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افسانه فرقدان

زبان یک ملــت هویــت آن ملت را 
می ســازد و می تواند آن ملت را با تمام 
ویژگی هــا و خصیصه هایــش از دیگر 
ملت ها متمایز کند. اما کارکرد زبان تنها 
به همین جا خاتمه نمی یابد، چرا که در 
طول تاریخ اثبات شده است که در رقابت 
و قدرت نمایی بین امپراتوری های بزرگ 
جهان، آن امپراتوری که در زبان پیشرفت 
بیشتری کرده و چند گام جلوتر رفته که 
توانسته است ترازوی قدرت را به سمت 
خود باال ببرد. از زمان اختراع زبان و خط، 
رقابت میان هخامنشیان و امپراتوری ُرم 
همیشه در نوسان بوده است. بررسی های 
تاریخی و تاریخ نگاران نشان می دهد که 
در مقاطعی که یکی از این دو امپراتوری 
در زبان جلوتر رفته اند، قدرت را در جهان 
در دست داشته اند. زبان یک ملت حتی 
هنگامی که تحت تاخت و تاز متجاوزان 
خارجی قــرار می گرفته اند، اگر حتی با 
تغییراتی اندک، اما حفــظ آن به حفظ 
فرهنگ، ایــن بزرگ ترین عامل هویت 
ملی، و در نتیجه آن، حفظ اســتقالل یا 
بازپس گیری استقالل آن ملت انجامیده 
است. اما سرزمین هایی که زبان خود را 
به قوم متجاوز باخته اند، استقالل خود 
را از دست داده اند و هویت خود را نیز به 

فراموشی سپرده اند. این چنین اتفاقی را 
می توان در فتح مصر به دست اعراب دید؛ 
مصر با وجود داشتن تمدن دیرین و زبان 
و فرهنگ مختص به خــود، اما با مغلوبه 
شدن به اعراب و مغلوبه شدن زبانش در 
برابر زبان عربی، هویت و استقالل هزاران 
ساله خود را از دســت داد و به کشوری 
عربی تبدیل شد. بدون تردید ایران نیز 
به کشــوری عربی تبدیل می شد، اگر 
حکیم ابوالقاسم فردوسی نبود و یک تنه 
برای حفظ زبان ملی و زنده نگه داشتن 
فرهنگ و تاریخ ایــران تالش نمی کرد. 
اکنون در این شماره از صفحه کتاب به 
معرفی کتابی که به این مهم پرداخته و 
عنصر زبان را در حفظ اســتقالل ملی و 

هویت ملی بررسی می کند، می پردازیم.
اهمیت زبان ملی در استقالل

کتاب »زبان ملت، هستی ملت« نوشته 
امامعلــی رحمان از اهمیــت زبان ملی 
در اســتقالل می گوید. کتاب از شــش 
باب تشکیل شده و نویســنده در ابتدا به 
دوره بندی تاریخ زبان تاجیکی و دوره های 
تاریخی این زبان اشاره کرده است. در باب 
دوم سرگذشت تاریخی واژه »تاجیک« و 
زبان تاجیکی بررسی شده و در باب سوم 
به سرگذشت این زبان در دوره استیالی 
عرب و نخستین سلسله های ایرانی تبار 
اشاره شده است. زبان نوشتاری تاجیکی 
در دوران آغازین آن و در دوران بالندگی و 
شکوفایی آن باب های چهارم و پنجم کتاب 

را به خود اختصاص داده اســت. باالخره 
اینکه در بخش پایانی کتاب به گسترش 
زبان تاجیکی به عنوان زبان بین المللی 
اشاره شده است.  اصطالح زبان تاجیکی 
در این کتاب به معنــا و مفهوم علمی و 
سیاســی امروزی آن، یعنی زبان دولتی 
یک کشور مســتقل جهان، جمهوری 
تاجیکستان، استفاده شده است. ولی در 
متن هنگام رجوع به دوره های گذشته 
همچنین نام تاریخی و رسمی آن در آن 
روزگاران، فارسی، دری یا فارسی دری به 
کار برده شده که هم ردیف زبان تاجیکی 
هســتند. کتاب جنبه معرفتی داشته و 
به مقصد آگاهی بیشتر خواننده از تاریخ 
زبان مادری با ســبک علمــی و عاموی 
قابل فهم طبقات مختلف جامعه نوشته 
شده است. نویسنده شــرح می دهد که 
زبان تاجیکستان با استقالل وطن پیوند 
ناگسســتنی دارد؛ یعنی وقتی که وطن 

آزاد و مستقل بوده، زبان هم شکوفایی و 
استقالل داشته است و برعکس. افزون بر 
این از همان ابتدای پیدایش، زبان یکی از 
عوامل و انگیزه های اساسی جنبش های 
استقالل خواهی و وطن پرستی بوده است. 
غالمعلی حدادعادل )رئیس فرهنگستان 
زبان فارسی( نیز در یادداشتی بر ترجمه 
کتاب به رســم الخط فارسی می نویسد: 
»همچنان که هر شــخص بــرای خود 
شناســنامه ای دارد که در میان جمع و 
جامعه شناخته می شــود، ملت ها نیز 
برای خود شناسنامه ای دارند که با آن در 
جامعه جهانی و در جمع ملت های جهان 
شناخته می شوند. در شناسنامه هر ملت، 
جایی پیش بینی شده که در آن زبان رایج 
و رســمی آن ملت ذکر می شود. زبان هر 
ملت، از ارکان اصلی هویت بخش آن ملت 
است. زبان ملت هر چه غنی تر و کهن تر 
و فاخرتر باشد، هویت ملت ریشه دارتر و 
معتبرتر خواهد بود. عمیق بودن ریشه 
زبان و ادبیات در طــول تاریخ به درخت 
زندگی ملت، سرسبزی و بارآوری بیشتر 
می بخشــد و آن را در برابر طوفان های 
سهمگین مقاوم می کند. در جهان امروز 
سه ملت ایران، تاجیکستان و افغانستان 
به داشتن زبانی کهن و نیرومند و بالنده 
افتخار می کنند و آن را در میان ملت های 
دیگر، مایه سربلندی می شناسند«.  به 
زعم امامعلی رحمان زبــان در مجموع 
یک قســمت مهم یا به عبارت دیگر یک 
بخش نگارنده تاریخ خلق تاجیکستان 
بوده است؛ آیینه ای که در آن راه دور و دراز 
طی کرده خلق تاجیک، با همه فرازوفرود 
آن انعکاس یافته است. یعنی با مطالعه 
آن درباره بســیاری از جنبه ها و مسائل 
مهم حیات گذشتگان اطالعات و آگاهی 
به دست می آید که حتی تاریخ نگاران به 
آنها کمتر توجه کرده اند؛ برای مثال از روی 

ذخیره واژگان و اصطالحات زبان می توان 
با باوری درباره پیشرفت یا ضعف و سستی 
یگان ساحه حیات اجتماعی و اقتصادی 
در دوره هــای مختلف قضــاوت کرد. از 
سوی دیگر زبان منبع بسیار معتمد برای 
آموزش تاریخ و فرهنگ و تمدن است که 
در آن عقیده و موقعیت شــخصی نقش 

مؤثری ندارد.
 حکیم فردوسی؛ 
پیشوای زبان ملی

او همچنیــن با اشــاره بــه تاریخ 
دولت داری آریایــی تأکید می کند که 
دولت های باســتانی همیشه کوشش و 
جهد می کردند که برای اســتوارکردن 
پایه های دولــت داری و به وجودآوردن 
و مســتحکم کردن دولت داری ملی و 
وحدت و یگانگی از عنصر زبانی استفاده 
برده، برای رشد و ترقی و گسترش زبان 
مــادری خویش تدبیرهای مشــخص 
اندیشــند. در نتیجه چنین سیاســت 
ملی ای نخســتین آثار به زبان تاجیکی 
)دری، فارســی( پیدا شده، بزرگ ترین 
پیشوایان این زبان و ادبیات، ابوعبداهلل 
رودکی، حکیم ابوالقاســم فردوســی 
توسی و برجسته ترین عالمان عصرهای 
میانه مانند ابوریحان بیرونی، ابن سینا، 
ناصر خسرو و پیروان و شاگردان آن ها، 
معروف ترین آثار علمــی آن دوره را به 
زبان مادری خویش نوشته اند یا زمانی که 
شاعر رازدان و بلندفکر، حکیم فردوسی، 
پریشانی و زوال دولت سامانیان را حس 
کرد، به جمع آوری و حفــظ حکایات، 
داســتان ها و رســم و آیین گذشتگان 
پرداخت و بزرگ ترین داستان حماسی 

جهان یعنی شاهنامه را آفرید.
نویسنده یکی از ویژگی های بسیار 
مهم زبان تاجیکی را خاصیت به هم آوری 
یا وحدت آفرین آن می داند. خصوصیتی 
که در تشکل آن به عنوان یک زبان عمومی 
برای مــردم ایرانی تبار نقش مؤثری ایفا 
کرد. صفــت دیگر این زبــان در نگاه او، 
توانایی و رقابت پذیری آن است. شاهد 
این مدعی هم آنکه وقتی که زبان عربی 
هم پای فتوحات و گســترش اسالم در 
یک قســمت بزرگ جهان فاتحانه قدم 
زده، زبان بســیاری از دولت های مقتدر 
دنیای قدیم، مانند زبان محلی اسپانیه، 
لهجه های رمانی سیتسیلیه، زبان های 
بربری ســاحل های افریقای شــمالی، 

زبان قبطی مصــرف زبان و گویش های 
آرامی سوریه، فلســطین، عراق و .... را از 
فهرست زبان های جهان نابود می کرد؛ 
مهم آن است که زبان های در حال تشکل 
و حتی بی خط ایرانی مردم خراســان و 
ماوراءالنهر را فروبردن نتوانست. امامعلی 
رحمان در پیشگفتار کتاب شرح می دهد 
که با فرارسیدن استقاللیت و زبان دولتی 
اعالم شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان 
اهمیت خاصه پیدا کرد و به حدی مبرم د 
که آن را می توان یکی از پدیده های مهم 
شعورملی و افکار جمعیتی این سال ها 
نامید. او می گوید در تمــام این دوره نو 
تاریخی و حتی در سخت ترین سال های 
جنگ داخلی، یکی از منفعت هایی که 
تمام گروه و طبقات جامعه را صرف نظر 
از تمایالت و سمت گیری های اجتماعی 
و سیاسی به هم می پیوســت، زبان بود. 
زبان یگانه مــوردی بود کــه احزاب و 
حرکت های مختلف نسبت به آن همفکر 
و هم عقیده بوده اند و کمک کرد تا منفعت 
ملی از آرمان هــای گروهی و هدف های 
زودگــذر حربــی و ایدئولــوژی باالتر 
بایستد. سرفصل های کتاب نیز عبارتند 
از: دوره بندی تاریخــی زبان تاجیکی، 
سرگذشــت تاریخی واژه »تاجیک« و 
زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیالی 
عرب و نخستین سالله های ایرانی تبار، 
زبان نوشــتاری تاجیکی: دوره آغازین، 
دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی 
و گســترش زبان تاجیکی به صفت )به 
عنوان( زبان بین المللــی. کتاب »زبان 
ملت، هســتی ملت« نوشــته امامعلی 
رحمان بــا برگردان حســن قریبی به 
رسم الخط فارسی در نشر خاموش منتشر 

شده است.

یادداشتی درباره کتابی که از هویت ملی می گوید

ترازویقدرتیکملتبازباننوسانمییابد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یادداشتی بر فیلم و فرمالین
کالبدشکافی روایت در سینما

آبان مصدق

»فیلــم و فرمالیــن« بــا عنــوان فرعی 
کالبدشــکافی روایت در سینما، عنوان کتابی 
است از رضا کاظمی که به تازگی در نشر مرکز 
منتشر شده است. نویسنده در دیباچه کتاب 
اشاره کرده که این اثر می کوشد طیف وسیعی 
از خواننــدگان را مخاطب خود قــرار دهد؛ از 
عالقه مندان ساده ســینما تا منتقدان فیلم و 
از مشتاقان فیلم نامه نویســی و فیلم سازی تا 
فیلم نامه نویسان و فیلم ســازان. این کتاب در 
گام نخست می خواهد تماشای فیلم را به عنوان 
»یــک تجربه لذت بخــش بی بدیــل و ناب« 
عرضه کند و اولویت مهمــش را انتقال »لذت 
منحصربه فرد سینما« دانسته است، اما بحث 
اصلی کتاب، آن طور کــه از عنوان فرعی اش 
هم برمی آید، روایت و عناصــر بنیادین آن در 
سینماست: »تجزیه یا کالبد شکافی یک فیلم به 
عناصری مثل پیرنگ، زمان، مکان، شیوه های 
ایجــاد کنشــمندی و کشــش دراماتیک، 
پایان بندی و... دو کارکــرد درهم تنیده دارد: 
در یک روند مهندســی معکوس، آشــنایی با 
این عناصــر می تواند بــرای عالقه مندان به 
فیلم نامه نویسی و فیلم سازی در آفرینش یک 
روایت سینمایی سودمند باشد و دوم، منظری 
به تحلیل فیلم ها و چگونگــی رویکرد به آنها 
می گشاید. بســیاری از فصل های این کتاب 
می توانند چنان گســترش یابند که به تنهایی 
کتابی سنگین و پرورق را شکل دهند، اما نیتم 
از نگارش و تدوین این سرفصل ها، رسیدن به 
شــناختی موجز و درعین حال مؤثر از اجزای 
شکل دهنده روایت ســینمایی بوده است«. 
کتــاب در ایــن راه گاه از روایت های ادبی هم 
بهره گرفته تا تصویر کامل تــری از موضوع به 

دست دهد. 

موضوعاتی که در فصل های مختلف کتاب 
ارائه شــده اند همگی در پیوند با هم هســتند 
و کتاب در ١٣ فصــل با ایــن عناوین تدوین 
شــده: »کنش مندی روایت: اتفاق، ســیبی 
اســت که می افتد«، »جایگاه راوی: خوشــا 
نظربازیا که تو آغاز می کنــی«، »مکان و اقلیم 
در روایــت: جا و جغرافیا«، »زمــان در روایت: 
یکی بــود یکی نبــود«، »پیرنــگ در روایت: 
حدیث نامکرر«، »تعلیــق و پیچش: آدرنالین 
و لذت«، »پایان بندی: تــا لحظه مرگ کوزت 
و مایکل کورلئونــه«، »جهان بینــی و بنیان 
متن: فیل در تاریکی«، »شخصیت در روایت: 
فــردی برای تمام فصــول«، »نشــانه و معنا: 
رهگــذران کوچه های بن بســت«، »قرارداد 
متن: بازی گربه و بی سیم«، »پست مدرنیسم: 
دود پراکنده  شده« و »ضددراماتیک: فراموش 
کن و سپس شــروع کن«. در بخشی از فصل 
دوم کتاب که به جایگاه راوی مربوط اســت، 
درباره روایت در سینما می خوانیم: »بسیاری 
از رویکردهای نبوغ آمیز برای گشایش روایت 
در همان دهه های نخست شکل گیری سینما 
به کار گرفته شده اند )مثال نگاه کنید به نامه ای 
برای سه  همسر ساخته جوزف ال.منکیه ویتز( 
اما سینما در ادامه هم فارغ از نوآوری در شیوه 
روایت نبوده است. الرس فن تریر در فیلم عجیب 
و ستایش برانگیز اروپا نمونه واالیش یافته آن چه 
را که در شهر عریان )جولز داسین( ذکر شد به 
کار گرفته است. در این فیلم دانای کل که انگار 
بازتابنده نــدای درونی ناقهرمان ســرگردان 
و پریشان فیلم است به شــکلی پیشگویانه از 
کنشمندی های او در ثانیه های هراس و تردید 
سخن می گوید و هربار پیش بینی هایش )که 
همراه با ثانیه شماری است( به وقوع می پیوندد. 
این شیوه رفته رفته به قراردادی میان مخاطب و 
متن تبدیل می شود و تأثیر ویرانگر و هولناکش 
را در سکانس پایانی فیلم بر مخاطب می گذارد.

یادداشت

مصطفی ملکیان، مدرس و محقق حوزه فلسفه 
و اخالق، در نشست »فلسفه، جامعه و صلح« که 
در خانه وارطان برگزار شــد، طی سخنانی گفت: 
برای پیدا کردن جهانــی که محل صلح و زندگی 
مسالمت آمیز باشد چاره ای نیست جز اینکه در 
آدمیان عقاید، احساسات و عواطف خاصی پدید 
بیاید. همه چیز از درون ما آدمیان نشات می گیرد 
و از هیچ جای دیگر نمی توان امید به بهبود داشت. 
به گزارش خبرگزاری کتــاب )ایبنا(؛ او ادامه 
داد: جهان صلح آمیز با داشتن هر عقاید و باوری 
امکان پذیر نیســت، چون برخی از خواسته ها و 
نیازهای انسانی کامال مخالف پیدایش جهان توام 
با صلح اند. پس اگر بناست جهانی صلح آمیز داشته 
باشیم باید همه مداقه مان را در باورها، احساسات و 
خواسته های آدمیان متمرکز کنیم. ملکیان افزود: 
از این لحاظ اینکه فلسفه چه خدمتی به پیدایش 
صلح دارد بستگی به این دارد که بدانیم فلسفه با 
باورها، احساســات و نیازها و خواسته های ما چه 
می کند؟ بنابراین من در این باره سخن می  گویم. 
در اینجا وقتی از فلسفه سخن می گویم منظورم 

آموزش دیدن در کالس های فلســفه، مدرسان 
فلسفه، مولفان و مخاطبان فلسفه و ... نیستند چون 
در ایران کنونی فیلسوفان کمی نداریم که ضد صلح 
هستند پس مراد من فلسفه خوانی، فلسفه دانی، 
متعلم فلسفه و ... نیست بلکه کسی است که فلسفه 
می ورزد و با این فلسفه زندگی خود را پیش می برد. 
ممکن است اساتید به نام فلسفه نتوانند به صلح 
کمکی بکنند اما فرد فلسفه ورز می تواند چنین کند. 
او با بیان اینکه خدمتی که فلسفه به صلح می کند 
خدمتی است که فلســفه ورزی به صلح می کند 
نه فلسفه دانی و فلسفه خوانی! یادآور شد: اگر من 
فلسفه بورزم و فیلسوفانه زندگی کنم و بیاندیشم 
و سبک زندگی ام فیلسوفانه باشد به میزان نفوذ در 
جامعه خودم به گسترش زندگی صلح آمیز کمک 
کردم. این استاد فلسفه با طرح این سوال که فلسفه 
ورزی چگونه به صلح کمک می کند؟ توضیح داد: 
فلسفه ورزی در چهار بعد به صلح کمک می کند؛ 
نخست این اســت که در فلســفه با گفت وگو بر 
دیگری غلبه می کنیم یا مغلوب می شــویم و در 
هیچ رشــته دیگری چنین چیزی وجود ندارد. 

فیلسوفان تنها عالمانی هستند که بدون گفت وگو 
کاری پیش نمی برند البته عالمان دیگر هم نیاز به 
گفت وگو دارند اما راه سنجش صحت سخنانشان 
تنها به گفت وگو محدود نیست. او ادامه داد: بعد 
دوم این است که گفت وگوی فلسفی گفت وگوی 
عقالنی است و به گونه ای نیست که در آن بتوان 
به حس و تجربه بتوان رجوع کرد. در این گفت وگو 
تنها نمی توان به کتاب و اکابر و ... بتوان استناد کرد 
بلکه جایی است که باید بر اساس عقل پیش رفت 
و تنها به عقالنیت بشر استناد کرد. جهانی که در 
آن بر اساس فرد نه بلکه بر اســاس قوت برهانی 
سخن عمل می شود قطعا جهان صلح آمیزتری 
خواهد بود. به گفته ملکیان، بعد سوم فلسفه این 
اســت که در آن حتی اجماع اهل علم هم معتبر 
نیست. حال شما ببینید که در علوم دیگر اجماع 
علما معنادار اســت اما در فلسفه اجماع اهل علم 
بی معنی است. حتی یک نکته هم نیست که همه 
فیلسوفان بر آن اجماع داشته باشند. اگر افالطون 
سوپرمارکت خودش را دارد من همه دکه خود را 
دارم و ممکن است چیزی در آن داشته باشم که 

افالطون نداشته باشد. او درباره بعد چهارمی که 
فلسفه ورزی در آن به صلح کمک می کند گفت: 
طی تاریخ صاحبان ایدئولوژی ها آدم ها را استخدام 
می کنند که مقابل هم قرار گیرند. همه ایدئولوژی ها 
جنگ افروز هستند و با صلح مخالفند چون به رغم 
تمام اختالفاتشان در اینکه حقیقت آشکار است 
اجماع دارند. مثال می گویند حقیقت آشکار است 
همان که فالنی می گفت! پس این نظریه آشکارگی 
حقیقت سبب می شود هر که مخالف تو می اندیشد 
بگویید این ناپاکی درونش هســت کــه دربرابر 
حققیت آشکار می ایستد. ایدئولوژی ها از این منظر 

نمی توانند صلح آمیز باشند. 
ملکیــان در پایــان گفت: فلســفه نظریه 

آشــکارگی حقیقت را ابطــال می کند و هنوز 
یک فیلسوف پیدا نشده که یک پرونده را برای 
همیشه مختومه کند؛ در فلسفه کفایت مذاکرات 
اعالم نمی شود و همواره تا اطالع ثانوی فقط یک 
امر پایدار می ماند. پس در فلسفه هیچ حقیقتی 
آشکار نیست و از این منظر همه ما در یک شرایط 
هســتیم و حتی با دشــمنانمان هم هر کدام 
درصدی از حقانیت و بطــالن داریم. به همین 
دلیل است که اســتالین ها و هیتلرهای روزگار 
با فلسفه و علوم انســانی دشمن هستند چون 
می دانند نطفه فلسفه هر جا کاشته شود نطفه 
خفقان، فریبکاری و اســتبداد آنجا نمی تواند 

منعقد شود.

گزارش نشست خانه وارطان با حضور مصطفی ملکیان

فلسفه، جامعه و صلح در کدام نقطه یکدیگر را قطع می کنند؟

گزارش

زمانی که شاعر رازدان و 
بلندفکر، حکیم فردوسی، 

پریشانی و زوال دولت 
سامانیان را حس کرد، به 

جمع آوری و حفظ حکایات، 
داستان ها و رسم و آیین 

گذشتگان پرداخت و 
بزرگ ترین داستان 

حماسی جهان یعنی 
شاهنامه را آفرید

در طول تاریخ اثبات 
شده است که در رقابت 

و قدرت نمایی بین 
امپراتوری های بزرگ 

جهان، آن امپراتوری که 
در زبان پیشرفت بیشتری 

کرده و چند گام جلوتر رفته 
توانسته است ترازوی قدرت 

را به سمت خود باال ببرد
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