
 
 هويت كلمه و توان ارتباطات 

 
رود، يعني در حقيقت ابزار اي است از عالئم وصفي كه براي انتقال مفاهيم ذهني به كار ميزبان مجموعه

اي كه نتواند خواهند بود. گوينده م عاجزانديشه است پس اگر دو نفر يك زبان مشترك ندانند از تفهيم و تفاه

امكان فهم  به طور طبيعي ،اي كه در نوشتن صحيح مفهومي ناتوان باشدمطلبي را درست بيان كند يا نويسنده

ترين عامل براي بيان انديشه و صورت ظاهري مهم ،گيرد. به عبارت ديگر زبانمطلب را از شنونده يا خواننده مي

هاي د، از فعاليتدقت الزم را نداشته باشيا در كاربرد آن،  به طور صحيح نداندي را اگر كسي زبان ن نيز هست،آ

شناسي زبان و اين مطلب را روان عميم و استنتاج محروم خواهد ماندعالي ذهن مانند تفكر و تجريد و قياس و ت

اش رابطه شكل درست و به نطقي باشدمنظم و م يفكر د صاحبتواندر نتيجه چنين شخصي نمي ،تأييد كرده است

 با مخاطبان خود مختل خواهد شد. 

 يشناسي اجتماعي، مورد تحليل و تفسير قرار گرفته است، مسئلهترين مسايلي كه در روانيكي از بديهي

عدم  ينشانه« خشم»دهد كه در نهايت نشان مي زيستي استبراي پيوند، تفاهم و هم« زبان»و « ارتباطات»

المت گم كردن كلمات مؤثر و الزم براي بيان خواست خويشتن دو طرف ادعاست. ما در حول ع« نزاع»ارتباط و 

گيرد كه ابزار ارتباط دچار ي خود فاصله ميملاز آن مفهوم ع« تفاهم»يابيم زماني ميهمين مبحث است كه در

 شود. نقص كلي، زدايش و زنش مي

استواري يافته باشد، از كلمه و زبان رسا  كهرسد مي« وصل»ارتباط متقابل تنها از طريق پلي به معني 

سپس مرگ تفاهم  ءظنقطع خواهد شد. قطع ارتباط برابر با ظهور سو« ارتباط» ،اثر شدمفقود و بي« كلمه»اگر 

است كه اين « زبان»جويي از و در نهايت سود« كلمه»گيري كاردر به« ناتواني» يخود نتيجه ،«تفاهمسوء» است،

از زبان،  نكردن استفاده )گم كردن كلمه ورقراري تفاهم اصولي، چيزي جز خشم و نزاع را در پي ندارد. ناتواني در ب

برابر با بروز خصايل حيواني در انسان به وقت دفاع يا تهاجم است.( اما انسان توانا و هوشمند كه قادر به انتقال 

به مقصد مورد نظر خود « صلح»و « ونسرديخ»، «آرامش»خواست خود از طريق كلمه و زبان است، همواره در 

شود، دقيقاً ديگري به ابزار بيان بدل مي يجا كه دشنام، چنگال، دندان، چماق، تفنگ و يا هر اسلحهرسد. آنمي

امروز بيش از نيمي  تافرهنگ بنابراين شاهديم كه انسان توانا و باشود. مرگ شعور كلمه و ادراك زبان نمودار مي

 با صلح طي كرده است. « تفسير توان ارتباطات»و « كلمه»، «زبان»گيري كاراريخ خود را تنها با بهو ت از حيات

و روشن سياسي كه بر همه آشكار است،  بسيار مسايل و جدا ازتفاهم شرق و غرب، از اين ديدگاه، 

ها و هايت حذف مرزهاي مخوف و مخرب و در نفهميدن زبان دروني يكديگر است. تمايل به حذف سالح ينتيجه

مرز و مشترك انساني است. و فهميدن بافت زبان بي« كلمه»هاي جغرافيايي، دليل آشكار يگانگي همين حصار

زيستي چيزي جز آموختن آداب و رسوم زندگاني فرد براي صالحيت هم ،«فرهنگ»جالب است بدانيم كه مفهوم 

« اخالق»فارسي يا « رفتار»ه نظير آن را در معني كلمه و همراهي با ديگران نيست و شامل مفهوم جامعي است ك

 يابيم. ميعربي در

ترين ترين و ترسناكگشاي بزرگ، زباني كه گرهبرندبه سر مي« زبان»همواره در وقف « كلمات»

يان بالمنازع، اهاي فردي، اجتماعي، سياسي، رواني و تاريخي است. زبان و كلمه، حاكمان، سالطين و فرمانروبستبن

اند. انسان شنونده، تنها از طريق شنيدن كلمات و زبان است كه دچار و مطلق قلمرو روح و روان آدمي توانا



اند. مثالي شود، يعني در حقيقت كلمات و زبان، تقدير پنهاني آدميها در حاالت گوناگون رواني ميدگرگوني

يك جمله خبري كوتاه و مؤكد كه برابر با « ادف كرده است!در جاده تص»رسد كه مسافري عزيز زنم، خبر ميمي

راه ا جمله تمام نشده است. غوغاي فكر و آشوب عاطفه و راه و بيامّ ستر و رو شدن كل روان و آرامش آدميزي

گويي جهان تمام شده  ،شودجمله تمام مي« گذشته!و در»...: يابدكه چه بايد كرد؟ جمله ادامه مي كردن تعقل،

و يك كلمه يعني تقدير جهان و سرنوشت يك حيات اميدوار! اما با همين جمله نگاه و تلقي  . گاه يك جملهاست

اميد و آرزو و  كوهكه با يك رشته شودفلسفي ما از هستي نسبت به لحظه پيشتر چنان دچار تغيير و تحول مي

هاي خاطرات و ياد يو رژه« ي يعني چه؟!ست! پس زندگآدمي، دمي»كنيم: هدف و برنامه، تنها با خود زمزمه مي

شود. در همين دم ادراك و پيشاني عقل ما شروع مي يخانه ضمير ناخودآگاه به سوي جزيرهآن عزيز از تاريك

شان آوريم و از مروري از دست رفته را به ياد مي«هايقين نيكي»و تنها  سپريمرا به گور مي« هاي احتماليبدي»

در ما به « خويشتنيپشيماني بي»كنيم. اينجاست كه اندوه را از كالبد اختري خويش آغاز مي يبه نوعي، تخليه

اي پيشتر، شايد نسبت به آن عزيز، در مواردي دچار حسادت اجباري كه تا لحظه« ما»رسد. در ما...! همين اوج مي

ماند و اين همه تالطم ه بود، زنده ميكنيم كه اي كاش زندشديم، اكنون آرزو ميموذيانه زندگي مي يو مسابقه

جوشي ابزاري كه در وقف هم يو به وسيله« كلمه»ها و آشفتگي روان، تنها توسط چند نگرگاهلانديشه، دگرگوني 

خوانيم ترين شعر بشري ميجهت نيست كه در سرآغاز زيبابرند، در ما به وجود آمده است. پس بيبه سر مي« زبان»

 « ود و كلمه نزد خدا بود...اول كلمه ب»كه: 

اي را... در گرداب اند و چند كلمه كه جملهحال با شنيدن چند حرف همسايه كه كلمات را تشكيل داده

داريم. راوي ميي را با تأني و تيرگي دلواپسي برآيد، گوشميكه يك باره تلفن به صدا در خوريماندوه غوطه مي

كند و شادماني ناباورانه از اعماق فقط يك دو كلمه؟! اندوه رسوب مي« !زنده است»گويد: دوم از بيمارستان مي

و كافي است. « بله!»گويد: راوي فقط يك كلمه مي« زنده ماند؟»كشي: زند، فرياد مياقيانوس روان فوران مي

كند. تمام! يايفا مآن نقش اسيدي خود را بر حرير روان و ذهن آدمي چگونه « زبان»و « كلمه»بينيد كه باز  مي

 شوند. جا ميبهجا« كلمه»شادماني و اندوه، آب و روغني كه تنها توسط عنصر 

ترين عوامل رواني و اجتماعي محسوب مخرب( و متأسفانه) زمانو هم ترينزيبا« زبان»و « كلمه»

به آن سعادت « قعش»و ابراز « شعر»توانست بدون نبود، انسان نمي« زبان»و « كلمه»شوند. به راستي اگر مي

 نسبي بينديشد! 

ا همين زبان و امّ )نماز( شوندارتباط انسان با خداي خويش بدل مي يوسيله حتي« زبان»و « كلمه»

منفجر شد: « كلمه»شوند. بمب هيروشيما تنها با يك آور ميديگر صاحب نيرويي ويرانگر و حيرتكلمه در جايي 

آيا  !؟پيوستاي نبودند، آيا جنگ دوم جهاني به وقوع ميه ابراز كلمهو اگر هيتلر و موسوليني قادر ب« شروع!»

پلي كه  كلمات رهبرند! كلمات و زبان! !؟سراغ داريد كه الل بوده باشد تاكنون رهبري )چه انسان و چه اهريمن(

امروز، ريشه در بشر  سوي همهاز آيا تحوالت  !؟يا به دوزخ! به راستي زبان چيست تواند به بهشت ختم شود،مي

 شناس( دارد يا قدرت ارتباطش از طريق زبان؟ كاوان رفتار يهاي او )به زعم جامعهگيري دستكاربه

ها(، بازتاب و استفاده از سر انگشتان )به ويژه شصت ها در راه كاركرد اشياءهر چند كه استفاده از دست

كه خلق زبان،  ها و نه كشف آتشتفاده از دستا نه كشف اسشود امّهاي عقلي بشر محسوب مينخستين واكنش

شود. آدمي نخستين و آخرين موجودي است كه سرانجام ي و هوشمندانه بشر محسوب ميملنخستين حركت ع

و سپس به وسيله « اصوات»ترين عواطف پنهان خود را در جهت ها و نازكترين انديشهتواند بغرنجتوانست و مي

ل انسان در راه عبور از تجارب و سپس ترين تحوّو اين شايد بزرگ انتزاعي بيان كند اي كامالًدر جنبه« كلمه»

 هاي روزمره بوده است. ها و عملكردثبت آزمون



ساز تاريخي كه تكامل و فرهنگ دگرگون بشر، تاريخ شفاهي خويش را از همين نقطه شروع كرده است،

ا همين انسان، امّ اليتجزاي انسان بدل شدتاريخي كه به ذات  د و به تفسير توان ارتباطات پرداخت.را پي ريزي كر

دهد و هم به رسد، مفهوم كلمه و معنا را از دست ميهنوز و هر جا كه در پيوند و تفسير ارتباطات به ناتواني مي

خاموش جنگ  يرسد و خشم نخستين شعلهخشم مي يسبب استيصال و از روي بالهت در عدم ارتباط، به مرحله

 رود. دستش به جانب چماق، دشنه و سالح مي« ديالوگ»يابي به اين وهله است كه آدمي به جاي دستست. در ا

ا كلمه و زبان، كنيم امّخود ارتباط برقرار مي يهگاناز طريق حواس پنجكل اشيا،  هر چند ما با جهان و

 آيد. ترين ابزار براي ايجاد رابطه به حساب ميترين و سريعترين، ارزانساده

ترين حاالت و ترين عنصر كيفي براي انتقال بدويو قوي ان، نخستين عامل اجتماعي شدن بشرزب

 ي انقالبيملو امروزه، وسايل و عوامل ارتباطي و اطالعاتي، ابزار و عوا فردي به اشكال گروهي است هايخواسته

توحش،  يد. اگر در دورهنكنسرعت، ايجاز، پيوند و يگانگي حركت ميبه سمت روز بهشوند كه روزمحسوب مي

انسان هوشمند و راست قامت با  را با طبيعت هماهنگ كنند، امروز ساخت تا زندگيزبان بدوي... بشر را قادر مي

 .وان رقم زدن تقدير خويش را داردزبان، حتي ت

خبر از شناخت وسيع رسول ما از قدرت اين « نجات مومن، در زبان اوست!»فرمايد: ر ميجا كه پيامبآن

تطبيق ذهن و عين انسان و جهان است. اين زبان است كه به هستي  يدهد. زبان... نتيجهابزار و عطيه شگفت مي

نيز به نتيجه  Perception توسط نيروي بيناييارتباطي  يدهد. در عصر ما هر چند برنامهو نيستي، مفهوم مي

، نخست از بطن واژه و زبان برخاسته و سپس به اشكال ا همين نيروي بيناييرسد )تصوير، سينما و تلويزيون( امّمي

 گردد. ميباز« زبان»و « كلمه»باز به همان حتي  نيروي بينايي يتصويري نمود يافته است. يعني نتيجه

تجارب و خوارقِ عادات  يو زاييده آزمون ينتيجه كه ن، عمل، قدرت، حركتي است انتزاعيزبا

و وحدت اطالعات، اعداد، ارقام،  مختصات ذهنيبندي مشخصات عيني، جمعالعاده( ماست كه در نهايت از )خارق

، و پاسخ پنج حس ما، يعني حس شنوايي هاي حاصل از عملكردها و كل بودگانيها، صفات، اشكال و حجمنام

انبار و  يبه منزله ضمير خودآگاه و ناخودآگاه( يآيد و مغز )خانهو المسه به وجود مي چشاييبينايي، بويايي، 

اي دارد؟ زبان... دقيقاً به حكم چه وظيفه« زبان»ا در اين ميانكند امّاين مجموعه اطالعات عمل مي يزرادخانه

« انرژي ارتباطات»ذخاير اطالعاتي، به مثابه همان وظيفه مصرفي و مكانيكي خود، با عمل استفاده از زرادخانه و 

به عنوان منبع انرژي و مخزن سوخت ارتباطات، از هنر تا علم و تا « اطالعات»كند و عمل مي« عامل عبور»و 

سمپاتيك و پاراسمپاتيك  يصوري با سلسله زنجيره يشرطي )با حفظ رابطههاي شرطي و غيرترين بازتاببديهي

 تاالموس مغز( همواره منتظر زايش از طريق مخرج زبان است. هيپو ياعصاب و غده

 يل و تكامل نسبي جهان سوم به گسترش، ترويج، وسعت و بسط همين دو قوهامروزه راه رشد و تحوّ

« زبان»آفريني كه فرزندان و ذخاير دو نيروي شگرف و حياتبستگي دارد. « ارتباطات»و « اطالعات»ساز تقدير

توحش  يو كالبد خود را از دوره هزار سال سابقه دارد بان اين ابزار هدفمند كه قريب به پانصدشوند. زمحسوب مي

تا زمان امروز ما كشانده است، تنها در همين ده هزار سال اخير خود را از حالت شفاهي به صورت مكتوب )خط( 

 رشد داده است. 

قسيم شده است، سه هزار زبان براي شش امروزه زبان به سه هزار شعبه و هزاران نوع لهجه و گويش ت

ا زبان ما )زبان پارسي( امّ چنداني ندارند يسابقه هاان اين سه هزار شعبه زبان، بيشتر آنميليارد انسان، كه در مي

يكي از ده زبان باستاني بشريت است كه صاحب قدمتي چند هزار ساله است، زباني كه در طول عمر و حيات 

ها و هاي ديگر ملل و فرهنگي حوادث داخلي و خارجي، جنگ و هجومبنا به ثبت همهپرفراز و نشيب خود، 

مادري خود را از دست  يا ذات و جوهرهامّ واژگان تحميلي را پذيرفتها، مقاومتي شگرف از خود نشان داد. زبان



و  صنعت امروزي را داردهنر و علم و نداد. انعطاف زبان ما با همين سي و دو حرف ساده، توانايي تحمل دانش و 

و تاريخي را پشت سر نهاده باشد  دشوار يشويم كه هفت دورهرو ميههاي ملل، به ندرت با زباني روبدر تاريخ زبان

دقيقاً از هفت خوان پيچيده و زبان فارسي مادري خود حفظ كرده باشد.  به مأخذا وفاداري پنهان خويش را امّ

 ند از: تاريخي عبور كرده است كه عبارت

 اروپايي  –هند  -1

 پارسي  –هند  -2

 پارسي  –ماد  -3

 هخامنشي  -4

 ساساني  –پهلوي  -5

 سغدي  –پازني  -6

 پارسي  –عربي  -7

زبان ما، زبان پارسي، با وجود تحمل واژگان وارداتي و پذيرش عالئم زير، زبر، پيش، مد، تشديد، نقطه، 

زايي است، چرا بندي و تركيبسازي و جملهواژهي ترين امكانات براسكون و آكسان عربي، هنوز نيز صاحب وسيع

چوب و دقيقاً به همين دليل در چهارگردد ميو آواهاي پيوسته باز درپيآن به توازن پياست كه مأخذ  يكه زبان

ها و قيوديم. زباني منعطف اما مقاوم، اين زبان ما به راحتي قادر به شكستن افعال، كلمات و ديگر صفات و نام

طي قرون متمادي و از پي آن همه حادثه تاريخي، هويت خود را از دست نداده است. زبان پارسي، چندان كه 

زبان فارسي »زبان صلح، زبان ترانه و زبان تفاهم! است. به تعبير گري تيكو، استاد هندي دانشگاه اورباناي آمريكا، 

پس « ن حرمت و اعتبار برخوردار باشد.زبان حرمت است. هر كلمه و هر واژه در زبان فارسي حق دارد كه از اي

 انسانيِ ابناي بشر به كار نبريم. « هويت»بكوشيم حرمت زبان را نگه داريم، و اين ابزار انديشه را جز از بالي اعتالي 

 
  69شماره  - 75تير   –خرداد 

 

 

 
 


