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  چكيده
زبان در ارتباطات و تعامالت فرهنگي و علمـي در   ةپيچيده و چندالي  امروزه نقش
سـال   صـد  طـي چنـد  بسـياري  هاي  بهره نيز استعمار .الملل آشكار است سطح بين

زباني و فرهنگي سرفصلي مهـم از   استعمارِ. مهم برگرفته است ةگذشته از اين مقول
زبـاني   تاريخ استعمار ديروز و امروز است. اين در حالي است كه اسالم خود دينِ

زبان مادري هيچ  قرآنزبان  است. زباني و فرهنگي داشته ةاست و تمدن آن نيز پاي
بر  بلكه زبان كامل و جامع خداي بزرگ در لباس سخن مردم و مبتني ،قومي نيست
و بندهاي نژاد و قوميت، سياسـت و مليـت،    و قيداني است؛ زباني كه در فطرت انس

 ةكه ترجمان مجموعـ  ماند و بيش از آن مرزهاي جغرافيايي و تاريخي محصور نمي
دانش و بينش و فكر  ةحقوقي و داستاني و شريعت حالل و حرام باشد، پايه و ماي

توانـد   ، مية آند و ناشناختهاي متعد با توجه به ظرفيت ،قرآنزبان  و فرهنگ است.
مرابطات فكري و مصدر الگوي فرهنگي و علمـي جمهـوري اسـالمي بـراي      ةپاي

هايي از  ه به تبيين بخشعالطمدر اين هاي متعاليِ انساني در سطح جهاني باشد.  بهره
هـاي   كه ترجمـه است نيز بيان شده  و پرداخته شده هاي اين زبان  ها و ظرفيت نقش
  اند. هايي ناتوان از ايفاي چنين نقش قرآن

و انديشـه،   قـرآن  ،قـرآن تعامالت فرهنگي، زبان  ايران و جهان اسالم، ها: كليدواژه
  .، گفتمان فرهنگيو فرهنگ قرآن

  
  مقدمه. 1

كارها  جمهوري اسالمي در ارتباطات و تعامالت فرهنگي خود با كشورهاي ديگر تاكنون راه
كارهـا تـاكنون    ايـن راه  كـه  ايـن را آزموده است.  گوناگونيبردهاي كلي و جزئي  و شايد راه
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 چه آن .نوشتار حاضر خارج است ةدست داده است از موضوع و عهد قدر سود و ثمر به هچ
 قـرآن سخن حاضر درصدد بيان آن است ظرفيت فرهنگي و گفتمانيِ پيدا و پنهان در زبـان  

توانـد مبنـاي كـارا و     هان اسالم و نخبگان جهان مـي تعامالت با ج ةكريم است كه در عرص
راهميتي براي جمهوري اسالمي باشد.پ  

آن  ةه، زبان آلت و ابزار مهمي براي استعمار در طـول عمـر صدهاسـال   طالعاز نگاه اين م
سرفصل مهمي در تاريخ و جغرافياي اين پديده اسـت. شـقّ اخيـر    » استعمار زباني«است و 

ر زباني، فرهنـگ و هويـت بسـياري از كشـورهاي مغلـوب را بـراي       استعمار، يعني استعما
هاي شديد خود قرار داد؛ اين حالت در كشـورهاي   هميشه تحت تأثيرات عميق و دگرگوني

هـا از زبـان و    هاي نسـبيِ ايـن سـرزمين    تري همراه بود و دليل آن بهره اسالمي با شدت كم
  ها داشته بود. الجمله ارزانيِ آن  يكريم ف قرآنفرهنگي بود كه 

كـه زبـاني    ،است و زبان اين دين نيز» زبان«ست كه اسالم دين جا آناصلي سخن  ةنكت
 ةكه آين ود، پيش و بيش از آنر نميشمار  بههيچ قومي  ةويژه است و زبان مادري و لغت ويژ

 همـة توانـد   شريعت و دستگاه حالل و حرام باشد، دسـتگاه انديشـه و بيـنش اسـت و مـي     
هاي فكري، فرهنگي، سياسـي،   كاركردها و كاربردهايي را كه زبان در دنياي امروز در عرصه

هـاي   طور كامل و بـه دور از آفـات و آسـيب    و مانند آن دارد به ،امنيتي، اجتماعي، اقتصادي
 ،ها داشته باشد. و اين موضوع براي مخاطبان، اعم از نخبگان مسلمان و ديگران مرتبط با آن

برد تعامالت فرهنگي و انديشگي جمهوري اسالمي ايران بـا   تواند راه و مي است نييتب قابل
  ديگران نيز قرار گيرد.

كم نبودند كشورهايي كه از خود زبان و فرهنگ مستحكمي نداشتند و در برابر استعمار 
ناشـدني   هايي جبران سياسي و اقتصادي مغلوب استعمار زباني نيز شدند و اين حالت آسيب

. بودند كشورهايي كه بـراي خـود   كرده فرهنگ و هويت اين مردمان براي هميشه وارد را ب
اي  ها بهره اي از آن مستقلي داشتند و پاره هاي زباني و فرهنگي و هويتي مستقل يا نسبتاً بهره

سـره   داشتند و در برابر استعمار زباني و فرهنگـي غـرب يـك    قرآننسبي از زبان و فرهنگ 
اسـتعمار را از ايـن    ةچندصدسال ةورهاي مغلوب و استعمارشده در دورمغلوب نشدند. كش

  د.كر بندي و مطالعه توان تقسيم  يحيث م
عمـر خـود اسـت.     ةشدن به پايان چهارمين ده جمهوري اسالمي ايران در حال نزديك

هـا و   يافتـه  شـود و زمـان تثبيـت    االصول سنّ و سال بلوغ خوانده مـي  اي علي چنين مرحله
  وري از دستاوردهاست.  هبهر
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گوهـا و مرابطـات   و در ساليان گذشته نگارنده شاهد بوده است كه در بسياري از گفـت 
وحدت  چون همهايي  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ديگر از اصول و آرمان

شيعه و سني گفته شده، بـر اصـل اخـوت و بـرادري مسـلمانان تأكيـد شـده، بـر فضـايل          
هاي معصوم خوانده شده اسـت.   شخصيت منزلة و احاديث ايشان به ،يد شدهبيت(ع) تأك اهل
كـه بسـياري از مخاطبـان     ستجا ، اما مشكل ايناستاين كارها در جاي خود درست  همة

. براي كثيري از ه باشندتوانستند داشت اين سخنان درك و دريافت درستي از جنس اقوال نمي
شود وجود ندارد. گـاهي   ار و پنج مكتب تقسيم مياسالم به چه كه اينمخاطبان، تصوري از 

اخوت شيعه و سني خـود منشـأ شـك و     ةها دربار راني اتفاق افتاده است كه برخي از سخن
و آيا  ؟رود كيستند آغاز ترديد در اين زمينه شده است كه اين شيعياني كه از ايشان سخن مي

  ؟خيريا  اند مسلمانان ةجزئي از جامع
 سجده يا كند سجده هرم بر بايد يفرد كه اين دانستن و فقهي مكاتب فروع كه آن از جدا

 لزومـاً  آن ماننـد  و نخوانـدن  يا خواندن نماز بسته دست ضرورت و است جايز نيز فرش بر
 از تصوري مستمعان از بسياري براي. نيست مسلمان يك بينش و انديشه تمام ةدهند تشكيل

چندان انـدكي از نخبگـان، جزئيـات     ندارد. براي شمار نه وجود سني و شيعه بين دوگانگي
اي كه امروزه دامن و گريبان جهان اسالم و غير آن را  فقهي مناسك به حل مشكالت فزاينده

  ندارد.دخلي گرفته 
كم در بخشي از ارتباطات خود بـا جهـان    حق اين است كه اگر تا زمان حاضر ايران دست

  داشت. اكنون دارد مي تر از ميزاني كه هم ي پيشدستگرفت،  بهره مي قرآناسالم از گفتمان 
 گونـاگون  يكشـورها  يهادانشگاه در ،قرآنمعلم  در سمت ،راقم سطور حاضر سالياني

 گونـاگون  يها تيو مل  زبان با ،انيجوبه اقشار و دانش قرآنو در آموزش زبان  افتهيحضور 
 گـو نشسـته  و مختلف به گفـت كشورهاي و دانشگاهيان  نخبگان با نيچنهم است. دهيكوش

 ،اسـت  ها داشـته  هايي كه در اين سال با توجه به برخي مسئوليت نيز، داخل كشوردر  است.
داده و در ايجاد پيوندهاي علمـيِ   انجامنخبگاني جهد متواضعي  يِقرآنبراي برقراري ارتباط 

ناظر به مسائل روز  قرآنِمحافل حوزوي و دانشگاهي داخل و خارج با محوريت  بين يقرآن
آمـده در   دسـت  خـرج داده اسـت. نتـايج بـه     فكري و فرهنگي كوششي بـه  ةو قضاياي عمد
  جويي و نخبگاني بسيار مشهود و مكشوف بوده است. ارتباطات دانش

كـه رايزنـان محتـرم فرهنگـي      طالعه،با توجه به مخاطبان اين م ،يك بار ديگر ،اكنون هم
. جا دارد رايزنان محترم فرهنگي و علمـي  كند خاطرنشان مي، نكاتي را اند جمهوري اسالمي

  جمهوري اسالمي نخبگان جهان اسالم و حتي غيراسالم را با اين محور مخاطب قرار دهند.
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چنين گفتماني قابل عرضه و ارائه به نخبگان و انديشمندان فراتـر از جهـان اسـالم نيـز     
كتـاب   ،تشريع و حـالل و حـرام باشـد    كتاب كه آنبيش و پيش از  ،قرآن زيرا،؛ خواهد بود

  دانش و بينش و دفتر فكر و فرهنگ است.
گوهايي با چنين اهـدافي شـكل   و براي اين مقصود جا دارد كه در خارج از كشور گفت

نظـران ايـران بـراي     از نخبگان آن كشورها و حتي در صورت لزوم از صـاحب  و داده شود
كـه   چون«جمهوري اسالمي بهره گرفته شود. روشن است كه به مصداق  قرآنتبيين گفتمانِ 

بيت اين مكتب را نيـز بـه    به روايت مكتب اهل قرآن، معرفيِ »صد آيد نود هم پيش ماست
خصوص در اين زمان كه دشمنان دانا و دوستان نادان جهان اسـالم   همه خواهد شناساند؛ به

هـايي هماننـد داعـش و     انـد و ظهـور جريـان    ديگر را به بهترين وجـه ممكـن بازيافتـه    هم
هاي اسالمي ظهور و حضـوري بـارز بـراي ايـن      ناپذير آن در سرزمين هاي جبران خسارت

فـارغ از ثقـل اصـغر و     قرآنِدهد ادعاي تمسك به  خوبي نشان مي بازيابي متقابل است و به
بحـث   ة. تكيـ ويزساختن آن با اغراض سياسي و غيرانساني ره به كجاهـا توانـد بـرد   آ دست

مقصـود   ،تـر  عبارت روشن نيست. به قرآنگفتنِ صرف از  نگارنده در سطور حاضر بر سخن
هـاي آمـوزش    هـاي ايـران در كشـورهاي جهـان كـالس      در نماينـدگي  اين نيست كه مثالً

در  نمونـه و  الميـزان ها نيز مجلدات تفاسير  قفسه بينگذاشته شود و در  قرآن» خواني روان«
ها براي مخاطبان  ها در اغلب نمايندگي آن اين كارها خوب است و جايِ ةدسترس باشد. هم

آن » زبـان «با تأكيـد بـر    قرآناما بحث نگارنده ناظر به خود  ؛ايراني و غيرايراني خالي است
الملـل جهـان اسـالم و بلكـه      زبان علمي و فرهنگيِ بـين  منزلة به» قرآنزبان « كه ايناست و 

  شود. انسان معرفي ةجامع
از سوي خـدا خطـاب بـه    است اي  زبان ويژه قرآنبايد بر اين نكته تأكيد شود كه زبان 

اعـراب از زمـان    ةود. نه همر نميشمار  بهو اين زبان زبان مادري هيچ قومي  .بشري ةجامع
اند، نه خدمت به ايـن زبـان و دانـش و     كرده را فهم مي قرآنتا زمان حاضر زبان  قرآننزول 

دار در گذر زمان در انحصار اعراب باقي بوده است. مقصود از تنبه به  نهعميق و دام  پژوهش
زبان قوم عرب نيز نيست. اين خود خلطي است كـه صـورت گرفتـه و جفـايي      قرآنزبان 

  فراوان رفته است و اين مقاله از آن سخن خواهد گفت. قرآناست كه بر 
  

  ما ةاستعمار زباني و سرماي. 2
علمـي و   ةگفتمـاني و پشـتوان   ةتواند و بايـد پايـه و مايـ    مي قرآنچرا در زمان حاضر زبان 

هايي است كه دنياي غرب با استفاده از زبان خود از ديگران و  پاسخ بهره ؟فرهنگي ما باشد
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شـود   از مناطقي كه در اصطالحات جغرافيايي و ژئوپليتيـك شـرق و جنـوب خوانـده مـي     
  برداشته و برده است.

هـاي   انـد. زمـاني كشـتي    كهن و نـو تقسـيم كـرده    ةعمد  قمستادوار استعمار را به دو 
سوي مزارع استعمارگران   آمد و بردگان را به فريقا مياسوي   مريكا بهااستعمارگران از اروپا و 

هاي خـود از ارتـش    ها در ارتش از آناستعمارگران بعدها  .برد مي اروپا و امريكا ةدر دو قار
در قرون  )troupes de l’armée coloniale( »ش استعماريواحدهاي ارت«گرفته تا  1رستگاري

هـا     نگرفتند و زماني از نيـروي بـازوي آ   و دو جنگ اول و دوم بهره مي مو نوزدههم هجد
  .نددكر مي  هاي پس از جنگ استفاده براي بازسازي

 ةهزارسـال  قرن بيستم ظرف تحول بسياري از سنن زندگي بشر شد؛ روش زندگي سنتي 
دو جنگـي كـه خـود     .)28: 1328(فوراسيته،  خوش تحوالتي عميق قرار گرفت بشر دست

نيـز در ايـن    2هاي جهـاني دادنـد   ها نام جنگ ها فروزندگان اصلي آن بودند و به آن اروپايي
. بسياري از مفاهيم مربوط به توليد و صنعت و شدندهايي اساسي  تغيير و تحول حائز نقش

غرب به محصوالت خام شرق فزوني گرفت؛ بردن نيـروي  فن و فرهنگ دگرگون شد. نياز 
ديگري داد كه در اين سو از آن  ةانساني و توان بازوي شرق يا جنوب جاي خود را به پديد

  تعبير شد.» فرار مغزها«به 
بلكـه درصـدد   ، دستگاه طراحي فكري و علمي غرب در اين مرحله نيز متوقـف نمانـد  

ي غرب از بردن نيروي انساني و دادن حق شهروندي و آن برا ةهايي بود كه هزين جستن راه
تـر و سـود آن    هاي علمي و فرهنگي به نيروهاي شـرقي و جنـوبي كـم    حتي سپردن كرسي

 اين از نمودي مقاالت نگارش و پژوهش ياتئجز و ها شيوه و موضوع طراحي. باشد تر بيش
 در مهمـي  عامـل  شـوربختانه  و بينـيم  مي كه يافته را برگي و شاخ نيز امروز كه بود موضوع
 نيـز  اخيـراً  و دانشـگاهي  و علمـي  ارتقاهـاي  كسـب  و دانـش  و انديشه پيمايش و سنجش

  شود. تدريج حوزوي محسوب مي به
كه برخي شود  نوشته ميهايي  امروزه هزاران مقاله در كشورهاي جهان براساس شاخص

هاي دقيـق   گذاري سياستها نيز  پشت سر آن اند و تعيين كرده خصوصي غربيهاي  مؤسسه
شـده در حـال    هاي معـين  ها و زمين هزاران قلم و انديشه در آن زمينه .حاكميتي وجود دارد

هاي بومي و ملي شرق و جنـوب   فعاليت و بازي است، براي هزاران مفهومي كه در مقياس
شود و درعوض صدها  ترين مقاالت نگاشته مي موضوع و مصداق روشني وجود ندارد دقيق

ـ   ابهام و اجمال مي ةزاران موضوع بومي و ملي در هالو ه غفلـت و نسـيان    ةمانند يـا در بوت
  د.نشو  يافكنده م
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 ;Ferro, 1994: 15-66( اسـتعمار  و تبشـير  هفتصدسـالة  تا پانصد تقريباً تاريخ اين در اما

Ferro, 2013: 35-96(، و دارد جوهري و اساسي نقشي عنصر يك گوييم، مي سخن آن از كه 
 در را ديگـر  چيزهـاي  ةهمـ  و كرد تحميل و آورد را يچيز استعمار. است »زبان« عنصر آن

 درجـة  در و اول درجـة  در آن و كرد دوان و روان آن دنبال به گذشته قرن پنج از بيش طول
فرسـايش ديگـر    كـه معمـوالً   ،هاي بـومي  خود بود. استعمار با خوارداشت زبان» زبان« آخر

و درافكنـدن چيـزي كـه     )137: 1384موالنـا،  ( داشت  پي  درنهادهاي اجتماعي مستعمره را 
 ةسياه از سه قرن پـيش، در قـار  افريقايي كاري كرد كه  ،توان آن را استعمار زباني نام داد مي

خود  يها شادي ها و احياناً ها و غم هاي تبعيد و بيگاري، رنج ها و مرزعه سياه و در كنج كلبه
هـا   يـك ده  ةدرجـ  ةو نخب 3و انگليسي و مانند آن بنويسد و بسرايد ،را به اسپانيولي، فرانسه

هـا بنويسـد، بـا     هاي خود را بـه همـان زبـان    كشور كوچك و بزرگ جهان نيز آخرين يافته
روزه واژه  و بـراي زبـان اسـتعماري همـه     رقرار كنندها ارتباط ب وطنان خود با همان زبان هم
هــاي تــازه خلــق كنــد. در عــين تمــام خــدمتي كــه ايــن   هــا و تركيــب ينــد و كلمــهبيافر

توانند در مواقع الزم  هاي پديدآمده مي كند، گويش هاي زباني به زبان اصلي مي كشورگشايي
نيز بخورند و در پاسخ خدمت خـود را بـه زبـان اصـلي      )383 :1374 يول،( »زبان بد«انگ 

  .كنندنوعي تحقير از گويشوران اوليه دريافت  صورت به
 هـاي  سـرزمين  در فرانسـه  كه خدماتي انواع برشماردن از پس ،عرب مسئلةدر  كلر يرپي

طنطـا، بصـره، موصـل،     يه،قاهره، اسـكندر  يروت،دمشق، ب ين،فلسط يشهرها چون هم يعرب
بـه بسـط    يلوسا  بدان و كرده دانشگاه و مدرسه ساخت در هاو مانند آن ،يلن يكركوك، دلتا

 انتشـار  و توسـعه : نويسد مي است كرده نخبگاني هاي يهمناطق و نفوذ در ال ينزبان خود در ا
 عمل هاستينو نبوغ فرانسه ا ،فكر تفوق بشردوستانه، اعمال ما، فرهنگ فروزندگي ما، زبان
  )116 - 104: 1329 يركلر، ي(پ !بردارند دست آن از توانند نمي[اعراب]  كه اي شده  مانجا

نفوذ زباني و خدمت آن را به نمونة زبان فرانسه از زبان  ةگسترد ةخدمت اين دامن ةنمون
كه در آغاز بخـش سـوم كتـاب     جا آن؛ بشنويم ،فرانسه امروز شاعران ةنويسند ،پيردو بوادفر
  گويد: مي» زبان فرانسه كشورهاي شاعران« ةخود دربار

زبـان كشـورهاي ديگـر بايـد      داشته باشد، شـاعران فرانسـوي  اي  اگر شعر ما هنوز آينده
كه از كبك تا شرق نزديـك   ،زبان فرانسوي ةدار آن باشند. نويسندگان اين مناطق پراكند پاس
گيـرد، بايـد    سياه و جزاير اقيانوس اطلس و جزاير اقيانوس هند را دربر مـي  ةرسد و قار مي
ها، سـزر و   هبر، و ريناالسنيه و از آنتيل ي گارنو، آندنـ  سن ادار آن باشند. از كشور كاناد نگاه

بريم. از كشور مصر آندره شـديد، از   چنين دوپستر و داورتيژ را نام مي همو ادوارد گليسان، 
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درخـور  مالگـاش رابومانـانژارا    ةو از جزيـر  ،سـنگور افريقـا  لبنانِ شهاده و ناديـا تـونئي، از   
  .)Boisdeffre, 1973: 36-37( اند از اين پس عامل تنفس شعر فرانسه شان. اياند توجه

 ،، حامـل آن چيز محرك فرهنگ حاكم بر جامعه بيش از هر عنصر اصلي فرهنگ و زبان
 اي جهاني و خود رسانه )1: 1389دادستان، ( است عناصر فرهنگ بينو پايدارترين عنصر در 

فرهنـگ   ،وجود آيد هب يزبان وِفاقملتي  بيناگر در  ،دليلبه همين  .)18 :1372 ،(برنال است
 ،ها آموزشي زبان در مدارس، دانشگاه. متون خواهد يافتانتقال  يهاي بعد تري به نسل جامع

القـاي  موضـوع  بـا   محكمي رتباطو است ها آن  نشر فرهنگ رسمي ةوسيلو هر جاي ديگر 
از  ود راگران زبـان خـ  رببينيم استعماطبيعي است كه  ،كند. بنابراين ايدئولوژي حاكم پيدا مي

 ةلئمسـ از ملل استعمارشده و مغلوب تحميـل كـرده و هنـوز نيـز     ذهن بر  گوناگونهاي  راه
  كنند. زبان خود بر مناطق استعمارشده مراقبت مي ةسيطر

به تبادالت اجتمـاعي و فرهنگـي    فقطزبان، زماني كه به محيط اجتماع آمد، جايگاهش 
 :Boillot, 2007( د، بلكه به هويت و موجوديت سياسي يـك فـرد  وش  قوم محدود نمي بين

از همـين رو،  . اسـت حاكميت ملي و تماميت ارضي و امنيتي يك دولت نيز مرتبط و  )137
  . اي سياسي است  هلئمادري مسي ها ناآموزش زب
از حيث سياسي و تأميني كه بايـد   ،ارتباط زبان و سياست امري روشن است. زبان هامروز

هاي استعمارگر بـراي   براي آن قائل شد، كم از تماميت ارضي و ناموس يك قوم ندارد. دولت
جمله استقرار زبان خود در مناطق مستعمره، جان سـربازان   نيل به اهداف متعدد استعماري، از

 انـد.  و قربـاني داده   نگيـده اند؛ ملل مغلوب نيز بارها براي حفظ زبان خـود ج  خود را فدا كرده
  اهتمام سياسيون به زبان اختصاص به شرق و غرب ندارد.

هايي بسيار  هاي طوالني جنايت و كشتار به شيوه استالين در اواخر عمر خود پس از سال
هاي جهان دست به نگارش دو  هاي مهيبي در سر براي تمام دولت مرموز و با داشتن انديشه
 .)864: 1380 ،(راژينسكي بود» شناسي ماركسيسم و زبان« ةدو دربارجزوه زد كه يكي از آن 

» شعور عملي«كه زبان  تأكيد كرده بودندبر اين نكته  آلماني ايدئولوژيماركس و انگلس در 
  .)60- 59: 1378(نيوماير،  شعور قدمت دارد ةانداز  است و به
  آمده است:مريكايي انظران  مقابل، قول يكي از صاحب ةدر نقط

ايدئولوژيك شروع شده است و اطميناني وجود ندارد كه ما در  ةجنگ جهاني سوم به شيو
هاسـت، هـيچ سـتاد     واقع نبرد انديشـه  كه اين جنگ به رغم اين اين جنگ پيروز شويم. علي

ريزي نبرد در اين زمينه وجـود نـدارد و هـيچ مقـام مسـئول       مشترك فرماندهي براي برنامه
حـل ايـن    امريكـا،  ،بيند. در كشور ما اي اين نبرد را تدارك نميلجستيكي تمهيدات الزم بر
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ـ  ةدر مؤسسـ  چـه  آناز قبيـل   ،ابتكـار خصوصـي   ةطور كلي بـه قـو   مشكالت به هـا و   نازب
ل شده است. كامالً واضـح اسـت كـه در ايـن     شود، محو تاون مشاهده مي شناسي جرج زبان

 شناسـي اسـت   ها و زبان زرادخانه توانايي و مهارت در زبان ةترين اسلح ها مهم نبرد انديشه
)Graves, 1951: 1(.  

توانـد در   كه ملزم به ارتزاق از طريق دانشـي هسـتند كـه مـي     شناسان از اين بسياري از زبان
و مـوارد   ،هاي ضدشورش هاي رواني، استراتژي هاي اطالعاتيِ نظامي، جنگ ساختن سيستم

هاي خود را به كودكان ويتنـام   شديداً ناخشنودند. اينان كتاب يردگ مشابه مورد استفاده قرار
هاي خود اقدام به ساختن چنـد   عنوان نمونه و براي جبران برخي از كرده كنند يا به اهدا مي

  .)Haberland and Mey, 1977: 4( كنند ضدامپرياليستي مي ةجمل
به تعميم زبان عربي در سراسر توجهي  هاي بزرگ زمامداران پيشين عثماني بي يكي از خبط

شان بود تا تمـام عجمـان آن را بياموزنـد و احكـام اسـالمي و علـوم و        اقطار تحت سيطره
ادبيات و مكارم اخالق و ادب را بدان فهم كنند. حكـام عثمـاني بـه كشورگشـايي دسـت      

 قـرآن اما جز قواي مادي چيـزي در دسـت آنـان بـاقي نمانـد؛ آنـان از فهـم معنـاي          ؛زدند
ايـن فهـم    كـه  آنحال  ؛آوردند  دست بازماندند و از ديانت اسالمي فهمي ساده و سطحي به

سيادت در يك سـرزمين اسـت و سـيادت داشـتن در كسـب       ةكنند عميق است كه تضمين
  .)215و  213: 1380موثقي، ( شود  يقواي مادي خالصه نم

زبان رسمي جهان » رآنقزبان «كند كه الزم است  تر بيان مي سيد براي دفع خطري مهلك
خودمختـار فـدرالي تقسـيم     اسالم باشد و امپراتوري عثماني نيز به واحدهاي سياسـي نيمـه  

  (همان). شود
  گويد: زبان رسمي جهان اسالم مي منزلة به» قرآنزبان «لزوم اتخاذ  ةسيد دربار

المللي باشد، امـا   الملل اسالمي، بلكه زبان بين تواند و بايد زبان بين چنين زباني است كه مي
ارچوب زبـان يـك قـوم و نـژاد     هـ اند و زبـان خـدا را در چ   نيست و مسلمانان از آن غافل
  .(همان) اند  همحصور و مهجور نگاه داشت

جـدا   ،اين فروپاشي ةكنند هاي تسهيل امپراتوري عثماني فروپاشيد و يكي از علل و زمينه
ـ » زبان دينـي «بود. » زبان« ةمسئل ،و بالهت برخي از زمامداران آن ،از مفاسد، مظالم  ةو مقول

در اين سرزمين وسـيع مفهـومي   » الملل قومي و زباني بين«و نه » الملل فكري و مذهبي بين«
و عرب افتاده بود. اين يكي از  ،زبان ترك، كردة نيافته بود و زبان دين و لغت خدا، در چنبر

نهـايي را بـه آن وارد    ةوانست ضـرب ت ،خطرها براي كيان امپراتوري عثماني بود كه درنهايت
حال، موضوعي ظريف و حساس است و تبيين جايگـاه   درعين ،موضوع مورد اشاره 4آورد.

بردهاي فكري و فرهنگي جهان اسالم نيازمنـد هميـاري انديشـمندان تـراز اول و      آن در راه
  متخصصان اين وادي در جهان اسالم است.
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هاي ديروز و امـروز جهـاني ايـن     مرتبط با قدرتهاي  حضور زبان ةنقش و نحو ةدربار
هـا   كنيم و با حذف برخـي از زبـان   حقيقت را از ياد نبريم كه بسته به تعريفي كه از زبان مي

يـك  يعني  ،زبان 82درصد مردم دنيا با  96اكنون در جهان وجود دارد. زبان  7000تا  2500
  .)137: 1384موالنا، ( كنند صحبت مي، ها درصد زبانسه تا 

بديلي كه بـر مقـدرات يـك ملـت و سـرزمين، از       زبان در دنياي امروز، جدا از تأثير بي
در امر  ،داردبيني و دستگاه انديشه،  فرهنگ و سبك زندگي و الگوي مصرف گرفته تا جهان

تبليغ دين و ترويج معنويت نقشي ويژه دارد. درست در چنـين نقـاط و مواضـع حساسـي     
 ةطلبد. دين ما در درج اي را مي اي كه ما داريم توجه ويژه معنوي فرهنگي و ةاست كه سرماي

هاي دينيِ زبان و زبانِ ديـن   ظرفيت سو. ما بايد از يك دارداي زباني  نخست صيغه و صبغه
ها و ارتباطات خود با جهـان اسـالم بهـره بگيـريم و      خودمان را بشناسيم و از آن براي صله

هـا و نيـز    منـدي  هـا و تـوان   كه بسياري از گفتمان ،ديگر از زبان دنياي غيرمسلمان سوي  از
گيرد، غافل نمانيم و به آن براي نيل صـحيح   توليدات بينش و انديشه نزد ايشان صورت مي

و بـا   اخيـر  ةهاي اسالمي در دو سد به اهداف خود مجهز باشيم. اين امور در جريان نهضت
اتفاق افتاده اسـت و در   خوبي به زات تقريباً ناچيز روزگاران مزبورتوجه به امكانات و تجهي

  وقوع بپيوندد. ةروزگار ما بايد مراتبي باالتر از آن به مرحل
  

  بشري ةزبان خدا و عائل. 3
  زبـان   منزلـة  بـه   كـريم   قـرآن ايم كـه   ايم، شاهد بوده در اين بين و با وجود فرصتي كه داشته

بـاز كنـد و     ، زباندشو  ناطق  كتاب  زيرا اگر اين ؛ است  نشده  داده  و تعليم  نشده  گرفته  نظر در
.  خواهد گرفـت   شكل  و با آن  آن  ها براساس انسان ةانديش  و سپس  د، تكلمشوها  نانسا   زبان

مند هماننـد   و روش  را خواهد آورد و اگر زباني كامل  و فرهنگ  خود انديشه  دنبال  به»  زبان«
  آن ةشـالود   كه  نشست  و فرهنگي  در انتظار انديشه  توان باشد، مي  قرآن»  مبين«و »  الهي« زبان
  باشد.  ريخته  الهي  نظاميا ر

 بسـياري حـال تـا حـدود     موضوعي اساسي و درعين» و چيستي آن قرآنزبان «موضوعِ 
حقيق كـرد و  آن ت ةتخصصي دربار گوناگونجديد است؛ موضوعي است كه بايد از زواياي 

بـه   قـرآن   كه  است  اينتوان گفت  اختصار مي جا به چه در اين هاي مستقل نگاشت. آن كتاب
اما اين عربي مبين نه همان عربي متداول، كه زبان خاص ايـن   ؛نازل شده» عربي مبين« زبان

 » زباني  كامل ةمجموع« ؛ يك است»  زبان« خود يك  كتاب  اينتوان گفت كه  مي. كتاب است
  طور كامـل  و به  داده  را در خود جاي  هستي  حقايق اسرار و  از الفاظ  با شمار معيني  كه  است
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زباني كه ابزار ارتباط آسمان و  ؛»ارتباط ةوسيل«يك  ،است» زبان«يك  قرآن.  استكرده   تبيين
بـا   معنـوي،  هاي ارتباط ، جدا از جنبهتوانند با آنباتصال با آن  زمين است تا زمينيان در پرتو

  بگويند. سخن ديگران نيزخود و 
كريم يك  قرآنكه بگوييم  اين يامجيد به زبان خاص خود نازل شده  قرآنكه بگوييم  اين

اند و هر يكي بياني از ديگري است و به هر دو نيـز   زبان است، اين دو مطلب در اصل يكي
  كريم تصريح شده است: قرآندر 

  ).195(شعرا:  »بِلسانٍ عرَبِيٍّ مبِين«كريم به لسان عربي مبين نازل شده:  قرآن
  ٥.)103(نحل:  »و هذا لسانٌ عرَبِي مبِين« حاوي اين زبان است: ةتنهايي مجموع خود نيز به

خويش را از قدرناشناسي امت نسبت به  ةآزرده فرستاد دل نحلة مبارك   ةدر سور خداوند
  د:ده مي  و تسلي  تسكين چنين قرآنلسان 

  تعليمآن را به تو   بشرياي سخن بشر است و  تو آوردهچه  گويند آن مي  كه  دانيم مي  نيك
»  ايـن «و در مقابـل  »  اعجمـي «دهند  مي  و نسبته اتو را ب  كه زبان آن  مدار، كه  غم  ، لكنهدكر

لْحـدونَ إِلَيـه   لسـانُ الَّـذي ي  «؛ »علّمه بشَرٌيقُولُونَ إِنَّما يلَقَد نَعلَم أَنَّهم  وَِ« : است لسان عربي مبين
يمجأَع و رَبِيانٌ عسذَا لبِين ه103(نحل:  »م.(  

پرسش شـده اسـت. حضـرت پاسـخي كوتـاه و      »  مبين« يامعن بارةدر (ع)صادق  از امام
  ).632، 2 : ج1365(كليني،  »نااللس  بينهو التُ  ينُ االلسنبِي« :داده است  عميق

مقصـود    بـه   ر و وافـي گ تواند حكايت مي  . ديگر است هاي زبان  نمبي  كه  است  زباني  اين
 ةتواند از زبان هم زباني است كه مي .دباشها  آن ةها و ترجمان فكرت و اسرار هم نزبا  ةهم
ال يأْتُونَك  و« بگويد و به آنان بدهد:خواهند  آنان مي ةها سخن بگويد و هر چه را هم  نانسا

قِّ وبِالْح ثَلٍ إِال جِئْنَاكير بِمنَ تَفْسس33(فرقان:  »اأَح.(  
چه را  تواند آن و نمي باشد » مبين  عربي  زبان« تواند مبين هاي ديگر نمي نزبا يك از و هيچ

  .گونه كه گفته بگويد  گفته و آن» عربي مبين«اين 
را برابـر يـك   » عربـي الهـي  «و روايي ديگر وجود يـك   يقرآن ةنمون ها ده اين سخنان و

ند. اما آيا يك عربي الهي به اين معني است كه براي بشر كن عربي بشري به ما خاطرنشان مي
  قابل فهم نيست؟
و سد بـاب   قرآنموجب تعطيل  است؛ زيرااست و چنين تصوري نادرست  پاسخ منفي

كه  او ؛ها زبان ةهمان آفرينند ؛ن زباني است كه واضع آن خداستگوييم اي آن است. بلكه مي
  ).21(فصلت:  »أَنطَقَنَا اهللاُ الَّذي أَنطَقَ كلَّ شَيء« همه چيز را به نطق آورد:
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و خـالق انسـان و    قـرآن م لـ سعدي، همان حكيم سـخن در زبـان آفـرين مع    ةو به گفت
 »)4( علَّمـه البيـان   )3( خَلَـقَ اإلِنسـانَ   )2( القُـرآنَ  علَّـم  )1(الرَّحمنُ « بيان است: ةدهند  متعلي

  ).4- 1(رحمان: 
  چون همها  را بر ديگر سخن  قرآن  ديگر برتري  ، در جاييقرآن  و صاحب  رسوالن  خاتم

علي سائرِ الكالمِ كَفضلِ اللّه علـي خَلقـه و    القُرآنفَضلُ « : شمرده است  برتري خدا بر خلقش
  ).2353: خ 1989هندي، ( »أَنَّه منهذلك 

كند از نظم كاخي بلند پي افكنده كه از بـاد   حق ادعا مي مگر نه اين است كه فردوسي به
موالنا  يا ،حافظ ،شمس ،و باران گزندي نيابد؟ مگر نه اين است كه اگر قلبي سخن فردوسي

از  اسـت فراخـور، كـاخي بلنـد و اسـتوار      را در خود جاي داده باشد، آن دل درون خود، به
ها كـاخي بلنـد از حماسـه و انديشـه و عرفـان باشـند،        انديشه و حماسه و عرفان؟ اگر اين

يافتـه از   اهللا مجيد نه كاخ و نـه شـهر و نـه كشـور، بلكـه جهـاني خواهـد بـود شـكل          كالم
فضـل  «و  نامتناهي از انديشه و حكمت و علم و عرفان. ايـن كـالم خداونـد   هايي  كهكشان

نامتنـاهي را آفريـده كـه    هـايي   همان پروردگاري است كه در آفرينش مـادي كيهـان  » عظيم
  ٦).47(ذاريات:  »إِنَّا لَموسعونَ و السماء بنَينَاها بِأَيد و« اند: وقفه در حال گسترش  يب

تجلـي   قـرآن كثيف و غليظ است و  ةكه آسمان تجلي خداوند متعال در ماد بر اين عالوه
لقـد تجلـي اهللا فـي كالمـه لخلقـه و لكـنّهم       « معناي مجرّد: ةجمال و جالل خداوندي در آين

  ).247، 2 ج :1403كاشاني، ( »اليبصرون
 ذهني اسـت  تعبيرهاي رواني و ةوسيلرابط تصورات مجرد درون با دنياي فيزيكي و   زبان
  8. يابد  يرا مهنري  7تعبيرابزار  و نقش دكن مي د تواناافكار خوو نظرها » تعبير«ر را ب و انسان

هاي صوتي و احيانـاً   هاست كه نشانه اعماق انسان بينپيوند  ةكنند اين نظام پيچيده تأمين
آورد و آن را به  هاي روح و جسم انساني به درمي ترين اليه ها را از دروني گزين برخي جاي

وراز همان پل پيونـد دو   ررمزپ ةاين پديد رساند. هاي ديگر مي ن هاي بروني انسان يا انسا اليه
  نشيند.  آيد و بر دل مي قلب است و محصول آن از دل برمي

بخش غيرآگاهانـه   ـشناسي مستقل   منديِ زبان از قرن نوزدهم اين انديشه پديد آمد كه نظام
شناسي است.  زبان  ةمفاهيمي بسيار فراتر از حوز ةدربردارند ـ  و فارغ از تأثيرات اجتماعي زبان

و يك موضوع كـامالً   كردهشناسي مستقل ارتباطي بين علوم طبيعي و علوم انساني برقرار  زبان
همان نقشي كه رياضي  ،انساني را با دقت و غناي خاص علوم همراه كرده است؛ بدين ترتيب

ـ   ايـن  كنـد. از  شناسي مستقل براي علوم اجتماعي ايفا مي براي فيزيك دارد، زبان ان رو، يـك زب
رد بلند بيروني و عميق دروني باشد.جهاني بايستي برخوردار از بعد و ب  
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ذكـر  «نيسـت.  » ذكر دينـي «يك  فقط قرآنچنان بايد تأكيد كرد كه مقصود از زبان  و هم
، يسـت ادخال معـاني نيـز ن   فقط قرآنيكي از كاركردهاي متعالي زبان است. كار فقط » ديني

فرد زباني به استخراج معاني از زواياي روح انساني و صفحات  منحصربه ةبلكه اين مجموع
نيز پرداخته است. اين موضوع اخير، همواره يكي از نيازهاي بسيار مهم بشر بـوده   اودرون 

تـر   روي روزافزون بشر در زندگي مـادي و دنيـوي بـيش    است كه عطش نياز به آن با پيش
  شود.  ياحساس م
هاي او را  نيازها و وسوسه همةانسان بوده و  ةفرينندمبين سخن خدايي است كه آ قرآن

و لَقَد خَلَقْنَا اإلنْسانَ و نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه و « تر است: داند و از رگ گردن به او نزديك  يم
رِيدلِ الْوبنْ حم هإِلَي نُ أَقْرَب16: ق( »نَح.(  

 آدمـي و قلـب او سـخن    بـين گيري تعبيـري لطيـف از حضـورش در     كار خداوند با به
ـ    « گويد: مي ه يا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَجِيبوا للَّه و للرَّسولِ إِذَا دعاكُم لمـا يحيِـيكُم و اعلَمـوا أَنَّ اللَّ

  ).24: انفال( »يحولُ بينَ الْمرْء و قَلْبِه و أَنَّه إِلَيه تُحشَرُونَ
 قالب در زايش از پيش او انديشة نشيني پرده مكان و او نيات داري نگاه محل آدمي قلب

همـان   9را بـه درآورنـد.  » العقـول  دفائن«مردمان  ةاز سين تا آمدند پيامبران. است بيان و زبان
آالت و گونه كـه يـك زمـين بـاير نيازمنـد       همان 10اند. سان معادن طال و نقره بهي كه انمردم

آن را بـه درآورد و در   ةيابي است تا گهرهاي نهفته در سـين  و فلز  هايي براي حفاري دستگاه
آدميان نيز نيازمنـد ابـزاري    ةگرداند، سينتبديل ربها اي پ ارزش را به عرصه پي آن اراضي كم

 دادن آن گهرهاي نهان است. آدمي زماني كه ببينـد  و تراش ،متناسب براي حفاري، استخراج
مندي دست خواهد يافت. از  ارزش ةشد گويد، به گم زباني دارد كه از اعماق او سخن مي هم

فرهنگي و ادبي مردم ايران بـه   ةتوان به لقبي اشاره كرد كه حافظ در اين زمينه مي ،باب مثال
افتـاده   قـرآن سبب رشـحاتي كـه در زبـان او از دولـت      حافظ شيرازي اعطا كرده و او را به

  11شمرده است.» بالغي لسان«
هنگـامي  زيبايي بيان كرده است.  بهاين موضوع را  »بازرگان و طوطي«مولوي در داستان 

دهـد، آن   گردد و شرح ماوقع را بـه طـوطي دربنـد مـي     كه بازرگان از سفر هندوستان بازمي
ميرد. مولوي از زبان  افتد و در ظاهر مي طوطي، با درسي كه از همتاي هندي خود گرفته، مي

  گويد:   يم بازرگان
ز انتهــا پرّيــده تــا آغــاز مــن     پـرواز مـناي دريغا مـرغ خـوش
ــن   سـار مـنكطوطي من مـرغ زيـر ــرار م ــرت و اس ــان فك ترجم
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ــدم ــاداد آي ــه روزي داد و ن ل گفتـــه تـــا يـــاد آيـــدمواو ز ا هرچ
ــاز او   يـد ز وحـي آغـاز اوĤاي كيطوط ــود آغ ــاز وج ــيش از آغ پ

عكس او را ديده تو بر ايـن و آن  آن طـوطي نهـاناندرون توسـت

  )123- 122: 1370، (مولوي

 و »بـود  كـرده  پـرواز  مـرا  عمـر  درازاي« طـوطي  ايـن : گويد مولوي از زبان بازرگان مي
راز و  و هـم  ،گوي اعماق وجـود  سخن ،»اسرار و فكرت ترجمان« گفتار، خاطر، گر حكايت

هـاي ديگـر نيـز اشـاره      صورت بهساز من بود. مولوي به اين موضوع در جاهاي ديگر و  هم
كه كسي اسرار درونش را نجسته و موجب شده تـا   از اين» نامه ني«در آغاز  كه چنان ؛كند مي

 مند است: استفاده رها كند گاليهدون و ب ،آن اسرار را نهفته، ناگفته

رون من نجست اسرار مـنوز د هر كسي از ظنّ خود شد يار من

هـاي زنـدگي بـه آن     دوران ةگذارد كه بشر در همـ  مولوي روي نياز بزرگي انگشت مي
تر شده  ها گرفتارتر و فرسوده تر و انديشه هاي زندگي بيش تناقضاحتياج داشته است. هرگاه 

انسـان را  هـايي درون   سان خوره نشان داده و به تر بيشاين نياز فقر انسان نارسيده را  ،است
و  رددماالمال از درد گ  كه سينه زماني كه تالطم روح آدمي زياد شود، خطر اين خورده است.

  يابد. به مرهمي احتياج پيدا كند فزوني مي
سخن » تو اي دعا از تو، اجابت هم ز«  ةكريم با زباني گويا از درون آدمي و با شيو قرآن

 هـا  آننهـد و بـه    هاي بزرگ مي ها و انديشه هاي بزرگ را برابر دانش پرسش قرآنگويد.  مي
اسـت. در  » شـرح صـدر  «دهد. نصيب آدمي از اين دو مرحله نيل بـه   هاي درخور مي پاسخ

هـاي    هالهي جاي خواهد گرفـت و از آن دفينـ    در آن حكمتو او توسعه  ةچنان حالتي سين
  مهمي بيرون خواهد آمد.

الهـي اسـت كـه بايـد در دنيـاي امـروز بـراي        هاي اين زبـان   هايي از ظرفيت ها گوشه اين
  شود. كافي گرفته ةبهر ها آنهاي انديشگي و نخبگاني از  فرهيختگان تبيين شود و براي گفتمان

  
  )؟(و فضيلت ذاتيِ زبان عربي  قرآن. 4

در شـكل و   قـرآن كـه   دارداين تصوري رايج است كه زبان عربي شرافت و فضيلتي ذاتـي  
شـود كـه در زبـان     هيئت آن نازل شده است. گاهي نيز براي استدالل در اين زمينه گفته مي

  است. ها نام داشته كه قوم عرب براي شتر ده يا اين داردهفتاد معني  »عين« ةواژ عربي مثالً
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ايـن موضـوع نـه     ،در دسـترس باشـد   بسـياري اگر نزد عرب واژگان مرادف و مشترك 
ود و نه اساساً اختصاصي به قوم عـرب دارد. هـر قـومي بـه مقتضـاي      ر ميار شم بهفضيلتي 

يـا  دارد هاي متعـدد بـراي برخـي معـاني و مفـاهيم       شرايط تاريخي و جغرافيايي خود واژه
هـاي ويـژه و    يابد. شتر در صحراي عربستان كارايي ي گوناگون ميندر زبان آنان معا اي واژه

داشته است. شتر با تمام بدن و نيروي خود اين توان را داشته تا انواع  بسياريارزش حياتي 
و  ،هاي خـوراك، نوشـاك، پوشـاك، ترانسـپورت محلـي، شـهري       نيازهاي قوم را در زمينه

دار سـودمند   تأمين كند. عرب با ايـن جـان  ) 2 :(قريش »رِحلَةَ الشّتَاء والصيف« المللي در بين
حسب جنس، گونه، شكل، قامت، سـن، رنـگ،    به ،دار اين جانو  رداانس و ارتباط ديرينه د

ارنست رِنان، . داردو موارد ديگر تسميه  ،گيري و بارآوري نوع كاربري، امور مربوط به جفت
كند  نقل مي، )De Hammer( دوهامر ،از استاد خود )Rénan, 1863: 387( سامي هاي زبان در

 واژه دسـت يافتـه اسـت    5644واژگان مربوط بـه شـتر بـه     ةدر تحقيقات خود درباراو كه 
  نمايد.  طبيعي است و عجيب نميچنين چيزي  ؛)293: 1960صبحي صالح، (

اند، اسكيموها  هاي فراواني داشته سوزان عربي براي شتر نام ةگونه كه ساكنان جزير همان
  يادي دارند.هاي ز و مردم جنوب ايران و كشورهاي عربي براي خرما نام» برف«براي 

اسـت   قرآن حق اين است كه زبان عربي حقي به گردن اين كتاب مبين ندارد، بلكه اين
العـرب، بـر گـردن زبـان      رةيجزبنا بر مصالحي در  ،كه با پوشيدن رخت زبان عربي و نزول

  بشري حق دارد. ةهاي عائل زبان ةعربي، بلكه بر گردن هم
در هيئت و لباس زبان عربي نازل شد، اما ديري نپاييد تا آشـكار شـود كـه گـويي      قرآن

 ،شمار كثيـري از اعـراب  ر غيرعرب بيش از اعراب است. به گواهي تاريخ، دتأثير اين زبان 
به همان اخالق جاهلي  ند و، احكام مقدس اسالم را رها كردقرآناندكي پس از عصر نزول 

راهي خود بـا تمـدن    حيات و خيزش يافته بود به هم قرآنز بركت كه ا  ياما زبان ؛بازگشتند
دسـت   بـه هاي ماندگار علمي و فرهنگـي   و آن خدمت )4: 1382الباقوري، ( جديد ادامه داد

  ظهور رسيد. ةاقوام ديگر و ايرانيان به منص
 ةاحياشد  آن زبان از  قرار داد و پس  را زير پوشش  اعراب  نخست  قرآنفرهنگ نور   شعاع

. حـال  خود گرفت  ديگر را زير پوشش  و ملل  اقوام ،نوظهور  فرهنگ  عظيم ةبا پشتوان  ،عربي
العـرب عصـر تـاريكي و     ةجزيريك زبان عربي تازه پديد آمده بود كه متفاوت از آن عربي 

ها رسته بود  اي بود كه از تنگناهاي جغرافيايي و اجتماعي اختالف لهجه جاهليت بود؛ عربي
هـاي بـزرگ تمـدنيِ     به زبان فراقومي و فرامرزي تبديل شده بود. زباني شده بود كه زبان و
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هـاي بـزرگ    كشيد و گاه زبـان بـالد برخـوردار از تمـدن     چالش مي الهي را به ةفاقد پشتوان
  كرد. روزگار مي ةتدريج وادار به ترك صحن را به ،همانند زبان قبطيان مصر ،تاريخي

براي عمـوم مـردم جهـان     قرآنآيا زبان  كه اينآيد و آن  يش ميجا يك پرسش پ در اين
طلبد كـه نگارنـده در جـايي ديگـر بـدان       قابل استفاده است؟ اين پرسش پاسخ مفصلي مي

  .)122- 96الف:  1388منش،  (خوش است پرداخته
  

  ها انسان ةزبان و سين ةبازكنند ؛قرآن. 5
هاست. از ديگـر تـأثيراتي كـه بـراي      انسان ةدر دهان و بر ذهن و زبان هم ،كالم خدا ،قرآن
ي گشا زبانتوان ديد تأثير  ذكر است و نشان آن را در سخن معصومين ميدرخور كريم  قرآن

از  قـرآن  ةوسـيل  بـه » لسـان «اطـالق   و اسـت  مطرح» گشا زبان« در نگاه ائمه قرآن آن است.
  ت.اس هاي ايشان از خداوند متعال  هخواست

اين كتـاب  كه با  اما كسي ؛ي نداردا بايسته مأنوس نيست گشايش نقرآگويا زباني كه با 
حاكم  قرآنبيان زبان و  متصل كند قرآنخود را به زبان  يزبان ةسرچشممبين مأنوس شود و 

  بر زبان او خواهد شد.
و بـا   انـد  فتـه اند كه سخنان درست و ماندگار گ بوده بسياري انديشمندان تاريخ طول در
بودن خويش تأكيد  بر جامعيت و تبيان قرآناما نبايد از ياد برد كه  ؛اند آشنايي نداشته نيز قرآن

ربـارتر  بيايند، پ قرآنهاي بزرگ است. اگر تفكرات نيرومند به حضور  انديشه ةكرده و عرص
 قرآن ،هاي بزرگ و سخنان شكوفا نيز به در خواهند آورد. ازقضا خواهند شد و از آن انديشه

در رواياتي صحيح بـر   كه آنعبارت ديگر، جدا از  هاي بزرگ و متعمق است. به نديشهاز آنِ ا
نيـز در گـذر    قرآنتأكيد شده است، ديگر آيات » اقوام متعمق آخرالزمان«وجود آياتي براي 

  اند. زمان همواره عمق خود را بيش از پيش نشان داده
هـاي   مواضـيعي كـه در عرصـه   الهي متصل باشد، در مواضع و » لسان مبين«زباني كه به 

بيـان و   ةبيند، از بيان قويم بـاز نخواهـد ايسـتاد و چشـم     زندگي در برابر خود مي گوناگون
  ١٢حكمت او نخواهد خشكيد و هميشه سخن تازه براي گفتن خواهد داشت.

  
  با فطرت انسان و جهان قرآنانطباق زبان . 6

هاي اخيـر در برخـي محافـل     در دههاي مهم است كه  آموزي مقوله بودن زبان و زبان فطري
طبيعـت  «بـودن زبـان و    نوآم چامسـكي از فطـري   علمي و فلسفي غربي بدان پرداخته شد.
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، او ةعقيـد  . بـه كردرا ارائه » زبان جهاني دستور« ةآن احساس خرسندي كرد و نظري» انساني
نظر چامسكي،  . بهاستنوع انسان  ةو يك قلب ويژ ،چنين چيزي مانند داشتن دو بازو، دو پا

را به آرمان و رؤياي  ها آنيا حداقل  13ندك ها را متحد  تواند انسان زبان جهاني مي اين دستور
داشتن جهاني متحد و  ةد. انديشكنتر نزديك  كم دلي و داشتن جهاني با كشمكشِ بزرگ هم

ابزار اي براي بشر است و زبان  عاري از جنگ و رقابت براي چپاول و غارت آرزوي ديرينه
 بـين هـا   محكم و مهمي براي نيل يا تقريـب بـه چنـين آرزويـي اسـت. بسـياري از جنـگ       

اند و بسياري  ديگر بوده زباني با يك دلي از طريق هم هم   ةهايي روي داده كه فاقد سابق انسان
پديـد آمـده كـه     ـ از حيث رنگ و جغرافيا ـ هايي هرچند دور از هم انسان بينها  دلي از هم

  .)80: 1378نيوماير، ( اند شناخته  يديگر را م آثار و اقوال همطريق   از
و طبيعت  nature ةاما فطرتي كه در محافل مورد اشاره بدان پرداخته شد فطرت از مقول

جـان و جـدا از    هاي بـي  پديده غربي مجموعه ةبود؛ طبيعتي كه در نگاه غالب دستگاه انديش
١٤اند.  شعور و روح و حيات

  

 ١٥نهايت  سوي بي هاي ديگر، راه را به مانند زمينه ،كريم در اين زمينه نيز آنقر كه آنحال 
اي كـه مبـدأ آن    جـاده  ؛كند مواصالتي را ايفا مي ةنقش و كار يك جاد قرآنزبان  گشايد.  يم

عرش الهي است و انشعابات آن تا اعماق روح انسان كشيده شده است. تقريباً چيزي شـبيه  
فرعي بدن كشـيده   ةاعصاب كه تا اعماق بدن و هر كوي و برزن و كوچ ها يا سلسله مويرگ

  آيد. برمي قرآنچه از  اند. اين است آن  هشد
 قـرآن فـرد   بـه  كه با زبـان منحصـر   اين صرف چنين است كه نبايد زبان عربي بشري را به

بـي را  هاي ديگر شمرد. نبايد زبـان عر  حائز برتري بر زبان داردهايي در زي و ظاهر  شباهت
  ١٦شمرد. قرآناي در برابر  آورد و براي آن امتيازات ويژه قرآنمستقل به پيشگاه  صورت به

  
  به جاي زبان آن؟ قرآن ةترجم. 7

زبـان  اسـت.  » قـرآن  ةترجم«هاي اخير بازار گرمي پيدا كرده  هايي كه در دهه از ديگر مقوله
هايي از ابعـاد   و گوشه را درنورديدنژادها و  ،ها رنگ ها،مرزهاي  در زماني كوتاه فاصله قرآن

اسالمي و فرهنگ مسلمانان در گذر قرون  ةفرامكاني و فرازماني خود را به ميزاني كه جامع
ر نص و لساني با پشتوانه و  ةمثاب به قرآنپذيرا بود نشان داد.  پيمـان بـه ميـدان آمـده و       و  پـ

خود را بيان براي مردم و تبيان همـه  اين كتاب مبين الهي كه «امتحان خود را پس داده بود. 
در و ها،  ها و خطابه در نمازها، در خطبه قرآنهيچ نيازي به ترجمه نداشت. » خواند چيز مي

شد. ذكر و ورد جـاري بـر زبـان     ظروف شب و روز (آناء الليل و اطراف النهار) خوانده مي
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وخته بود و جاي خود را و گوشت و خون مردم با اين كتاب آميخته و آم   مردم بود، حنجره
نشسـت و تـا    آمد و بر دل مي يافت؛ سخني بود كه از دل برمي ها مي هاي متوالي در دل قرن
بيت در يادها بود، نيازي به  كه آثاري از آن تعليم و تربيت صحيح پيامبر و اهل ها، چندان قرن

 بين قرآنو گفتمان زبان  يافت نمي ،كه امروز براي خود اين بازار را يافته ،ها اين قبيل ترجمه
  كرد. هاي ارتباطي خود را برقرار مي اسالمي پل ةآحاد جامع
 بـه  كه مخاطبي با كوشد مي قرآن حافظ و عالم يك كه آيد مي پيش بسيار چه زين امروزه

 دالالت و تصريحات و اشارات از و دارد يقرآن ادراك و فهم و است دين كارشناس او ظنِّ
 سرخوردگي با اما ؛گويدب سخن قرآن زبان به است مطلع يقرآن عبارات و الفاظ بارِ و آيات
بـاره بـا    يـك  بسـا  چـه  و يابد درنمي او سخن از چيزي او نازنين مخاطب كه يابد درمي تمام
اعتنايي خود راه سخن را بر او ببندد و كالم را بر زبان او بخشـكاند و خيـره بـه او نگـاه      بي

تَرَاهم ينْظُرُونَ إِلَيك وهم ال  و« ؛)193: (اعراف »أَدعوتُموهم أَم أَنْتُم صامتُونَسواء علَيكُم «كند: 
  .)198: (اعراف »يبصرُونَ

مسلمان از يك شـهر و   ةكرد و تحصيل» عالم«افتد دو  مقابل نيز بسيار اتفاق مي ةدر نقط
در سفري  قرآن  ةاما تو با توش ؛سخن بگويندديگر  با يك» قرآنزبان «توانند با  يك زبان نمي

باشد، » دان قرآن«شوي كه اگر  دوردست با كسي از رنگ و فرهنگ و زبان ديگري مواجه مي
هـا را   موانـع و فاصـله   قـرآن كني و به مـدد سـخن    اي نيكو برقرار مي در اندك زماني رابطه

جهان اسالم در مواجهه  گوناگونط هاي باال را در نقا انواع اين صحنه ةبيني. نمون برداشته مي
  هاي گوناگون ديده است.  نبا اقشار مردم و از زبا

و كـالم  » قـرآن «به نـام  كه  ،اه ترجمهچيست؟ اين  قرآنهاي  ترجمهاما ببينيم امروز كار 
بشـرند نـه    ةجلـو ها  جا كه آن د و از آنشو عالم پخش ميدر سراسر  »اللّه كالم« جايبشر به 

 ةمـردم همـ   تـر  بيشكه   ، درحاليشود حاكم ميها  مردگي بر آن پس از مدتي كهنگي و ،خدا
  گذارند. اللّه مي را به حساب كالمها   آن

كـريم   قـرآن هاي  كه براي ترويج ترجمه جا بايد گفت اين است كه چندان در اين چه آن
زبـان  «ج شود، اگر بخشي از اين كوشش و هزينه صرف آمـوزش و تـروي   هزينه شده و مي

كـريم صـورتي    قـرآن شد، وضعيت اُنس و ارتباط بـا   مستقيم و صحيح مي صورت به» قرآن
  يافت. كلي دگرگونه مي به

 ةمردم، سـخن از ترجمـ   بينوپنجاه سال حضور پيامبر و ائمه در  در طول بيش از دويست
پراكندگي جغرافيـايي  كه برحسب ظاهر و با توجه به انتشار و  از ايشان شنيده نشد، با اين قرآن

  شد.  ياحساس م» المللي تبليغ بين ةشيو«به اين » نياز«حضور ائمه از مدينه تا خراسان و سامرّا 
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توانـد مجـوز    نمـي  نيـز به صدها زبان دنيا  انجيلو  تورات ةبا ترجم قرآن ةقياس ترجم
را  هـا  آن» حفـظ «اند و خداوند  نداشته» لسان مبين«آن كتب  ،زيرا ؛قلمداد شود قرآن ةترجم

هاي مقدس بر اثر گزنـد و تطـاول    زبان اصلي اين نوشته ،از همين رو است؛تضمين نكرده 
روزگار از بين رفت و دستگاه كليسا و روحانيان و نويسندگان مسيحي راه ترويج مسيحيت 

  هاي گوناگون يافتند. به زبان مقدس كتاب ةرا در ترجم
 ةدر حملـ  تـورات به زبان آرامـي نگاشـته شـدند. اصـل      انجيلبه زبان عبري و  تورات

كـه زمـاني    ،يعنـي زبـان آرامـي   ، انجيل ةر به اورشليم از بين رفت. چراغ زبان اوليسن  نبوكد
هـاي   آخـرين نوشـته   بينالمللي و بزرگ بود، در گذر زمان به خاموشي گراييد و  زباني بين

 :Archer, 1991( به هزار سال فاصله اسـت زمان نزول قريب  توراتبا  توراتشده از  يافت

سال  125آن  ةرفت با اصل ازدست انجيليوناني ناقص  ةآخرين ترجم بارةاين فاصله در .)32
هاي اين دو كتاب است نه  ترجمه دربارة و تازه اين سخن .)Remmers, 2000: 38-39( است
 ةتوانسـت پايـ   موضـوع نمـي  چنان  بود، هم و اگر سخن از اصل اين دو كتاب مي ها آناصل 

و  تـورات نبود. زبان و خط » مبين«در زبان آن دو كتاب زبان  ،زيرا ؛قرار گيرد قرآنقياس با 
 ها آنبا  قرآندر اصطالح امروز ما بعد اعجازي نداشتند و اين موضوع قياس ناصحيح  انجيل

تاب موسي و هارون ك بارةدرفقط بار  كريم يك قرآنكند. آري،  الفارق مي را بيش از پيش مع
  كار برده است. ) را به117: (صافات» مسبتين«صفت 

صليب كشيد ديري نپاييد كه  نگاران مسيحي، حضرت عيسي را به زعم تاريخ كه به ،»روم«
اقتدار امپراتوري در اروپا سيطره يافت. با شـروع   ةبه آيين او گردن نهاد و مسيحيت در ساي

هـاي   هرعصر استعمار، كليسا استعمار را تجويز و تأييد كرد و گاه پيشاهنگ موكب آن در قا
و در چنين بسترهايي دسـت  شد  و استراليا ،مريكاافريقا، ااعم از آسيا،  ،غني و پهناور جهان

هـاي   ال شايسته نيست اين شـرايط و انگيـزه  هاي ديگر زده شد. ح اناجيل به زبان ةبه ترجم
بـه   قـرآن  ةغيركارشناسانه محمل كار ما بـراي ترجمـ   صورت بهديني غيرانساني و غيرديني 

  قرار گيرد. ها زبانانواع و اقسام 
بـه ديگـر    مقـدس  كتاب ةگوييم اقدام به ترجم دستگاه استعماري كه ما از آن سخن مي

تجـاوزگر زبـان خـود را در     حال، همين دسـتگاه بـزرگ و   درعين ،اما ؛ي جهان كردها زبان
در فقـط  ي محدودي كه تا پانصد سال قبـل  ها زبانسراسر دنيا گسترش داد و چنين بود كه 

شد در بـيش   هايي از شمال مديترانه و شرق آتالنتيك شنيده مي درياي مانش و بخش ةكنار
هـا تجـارت بـرده و     آن ةبستر اوليـ يي كه ها زبان ؛زمين سلطه و سيطره يافت ةاز نيمي از كر

  و مانند آن بود. ،خام، ساخت سالح دغارت موا
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در قرون مورد اشاره اتفاق افتاد كجا قابل مقايسه با سرازيرشـدن جـاري زالل    چه آناما 
سـوي مردمـان خسـته از جاهليـت جهـاني و آثـار        النبـي بـه   ينةو زبان مبين آن از مـد  قرآن

ي هـا  زبـان را بـه   انجيـل مي بود تا گفته شـود كـه كليسـا    نهاده در قرن نخست اسال برجاي
ماندگي از كليسا هستيم و بايد بـه   شماري ترجمه كرده است و ما مسلمانان گرفتار عقب بي
  ١٧را جبران كنيم.» ننگ بزرگ«اين » قرآن ةنهضت ترجم«

بايـد  دانند چـه   را نمي قرآنبراي كساني كه زبان  :همه، جاي اين سؤال وجود دارد بااين
كه منطبـق بـا   ، قرآنتوان آنان را منتظر گذاشت تا روزي آموزش صحيح  باالخره نمي ؟كرد
هـاي اصـولي    را با شيوه قرآنها انسان مشتاق بتوانند  نبوي باشد، فراگير شود و ميليون ةسير

مجـوز و   كه آنگذشته از ، قرآنبدل براي  توان گفت كه آفريدن نسخه فراگيرند. در پاسخ مي
كـم امتحـان خـود را داده و     گيرد يا نه، روشي است كـه دسـت   از سيره و سنت مي مؤيدي

امتحاني كه براي خود تعريف كرده است سربلند بيرون آيد. نظام اقرا از شوربختانه نتوانسته 
توانـد آن را در آمـوزش    مـي  يقرآننظامي روشن و متقن است و هر معلم  قرآنو استقراي 

العـاده و   نيافتني نيست و به كارهايي خارق ساختن آن آرماني دست كار بندد و عملي خود به
در قلـب   قـرآن نخواهد داشت. به مدد اين نظام اسـت كـه اجـزاي زبـان     نياز انگيز  شگفت
كـارگيري آن   شود و مهارت بـه  سان قطعات يك دستگاه منظم، باز و بسته مي به ،آموز دانش

تدريج و در  و تعبيرات آيات و سور به ،تركيباتشود. مفردات،  آموز عطا مي قرآنقطعات به 
ها و  گشايند و او خويشتن را بر استعمال آن آموز مي قرآنپي تلقين و تكرار خود را به قلب 

  يابد.  ها توانا مي پيوند و مؤانست با آن
 ةمنـد معطـوف خـود داشـته و امـروزه شـاخ       ي نسـبتاً نظـام  صورت بهبشر را  ةيشزبان اند

مضاف پديد آمـده اسـت. ايـن     ةسان يك فلسف زبان و به ةسفه با عنوان فلسفنوظهوري در فل
اي به نام زبان را واكاوي كند و كاركرد اجـزا و   فلسفه آمده تا اجزاي دستگاه و ماشين پيچيده

 ةفلسـف  .كنـد  مـي هـا را تحليـل    ن آ بيندرگيرشدن قطعات اين دستگاه كنش و واكنش  ةنحو
را در  ،انديشـه و اشـيا   بين ةرابط ،شناخت ةو كانت) مسئل ،كالسيك (با سه نام دكارت، هيوم

 .C. S( و سـي. اس. پيـرس   ،رسد فرژ، نيچه نظر مي هاي بشري قرار داده بود. به مركز دغدغه

Peirce(،  انـد كـه در آن زبـان،     عطفي شـده  وارد نقطه ،مؤسس پراگماتيسمامريكايي فيلسوف
قـديم غايـب    ةاي كه از فلسف نشيند؛ مسئله شناخت مي سنتيِ ةمعنا به جاي مسئل و ،معنادهي

  .)Lacoste, 1988: 15( يافته است معاصر (قرن بيستم) نيز اهميتي خاص ةنبوده و در فلسف
معـروف   ةهيدگر بسيار معطوف به زبان است و جملـ  مانندهاي متأخر فيلسوفي  انديشه

در موضـوع زبـان    ،گـادامر  ،اوشاگرد  ةگر اصلي انديش هدايت ،»هستي است ةزبان خان« ،او
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شناختي آن است كه هستي زبـان   ديدگاه اساسي هستي«است. در آثار گادامر جمالتي مانند 
او و  ة، نشـان از اهميـت زبـان در انديشـ    »اي زباني اسـت  ما از جهان تجربه ةتجرب«، »است
  دهد. هاي جديد مي  هانديش

دانـد كـه فهـم در آن واقـع      اي مـي  زباني شمرده و زبان را واسطهگادامر ماهيت فهم را 
  ها تفسيري است و تفسير نيز در زبان جاي گرفته است. فهم ةشود؛ هم مي

مفيد ايـن معناسـت كـه     18جدا از اما و اگرهايي كه پيرامون آن هست، ،اين تعبير هيدگر
هـاي ايـن خانـه آفـاق و      و از پنجـره  ،بالـد  آيـد، در آن مـي   دنيـا مـي   زبان به ةانسان در خان

 prison house( »سراي زبان زندان«نگرد. برخي با اين اعتقاد كه انسان در  ها را مي دوردست

of language (مولوي، زبان خويش است كند و هركس زندانيِ زندگي مي) اين  )101: 1387
  اند. تر ديده ررنگتر و تأثير آن را پ  دايره را تنگ

ي،      با قدري مسامحه مي ،ببا اين حسا توان گفت كودكي كـه در زبـان فردوسـي، متنبـ
گيرد. اين  ت ميئها نش و بينش او از آن ،شود فكر، فرهنگ، نگرش يا شكسپير زاده مي ،مولير

دهد  انديشد و اين زبان به انديشه و نگرش او جهت مي كودك با زباني كه آموخته است مي
تـر باشـد،    بيند؛ حال هرچه اين پنجره بـازتر و بـزرگ   دنيا را ميهاي آن  از پنجره اوو گويي 

اهللا مجيـد باشـد،    و كـالم  قـرآن  آفاق را بهتر خواهد ديد؛ روشن است كه اگر اين زبان زبانِ
  19تفاوت متمايزي در اين زمينه پديد خواهد آمد.

يـك   لةمنز به، قرآناين موضوع بايد به شكل علمي در مجالي مستقل تبيين شود كه اگر 
هـاي   توانست نصيب حـوزه  فكر و فرهنگ قرار بگيرد، چه رهاوردهايي خواهد  ة، پاي»زبان«

و  ،سازي فرهنگي، علمـي، اجتمـاعي، تربيتـي    و چه نقشي در نظام 20فكري و فرهنگي بكند
  سياسي امت اسالمي خواهد داشت.

خـارج از  هاي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي در     در رئوس برنامه قرآنالزم است توجه به 
كـه   ،»خواني روان«اي درست جاي گيرد و به اين موضوع در حد يك آموزش  كشور با برنامه

بـردي در انطبـاق    گمان چنين رويكرد راه آن نيز در جاي خود بسيار الزم است، اكتفا نشود. بي
  ما خواهد بود. ،كامل با اهداف ارتباطاتي و فرهنگي، اعم از فرهنگ ملي و فرهنگ ديني

است كه اين موضوع هيچ منافاتي با ضرورت توجـه بـه زبـان فارسـي نـدارد و      روشن 
روشن است كه نگارنده بسيار دل در گرو زبان فارسي دارد و در همين نوشتار فشرده نيز از 

  .ه استسعدي و حافظ و مولوي سخن گفت
رسـاند، جـاي هـيچ     اين است كه در عين تمام خدمتي كه مـي  قرآنهاي زبان  از ويژگي

توان زباني ناميد كه  هاي جهان مي زبان بينكند و زبان فارسي را در  ان ديگري را تنگ نميزب
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گوي تراز اول و تراز جهاني به  برده است و گويندگان پارسي قرآنين بهره را از زبان تر بيش
بوده است.  قرآناند همه از دولت  اند كه هرچه دارند و كرده روشني تصريح كرده اين نكته به

هاي متوالي  كه قرن ،و زبان پارسي قرآنزبان  بين ةيعني رابط ،مهم ةتبيين همين نكت ،از قضا
اي گسترده از بيزانس تا تركستان چين و  و ادب در گستره ،علم ،و به فراخور حال زبان دين

  شده، چه بوده است. محسوب ميافريقا هند تا شمال  ةقار از شبه
هاي عربـي و   هدانشگا تادانييِ جمعي از اسآ مموضوعاتي در گرده ةائاز نگارنده براي ار

عمل آمد. يكي از  مند به ايران و زبان فارسي دعوت به ههاي فرهنگي تونسيِ عالق شخصيت
ر زبـان فارسـي و   دتأثير فردوسي «گان ديدارهاي علمي دي برگزاركنننهاد پيش هاي موضوع

ورود به ايـن موضـوع را در آن جمـع     ،به داليلي ،هنگارند بود.» دهي به هويت ايراني  لشك
هـاي   حتي موضوع را داراي ظرفيت ايجاد نقار پيدا و پنهـان و حساسـيت   ؛مناسب ندانست

 يهـا  يـي آ بـه برگزاركننـدگان گـردهم    ،رو اين يافت. از هايي مي قومي و زباني در چنان جمع
  د.نر سخن او بگويد آنو تأثير  قرآن، از يادشدهجاي موضوع  كرد به نهاد پيشمزبور 

و  ،جهـان  گونـاگون هـاي   مورد اشاره شامل فلسفه و ادبيات، زبان تادانهاي اس تخصص
هاي ديگر بود. اغلب ايشان قادر به تكلم به زبان فارسي نبودند، اما از زبـان فارسـي و    رشته

 ،براي ايشان تند.دانس فردوسي را نيز شخصيت عظيم جهاني مي .واژگان آن نيز بيگانه نبودند
در آن ابيات  قرآنرا خواندم و سپس به شرحي فشرده از حضور  شاهنامه ةابتدا اشعار ديباچ
 گويد: جا كه فردوسي مي آن آغازين پرداختم.

ــرد ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن ــذرد   ب ــه برنگ ــر انديش ــزين برت ك
ــد خداونــد كيــوان و گــردان ســپهر ــر  ةفروزن ــد و مه ــاه و ناهي م

ــت   نشان و گمان برتـر اسـتنام وز ــوهر اس ــده گ ــده برش نگارن
همــان را گزينــد كــه بينــد همــي خرد گـر سـخن برگزينـد همـي
ــه راه ــز انديشـ ــدو نيـ ــد بـ ــام و از جايگــاه  نبايـ ــر از ن ــه او برت ك
ــده را ــدگان آفريننــ ــه بيننــ ــده را   بــ ــان دو بيننـ ــي مرنجـ نبينـ
ي گنجـد اوي سخت كةدر انديش زبان را و جان را همي سنجد اوي
ي تــوانســتود آفريننــده را كــ   بدين آلت و جـان و راي و زبـان

و  قـرآن حكـيم در   كـه  اينگفتم. » حكيم«فردوسي به  ةسبب تسمي ةابتدا درآمدي دربار
و تفاوت حكيم با فيلسوف چيست و چـرا وجـدان علـم     دارد فرهنگ اسالمي چه مفهومي
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هـاي بزرگـي    امـا چنـين لقبـي را بـه شخصـيت      است، داده» حكيم«ايران به فردوسي لقب 
  و مولوي نداده است. ،سعدي ،حافظ چون هم

فردوسي بيش از هزار سـال پـيش، از    كه اين: ابيات مزبور گفتم ةاي دربار  هفشرد ،سپس
ياد كرده كه اين موضوع خود ريشه در دوهزاره پـيش  » خداوند جان و خرد«خدا، با عنوان 

جان و خـرد و زبـان آدمـي     بينچه پيوندي  كه اينو  ٢١.)11: 1374 ،مهر( از فردوسي دارد
كنـد تـا    خود را رنجـه مـي   ةانسان ظاهربين دو ديدكند كه  بيان مي فردوسي كه ايناست. و 

خواستند و گويي حضرت موسي نيز بـه زبـان    اسرائيل چنين مي بني كه چنان ،خداي را ببيند
اين شاعر بزرگ عقل اين  .ميل به چنان ديداري نبود ديگري و البته در سطحي بس باالتر، بي

داند و خـرد او نيـز از شـعاع چشـم او چنـدان فراتـر        پرست را به چشم او مي بشر منفعت
پاك و صافي شـود و   ،قول حافظ آدمي، به حتي اگررود (همان را گزيند كه بيند همي)؛  نمي

تـر   ين زبان و روان او بسي زمختدرآيد و همه خرد و زبان لطيف بشود، ا از چاه طبيعت به
د (بدين آلـت و جـان و راي و   شوو محدودتر از آن است كه گنجاي لطف و عظمت الهي 

  ي توان)ستود آفريننده را ك /زبان
هـا نيـز رفـت (آيـاتي نظيـر       در ضمن اين مباحث، اشاراتي به آيات مرتبط با اين مقوله

 )5الْقَمرُ بِحسبانٍ ( الشَّمس و )4علَّمه الْبيانَ ( )3قَ اإلنْسانَ (خَلَ )2( قُرْآنَعلَّم الْ )1الرَّحمنُ («
و و مانِ ( النَّجدجسرُ ي6الشَّج( ا وهفَعر اءمالسو ) َيزَانالْم ضَعيـزَانِ (  )7وي الْما ف8أَال تَطْغَو( 
و و طسنَ بِالْقزوا الْويميزَانَ (ال  أَقرُوا الْم(رحمان)؛ »)9تُخْس  

»و اتاومالس يعدب و لَدو كُونُ لَهضِ أَنَّى ياألر  تَكُنْ لَه ةٌلَمباحص و و ءخَلَقَ كُلَّ شَي  وه
) يملع ء101بِكُلِّ شَي(  ءقُ كُلِّ شَيخَال وإِال ه ال إِلَه كُمبر اللَّه كُمذَلو وهدبلَى كُـلِّ   فَاعع وه

و اللَّطيـف الْخَبِيـرُ (    هو يدرِك األبصار و ال تُدرِكُه األبصار و )102شَيء وكيلٌ ( 103هـ(   قَـد
  و ه نَفْسـرَ فَل صـنْ أَبفَم بِّكُمنْ ررُ مائصب كُماءج    ا و هـلَيفَع ي مـنْ ع ـ    مـ ا أَنَـا علَ مـ  يظ فـبِح كُمي

  (انعام)؛ »)104(
  (صافات)؛ »)160إِال عباد اللَّه الْمخْلَصينَ ( )159سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ («
»و اتاومبِّ السانَ رحبفُونَ (   س صـا ي مـرْشِ عبِّ الْعضِ ر82األر(   خُوضُـوا وي مهفَـذَر 

 في األرضِ إِلَـه و  هو الَّذي في السماء إِلَه و و )83ا يومهم الَّذي يوعدونَ (يلْعبوا حتَّى يالقُو
) يملالْع يمكالْح و84ه( و و اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كارتَب ضِ واألر ا ومنَهيا بم   لْـمع هنْدع

 إِال منْ شَهِد بِالْحقِّ و عةَال يملك الَّذينَ يدعونَ منْ دونه الشَّفَا و )85تُرْجعونَ (إِلَيه  و عةِالسا
ا ربِّ إِنَّ   و )87لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَيقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُونَ ( و )86هم يعلَمونَ ( يـ هيلق

قَو ؤُالءنُونَ (هؤْمال ي 88م( و منْهع فَحفَاص ) َونلَمعي فوفَس الم(زخرف). »)89قُلْ س  
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پرداختم. بـا توجـه بـه     هشاهنامهاي موضوعي در  پس از اين موضوع به برخي از بحث
موضوع زن در دنياي امروز عرب و اسالم، كه يكي از مسائل و قضـاياي مهـم مربـوط بـه     

فرانسوي و  ـ  دهد، و با توجه به محيط عربي و اقتصاد ايشان را تشكيل مياجتماع و فرهنگ 
، به تطبيقي بين نقـش زن در  جا آنمسيحي تونس و فرهيختگان و دانشگاهيان  ـ  نيز اسالمي

، زن در قـرآن ، زن در مقـدس  كتـاب دوهزارسـاله پـرداختم. زن در    زمـاني تقريبـاً   ةيك باز
ـ  م و ازس، زن در رمانتيسيهمشاهنا  انيـ نوايباخيـر، زن در   ةبـارز بـراي زمينـ    ةباب يك نمون

بخـش و   تور هوگو. در اين سلسـله از متـون مقـدس و كالسـيك، زن نقشـي زنـدگي      كوي
دارد و در  ،اين دو نماد مهم زندگي ،»درخت«و » آب«آفرين دارد؛ پيوندي شگفت با  هدايت
بست  كه گويي كار قرار است به گره و بن جا آنساز تاريخي،  هاي متعدد و سرنوشت صحنه

  كند.  يآفريني ايجابي و اثرگذار م شود و يك نقش بخورد، يك زن است كه وارد ميدان مي
عمـل آمـد و شـماري از     از آن بـه  بسـياري سخن كه به پايان رسيد، استقبال و تشـويق  

عنـوان   يـن سـطور بـه   حاضران با شور و هيجان براي بيان نگاه و تأييد نزد نگارنده آمدند. ا
  اي از باب عدم اكتفا به كليات در اين مقوله مذكور افتاد.  هنمون

 

  ها نوشت  يپ
 

1 .armée du salu تأسيس شد  ،كشيش متديست، ويليام بوث دست به 1865، نهضت انجيلي، كه در
دنيا بازنايستاده است.  گوناگونهاي خود در نقاط  و تا زمان حاضر از فعاليت و گسترش نمايندگي

بودند. حركت مزبور بخشي از كليساي  2011جزاير سليمان و كشور توگو آخرين نقاط تأسيسي در 
هاي تبشيري و تبليغ  اي را در راه فعاليت هاي متنوع مدني كوشش گسترده جهاني است كه با فعاليت

  .ثمر رسانده استمسيحيت به
صدد  در 1850 ةطور مشخص از اواخر ده هاي هزارساله، به فرانسه، جدا از رقابت انگليس و .2

 ،تحـت رهبـري بيسـمارك    ،امـا آلمـان   ؛گسترش نفوذشان در مستعمرات خارج اروپا بودند
 ةسوي اتحاد و تثبيت قدرت خود در اروپا پـيش رفـت و بـراي مراحـل آتـي نيـز توسـع        به

مـداران   قرار داد. اين امر زنگ خطـر را بـين سياسـت   فريقا و چين مدنظر امستعمرات را در 
تصـميم   ،گرفتن اختالفـات خـود   با ناديده ،صدا درآورد و اين دو كشور انگليس و فرانسه به

نفوذ آلمان متحـد شـوند. ايـن قرابـت و اتحـاد ابعـاد گونـاگوني         ةگرفتند در مقابله با توسع
اشـغال مصـر را از سـوي انگلـيس      ديپلماتيك و تصنعي، فرانسـه  يداشت، ازجمله در اقدام

چنـين بـراي    رسميت شناخت و انگليس نيز اشغال مراكش از سوي فرانسه را. اين دو هـم  به
هـايي متقابـل دادنـد. ايـن      ديگر تضمين الطارق به هم جبل ةبرداري از كانال سوئز و تنگ بهره

ه خواهـان حقـي   كـ  ،هايي از سوي انگليس و فرانسه عليه آلمان اتحاد و اتخاذ چنين سياست
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درنهايت باعـث شـد    ،كرد هايي را آغاز مي بود و اعتراض و مقابله يادشدهبرابر با كشورهاي 
سـپتامبر   1/ 1918نـوامبر   21، 1914ژوئـن   28تا اروپا دو جنگ مهيب را در قـرن بيسـتم (  

هاي وسيعي را خارج از اين قاره گاهي با دسـتور   ) ثبت كند و سرزمين1945اوت  6، 1939
ح سران اروپايي در كام آتش و خون فروببـرد. اروپاييـان بـه ايـن دو جنـگ شـهري و       صري

 Guerre( در پيدايي آن مؤثر بود، نام جنگ جهاني نيزديگري  ةداخلي خود، كه عوامل پيچيد

Mondiale/ World War(  .از » هـاي جهـان سـوم    دولـت  بينافروزي ماهرانه  جنگ«بخشيدند
و  33-32: 1384 كريمي، ← د.شنگ براي فروش سالح هاي پس از ج هاي قدرت سياست

 ,Lestien←نيز  و. .Kennedy, 1984: 166-167; Kennedy, 1980: chapter 14 به نقل از 278

1949: 67; Michel, 1982: 42-43, 82-84..  
اند وصـف   ناميده» گير اروپا جنگ جهان«و آن را   اند وصفي كه برخي از اين جنگ كرده

جنگ دوم تثبيت حاكميت دالر و زبـان انگليسـي را در منـاطق وسـيعي از     صحيحي است. 
 جهان شدت و سرعت بخشيد.

 .1368؛ ديثورن،  Les auteurs, 1976←هاي متعدد   هنمونبراي ديدن . 3
چهارصد سال بخشـي از امپراتـوري   به كه مدتي نزديك  ،هاي عربي خاور نزديك . سرزمين21

بـه اشـغال نظـامي متفقـين درآمـد. انگلسـتان و فرانسـه         1918عثماني بود، در پايـان سـال   
را  ،يعنـي دمشـق امويـان و بغـداد عباسـيان      ،سرنوشت دو پايتخت تاريخي امپراتوري اسالم

المقدس و سراسر فلسـطين   هاي صليبي بيت بار پس از جنگ دست گرفتند و براي نخستين به
كه از زير يوغ تركان عثمـاني   از اينگران عرب  به اشغال نيروهاي مسيحي درآمد. شادي ملي

 ،عراق، سوريه، لبنـان ( كه اياالت سابق عربي عثماني ،اند پس از بروز اين حقيقت بيرون آمده
رفت و خشـم فـراوان و كينـه و     بينفرانسه و انگلستان تقسيم شود از  بينبايد  )و فلسطين

 لمبتـون،  و ولـت ه ←هـاي بعـدي شـد (     يعداوت جاي آن را گرفت و خود منشـأ نـاآرام  
1386: 735-736.(  

بـا    باشد دراصـل تفـاوتي    مبين  عربي  زبان  باشد يا به  مبين  عربي  زبان نآقر  كه  دو سخن  اين. 5
در نيـز  را  »اسـپرانتو « نظير زبان  زبان  يك  تنهايي به  زيرا در موارد ديگر اگر كتابي ؛ندارند  هم

  در عالم»  مبين  يعرب. « است اسپرانتو  زبان  تنهايي  به»  اين« گفت  توان مي ،باشد  داده  خود جاي
  . است  كريم  قرآن  آن ندارد و  شبي  مصداق  يك  هستي

كه در اين آيـات   ، چنان»كل شئ«او با زمين نيز داستان خود را دارد؛ بلكه با تمام هستي و با  .6
ن كُـلِّ شَـيء خَلَقنـا     ) 48( عم الماهدونَو األَرض فَرَشناها فَن«كند:   يبه اين امر تصريح م مـ و

و التَجعلُوا مـع اللّـه    )50( فَفرُّوا إِلَي اللّه إِنِّي لَكُم منه نَذيرٌ مبِينٌ) 49( زوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
سخن و بيان همـين حقـايق   دنبال همين  ). بهذاريات( )»51( إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم منه نَذيرٌ مبِين

  سوي او و كتاب او. شود؛ به نشان داده مي» راه فرار«است كه در سوره 
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است. عبـوردادن   »عبوردادن«مفهوم  به و» گذشتن و عبوركردن«معناي  به» عبر« ةتعبير از ريش .7
كند، مانند دسـت   لفظ و مفهوم آن از سينه و ضمير به زبان و چيزي كه در مسير آن عمل مي

: خـارج و  ex(مركـب از   expressionدر آثـار مصـريان برابـر    » تعبير«قلم. در قرن گذشته،  و
pression بــه مفهــومِ آزادســاختن و سـخن و مضــموني را از فشــار ســينه و ضــمير  : فشـار (

در د كـه  شـ  expressionismeمكتب هنري  ةخود ريش expressionدرآوردن قرار داده شد.  به
گرفت بيرون آمد.  رئاليسم و امپرسيونيسم پا ضت بزرگي كه بر ضدآغاز قرن بيستم از دل نه

اكسپرسيونيسم جنبشي در ادبيات بود كه نخست در آلمان شـكوفا شـد. هـدف اصـلي ايـن      
 و اضـطراب بـود.   ،ترس، نفرت، عشـق  مانندمكتب نمايش دروني بشر، مخصوصاً عواطفي 

  .1377مرزبان و معروف،  ←
ارتبـاطي   ةكارگيري جنب هاي خود و به آموخته  ةآموز در ارائ در مواردي كه زبان ،. از همين رو8

چـه از زبـان    آن خواسـته شـود تـا    اواز  شـود   مـي زبان دچار مشكل يا نگراني است توصيه 
 ;Cuq, 1991: 196←د. كنـ ارائـه   ،فراگرفته در قالبي غيرارتباطي، همانند كار هنري و دستي

.Steinberg, 1991: 160. 

9. »نخست خطبة، 43: 1353شريف رضي، ( »العقولِ دفائنَ لهم يثيروا و.( 

10. »نِ الذهبِ و  الناسنُ كمعاد4 ج: 1413صـدوق،   ؛177 ،8 ج: 1365 كلينـي، ( »الفضّـة معاد ،
  ).65 ،42 باب ،58 ج: تا بي ي،مجلس ؛380

  او گفته است: ةكه حاج مالهادي سبزواري دربار چنان .11
 ليكن نسخ كرده اساطير همه ديوان حـافظ پيمبر نيست 

 الغيب انـدر شـأن حافــظ    هفتم آسمان غيب آمد لسان

نقـاب از رخ انديشـه را ناشـي از دولـت      كشـيدنِ  ؛ حافظ هنـرِ 6-5 :1353 ،هومن ←
  داند.  يم قرآن

 كس چـو حـافظ نكشـيد از رخ انديشـه نقـاب     
 زدنـد  تا سر زلف عروسان سخن را به قلم شانه

او شـده و  » محرم«شمارد كه داماد  رو مي در اين سخن رخ انديشه را عروسي ماهحافظ 
به وصال وي نائل گشته و اين اهليت را يافته كه نقاب از رخ وي برگيـرد و ايـن عـروس    

تعبير و بيان تملك كند؛ همان تعبيري كه قريب چهـار   ةقلب و ضمير را با قو ةمعتكف پرد
  است: كار برده به قرآن ةدربارقرن پيش از او سنايي و البته 

 نقشـي نصـيبت نيسـت جـز     قـرآن عجب نبود گر از 
 كـــه از خورشـــيد جـــز گرمـــي نبينـــد چشـــم نابينـــا
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 گـه بــــراندازد   نقــاب آن  قـرآن عروس حضــرت  
ــا    ــد از غوغـ ــرد بينـ ــان را مجـ ــك ايمـ ــه دارالملـ  كـ

 

تبـع آن زبـاني زنـده و تـازه      و به قرآنياين سخن مولوي تطبيقي مصداقي بر داشتن سخن  .12
 تواند بود:

شـود  هحـد و انـداز    وارهد از حـد جهـان بـي     هين سخن تازه بگـو تـا دو جهـان تـازه شـود     

  )456غزل ، 242: 1363، مولوي(
 يا اين سخن حافظ:

دلـــدار بيـــار  ةببـــر انـــدوه دل و مـــژد    اي صـــبا نكهتـــي از خـــاك ره يـــار بيـــار
ــ ــوروح ةنكتـ ــن دوســـت بگـ ــزا از دهـ خبــر از عــالم اســرار بيــار     خــوشةنامــ  فـ

ــام   ــو مش ــنم از لطــف نســيم ت ــر ك ــا معط ــم  ت ــار  هشـ ــار بيـ ــس يـ ــات نفـ اي از نفحـ
ــوه  كام جان تلخ شد از صبر كه كردم بي دوست ــار   عش ــكربار بي ــيرين ش ــب ش اي زان ل

  )258، غزل 293 :1381 حافظ،(
ــاير، 13 ــز . 73-72: 1378. نيوم ــنش، خــوش ←ني ــف:  1388 م ــنش خــوش؛ 195-190ال  ،م

، بلكـه  است هاي زباني اكتفا نكرده پردازي نوآم چامسكي به اين نظريه .378-375 ب: 1388
ركشـي  كاز طريـق جنـگ و لش   ود شـ هاي متمادي از منتقدان دولت متبـوع خـود    طي سال
سـوم   ةرمريكا در آغاز هزاابرآمد. دكترين نظامي و امنيتي دولت » تأمين امنيت ملي«درصدد 

ديد.  قدرت نظامي استوار مي ةجهاني دولت را بر پاي براساس الگويي قرار گرفت كه هژموني
آن هـم   ؛بـود » اقتصاد«و » ارتش« بيناز نتايج اين سياست ايجاد خدمت و صميميتي متقابل 

بودن آن بهترين راه براي جلـوگيري از جنـگ بـود. در چنـين      قطبي در دنيايي كه رؤياي تك
در صورتي قابل حصول است كه هيچ كشـوري قـدرت چـالش بـا      فقطمنيت كامل ا ،حالتي

 )preemptive war( دسـتانه  كـه بـه جنـگ پـيش     ،مريكا را نداشته باشد. طبق راهبـرد نـوين  ا
بـرد   شـد و ايـن راه   مـي بايسـت بـه چـالش كشـيده      چالش نيز مي ةمعروف است، حتي اراد

سرد شد. يكي از منتقدان اساسـي ايـن نگـاه و    برد بازدارندگي در دوران جنگ  جايگزين راه
  شناس است. زبان برد چامسكيِِ راه

كنـد،   كـه الالنـد تصـريح مـي     گونـه  . روشن است كه چنين موضوعي پيچيده است و همـان 14
حـال،   اين بارا در چينش خطي رديف كرد.  nature ةتوان از حيث معناشناسي معاني مقول نمي

 ,Lalande←غـرب   ةدر نظـام فلسـف   natureاحث مـرتبط بـا   اي از مب فشردهبراي آگاهي از 

.1985: 667-672; Julia,1991: 189-190. 

»و ضِ واألرو اتاومالس لْكم لَّهل ا ومنَهيا بيرُ مصالْم ه؛ 18 :(مائده »إِلَي(»   اتاوـمخَلَـقَ الس
قِّ وبِالْح ضاألرنَ  وسفَأَح كُمروصو كُمرويرُ صصالْم ه3 :(تغابن »إِلَي(. 
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ذ    « )؛23قيامـت:  ( »إِلَى ربِّها نَاظرَةٌ« )؛12قيامت: ( »إِلَى ربِّك يومئذ الْمستَقَرُّ« .15 ئـموي بِّـكإِلَـى ر
ما  ملْك السماوات واألرضِ وللَّه  و«؛ )44 :(نازعات »إِلَى ربِّك منْتَهاها«)؛ 30: (قيامت »الْمساقُ
ا ومنَهييرُ بصالْم ه؛ 18 :(مائده »إِلَي(»قِّ وبِالْح ضاألرو اتاومخَلَقَ الس و كُمرونَ صسفَأَح كُمروص 

  .)3 :(تغابن »إِلَيه الْمصيرُ
 آن بـه  نگارنـده  و ي افزون استنيازمند تفصيل» با فطرت انساني قرآنانطباق سخن «سخن  .16

) 147-120: 1392 مـنش،  خـوش ( قـرآن  زبـان  هنري و فرهنگي هاي ظرفيت به درآمدي در
  .است پرداخته

  .است شده شنيده قرآن ترجمة اندركاران  دست برخي از بارها تعابير اين. 17
. يابد مي بنيادين اهميتي زبان دربارة گزارشي براي »داللت« و »بازنمايي« مفاهيم به پرداختن. 18

 را آن يـا  نمايانـد  مـي  مـا  به را جهان زبان آيا« كه كرد بيان را ها پرسش اين توان مي رو، ازاين
 چنـين  »كنـد؟  داللـت  غيرزبـاني  چيزهـايي  بـه  توانـد  مـي  زبـان  آيـا « و »سـازد؟  مي ما براي

 ادگـار  ←( دارند پي در را شناسانه شناخت و شناسانه، هستي فيزيكي، مالحظات هايي پرسش
  .280-279: 1388 سجويك، و
 و »انسـاني  و جهـاني  زبـان « منزلـة  به مقدس كتاب قرارگرفتن امكان عدم يا امكان موضوع. 19

 زبـان  آتـي،  هـاي  پانوشـت  در. است مستقل پژوهشي نيازمند آن بر مترتب هاياثر و شروط
  .است شده بررسي حيث اين از اسپرانتو

 از مراد و مبادي، انديشيدن، كه است كتابي باشد، اخالق و احكام كتاب كه آن از قبل ،قرآن. 20
. گشـايد  مـي  ديگـر  هـاي  دانـش  در را آدمي ديدگان و دكن مي بارور و دهد مي آموزش را آن

  .ندارد وجود اسالم جهان انديشگي و علمي هاي حوزه در باور اين متأسفانه
  
  نامه  بكتا

ترجمـة ناصـرالدين علـي تقويـان،      ،فرهنگـي  نظرية در كليدي مفاهيم). 1388( ادگار، اندرو و پيتر سجويك
 پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري. تهران:

 : انتظار.سبزوار ي،خرم يمهد ة، ترجمالعربية اللغة في نالقرا أثر). 1382احمدحسن ( ي،الباقور

 ان.ي: فرهنگنعلي معصومي، تهرا مةترج ،تاريخ در فيزيك). 1372برنال، ج. د. (

 .علمي: تهران ي،عباس شوق ترجمة ،عرب مسئلة). 1329( سنفرال پييركلر،

تصحيح سيدابوالقاسم انجـوي شـيرازي، زيـر نظـر مهـدي       ،حافظ ديوان). 1381الدين محمد ( افظ، شمسح
 : شهاب ثاقب.تهرانالدين خراساني و ديگران،   فپرهام، با همكاري شر

 هاي جيبي. ، تهران: طهوري با همكاري كتابحافظ). 1353هومن، محمود (

: قـم  ،مجيد قرآنشناختي تعليم و تحفيظ  ، پژوهشي در روشقرآن حملالف).  1388( ابوالفضل منش، خوش
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
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 سـدة  دو در قرآنـي  داعيـان  نقش بر مروري با اسالمي الملل بين و بيداريب).  1388( ابوالفضل منش، خوش
 .كتاب بوستان: قم، اخير

 فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،قرآن زبان هنري و فرهنگي هاي ظرفيت به درآمدي ).1392( ابوالفضل منش، خوش
 .ارتباطات و هنر و

، )3 تحولي مرضي شناسي روان( بازپروري و تشخيص هاي روش: زبان هاي اختالل ).1389( پريرخ ،دادستان
 .سمت: تهران

 .نگار: تهرانيونسي،  يمابراه  ترجمة ،افريقا ادبيات ).1368( .آر. او ثورن، دي

، روسـيه  مخفـي  هـاي  پرونده دهندة تكان اسناد پاية بر استالين نامة زندگي نخستين ).1380( ينسكي، ادواردراژ
 : اطالعات.تهرانمهوش غالمي،  ةترجم

 تصحيح صبحي صالح، قم: دار الهجره. ،البالغه نهج). 1353( رضي شريف

، مقدمـه، گـزينش، و تفسـير محمدرضـا شـفيعي      غزليات شمس تبريزي). 1387شفيعي كدكني، محمدرضا (
 تهران: سخن.كدكني، 

 : قلم آشنا.تهران فالمكي، انگيز آريا زند و فرح ترجمة ،موسيقي تاريخ). 1380. (يس هارولد شونبرگ،

 فرهنگ اسالمي. ،السنة و آنبالقر آنالقر تفسير في الفرقان). تا بي( محمد تهراني، صادقي

 .حريك، حارة، العلوم مطبعةلبنان:  ،اللغه فقه في دراسات). 1960( صبحي صالح

 قم: اسالمي. ،الفقيه اليحضره من). 1413( بابويه بن  علي بن محمد صدوق،

 تهران: اميركبير. ،انگليس ادبيات تاريخ). 1387( لطفعلي گر، صورت

 تهران: انتشار. ،قرآن از پرتوي). 1350( سيدمحمود طالقاني،

 .اميركبير: تهران نژاد، ينيح. حس ترجمة ،1960 در تمدن). 1328( ژان فوراسيته،

 اكبر غفاري، بيروت: اعلمي. تصحيح علي ،االحياء تهذيب في البيضاء المحجة ).1403كاشاني، مال محسن (

- 1958 نـاتو  از فرانسه خروج بر آن تأثير و ناتو در انگليس دفاعي سياست دوگل و انگليس). 1384ريمي (ك
 .ايران تاريخ: تهران، م1968

 .اإلسالميةتهران: دار الكتب  ي،اكبر غفار يكوشش عل ، بهالكافي). 1365( يعقوبمحمد بن  يني،كل

 . : اسالميهتهران، بحاراالنوار). تا بيدباقر (ممجلسي، مح

  .سروش: تهران ،تجسمي هنرهاي مصور فرهنگ). 1377( معروف حبيب و پرويز مرزبان،
 سـيد  سياسـي  آراي و هـا  انديشـه  در مسـلمين  انحطـاط  و ضـعف  عوامل و علل). 1380( سيداحمد موثقي،

 .كتاب بوستان: قم ،اسدآبادي الدين جمال

  .سروش: تهران ،چندگونگي پايان گذار، حال در جهاني ارتباطات). 1384( حميد موالنا،
، مقدمـه، گـزينش، و تفسـير محمدرضـا شـفيعي      غزليات شمس تبريزي ).1387محمد ( الدين مولوي، جالل

  كدكني، تهران: سخن.
 .اميركبير: تهران ،تبريزي شمس كليات). 1363محمد ( الدين جالل مولوي،

: وزارت فرهنـگ و  تهـران  سـبحاني، . ه توفيـق  كوشش به ،معنوي مثنوي). 1370( محمد الدين جالل مولوي،
 ارشاد اسالمي.
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 : جامي.تهران، كهن ديني از نو ديدي). 1374مهر، فرهنگ (

  .التراث إلحياء البيت آل مؤسسةبيروت:  ،الوسائل مستدرك). 1408( طبرسي ميرزاحسين نوري،
 ترجمة اسماعيل فقيه، تهران: ني. ،شناسي زبان سياسي هاي جنبه ).1378( فردريك جي.نيوماير، 

تحقيـق شـيخ بكـري حيـاني،      ،االفعـال  و االقـوال  سنن في العمال كنز). 1989هندي، عالءالدين علي متقي (
 .الرسالةبيروت: مؤسسة 

پـژوهش دانشـگاه كمبـريج، ترجمـة احمـد آرام،       ،اسـالم  تاريخ). 1386ام. و آن.ك.س. لمبتون ( هولت. پي.
  اميركبير.  تهران:

 هاي جيبي. ويراستة اسماعيل خويي، تهران: طهوري با همكاري كتاب ،حافظ). 1353هومن، محمود (

 ترجمة كورش صفوي، تهران: هرمس. ،زبان دانش در بنيادين روندهاي ).1385ياكوبسن، رومن (

  ترجمة نسرين حيدري، تهران: سمت. ،زبان آموزش به نگاهي ).1374( جورج ،يول
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