
  با فناوري ارتباطیخن سیر تحول س
  زبان بھ مناسبت رمضان و ریاضِت

  بعد ما آبی رسدقرنی   تا بھ  دَنَک ناطقھ ُجو می ھو کـــھین بگ
   )١( دَولیک گفت سالفان یاری ُب  دَوگرچھ ھر نسلی سخن آری ُب

امواج رادیویی و  اجلد کتابھا جاری شده بود، بھ دنیای مدرن کھ رسید، جّو را در نوردید و بمیان  جوی ناطقھ  کھ بھ تدریج در
  .نمایان ساخت ھا یو زشت ھا ییانتقال زیبا ُبعد دیگری را درو تصویر ! را سمعی بصری کردسخن تلویزیونی دامنھ 

د، آیفون، آیپ ھای و دستگاه ،نفورماتیک نام گرفتھ، بھ مدد اینترنتیھای اخیر کھ انفجار اطالعات یا انقالب ا فناوری ارتباطی در دھھ
د و نکن ذخیره و ارسال می) iCloud(آسمان  اطالعات را در... یتر، اینستاگرام، تلگرام ویفیس بوک، تو: اجتماعی ھای شبکھ اندروید در
  .سازند گفتار و نوشتاری را ابدی می ھا ھر ماھواره

و آزمونی برای  ابتالمیدان بستری برای کاربرد ابزار اطالع رسانی مدرن و  مھوری در آمریکا و ایران،آخرین انتخابات ریاست ج
ھای بھ طرف مقابل، در  و توھینر تحقینفس یا  تسلط بر ھای راست و دروغی کھ داده شد، در بود؛ در وعده آنھا داوطلبان و ھواداران

  .مکتوب و ھرآنچھ در خدمت این رقابت قرار گرفتھای صوتی تصویری و  تبلیغات صدق و کذب رسانھ

ترین ھدف روزه  اصلی .شوند در چنین فضا و فرھنگی آماده می خود سازیمنان برای ؤرسیده است و م فرا اینک رمضانی دیگر
در سراشیبی ھوای  )Self Control(و مھار خود  »تقوا« تقویت ترمِز )٢( ،آید میرب رمضان کھ از سرآغاز احکام مربوط بھ آن در قرآن

مگانی، ھمھ روزه و این فریضھ با تمرین نخوردن و نیاشامیدن کھ ھ. است سوی خشم و شھوت و آز و انواع انحرافات اخالقی نفس، بھ
 .بخشد تر رشد و تعالی را در مصاف با موانع سخت دار شود تا توان روزه ترین است آغاز می ر، آسانخالف تصّوھمھ جایی و بر

دیدنی  نا »خود«و نفس  »خدا«ارتباط با  ق تقوا درتحّق. کند خدا، خود و خلق موضوعیت گسترده پیدا می: ارتباط با سھ زمینھ در »تقوا«
ترین و مستمرترین ابزار ارتباطی ما با  از طرفی مھم. توان دید و داوری کرد می» خلق«در ارتباط با  را عمدتًا است؛ شدت و ضعف آن

اسالم  بھ تصریح پیامبر ،سازی و ایمان است، بنابراین خود دولت بدن و نیش و نوش نھاده درآناست، زبان سخنگوی  »زبان«مردم 
گردد مگر زبانش مستقیم  شود مگر دلش مستقیم گردد، دلش نیز مستقیم نمی ای مستقیم نمی ایمان ھیچ بنده«: تابع زبان است کھ فرمود

آنکھ زبانش را نگھ  ، جزخرج دھد آور بھسود تقوایی ای ندیدم کھ  بھ خدا قسم، ھیچ بنده«: ارسایان کھو نیز این حکمت از پیشوای پ »گردد
  )٣(.»دارد

؟ این کھ در !است دیگر یابزار چیز وسیلھ و کاره در دھان است، یا زبان خودد چیست؟ آیا ھمین عضو چن) سانِل (اما منظور از زبان 
آنگاه کھ  و فرھنگ ارتباطی مردم است؟ و نیز »گویش« جز )۴(،»ان قومشجز بھ زب نفرستادیمما ھیچ رسولی «: قرآن آمده است

  تبیین آشکار پیامی است؟ جز )۵(،»این قرآن بھ زبان عربی مبین است«: گوید می

 بود و با دھان بھ) زبان=  شفھ(ند و بھ ندرت کسی سواد خواندن و نوشتن داشت، فرھنگ آنان شفاھی دبو »ّمیُا«پیامبر اسالم  معاصرین
تقوای  اسالم و اولیاء دین در پیامبرکد ؤفراوان و متوصیھ . آوردند بھ لسان می را قلبی خود مکنونات) دھان= فاه (صورت افواھی 

 نگذشت کھ بھ تعلیم قرآن ودیری اما . قرن قبل عربستان بود ١۴ی  جامعھ قبیلھ »فرھنگ شفاھی«و مھار سخن، متناسب با  »لسان«
بھ آیندگان مخاطبان بان و از یکتاب بھ مدد زبان آمد و ُبرد آن از حاضران بھ غا قلم و مسلمانان بھ تدریج باسواد شدند و ،توصیھ پیامبر

  . شد تر بسی گسترده در دنیای ارتباطات اینترنتی امروز یافت و میدان تقوااز فرھنگ شفاھی  قلمروی فراتر »فرھنگ کتبی«رسید و 

، در و توھین وجود داشت گفتار در زشت گوییاز شناختند، کم و بیش شرم و حیایی  دیدند و می ھ مخاطبان یکدیگر را میدر گذشتھ ک
 علیھ مخالفین ھای اینترنتی کھ در شبکھ ھایی شد، اما امروز کامنت نوشتار نیز، اگر نویسنده معلوم بود، این مرزھا نیز اغلب رعایت می

  .حیرت آورند  ھرزه درایی در ، بعضًاشود گذاشتھ می... سیاسی، بازیگران سینما، ورزشکاران و

، و امثالھم نھی شده، این امور در زمان صدور حکم ُبردی محدود )اضاعھ( گری افشاو ) نّمامی(چینی  اگر در شریعت از غیبت و سخن
  .کند بھ ھمھ سرایت می میکُربششود و  گیر می بھ سرعت ھمھ داشت، اما امروز در دھکده جھانی



 ،ھا نفوذ کرده و در شھری مثل لندن تا کنج خانھ اگر تا دیروز شھادت چھار نفر الزم بود تا زنایی ثابت شود، امروز تکنولوژی مدرن
از شریعت  در اگر! دارد برمی خودی و بیگانھ ھای نصب شده در ھر کوی و برزن روزانھ ھزاران تصویر از ھر شھروند دوربین
ھای پنھان  وفایش، عکس گیری از معشوق بی برای انتقام ،عشق در شرمی بی س و اشاعھ فحشاء نھی شده، امروز شکست خوردهتجّس

   .گذارد ھا نفر بھ نمایش می گرفتھ آنچنانی را در دنیای مجازی برای میلیون

پیدا ھای عملیھ درباب مبطالت روزه آمده  س گسترده تر از آنچھ در رسالھرمضان مفھومی ب ،زبانکنترل با در این روزگار مھار نفس 
توان با مقتضیات  چگونھ می است ملی،  فاصلھ پیدا کرده احکام مربوط بھ فرھنگ شفاھی را کھ فرسنگھا با فرھنگ فرا .کرده است

 توان چگونھ می کرد؟ ھمساز زند ھا را رقم می سرنوشت ملت »و فناوری ارتباطی پلی تیک تکنو«کھ  فردی و اجتماعی دنیای امروز
  بینند بھ روز کرد؟ میدروغ بستن بھ خدا و رسول  را ھنوز مبطالت زبانی روزه را کھ فقھاھای عملیھ  رسالھ

خشم کبیری است نزد خدا کھ چیزی  کنید؟ زنید کھ بھ آن عمل نمی چرا حرفی می ،اید ای کسانی کھ ایمان آورده«: در قرآن آمده است
آیا کاربرد این توصیھ فقط در ! در قرآن فقط و فقط در این موضوع آمده است »کبیر خشِم«اصطالح  )۶(.»کنید نمی عمل بھ آن بگویید کھ

  مناسبات فردی است؟ 

س در کار مردم، ظن، پرھیز از تجّسسوء  احتراز از لقب زشت دادن، اجتناب از، ی نکردنجوی نگرفتن یکدیگر، عیب استھزاآیا  بھ 
  بھ تفصیل آمده، ھمچنان محدود بھ مناسبات فردی است؟) حجرات(قرآن  سوره  ترین اخالقیکھ در... ت گذاری ومّن

را زبانی دریافت کردید و دھانی، بدون آنکھ علمی بر آن داشتھ باشید، بھ دیگران ) شایعھ(شما آن «در قرآن ھشدار داده شده است کھ 
ھای  رسانھ آیا )٧(.»نزد خدا عظیم است) عوارض بازی کردن با آبروی مردم(پندارید، حال آنکھ  تقل کردید و این کار را ساده میمن

ُبردش روستاھا را ھم کھ  سیمای جمھوری اسالمی دستگاه عریض و طویل صدا وخصوص بھ  حقیقی و مجازی داخلی و خارجی ما،
  ؟کنند عمل میاین ھشدار بھ  گرایی اصولعیان ارزشی و گیرد و مّد میدر بر

، و چھ بسیار نماند اش جز چند روزی گرسنگی و تشنگی از روزه برای او چھ بسیار روزه داری کھ«: بھ سخن حکمت آمیز امام عارفان
 :کھ یروآن از  )٨(.»فطارشانازیرکان و  ، خوشا بھ خوابندھدثمری  سختیو ) خوابی کم( بیداریجز اش  از قیام شبانھ سحرخیزی کھ

  )٩(».غنیمت زیرکان قرار داد ھنگام قصور ناتوانان، خداوند سبحان طاعت خویش را«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢۵٣٩، دفتر سوم بیت مثنوی مولوی - ١

  ١٨۶تا  ١٨٣ره بق - ٢

 ما َارى َعْبدًا َیتَّقى َتْقوى َتْنَفُعُھ َواِهللا.... ى َیْسَتقیَم ِلساُنُھالَیْسَتقیُم ایماُن َعْبد َحّتى َیْسَتقیَم َقْلُبُھ، َوالَیْسَتقیُم َقْلُبُھ، َحّت« - ١٧۶البالغھ خطبھ  نھج - ٣
  »َحّتى َیْخُزَن ِلساَنُھ

  »...ِن َقْوِمِھ ِلُیَبیَِّن َلُھْمِبِلَسا َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالََّوَما « - ۴سوره ابراھیم آیھ  - ۴

  »َوَھَٰذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبیٌن...« - ١٠٣سوره نحل آیھ  - ۵

  »ْن َتُقوُلوا َما َلا َتْفَعُلوَن َأَكُبَر َمْقًتا ِعْنَد اِهللا ، َتْفَعُلوَنآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما ال َیا َأیَُّھا الَِّذیَن« - ٣و  ٢سوره صف آیات  - ۶

  » َعِظیٌمُھ َھیًِّنا َوُھَو ِعْنَد اِهللاِإْذ َتَلقَّْوَنُھ ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِھُكْم َما َلْیَس َلُكْم ِبِھ ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَن« - ١۵سوره نور آیھ  - ٧

  »َو َكْم ِمْن قاِئم َلْیَس َلُھ ِمْن ِقیاِمِھ ِاالَّ السََّھُر. اْلُجوُع َوالظََّماُء َلُھ ِمْن ِصیاِمِھ ِاالََّكْم ِمْن صاِئم َلْیَس « - ١۴۵البالغھ حکمت  نھج - ٨

  »اْالْكیاِس ِعْنَد َتْفریِط اْلَعَجَزِة  ُسْبحاَنُھ َجَعَل الّطاَعَة َغنیَمَةِانَّ اَهللا« - ٣٣١البالغھ حکمت  نھج  - ٩


