه مي تواند بر اطالعات فرد در زمينه هاي مختلف بيفزايد. خواندن متون ادبي مختلف مي توان 
فوايد متفاوتي داشته باشد، به عنوان مثال شعر مي تواند وسيله براي آموزش باشد ، مطالبي كه شاعر در شعر خود 

شود تا خواندن آن شعر يا آن قطعه در تمام ايام در خاطره خواننده آن باقي بماند و آن را در بيان مي كند باعث مي 
هنگام سختي و يا در شادي به ياد بياورد يا اينكه ممكن است به صورت يك ضرب المثل يا سخنان حكيمانه در 

مي شود كه ادبيات يك وظيفه و يا  بنابراين با توجه به مطالبي كه گفته شد و فايده خواندن ادبيات ، معلوم آيد.
كاركردي در جامعه و زندگي فردي دارد. وظيفه ادبيات بيان واقعيت است . خالق يك اثر ادبي وظيفه دارد شرايط 

همان طور كه مي  زمانه خود را بيان كند او همچنين مي تواند به نقد زمان خود نيز در قالب متون ادبي بپردازد.
تابع ماهيت آن است. بنابراين هر شكل ادبي كاركرد و ماهيت خاصي دارد كه در زمان هاي دانيم كاركرد هر چيز 

http://ahmadiatoosa.blogfa.com/
http://ahmadiatoosa.blogfa.com/


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 
 

مختلف و با توجه به شرايط متفاوت است. بنابراين در حالت كلي كاركرد ادبيات دو چيز است لذت بخشي و فايده 
آميختگي آن با كالم روزمره   رساني . يعني ادبيات بايد لذت بخش و مفيد باشد . يكي ديگر از كاركردهاي ادبيات،

است كه باعث شده است تعداي از متون ادبي مخصوصا شعر در ميان مردم رواج پيدا كند.از ديگر كاركردهاي آن 
اين است كه ادبيات كار گشا است بعضي از مشكالت روزمره است كه كالم ادبي در حل آن مشاركت دارد . به عنوان 

كه باعث حل بعضي از مشكالت مي شود. بيان احساسات يكي ديگر از  مثال كلمات و جمالت حكيمانه اي
كاركردهاي موثرادبيات است هر متن ادبي يا شعر كه گفته مي شود ازآن مي توان به حس و شرايط روحي نويسنده 

يز و پي برد. انسان در لحظات شادي متون شاد بر زبان مي راند و در لحظات غم و اندوه به بيان ادبيات حزن انگ
از ديگر كاركردهاي مهم ادبيات مي توان به كاركرد زيبا شناختي آن اشاره كرد. ادبيات  سرشار از اندوه مي پردازد.

داراي كاركرد اجتماعي نيز است كه به وحدت بخشي آن مربوط مي شود چون به ذات ادبيات نزديك است. 
ازرگاني نيز نوع جديدي از ادبيات است. بنابراين با همچنين ادبيات داراي كاركرد اقتصادي نيز است و پيام هاي ب

توجه به مطالب گفته شده مي بينيم كه ادبيات داراي كاركردهاي مختلفي است كه اين كار كردها براي جامعه و 
خود فرد مفيد است. همان طور كه مي دانيم امروزه رسانه هاي تصوير و اينترنت رشد گسترده اي در جهان يافته 

به نظر من اين به اين معنا نيست كه ديگر به متون ادبي نيازي نيست. به نظر من در همين رسانه هاي است اما 
تصويري و اينترنت نيز از متون ادبي استفاده بسيار مي شود . به عنوان مثال فيلمنامه اي كه نوشته مي شود و يا 

هم كه در اينترنت قرار دارد نياز به ادبيات و شعري كه سروده مي شود همه اينها متون ادبي هستند و حتي مطالبي 
متون ادبي دارد . بنابراين با اين گسترش نياز به متون ادبي كاهش نيافته است بلكه الزم است كه هر فردي بيشتر با 

به نظرمن خواندن متون ادبي و آفرينش آنها ضروري است . آفرينش  متون ادبي ملت خود و ملل گوناگون اشنا شود.
ادبي باعث مي شود كه فرهنگ و سنت ها و آداب و رسوم ملل گوناگون از ياد نرود و خواندن اين متون ادبي  متون

 باعث آشنايي آداب و رسوم و همچنين يادگيري مطالب مختلف و فرهنگ هاي مختلف مي شود. 

 فايدة أدبيات و خواندن آن
كن است همواره سواالتي سؤاالتي از قبيل، آيا مم چيست؟ فوايد و كاركردهاي ادبيات و متون ادبي در زندگي

آفرينش متون ادبي و مطالعه ي آن ها براي انسان ضروري است...وظيفه و كاركرد خواندن ادبيات در جامعه و 
زندگي فردي چيست... با گسترش رسانه هاي تصويري، آيا هنوز هم به متون ادبي نياز داريم و ... ذهن ما را 

چه معني و مفهومي  "فايده"رباره ي فوايد ادبيات سخن مي گوييم، ابتدا بايد ببينيم لغت مشغول كنند. وقتي د
است، پس فايده آن چيزي است كه باعث رشد و ارتقا ما  "سود و بهره"فايده در لغت نامه دهخدا به معناي  دارد؟

فايده دارد، يعني آن چيز شود. فايده، مفيد بودن و ضرر نرساندن است و اين يعني وقتي مي گوييم كه چيزي 
ادبيات وكالم ادبي نوعي ويژه از غالب ارتباط كالمي  .باعث پيشرفت انسان شود و برايش كاربرد مؤثري داشته باشد

مي  است كه در پي ايجاد لذت روحي و انبساط رواني و همچنين الم ونفرت در مخاطب است ؛ اين كالم مؤثر 
زبان « گيرد وبا خلقي نو ، نظر مخاطبان را جلب كند ودر اين راستا بر خالف كوشد از اهداف مادي روزمره فاصله ب

كه هدفش منتقل كردن مفهوم در كمترين زمان است ، مي خواهد خود را در پيچش هنري و ابهامي شاعرانه در » 
پيش چشم خوانندگان گلبرگ هايي از ايماژ بپيچاند تا در ذهنها تخيل ايجاد نمايد ودنياي پر رمز وراز ومه آلود را 

بگشايد....سخن ادبي و به طور اخص ، شعر كشف نكته يا راز بيان حالتي از جهان هستي ، انسان وديگر موجودات و 
روابط اينها با يكديگر و همچنين تبلور جلوه هاي گوناگون عواطف و احساسات انساني است. درباره ي زندگي ، 

فوايد خواندن ادبيات و آنچه كه به  "ديگر زازل تا ابد وهزاران رمز ورا عشق و مسائل در بر گيرنده اين عوامل از
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انسان مي دهد بر حسب نيازهاي ما طبقه بندي مي شوند و ارزش پيدا مي كنند. ادبيات به خوبي مي تواند روح 
واندن ادبيات مي ادبيات در زندگي فردي كاركرد بسياري دارد با خ انساني را برانگيزد و باعث رشد و تعالي آن شود.

توان از ديد اشخاص ديگر به زندگي نگاه كرد و در افكار آنها شريك شد كه اين امر سبب افزايش رشد فكري 
شخص مي يا از ديگر كاركرد هاي خواندن ادبيات در زندگي فردي مي توان به آشنايي با تاريخ و شناخت فرهنگ 

آفرين است، يك وسيله براي بيان   مختلفي دارد. ازجمله: لذت ادبيات كاركردهاي  و رسوم ساير كشورها اشاره كرد
است، ادبيات به انسان  اي براي تزكيه و پااليش روح  احساسات ، هيجانات و مكنونات دروني انسان است، وسيله

د، كش هاي انساني را به تصوير مي دهد، ارزش تر از آنچه در توان او است، مي اجازه دخلو تصرف در جهان را بيش
ادبيات داراي فوائدي است كه همگي اي با آن سروكار دارند و در آخرمتحول كننده است.  همه افراد جامعه به گونه

برطرف كننده برخي   از نوع فوائد شناختي ، معرفتي يا زيبايي شناسي مي باشد. بهتر است بگوييم فوائد ادبيات
ط ديد انسان مي شودانسان مي تواند به نحوي كاملتر و نياز هاي انساني و روحاني ما هستند . ادبيات سبب بس

بهتر به شناخت و معرفت خود ، جهان اطراف و خداوند دست يابد . ادبيات سبب مي شود انسان از تجارب ديگران 
درس گيرد و تكرار اشتباهات نكند. ادبيات شوق انسان به شناخت زيبايي را سيرآب مي كند و در انسان احساس 

محدود به كاغذ و قلم نيست بلكه متوني كه در اينترنت منتشر مي   به نظر من متون ادبي .ود مي آوردلذت به وج
شود نيز شامل ادبيات مي شود. امروزه كه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه با پيشرفت تكنولوژي همه چيز سرعت 

ت مي شود.ادبيات اينترنتي مانند ادبيات پيدا كرده است انتشار متون در اينترنت نيز باعث انتقال سريع اطالعا
شفاهي است و هر دو يك هدف را دنبال مي كنند چرا كه همان گونه كه نويسنده مطلب خود را مي نويسد و مورد 

بحث قرار مي گيرد ، از خواندن متن ادبي در اينترنت نيز مي توان نظر خود را بيان كرد و آن را تجزيه و تحليل 
ت كه براي آنكه هر كدام از مابتوانيم در جامعه سازنده باشيم نياز به خواندن و آفرينش متون مي توان گف و كرد.

ادبي داريم. چرا كه با آفرينش متون ادبي مي توانيم افكار و آرزوهايمان را با ديگران در ميان بگذاريم و با خواندن 
 و از اين راه به بلوغ اجتماعي برسيم. متون ادبي نيز از افكار فرهنگ اشتباهات ديگران و... درس بگيريم

  
 گرايي ملي نقش ادبيات در هم

ترين پرسشي است كه در برابر  هاي مختلف همسويي ايجاد كند؟ اين، اين مهم تواند ميان ملت گونه مي ادبيات چه 
مطرح  "جامعه شناسي ادبيات"ادبيات اجتماعي. معموالً جواب اين پرسش نيز در  ادبيات ايستاده است؛ خصوصاً

ي ادبيات و جامعه برويم. با  گردد. بنابراين اگر بخواهيم به اين پرسش پاسخ ارايه نماييم، بايد به سراغ رابطه مي
  هاي ادبيات مراجعه يشهوقتي به ر گردد. ها نيز روشن مي گرايي ملت روشن شدن اين رابطه، نقش ادبيات در هم

كه جامعه تنها مردمان آن نيست بلكه  دهد. چه اين گردد كه ادبيات بخشي از جامعه را تشكيل مي كنيم واضح مي مي
ترين منبع احساسي، ذهني و رواني جامعه  ي فرهنگ، رفتار، زبان و ادبيات آن است. زبان و ادبيات اساسي مردم بعاله

مند گرديده است. جامعه در قالب  و همزمان با پيدايي جامعه، ادبيات نيز ساختارمند و نظامر آيد. از اين به حساب مي
گردد. جامعه را  ادبيات و هنر معنادارشده است. در حقيقت ادبيات هويت كالمي و صداي واقعي جامعه محسوب مي

باشد. بدين ترتيب در  تفسير ميتوان از طريق ادبيات آن بازشناخت. هويت جامعه از همين منظر قابل تعريف و  مي
نيز يكي جوامعي است كه خرده   باشيم. افغانستان رو مي ي چند فرهنگي، ما با ادبيات متفاوت و مختلف روبه جامعه

اند. اكنون پرسشي كه به  كرده  ها ادبيات گوناگوني را خلق هاي زيادي را در خود دارد. همين خرده فرهنگ فرهنگ
هاي حزبي با تفرقه و تضاد همراه گرديده  ها تحت عوامل سياسي و نظام كه خرده فرهنگآيد اين است  وجود مي
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هاي مخالف  اند تا فرهنگ هاي سياسي انحصارگرا تالش كرده دهد كه نظام است. تاريخ افغانستان به خوبي نشان مي
اند.  هاي متوالي نيز شده باعث بحراناند بلكه  ها نه تنها به نتيجه نينجاميده را سركوب و از ميان بردارند. اين تالش

رغم چندصدايي فرهنگي،  شود كه علي اكنون كه اين كشور در شرايط جديدي قرار گرفته است، اين سوال مطرح مي
توان از طريق ادبيات به اين مهم دسترسي پيدا  گرايي ملي دست يافت؟ آيا مي توان به وحدت ملي و هم گونه مي چه
گاه عامل  باشيم اما اين تنوع ادبي در ذات خود هيچ رو مي ي خود روبه كه ما با ادبيات متفاوت در جامعه با اين كرد

انگيزي است  كند، عوامل بيرون از ادبيات است. ادبيات نوع زيبايي وحس افزايي مي چه تنش تنش نبوده و نيست. آن
 سرايد؛  قتي شاعر ميتواند به وحدت و يكپارچكي جامعه كمك نمايد. و كه مي

 ميازار موري كه دانه كش است

 كه جان دارد و جان شيرين خوش است

آزاري در جامعه دارد. شاعر در اين شعر به جان واحد آدمي و نفس پاك انساني  اشاره به موضوع مهم ثبات و بي 
كه مور نيز موجودي از  ينكند كه حتا نبايد آدمي باعث اذيت و آزاري موري شود چه ا زد مي اشاره دارد و گوش

باشد. بنابراين آدمي با مور در نفس و وجودخود همذاتي و  موجودات آن خالقي است كه قابل ستايش و پرستش مي
همنوعي دارد. اين همذاتي و شراكت وجودي، نقطه مشتركي است كه انسان را از ديگرآزاري و خشونت منع 

 كند.  مي

 آورد: را چنين به قافيه ميچه شاعر ديگر همين معنا  چنان  يا

 نوايي نيم روي زرد من از بي

 نوايان رخم زرد كرد غم بي

دلي  دوستي وهم ها را به نوع كند و انسان ي همنوعي و انسان دوستي اشاره مي در اين نوع شعر نيز شاعر به مسأله
 كند. صدايي دعوت مي وهم

 سرايد  يا وقتي سعدي شاعر شيرين سخن ادب پارسي مي

 غمي  كز مهنت ديگران بيتو 

 نشايدكه نامت نهند آدمي

 خواهد بيان كند.  همين واقعيت را مي

بدين ترتيب شعر و ادبيات در كل، همواره با صداي انساني همراه بوده و آدمي را به نفس پاك خودش ارجاع داده 
مديگر، و... جزو دلي، ميهن پرستي، كمك به ه است. در گذشته مضاميني چون انسان دوستي، وحدت و هم

تر مورد نظر شاعران  رفت اما مع االسف اكنون اين اصول اساسي كم ترين موضوعات ادبيات به شمار مي اساسي
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بسا باعث تشتت و نفاق نيز شده  رنگ شده است و چه گرايي نيز كم رو نقش ادبيات در هم باشد. از اين واديبان ما مي
قبيل   گرايي جامعه حركت نمايد، بايد موضوعات مشترك از سويي وهم هماست. حال اگر ادبيات ما بخواهد به سمت 

 چه اقبال فرمايد: گرايي را در محور معنايي خود قرار دهد چنان اخالق، انسان، ميهن، مدارا، تساهل و كثرت

 قلب ما از هند و روم و شام نيست

 مرز و بوم ما بجز اسالم نيست

 مسلم استي دل به اقليمي مبند

 اندر جهان چون و چندگم شو 

 كلمات در سايه وحدتشكوه  

ترين مضامين بسياري از آثار ادبي از روزگاران گذشته تا به  موضوع فراهم آوردن زمينه وحدت در جامعه، از عمده
موضوع   .اند امروز بوده و هست و اغلب شاعران و نويسندگان تا به حال در اين حوزه آثار ماندگاري را خلق كرده

هاي بسياري از  هاي اصلي و از جمله دغدغه در ادبيات كالسيك و معاصر فارسي به عنوان يكي از سر فصلوحدت 
شود كه مفاهيمي  با مطالعه آثار بزرگان ادبيات فارسي، ديده مي .شاعران و نويسندگان همواره مطرح بوده و هست
است. در عصر حاضر و در جامعه كنوني ما هاي مختلف بيان شده  مانند دعوت به وحدت و دوري از تفرقه به شكل

تواند ضرورت ايجاد وحدت در جامعه را با زباني هنري  عنوان يك سرمايه ملي، اعتقادي و ديني مي هم، ادبيات به
بينيم خداوند  هاي قرآن هم مي بيان كند و رسالت خود را در دفاع از منافع ملي و ديني انجام دهد. با نگاهي به قصه

كند تا در جهت  دارد و دعوت مي ها را از تفرقه باز مي صورت آشكار انسان  هاي قرآن به داستان جاي در جاي
؛ شاهد خوبي »اهللا جميعا و التفرقوا  واعتصموا بحبل«شريفه   متحدشدن با يكديگر به ريسمان الهي چنگ بزنند. آيه

سويي ثمرات شيرين وحدت و همدلي در اين نفاق به تصوير كشيده شده و از   در قرآن چهره .براي اين ادعا است
توانند با الهام از قرآن وحدت را در جامعه  كتاب آسماني بسيار مورد تأكيد واقع شده است؛ بنابراين اصحاب قلم مي

هاي آسماني تا اين اندازه به ضرورت تحقق  يك از كتاب به وجود آورند. اكثر محققان علوم ديني معتقدند در هيچ
به اين مفهوم بسيار توجه شده  پيشوايان و اهل بيت(ع)   ز از نفاق توجه نشده است؛ همچنين در سيرهوحدت و پرهي

اي است كه شاعران و نويسندگان هر سرزميني  گمان در راستاي چنين انديشه بي .و اين نكته بسيار قابل توجه است
عوت كنند؛ چراكه رمز پايداري و پيشرفت هر كنند با خلق آثار خود مردم را به اتحاد و يكدلي د همواره تالش مي

در آثار ادبي كشور ما هم، هر امري كه باعث جدايي مردم از  .كشوري در گرو تحقق وحدت مردمان آن كشور است
توانند افراد  يكديگر و به وجود آمدن نقاق در جامعه منجر شود به شدت مذمت شده است، چرا كه شاعران مي

به آرمان اتحاد تشويق كنند و به اين ترتيب اتحاد را در جامعه به وجود آورند. چون جامعه را در جهت رسيدن 
اند. همچنين در  خود قرار داده  را سرلوحه» تفرقه بيانداز و حكومت كن»هاي استعمارگر همواره تحقق شعار  قدرت
هاي  وجود داشته است قدرت اي كه در بين كشورهاي مسلمان دليل تفرقه ايم به هاي اخير همواره شاهد بوده سده

اند؛ بنابراين شاعران و نويسندگان بايد بيش از گذشته در  جو از نبود اتحاد در اين كشورها سوء استفاده كرده سلطه
جهت تحقق اتحاد در جامعه بكوشند و با بياني هنرمندانه، توجه مردم را نسبت به زواياي مختلف اين مفهوم جلب 
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ين نكته را در آثار خود يادآوري كنند كه هرگاه اتحاد در جامعه وجود داشته است مردم ايران توانند ا ها مي كنند. آن
اند از  هاي باشكوهي دست پيدا كرده و هرگاه كه افراد جامعه نسبت به تحقق اين امر مهم غافل بوده به پيروزي

مسلمانان به خداوند يكتا، كتاب   در مجموع، از آنجا كه همه .اند هاي فراواني شده جانب بيگانگان دچار آسيب
توانند با تكيه بر اين اصول و پايبندي به اصل عزت و سربلندي  آسماني واحد و تعاليم اسالمي معتقد هستند مي

كه  اسالمي، شعار انسجام اسالمي را تحقق بخشند؛ همچنين دشمنان مشترك خود را بشناسند و به جاي اين
در  .ي بيگانگان بايستند اي صرف كنند با تمام توان خود در برابر توطئه فرقه نيروهاي خود را در جهت اختالفات

ادبيات را مي .بررسي هر موضوعي ابتدا آن چه مورد تامل و توجه قرار مي گيرد، تعريف جامعي از آن موضوع است
نياي برون برقرار مي سازد و توان زبان محاوره يا محاوره اي ناميد يا مي توان گفت: ابزاري است كه ارتباط ما را با د

البته مي توان ادبيات را اين چنين هم تعريف نمود كه عبارتست از: گفتارهايي كه در قالب ابعاد انساني و شيرازه 
اصيل منطقي و عقل گنجانده شوند به نحوي كه اين نوع ابراز گفتارها بتواند مواد و مصالح ارزنده اي در جهت 

 .ساختن شخصيت فرد باشد

تقسيم ادبيات نيز مي توان اذعان داشت كه به دو بخش منقسم مي گردد در  

 يكي ادبيات عامه

 و آن دگر ادبيات خاص است

 ادبيات عامه اغلب در زندگي روزمره افراد نقش بسزايي را ايفا مي كند

مشكال ت  بدين معني كه هر فردي در جهت تامين امرارمعاش خود يا برطرف ساختن امور زندگي يا احيانا رفع
اما آن چه كه از اين مقوله مهمتر است آن كه فرد در نوع  .موجود در جاده زندگي از اين نوع ادبيات بهره مي برد
برقراري ارتباط با مردم بتواند ادبياتي را معرفي كند كه شيوه اين نوع ادبيات با روحيات و با فرايند فرهنگ عامه 

داشته باشد. در نوع دوم كه ادبيات خاص است به مانند ادبيات نوع اول  مردم هم بخواند و هم اين كه سرسازگاري
فرد مستلزم برخورداري از يك سري ويژگي ها است كه تا اين ويژگي ها خودي نشان ندهد، عملي كردن اين نوع 

ني توانمند و ادبيات و به اصطال ح كاربرد آن در بطن جامعه ميسور نخواهد شد. بدين سان كه ابتدا فرد بايد از زبا
در ثاني اين فرد طريقه ) البته سوادي باال و ديد و شناخت اجتماعي برخوردار باشد (برج محاط برفرهنگ پيرامون

برخورد و عملي نمودن رفتارهاي خود را با اشخاص همگن و همساز كند (از صفت تقابل در تعامل برخوردار باشد) و 
باشد، يعني به راحتي بتواند با رفتارها » كاريزماتيك«و به بياني  نكته سوم اين كه فردي خود جوش و خوش مشرب

و منش هاي مردم در هر حد و نصابي كنار بيايد. (قدرت و بازدهي در رفتار و منش) بنابراين ادبيات در نوع دوم كه 
ديد نگارنده  ادبيات خاص به شمار مي رود، با اين نوع ويژگي هاست كه قالب خود را مستحكم مي كند. چون كه از

اين مقوله، ادبيات خاص ادبياتي نيست كه تنها جوابگوي قشر يا اقشار خاصي از جامعه باشد، بلكه ادبياتي است كه 
بتواند با توانايي و پتانسيل هاي ويژه و واال ي خود جوابگوي اقشار مختلف در زواياي مختلف جامعه باشد. يعني در 

ه سهولت با يك دكتر يا مهندس يا معلم ارتباط برقرار مي كند به همين اين نوع ادبيات همان طوري كه فرد ب
 منوال نيز بتواند با يك نفر كارگر يا فرد بازاري يا بقال و ديگر قشرهاي كاري جامعه با ايجاد ارتباط بهره مند گردد

ي كه در جامعه ما با ادبيات سواي از اين موارد كه ذكرش رفت انواع ديگري از ادبيات را نيز مي توان نام برد به طور
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سياسي، ادبيات فرهنگي، ادبيات اخال قي، ادبيات اجتماعي، ادبيات اقتصادي و غيره آشنايي كامل داريم، و البته در 
هر كدا م از اين موارد نيز جايگاه ادبيات در ترقي و تعالي سيستم هايي كه ذكرش رفت، بسيار موثر و كارآمد است. 

وزه هاي سياسي بيشتر افرادي كه در اين حوزه پلكان موفقيت را يكي پس از ديگري پشت سر به عنوان مثال در ح
گذاشته اند، اين نوع ادبيات بسيار كارساز بوده است. به بياني ديگر مي توان گفت كه براي يك فرد سياسي مقوله 

ا بودن اين نوع ادبيات است كه اي به نام ادبيات سياسي از اهميت باال يي برخوردار است. بدين سان كه با دار
ساختمان شخصيتي فرد شكل مي گيرد. با اين احتمال مي توان گفت كه در ديگر حوزه ها نيز به همين منوال 
است چه اينكه در حوزه هاي فرهنگي يا اجتماعي و... نيز نوع تعامل با اين نوع سيستم ها، بي شك برگرفته از 

و موثق است. ادبياتي كه بتواند با سيستم هايي كه مي تواند با جامعه اقتصادي  رعايت و نمودن يك نوع ادبيات موثر
در يك جمع بندي  يا جامعه فرهنگي و اجتماعي و غيره باشد، ارتباطي سازنده و جوابگو را به منصه ظهور برساند

طوري كه انسان  كلي نتيجه اين چنين حاصل ميآيد كه ادبيات در تكوين شخصيت افراد نقش به سزايي دارد به
وقتي اجتماعي خلق شده است، بي ترديد بايد اجتماعي نيز زندگي كند و رسيدن به اهداف زندگي نيز بي گمان 

نياز به يك سري پيش زمينه ها را مي طلبد كه يكي از اين پيش زمينه ها شخصيت فرد است و ترديدي نيست كه 
ه پشت بند حياتي اي به نام ادبيات را داريم كه با درست بهره اگر ما بخواهيم شخصيت خود را بسازيم، نياز مبرم ب

گيري از اين نوع ادبيات در بطن جامعه است كه مي توانيم بگوييم در تكوين شخصيت خود كوشيده ايم. نكته ديگر 
اينكه اغلب مردم راغب به شكوفايي شخصيت خويش هستند و به بياني ساده دوست دارند كه به عنوان يك فرد 

شخص از آنها ياد شود، اما از راه هاي درست و اصولي در جهت تكوين شخصيت خود مهجور و بي اطال ع مانده مت
اند كه به نظر ميآيد يكي از اساسي ترين راه ها در جهت تكميل شخصيت فرد اعمال اصولي و سازنده از ادبيات 

جبات رضايت خويش و جامعه را فراهم مي خويش در پيكره جغرافياي انساني جامعه است و بهتر اينكه آن چه مو
سازد، طبعا شيوه برخورد با اجتماع است، كمااينكه خيلي از افراد از نظر تئوري جامعه شناس هستند به نحوي كه از 

تحصيالت عاليه نيز برخوردار مي باشند، ولي عمال در جهت برقراري ارتباط مشكالت اساسي دارند. مثال يك دكتر 
مردم شناس با اينكه معلم و استاد دانشگاه است، اما ممكن است نوع ارتباط با جامعه را بلد نباشد انسان شناس يا 

(از صفات ذاتي آن به شمار نيايد) و چه بسا افرادي كه از سواد كالسيك برخوردار نيستند، اما جامعه را خوب مي 
راين اينكه ما بگوييم مهندس يا معلم يا دكتر و بناب شناسند و در برقراري ارتباط با جامعه با مشكلي مواجه نيستند

غيره هستيم و انتظار اين باشد كه مردم به فراخور و روحيات ادبيات ما عمل كنند، اين نوع فرهنگ شايسته 
برخويش تازيدن «، »به خويش باليدن هنر نيست«شخصيت افراد در جهت تكوين آن نيست. لذا به نظر اين قلم 

كه هر كسي در هر شخصيتي كه باشد بايد ايثار و از خودگذشتگي را سرمنشا كليه امور قرار  بدين معني». هنر است
دهد و در آنجاست كه بزرگترين هنر را به انجام رسانده است. آري هنر بر خويش تازيدن و نه به خويش باليدن و 

 بالطبع اين نوع شيوه برخورد باعث تكوين شخصيت خواهد شد

 زبان و تداوم هويت فرهنگي
در بخش هاي  پيشين به تاثير و تاثر متقابل ميان زبان و هويت هاي اجتماعي پرداختيم ، هر فرهنگي جهت باز  

مترين ابزاري كه پروري و بازنمود خود خود نيازمند ابزاري است كه اين توانايي ِ تداوم بخشي را داشته باشد . مه
 مي باشد . "زبان  "جوامع از دير زمان تا كنون از آن براي رسيدن بدين مقصود استفاده كرده اند، ابزار 

برنشتاين معتقد است كه زبان از فرهنگ متاثر مي شود و در فرهنگ نيز تاثير مي گذارد ، هرگاه كودكي در محيط 
خاص آن محيط را فرا مي گيرد و اندوخته هاي زباني و فرهنگي زباني و فرهنگي خاص رشد كند ، زبان و فرهنگ 
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خود را به نسل آينده منتقل مي كند ، پس رابطه مستقيم و متقابل بين ساخت و حفظ جوامع مختلف و طريقه ي 
استفاده ي زبان در ساخت اجتماعي وجود دارد . ديگر اينكه اين رابطه مستمر است و از نسلي به نسل ديگر منتقل 

ايران كشور تنوع هاست ؛  تنوع نژادها ، زبان ها ، اديان ، مذاهب و اقليم ها و .... اما با وجود تمام تنوع ها . ي شودم
همگي سبب وحدت آنها شده است . شايد بتوان گفت وجود زبان فارسي  "ايرانيت  "و تكثرها ، كشوري است كه 

مي  "ايران در سده هاي مياني  "يويد مورگان در كتاب د "نقش بسيارموثري در ايجاد اين وحدت داشته است. 
نويسد : اين كشور امروز از جهاتي همان كشوري است كه كوروش كبير در سده ي ششم پيش از ميالد بر آن 

حكومت مي كرد . نوعي عنصر تداوم وجود دارد كه همه ي تغييرات پديد آمده در فرمانروايان ، مردم ، مذهب و 
قادر به از ميان بردن آن نبوده اند . اجزاي متشكله ي اين تداوم كدامند ؟ ..... بي ترديد استمرار  مرزهاي سياسي ،

زبان فارسي ، با وجود كليه ي اين دگرگونيها مي تواند به تبيين اين پديده كمك كند .... در واقع به نظر مي رسد 
د دارد كه در سراسر تاريخ اين كشور جريان كه نوعي حس خود آگاهي ايراني نسبت به هويت ايراني بودن وجو

داشته است ... اين هويت از نوع فرهنگي است .... يوناني ها ، عرب ها ، ترك ها ، مغول ها و اروپايي ها مي آيند و 
مي روند ، اما ايراني به هر حال ايراني باقي مي ماند . مورگان به خوبي نقش زبان فارسي را بعنوان عامل وحدت 

يان ايرانيان مطرح كرده است ، وي معتقد است زبان فارسي همان عنصر فرهنگي است كه طي سده هاي بخش م
متوالي وحدت و يكپارچگي ايران را حفظ كرده است ، قدرت اين عنصر فرهنگي دير پا به حدي است كه تجزيه 

در واقع اگر  "ان نشده است . هاي جغرافيايي متوالي هم توانايي تخريب همبستگي فرهنگي و ريشه دار ملّت اير
ژرف بنگريم ، زبان فارسي با گنجينه هاي ادبي و فرهنگي خود ، همان رشته زريني است كه خلق هاي ساكن اين 
مرز و بوم ( فارس ، آذري ، كرد ، بلوچ ، لر ، تركمن ، عرب ، ارمني ، آشوري ... ) را بصورت مرواريدهاي غلتان به 

گرف به نام ملّت ايران به وجود آورده است كه بر سينه ي جامعه انساني مي درخشد و با هم بسته و گردن آويزي ش
وجود افت و خيز هاي بسيار در طول تاريخ ، طوفان هايي سهمگين را از سر گذرانده و زيستايي خود را به ثبوت 

ژه كشورهاي توسعه يافته ي   بويرسانده است . اين مهم فقط خاص ايران و زبان فارسي نمي باشد ، بلكه تمام ملل و 
دنيا بر حفظ اصالت زبان خود به شدت تاكيد مي ورزند و به صور گوناگون سعي در حفظ و نگهداشت زبان ملّي 

خود دارند و تدابيري مي انديشند تا از نفوذ زبانهاي بيگانه در جامعه خويش جلوگيري نمايند . انديشمندان 
قوم جاي خود را به زبان يك ملّت يا قوم ديگر بدهد ، فرهنگ آن ملّت و قوم نيز  معتقدند كه اگر زبان يك ملّت و

جايش را به فرهنگ ملّت ديگر مي دهد ، بنابراين زبان را نمي توان صرفاً مجمو عه اي از نمادها به شمار آورد كه 
تر از مجموع نمادهاست و جهت برقراري ارتباط ميان اعضاي گروه مورد استفاده قرار مي گيرد ، زبان چيزي فرا

سبب تقويت هويت جمعي و گروهي مي شود و طرق و شيوه هاي انديشيدن ، رفتارو...ي ويژه ي يك گروه را 
به همين  سبب است كه گروههاي مليت خواه در بسياري از موارد نه تنها با دو زبانگي  تحكيم و تقويت مي كند .

گانه در جامعه اشان مخالفند و معتقدند استفاده از واژه هاي بيگانه راه را بر ژگان بي در كشورشان بلكه با بكارگيري وا
مليت خواهان در بسياري از كشورها ، بويژه در فرانسه و آلمان ، كاربرد واژگان بيگانه را  "نفوذ بيگانگان مي گشايد : 

ر تاريخي هيچ زباني در انزوا از زبانهاي ديگر غالباً با نفوذ ناخواسته ي بيگانه برابر شمرده اند ، حتّي با آن كه از نظ
 ، سه چهارم راي دهندگان كاليفرنيا به دو زبانگي راي منفي دادند .  1986تكامل نيافته است ... در نوامبر 

در كشور ما ، گروهي از تحصيل كردگان و متوليان امر آموزش در بخش هاي مختلف جامعه براي نشان دان     
جدا كردن طبقه ي اجتماعي خود از ديگران ، از واژه هاي بيگانه تا حد بسيار زيادي استفاده مي سواد و گاه حتّي 

 كنند ، كه استفاده ي بي رويه از واژگان بيگانه در طي نسلها غناي زباني را به فقر زباني مبدل مي كند . 
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 و الزامات بايسته ها، يافته ها
دت اسالمي به نقش آفريني بپردازند كه از ويژگي ها و امتيازات سازنده و متون ادبي زماني مي توانند در ايجاد وح

 متناسب با ارزشهاي اسالمي برخوردار و از آفات و آسيبهاي تهديد كننده وحدت به دور باشند . از جمله اينكه ؛
ز هر چيز نخست بايد كه اصحاب قلم بتوانند با خلق متون ادبي اتحاد را در جامعه به وجود آورند پيش ا براي اين -

  .اين اتحاد، همدلي و يكپارچگي را در ميان خود به وجود آورند و به اين ترتيب الگوي مناسبي براي جامعه باشند
به آنان ضربه بزنند؛ بر همين اساس همه  مردم و قوميتهاكوشند تا از راه ايجاد تفرقه در ميان  دشمنان ، همواره مي-

هاي فرهنگي و هنري سد كنند و با سالح  هاي نفوذ اين دشمنان را در عرصه قلم بايد راه ويژه اصحاب افراد جامعه به
قلم خود در برابر آنان بايستند. همچنين نويسندگان بايد از انجام هر عملي كه موجب تقابل آرا و به وجود آمدن 

مه اصحاب قلم بايد براي مقابله با طورقطع پرهيز كنند و همواره به اصول وحدت ملي پايبند باشند. ه تفرقه شود به
هاي تفرقه  هاي دشمنان آگاه باشند و در برطرف كردن رخنه درستي بشناسند؛ از توطئه هاي خود را به دشمن، ارزش

 .در جامعه بكوشند
طور قطع از بيان سطحي و شعاري  همه اصحاب قلم بايد به معنا و مفهوم شعار اتحاد ملي توجه داشته باشند و به -
 .ر زمينه اتحاد پرهيز كنندد
هاي ديني مذهبي ، زبان و گويش است . از اين رو در متون ادبي  واقعيت جامعه متكثر ايراني ، تنوع گرايش -

 . همواره بايد از بي احترامي و تهين به خرده فرهنگ ها و رسوم محلي پرهيز شود
تواند اتحاد را در جامعه تحقق  ند ؛ همانطور كه ادبيات ميباآلخره اينكه ادبيات و اتحاد تأثير متقابل بر يكديگر دار -

آفرين  گذارد؛ زيرا اصحاب قلم در فضاي وحدت ادبي تأثيراتي را بر جاي مي  نيز بر عرصه وحدت بخشد اتحاد و
 اي موفق به جامعه ارائه دهند گونه توانند آثار خود را به مي

 
 بحث

دهد، كشورها با آگاهي از مسأله  سياست خارجي كشورها را تشكيل ميفرهنگ ركن سوم ادبيات و اكنون كه امروزه 
ها سعي دارند كه از اين مساله به نحو مطلوب استفاده نمايند. روابط فرهنگي تا آنجا پيش  كاهش اقتدار حاكميت

رصددند كه آورد و كشورها با عنايت به اين پيوند فرهنگي د اي را فراهم مي هاي منطقه رود كه مقدمات همكاري مي
اي از يك  هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و امنيتي تسري دهند. اتحاديه اروپا نمونه هاي خود را به حورزه همكاري

و فرهنگ تقسيم منافع جست  17هاي اين اتحاديه را بايد مديون اتحاد مقدس قرن  اتحاديه موفق است كه همكاري
ترين  گيري از مدرن ي مك لوهان كشورهاي پيشرفته با بهرهو جو نمود. با روندهاي جهاني شدن و دهكده جهان

ها نيز از سوي ديگر بر اثر  هاي مدرن خود سعي دارند كه فرهنگي پذيرا و موفق ارائه دهند. خرده فرهنگ تكنولوژي
ن طور كه ژرار لوكلر بيا ها از آزادي عمل نسبي برخوردار شدند. روند جهاني شدن فرهنگي آن كاهش حاكميت دولت

ها در اين آزمون نخبگان سنتي و مدرن در يك تقابل رو در روي هم قرار  دارد آزموني خواهد بود براي تمدن مي
داند كه  خواهند گرفت. فرهنگ به دو صورت تعريف شده است. يك تعريف آن را سيستمي از نمادها و معاني مي

برابر با خرد جمعي مشترك است. اين نگاه باعث  بخشد. بر مبناي اين تعريف فرهنگ نظام زندگي انسان را معنا مي
تعريف ديگر بر  شود معاني بين االذهاني از فرهنگ در جهان خلق شود و همگان به فهم و تفسير آن بپردازند. مي

شود كه دولت  اي عناصر اين نتيجه استنباط مي ريزي شده است كه بر اساس پاره عناصر تشكيل دهنده فرهنگ پي
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ز مجموعه فرهنگي مستقلي نيستند. جهان بيني، زبان، آداب و رسوم، مصنوعات بشري، علوم و ها چيزي ج ملت
هاي انديشيدن، الگوهاي رفتاري و... عناصر تشكيل دهنده  فنون، روابط خويشاوندي، اعتقادات، هنرها و روش

ها و قوانيني  ان بينيدهد. يك سطح فرهنگ، عيني و ملموس است و سطح ديگر، باورها و جه فرهنگ را تشكيل مي
الملل، از فرهنگ  امروزه در روابط بين دهد هاي سطحي و زبرين فرهنگ سر و شكل مي شود كه به اليه را شامل مي

استفاده ابزاري شده است؛ به خصوص بعد از جنگ دوم جهاني كه در خدمت سياست و قدرت قرار گرفت. در اين 
و اقتصادي پيدا كرد و فرهنگ به خاطر تسلط پوزيتيويسم كه به قدرت الملل سمت و سوي امنيتي  دوره، روابط بين

معادالت اين دوره نشان داده است كه، فرهنگ تا زماني در مناسبات  مادي توجه نشان مي دهد به حاشيه رفت.
ت هم ها كمك كند. البته فرهنگ نقش ابزاري مثب الملل مؤثر است كه به تأمين اهداف امنيتي و اقتصادي قدرت بين
تواند داشته باشد؛ يعني اينكه در خدمت صلح و تفاهم ميان كشورها باشد. يكي از داليل وجودي يونسكو هم  مي

تواند حداقل به عنوان ابزار صلح در روابط بين الملل مورد استفاده قرار گيرد. آنچه مسلم است؛  همين است و مي
هانتينگتون معتقد است  فرهنگ نقش زيربنايي پيدا كرده است. امروزه اما به فرهنگ فراتر از ابزار نگاه مي شود و 

كند. اين ديدگاه  هاي ملي را در خود مستحيل مي فرهنگ بعد از دوران جنگ سرد نقشي اساسي داشته و دولت
صورتي تنازعي دارد و تحوالت بعد از جنگ سرد نشان داد كه او چندان هم بيراه نگفته است. ديدگاه ديگر نقشي 

هايي مثل يونسكو را هم همين نگره تشكيل مي دهد.  براي فرهنگ قائل است؛ كه زيربناي تاسيس سازمانمثبت 
ديدگاهي مثل نظر فوكوياما هم وجود دارد كه از همسان سازي فرهنگي و به قولي الگوي ليبرال دموكراسي سخن 

 مي گويد كه فراگيري آن به معني پايان تاريخ خواهد بود.

 گيري:  نتيجه

يران به دليل موقعيت خاص طبيعي و جغرافيايي و سياسي خود، از سپيده دمان تاريخ تاكنون، حوادث پرشماري را ا
از سر گذرانده است. آنچه البته اين كشور ديرينه سال را در برابر هجومها و ايلغارهاي گسترده همچنان پا برجا نگه 

قالب زبان پارسي باليده و خود را نموده است. اين زبان چه  داشته، هويت ملي و ايراني آن بوده است؛ هويتي كه در
در آن روزگاراني كه كورش و داريوش بدان سخن مي گفتند و اعالميه ها و منشورها و فرمانهاي خويش را بر 

پيشاني صخره ها و ستونها حك مي كردند و چه آن زمان كه فردوسي بزرگ، حماسه سترگ خود را با آن مي سرود 
ها و عاليق ملي و فرهنگي را با آن نيرو بخشد و خودشناسي و خود باوري را به ايرانيان نشان دهد، چه  تا ريشه

هنگامي كه مولوي، آفريننده بزرگ ادب عرفاني ايران و جهان آثار خود را با آن سرود، تا اصالت ديني و عرفاني را به 
ترين آثار ادبي خود را با آن نوشتند، هميشه و همواره مردم بياموزد و چه هنگامي كه سعدي و حافظ شيراز ماندگار

نقش اصلي و ويژه اي در پايداري و حيات قوم ايراني و وحدت ملي بازي كرده و مي كند. در حقيقت زبان فارسي 
هميشه چون حلقه اي مرئي و نامرئي، هويت ملي ايرانيان و اقوام آن را به يكديگر پيوند داده و اكنون نيز همچنان 

كه گاه زبان مادري  -امل اصلي وحدت ملي ايرانيان است. در اين مقاله به نقش شعر شاعران بزرگ زبان فارسيع
در حفظ و حراست از اين ميراث پرارج و ماندگار و تالش آنان براي پاسداشت هويت  -آنان نيز غيرفارسي است 

عريف فرهنگ گفته شد مفهوم فرهنگ امري دشوار و با توجه به آنچه از ت ايراني و زبان فارسي اشاراتي خواهيم نمود
پيچيده است. اما بايد گفت هر معنايي كه از فرهنگ داشته باشيم يك معناي كلي در آن نهفته است و آن رشد و 

المللي در ادوار گوناگون تاريخي، فرهنگ نقش  بالندگي است. با توجه به اين تعريف، يايد گفت كه در تحوالت بين
حوالت داشته است. از آنجا كه فرهنگ به عنوان يك ايزار مناسب براي دخالت در كشور ديگري كاربرد اساسي در ت
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همواره در ايفاي  دارد، كشورها از اين مساله به خوبي استفاده نمودند. دين و مذهب به عنوان يك شاخص فرهنگي 
 المللي كار ساز بوده است مناقشات بين
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