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می" گلشيری سالها پيش در پاسخ به ایـن سـئوال کـه                  زنده یاد هوشنگ    چـرا 
".می نویسيم تـا فرامــوش نکنيــم        ):"نقل به مضمون    ( جمله نوشت     از" نویسيم؟

: داد را نيز به همين ترتيــب پاسـخ        " چرا ادبيات می خوانيم؟    " بتوان سئوال    شاید
موش نکنيـم           "  فرامـوشچـه چــيزی را مـی خـواهيم        ". ادبيات می خوانيم، تــا فرا

 احســاس مــینکنيم؟ می خواهيم فراموش نکنيم که تنهـا نيسـتيم، کــه هنـوز                   
 که ما را به گذشــتهادبيات می خوانيم، زیرا می خواهيم رشته استواری            . کنيم

قرار و پيوســته بـاقی بمانـد              ادبيـات مـی خـوانيم تـا آرزوهـا و .وصل می کنـد، بر
  .ادبيات می خوانيم تا از چشم دیگران به دنيا بنگریم .رویاهایمان را از یاد نبریم

 تذکار دادن و ایجاد استمرار از مهمترین کارکردهای ادبيات فارسی                   به یاد آوردن،   
 دولــتاحساس هویت ملی در ایرانيـان بيـش از آنکـه حاصـل اسـتقرار                     . بوده اند 

ایــن.  اسـت   ملی باشد، نتيجه قرار گرفتن در ميدان جاذبـه فرهنــگ خــاص بـوده                  
 فارسی در این قلمــروحوزه فرهنگی زمانی از چين تا هند گسترده بود، به زبان              

ترین و عميـق تریـنوسيع سخن گفته می شد و این زبان محمـل بيـان             لطيــف 
 ای بود برای سفر بــه قلمروهـایقطب نما و گنجينه    . جلوه های روح انسان بود      

 مـی آمدنــد و مـی رفتنـد، ولــی آنچـهسلسله ها و حکومت ها    . نامکشوف روح 
 جابجایيها باقی می ماند و حتی بارورتر و تنومندتر مـیپابرجا و بی اعتنا به این 

نقش ادبيات و زبان در ایران بسـيار فراتـر از نقـش ایـن              .  فارسی بود   شد، ادبيات  
ادبيـات فارسـی حامـل و واجـد هویــت ملـی              . دو عنصر در سـایر سرزمينهاسـت           

 هویت نبودهمرزهای جغرافيایی و یا زمانی تعيين کننده این              . ایرانيان بوده است   
 همـواره حامـل آناستمرار این هویت بــه مـدد پيـام انســانی ای کـه              . و نيستند 

 های اعمال شده از سویمنع ها و دخالت   . بوده است، امکان پذیر شده است       
ــون        ــایی همچـ ــا سياســـی در هنرهـ ــوزه هـــای دیـــنی یـ  نقاشـــی، رقـــص،حـ

 فارسی گذاشته و بـه نوعـیبار این هنرها را هم بر دوش ادبيات     ... موسيقی، 
 موجـود در شــعر موالنــا، نگـارگریتـرنم و وجــد     . به غنای آن یاری رسانده است       
شاهدهایی هستند بر تقالی ادبيـات بـرای پـر ...طبيعت در اشعار منوچهری و       

فـراز و فرودهـا و کشاکشـهای روحـی.  هنرهـای ممنوعـه      کردن جای خالی این      
طليعه آغاز دوران جدید را بـه        .  آشکاری در ادبيات فارسی یافته اند           ایرانيان نمود  

یا دورتـر در                     شـعروضوح می توان در ساده نویسی های قائم مقــام فراهـانی و 
 . نيما یافت
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ین اعتبـار منعکـسادبيات فارسی با     جامعه ایران درهم تنيده شده است و به ا
علـيرغم ایـن درهـم      .  و هوا و فراز و فرودهای این جامعه بـوده اسـت                  کننده حال 

تنيــدگی، جــای ادبيــات در جشــنواره هــای فرهنگــی هــنری خــالی بــوده و روال     
ایــن.  شوند  معمول این بوده است که برنامه های ادبی در مجامع محدود عرضه           

"یکی بـود، یکـی نبـود        " کمبود ما را بر آن داشت تا در جشنواره فرهنگی هنری               
 هاربرفرانت برگزار می شود، ارائه یک رشتهجوالی در مرکز  20تا   17که از تاریخ    

خود کنيـم       برنامه های متنوع ادبی   تفکـر راهنمـا در تنظيــم ایـن.  را وجهه همت 
 :  قرار استبرنامه به این

 هایی در باب ادبيـات اســطوره ای و ادبيـات کالسـيک و ارتبــاطـ ارایه سخنرانی      
 .  ادبيات معاصر ایرانآنها با

 
 

ــاوری        ــن بخــش دکــتر حــورا ی ــاره اســطوره آرش ســخن خواهــد گفــت      در ای . درب
با استفاده" مولوی از زبان مولوی     " عنوان     همچنين دکتر محمد استعالمی تحت      

 .  تشریح پيام عرفانی او خواهد پرداختاز شعر و کالم موالنا به

در ایـن بخــش جعفــر والـی هنرمنـد.  هایی از ادبيات شفاهی ایران     ـ ارایه نمونه  
  . آور تئاتر ایران داستان رستم و سهراب را نقالی خواهد کردنام
 

 
از شاهنامه را" زال و رودابه " کانادایی داستان   همچنين آریل بلوی داستان گوی    

پـيروز یوسـفيان بـا نــواختن سـنتور وی را.  بـازگو خواهــد کــرد     به زبان انگليسـی   
 کنــد و یکــی از مينياتورهــای اسـتاد عليجــان پــور کـه بــا الهــام از          همراهــی مــی 

 نيز درو برای نمایش در این مراسم کشيده شده است،              " زال و رودابه   "داستان  
 . برنامه به نمایش گذاشته خواهد شد

در ایـن بخـش دکتـر.  استوار ادبيات و سایر رشــته هــای هـنری          ـ نمایاندن رابطه    
 در باب بازتاب داستانهای کالسيک ایرانی در نقاشی های مينيـاتور                  مهدی تورج   

 . سخن خواهد گفت
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باره اقتبـاس ادبــی در همچنين ناصر تقوایــی، کـارگردان           برجسـته کشـورمان در
 . خواهد کردسينمای ایران سخنرانی

 
 

در این بخش مهشيد اميرشاهی نویسـنده.  معاصر  ـ ارایه نمونه هایی از ادبيات         
عروسـی عبــاس(" داستانهای منتشر شـده خـود          سرشناس ایرانی بخشی از    

نی خواهـد کـرد            را")  دده قدم خـير     "و  " خان وی همچنيــن قسـمتهایی از.  روخوا
را نيز خواهد خواند و در گفتگویی           " حدیث نفس مهر عليا    " نشده داستان منتشر 

 . کردبا فرشته مولوی شرکت خواهد" طنز در ادبيات معاصر ایران"پيرامون 

 از جوانـان و دوسـتداران ایـران بـه دور از مــام وطـن، دسـتبيش از دویست نفر     
 کاری شده اند، کارستان، که ریشه در عشق و عالقه بـه پيـام انسـانی               اندرکار

. بـوده انـد    ای دارد که ادبيات و فرهنگ ما در طول هزاره ها حامــل و نگاهبـان آن    
 کشــور خـود عشـقایرانيان همواره بـه   . این عشق و عالقه چيز جدیدی نيست       

 مـی تـوان در نگـاه ژرفپژواک این دلبستگی عميق را به وضـوح  . می ورزیده اند
ــار      ــو، ســفير دولــت فرانســه در درب  ناصــری یافــت، آنجــا کــه مــیکنــت دوگوبين

آنان با.  را در خودشان دوست دارند        ایرانيان خود را در کشورشان و کشور        :"گوید
 حکومتهای گوناگون نظر می کنند، بی آنکه عالقه ایبی اعتنایی به آمد و شد        

بدینسـان،  .  حکومتهایی که از باالی سر آنها می گذرند، نشان دهنـد             به یکی از   
آنــان مردمــانی عــاری از حــس وطــن پرســتی سياســی بــه نظــر مــی آینــد، امــا     

 برسـانند،کشورگشایيها و چـيره شـدنها، بـی آنکــه بـه فردیــت ایرانـی آســيبی          
 تــوان بخشــی ازبـه عبـث، مــی     . نيروی خود را از دست داده و نابود می شــوند              

 نـام ایـران را از آن گرفـت،ایران را جدا یا سرزمين آن را تقسيم کــرد؛ مـی تـوان                
ایران در نظر مـن، چونـان سـنگ خارایـی .ایران، ایران خواهد ماند و نخواهد مرد          

 اعمــاق رانــده انــد، انقالبــات جــوی آن را بــهاســت کــه موجهــای دریــا آن را بــه     
 را با خود برده و فرسوده کرده است؛ تـيزی هـای آنخشکی انداخته، رودی آن    

 خراشــهای بســياری بــر آن وارد کــرده، امــا ســنگ خــارا کــه پيوســتهرا گرفتــه و 
ضاع بـر         .  که بود، اینک در وسط دره ای بایر آرميده است            همانست زمانی کـه او

 کـهاهميـتی نــدارد  . وفق مراد باشد، آن سنگ خارا گردش از سر خواهد گرفـت               
 زمــانی کــه او ازکدام عنصر طبيعی پيروز شده یا چه حوادثی رخ داده باشد، تـا                 

 جای نيرویی که بخواهـد درميان نرفته باشد، همان سنگ خارا خواهد بود و به             
 کنـد، او بـر هـزار نـيروی مشـابه چـيرهدرازای یک سده اندک آسيبی بــر او وارد          

 ) 1". (خواهد شد

  طباطبایی، جلد نخست، نوشته دکتر جواد"تأملی درباره ایران" ـ برگرفته از1
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