نخستين همايش ملي بنياد ايرانشناسي
)خالصه سخنراني دکتر غالمعلي حدّ اد عادل٬
رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
دکتر غالمعلي حدّ اد عادل ٬پس از خوشامدگويي به همه پژوهندگان و استاداني که از دور
و نزديک در اين همايش شرکت جسته بودند ٬سخن را در وصف ايران با قرائت غزلي از
حافظ آغاز کردند .سپس به ذـکر خصايص زبان فارسي به عنوان يکي از عناصر اصلي
هويت و رکني از ارکان مليّ ت و اسباب وحدت ايرانيان پرداختند .از جمله ٬در اين باب
اظهار داشتند:

يکي از رازهاي شگفتانگيز تاريخ ايران اين است که در هزار سال پيش ٬که حاـکمان مختلف
بر ايران حکومت ميکردند و زبانهاي قومي و گويشهاي محلي در جـايجاي ايـرانزمـين
رواج داشت ٬زبان فارسي ٬به صورتي طبيعي ٬زبان رسمي ايران و ايرانيان شد و به صـورت
رسانه واحد ارتباطي ميان عالمان و نويسندگان و اديبان اين سرزمين درآمـد و زبـان عـلم و
فرهنگ و دين و عرفان و ادب و تاريخ و هنر گرديد ٬تا بدانجـا کـه هـر صـاحبقلمي کـه
ميخواست دانش و ذوق و فکر خود را به ديگران منتقل سازد ٬پس از زبان عربي ٬که زبـان
مشترک مسلمانان در عالم اسالم بود ٬به سراغ زبـان فـارسي مـيرفت و عـروس پـردهنشين
انديشه خود را به زيور اين زبان ميآراست و در جامه فاخر اين زبان جلوهـگر ميساخت .بخت
برخوردار زبان فارسي سبب شد تا زبان دوم جهان اسالم شود و دهها هزار کتاب و رساله خرد
و کالن به آن نگاشته شود و ظرف و حامل جزء مهمي از تاريخ فرهنگ بشري گردد .آنچه بدين
زبان اين شايستگي را بخشيده است ٬يکي وسعت دايره واژگاني آن است و ديگري دسـتور
زبان نيرومند و منعطف آن ٬که از برکت تحول در طول قرون ٬اسـتواري يـافته و انـضباط و
استحکام پيدا کرده است .از جمله خصوصيات دستوري اين زبان زايايي آن از طريق ترکيب و
اشتقاق است .نرمي و خوشآوايي اين زبان نيز آن را براي فرزندان ايرانزمين گوشنواز ساخته
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و به آن طنين موسيقي دلپذيري بخشيده است .اين خوشآوايي و خوشآهنگي به برکت شعر
فارسي روزـبهـروز افزونتر شده و در دلها و جانها خوشتر نشسته است.
ملت ايران امروزه به برکت زبان فارسي صاحب گنج شايگاني است که از نياـکاني ارجمند
به او به ارث رسيده است .زبان فارسي ابزار ارتباط ايرانيان با پيشينيان خود و نيز رشته پيوند
آنان با هموطنان ايراني و مردم ديگر کشورهاي فارسيزبان جهان و فارسيزبانان و فارسيدانان
سراسر جهان است .اين زبان به منزله درختي است که در خانه ما روييده و در خاـک ما ريشه
دوانده است و بيش از هزار سال از جويبار انديشه ايراني و اسـالمي آب خـورده و سـتبر و
سربلند قامت برافراشته و سايه و ثمر داده است.
درخت گشنبيخ پرشاخ و برگ و نگاهباني از آن در برابر جور
پيداست که پاسباني از اين
ِ
ِ
ا ّر ه و جفاي تبر وظيفه همه ايرانيان و تکليف دولت جمهوري اسالمي ايران است ٬خاصه در
اين روزگار که تندباد جهاني شدن ٬که از غرب ميوزد ٬ميخواهد سامان هـمه فـرهنگهاي
ـکهن و گرانمايه جهان را فرو ريزد و درخت کهن زبان فارسي را نيز همچون دهها درخت کهن
ديگر بشکند و از پا دراندازد.
احساس چنين تعهد و تکليفي سبب شد تا دوازده سال پيش از اين ٬يعني در سال ٬١٣٦٩
شوراي عالي انقالب فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ٬اسـاسنامه فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسي را به تصويب رساند.

در ادامــه ٬پس از بــرشمردن اهــداف فــرهنگستان زبـان و ادب فـارسي ٬بـا يـادي از
فرهنگستانهاي اول و دوم ٬به اين مطلب اشاره کـردند کـه زبـان ٬هـمگام بـا تـحوالت
همهجانبه علمي و صنعتي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي ٬متحول ميشود و پويايي آن
منوط به توسعه منطقي و مبتني بر برنامهريزي است که مديريت و هدايت آن و نظارت بر
آن بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي نهاده شده است و ٬به دنبال آن ٬گزارشي از
ـکوششها و دستاوردهاي دهساله فرهنگستان زبان و ادب فارسي عرضه داشتند.
سپس ٬به شرح سازمان داخلي فرهنگستان ٬از جمله شورا و گروههاي علمي آن ٬که
عمومًا زير نظر يکي از اعضاي پيوسته فعاليت ميکنند ٬پرداختند.
در خاتمه ٬از دستاوردهاي مهم فرهنگستان بهخصوص در زمينه واژهـگزيني و تهيه
دستور خط فارسي و نشر مجله علميـ
پژوهشي نامه فرهنگستان و خبرنامه و تأسيس و توسعه
ِ
ـکتابخانه فـرهنگستان يـاد و اظـهار امـيدواري کـردند کـه ٬بـا هـمت هـمه اسـتادان و
صاحبنظراني که به زبان و ادب فـارسي وابسـتگي و دلبسـتگي دارنـد و بـا تـالش و
ـکوشش همکاران ٬مسئوليت خطيري که بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي گذاشته
شده ٬به نحو مطلوب ايفا شود.
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