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 سویۀ زبانِ فارسی و تمدّنِ اسالمی رابطۀ دو
 غالمعباس سعیدی

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی ستادیارا

 دهیچک

اند، زیرا زبان پیشرو اندیشۀ بشری و مقدّمۀ درک جهان است و شناسان رابطۀ تنگاتنگی بین زبان و فرهنگ دیدهدر طولِ تاریخ، زبان

گاه حتّی ساز و کار آن را  گذارد و واژگان واز سوی دیگر فرهنگ و تمدن بر زبان تأثیر می. سازدبه نوعی فرهنگ و تمدّن بشر را می

ایرانیان و به تبعِ . ایران در طول تاریخ، شاهد رابطۀ دو سویۀ زبان و ادب فارسی و تمدن اسالمی بوده است. دهدبه نوعی تغییر می

-ز کردهدر همان حال کمك فراوانی به گسترش اسالم و شکوفایی تمدن اسالمی نی اما اندشك وامدار اسالم بودهآن زبان فارسی بی

رسد که این نوشته به رابطۀ دوسویۀ زبان و ادب فارسی و تمدن اسالمی در طول تاریخ پرداخته، در پایان به این نتیجه می. اند

 . پرداختن به یکی و فروگذاشتن دیگری شدنی نیست

 . نزبان فارسی، فرهنگ و تمدن اسالمی، نسبیّت زبانی، آموزش زبان فارسی، تاریخ ایرا: هاواژهدکلی

 مقدّمه

های فراوانی به گسترش اسالم و شکوفایی تمدّن شك، ایران در طول تاریخ وامدار  اسالم بوده است؛ امّا در عین حال کمكبی

های ایرانیان و بی نیاز از زبان و خطّ فارسی، امروز کمتر پژوهشگری است که بی نیاز از آثار و نوشته. پربار اسالمی نیز کرده است

زبان فارسی با هویّت فرهنگیِ بعد از  ". های اسالمی، پژوهشی علمی و قابل قبول انجام دهدبخواهد در بارة اسالم و دانشبتواند یا 

های نخستین که دین اسالم سرزمین فارسی زبانان را منوّر به نور توحید کرد، به کارکردی ارزنده بر گرفته شد و اسالم از همان دهه

ترین تحقیقات و تتبّعات یخی و ادبی که در گوشه و کنار منطقه فارسی زبانان صورت گرفت، عمیقسوای کارهای تفسیری، تار

. . . علمی غزنین، ماوراءالنّهر، هرات، خوارزم، فارس، آسیای میانه، دهلی و_پیرامون علوم اسالمی به زبان فارسی در مراکز سیاسی

ترین آثار علمی را برای جهان ترین و دقیقعرفانی، فارسی زبانان گستردههای ادبی و کالمی و انجام شد، به طوری که در زمینه

ترین زبان جهان توان بر اثر خدمات فرهنگی آنان، زبان فارسی را پس از زبان عربی شاخصاسالم به ارمغان آوردند آنچنانکه می

ایران و اسالم و زبان فارسی بیش از پیش به هم بعد از انقالب اسالمی، سرنوشت  (21: 4961مایل هروی، ) "اسالم به شمار آورد 

این زبانِ . اسالمی، بلندتر و رساتر از همیشه پیش چشم جهانیان قد برافراشته و عرض اندام کرده است_گره خورده و تمدّن ایرانی

باید . سازدمی های دیگر ممکنشود و گسترش آن را در بین ملل و تمدّنیك فرهنگ است که سبب پویایی و جاودانگی آن می

آنچه انگیزه . شودایرانی است که به عنوان حامل این فرهنگ در دنیا شناخته می_بپذیریم که زبان فارسی یگانه رسانۀ تمدّن اسالمی

شود که گویشوران ملل دیگر در سرتاسر جهان به زبان فارسی رو بیاورند و آن را بیاموزند، همین اندیشه و فرهنگ و تمدّنی است می

همین است که گسترش زبان فارسی را در دستور کار مسئوالن فرهنگی کشور  (3: 4922حدّاد عادل، )این زبان حامل آن است  که

های گوناگون دانش بشری از جمله زبانشناسان، رابطۀ تنگاتنگی بین زبان یك در طول تاریخ پژوهشگرانِ زیرشاخه. قرار داده است

به . دانستزبان را پیشرو اندیشۀ بشری می( 4349_4231) 496سوسور. اندن از سوی دیگر دیدهملّت از یك سو و فرهنگ و تمدّن آ

 دهد اعتقاد او زبان مقدّمۀ درک درست جهان است؛ بنابراین از نظر سوسور این زبان است که جهان بینی بشر را شکل می

(Chapman, 2006: 9018) ای ل از دخالت زبان و نظام حاکم بر آن، هیچ اندیشهبه نظر او، قب. سازدو فرهنگ و تمدّن او را می

، (4393_4221) 491ادوارد ساپیر (Saussure, 1916: 155)بندی مشخّصی از جهان ممکن نیست و هیچ مرزبندی و مقوله

مین لی بنجا. گوینددانست که به آن زبان سخن میای و مردمی میواژگان یك زبان را آیینۀ تمام نمای فرهنگ و تمدّن جامعه

 Different Isolates of)، معتقد بود که هر زبان گویشوران خود را با واحدهای معنایی متفاوتی (4314_4231) 492وورف

Meaning) کند کند و این امر امکان درک واقعیّت را و درست و نادرست بودن چیزها را برای گویشوران فراهم میمجهّز می

                                                           
13 

.  Ferdinand de Saussure 
137

 _ Edward Sapir 
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(Chapman, 2006: 9018) است که باید به کمك ذهن ما و  ای در هم و بر هم و به هم ریختهکه جهان مجموعه او معتقد بود

از پیوند دیدگاه دو دانشمند پیشین،  (Carrol, 1956: 213)بندی شود به کمك نظام زبانی موجود در ذهن ما، مرتّب و دسته

 :Richards & Schmidt, 2002)گذاری شد بنیان (Linguistic Relativity) نظریّة نسبیّت زبانییعنی ساپیر و وورف، 

بینی گویشوران آن زبان ارتباط مستقیم جان سخن در این تئوری این است که واژگان و نظام حاکم بر یك زبان با نوع جهان (322

ایرانی در طول _ارتباط مستقیم و تنگاتنگ زبان فارسی و فرهنگ اسالمی (Chapman & Routledge, 2009: 116)دارد 

بعد از گسترش دین مبین اسالم به بیرون از شبه جزیرة عربستان، ایرانیان دو . کندیخ، نظریّۀ نسبیّت زبانی را به نوعی تأیید میتار

 :ها را از ملل و اقوام دیگر متمایز کرده استاند که آنویژگیِ منحصر به فرد داشته

ای از علوم اسالمی ای که در شاخهاند، به گونهتأثیر را بر آن گذاشته اند و بیشترینترین خدمت را به فرهنگ اسالمی کردهبزرگ: الف

  . نیست که یك یا چند ایرانی را جزو بنیانگذاران یا پیشگامان و تأثیرگذاران آن نبینیم

زبان ملّی و این در حالی است که تمام ملل دیگر پس از ورود اسالم به کشورشان . اندزبان خود را با چنگ و دندان حفظ کرده: ب

 . بومی خود را وانهادند و کم کم زبان عربی را به جای زبان مادری خود برداشتند

های پرباری از اند و شاخهبه سخن دیگر، ایرانیان از یك سو سبب رویش و بالش و گسترش فرهنگ و تمدّن اسالمی شده

اند و از سوی دیگر زبان خود را نه تنها وا ان اسالم پیوند زدهفرهنگ ایرانیِ قبل از اسالم را به درخت تنومند و سایه گستر و برافش

اند بلکه با وام گرفتن واژگان زبان عربی، آن را به مقام و مرتبۀ زبان دوّم عالم اسالم و زبان اوّل تشیّع بر ننهاده و از دست نداده

ر به فرد و بی نظیر است، بر اساس نظریّۀ نسبیّت زبانی این استقالل فرهنگی و استقالل زبانی ایرانیان که در دنیا منحص. اندکشیده

بی سبب نبوده که اعراب قبل از اسالم . دو روی یك سکّه هستند و ریشه در روح و روان آزاده و مستقلّ ایرانیان داشته است و دارد

ت، جوش خوردگی و گره خوردگی زبان یك بر پایۀ تئوری نسبیّ. اندگفتهمی( آزاده زادگان)حتّی شاعرانشان به ایرانیان بنواالحرار 

دهد که این شواهد تاریخی نیز نشان می. ها پذیرفته استجامعه با فرهنگ و تمدّن آن، به عنوان یك اصل نظری در تمام فرهنگ

الن این امر، وظیفۀ ملّی و مذهبی بزرگی بر دوش مسئو. ایرانی صادق است_امر دست کم در بارة زبان فارسی و فرهنگ اسالمی

نیاز از کند، باید خود را بیای که کار فرهنگی میهر پژوهشکده و دانشگاه و مؤسّسه: توان گفتای که میگذارد؛ به گونهفرهنگی می

در ادامۀ این مقاله . یگانه راه و بهترین راه گسترش یك فرهنگ، گسترش زبان آن فرهنگ است. های زبانی نبیند و نداندپژوهش

پردازیم تا چگونگی رویش و بالش این دو را در کنار هم و در ایرانی می_های تاریخیِ زبان فارسی و فرهنگ اسالمییابتدا به پیوستگ

سپس به . ایرانی جدایی ناپذیر هستند_دامن هم ببینیم و به این باور علمی و تاریخی برسیم که زبان فارسی و فرهنگ اسالمی

اه و جایگاه این دو در جهان کنونی و اهمیّتشان برای ملّت بزرگ ایران و وظیفۀ مسئوالن وضعیّت موجود این دو مؤلّفۀ همزاد و همر

 . کنیمفرهنگی و سیاسی جهت تعمیق و گسترش و تقویت این دو در سطح جهان، اشاره می

 های تاریخیچالش: اسالمی_زبان فارسی و فرهنگ و تمدّن ایرانی

ستان و انتشار آن در قلمروهای جدید، فرهنگ اسالمی به یکبارگی با مجموعۀ پس از بیرون آمدن اسالم از شبه جزیرة عرب

بدیهی بود که . هایی روبرو شد که هر کدام دین و فرهنگ و آداب و رسوم و بویژه زبان ویژة خود را داشتندمتنوّعی از اقوام و ملّت

از این میان، زبان استثنا بود، زیرا . توانست بپذیرداشت، نمیهای اصیل اسالمی سر ناسازگاری ددین مبین اسالم، آنچه را که با آموزه

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا : تواند داشته باشد که طبق آیۀ شریفۀهای اسالمی منافاتی نمیتنوّع زبانی در یك جامعۀ اسالمی نه تنها با آموزه

، یکی از (49: 13/حجرات) قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ

اند تا ها بیشتر اهمیّت داشتهاز آن گذشته، در فرهنگ اسالمی همیشه مضامین و اندیشه. های قدرت خداوندی استها و جلوهنشانه

های متعصّبی افتاد که قوم عرب در سال چهلم هجری، حکومت اسالمی کم کم به دست عرب( ع)ز شهادت حضرت علی بعد ا. تعابیر

گونه بود که خط و زبان پهلوی، به تدریج این. گرفتنددانستند و فرهنگ و تمدّن اقوام دیگر را به هیچ میرا برتر از اقوام دیگر می

 :توان در حدیث مجعولی دید که ابوهریره به صورت زیر نقل کرده استمهری را میاوج این بی . مورد بی مهری قرار گرفت

: 44ج4111؛ ذهبی، 142 :.م4313مقدسی، ) یعنی زبان فارسی منفورترین زبان نزد خداوند است. "أبغض الکالم الی اهلل الفارسیۀ"

  (416: 49و ج 11
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با دیگر مسلمانان تفاوتی نداشتند و خود را بخشی از  (ع)و حضرت علی  (ص)این در حالی بود که ایرانیان، در زمان پیامبر اسالم 

ایرانیان که از ظلم و ستم و سیستم طبقاتی حکومت ساسانی و خرافات و بدعتهای غیر قابل . دیدندامّت اسالمی و در خدمتِ آن می

. برابر معاندان عرب، با تمام وجود از آن دفاع کردندتحمّل دین زرتشت، به تنگ آمده بودند، به راحتی اسالم را پذیرفتند و حتّی در 

بر پا کردند، با پایمردی و  «قیس بن عبد یغوث»و  «اسود عنسی»های بزرگی که اوّلین مرتدّان عرب و پیامبران دروغینی چون فتنه

نواحی )رد کوفه شدند، مردم سواد کوفه برای اوّلین بار وا( ع)در بحار االنوار آمده است که آنگاه که علی . تدبیر ایرانیان خاموش شد

فرمودند من نمی ( ع)تعداد این ایرانیان آنقدر زیاد بود که حضرت علی . که ایرانی بودند، دسته جمعی به سویش شتافتند (کوفه

حضرت . زیدندرا به نمایندگی برگ «نرسا»ایرانیان شخصی به نام . ای برای خود برگزینیدنماینده. توانم با تك تك شما صحبت کنم

درباره ظلم پادشاهان ساسانی به ویژه خسروپرویز و دلیل  «نرسا»و . هایی از نرسا کردند، در بارة پادشاهان ایرانی پرسش(ع)علی 

-توان گفت که زبان فارسی از سوی نظام سیاسی، نظامی و اداری بنیمی (932: 92ج. ق4932مجلسی، )انقراض آنان صحبت کرد 

دید و تقویت های اسالمی قدر میشد؛ امّا از سوی نظام فرهنگی و آموزهشد و به نابودی کشانیده میس تضیف میعبّاامیّه و بنی

زدة آن زمان ترین یاری رسانان زبان فارسی در اوضاع آشوبشكّ، بزرگدر این میان، مترجمان نخستینِ قرآن کریم، بی. گردیدمی

 . اندبوده

 های سیاسی و اداری  ریشه کن شدن فارسی در حوزه

این امر به . پذیر باشدی آن، کاری نیست که یك شبه امکانبدیهی است که افول یك زبان و جایگزینی زبانی جدید به جا

هنگامی که تازیان ایران را فتح کردند، یك نظام گسترده اداری و دیوانی در برابر خود . شودتدریج و با گذشت روزگار انجام می

ابن )چم و خم آن هیچ سر در نیاوردند؛ بنابراین خود را ناگزیر دیدند تا کشور را بر همان شیوه دیوانی گذشته اداره کننددیدند که از 

این امر . ؛ یعنی دیوانهای محلّی و بومی را با کارمندان و زبان و دفاتری که متداول بود بر جای گذاشتند(122: 4ج   4962خلدون، 

، حکومت (.هـ 26 – 63خالفت )حجّاج، از سوی خلیفۀ اموی، عبدالملك بن مروان . ادامه داشت (.ه 33متوفی )تا زمان حجّاج  

ق به صالح بن عبد الرّحمن، دبیر خود، . ه 12حجّاج در سال . به عهده داشت. ق. ه 33تا  13را بین سالهای  «عراق و مشرق»

ز صالح بن عبدالرّحمن، یك ایرانی به نام زادان فرّخ پیری، دبیر حجّاج قبل ا. دستور داد دیوان عراق را از فارسی به عربی برگرداند

ایرانیان راضی شدند صد هزار . بعد از قتل زادان فرخ، صالح بن عبد الرّحمن دبیر شد. بود که دیوان را به زبان فارسی می چرخاند

صالح نپذیرفت و دیوان رسائل را . ه عربی نشدنی استدرهم به صالح بدهند و او در عوض به حجّاج  بگوید که نقل دیوان از فارسی ب

 : مردانشاه پسر زادان فرّخ اینگونه نفرینش کرد. به عربی برگرداند

عراق و  (4334: 4؛ مصاحب، بیتا ج919: 4ابن ندیم، بیتا ج) .«خدا بیخ و بن تو را براندازد که بیخ و بن فارسی را برافکندی»

ها به زبان عربی تنها دربارة اری تابع حکومت واحد  بودند؛ امّا دستور حجّاج در خصوص نقل دیوانخراسان در دوره اموی، از نظر اد

در عهد خالفت هشام بن عبد  (هشت: 4ج  4961رواقی، )ها بعد به زبان فارسی باقی ماند عراق اجرا شد؛ امّا دیوان خراسان تا سال

، حاکم آن زمانِ عراق و مشرق شد، بیشتر کاتبان (ق. ه 426متوفی )ر، آنگاه که یوسف بن عم(.ق 423 – 413خالفت )الملك 

ق، به نصر بن سیّار، نائب خود در خراسان . ه 421یوسف بن عمر در سال . ها به زبان فارسی بودخراسان  ایرانی بودند و تمام حساب

ور داد که دیگر از مشرکان در کارهای اداری و دیوانی دست نصر بن سیّاربه  یوسف بن عمر. ها را به عربی برگردانددستور داد تا دیوان

اسحاق بن طلیق از نزدیکان  نصربن سیار، برای نخستین بار دواوین خراسان را از . منظور او از مشرکان، ایرانیان بودند. استفاده نکند

  (19: ق. ه 4931جهشیاری، )فارسی به عربی برگرداند 

گرفت و روز به روز داد، زبان عربی نیروی بیشتری میلمروهای خود را از دست میدرحالی که زبان فارسی روز به روز ق

های کتاب (4_ 31: 2ج 4332احمد امین، )آورد به میدان می. . . تألیفات جدیدی در موضوعات دینی چون حدیث، تفسیر، فقه  و

حتّی  (911 _ 923: 4ج 4931، ابن ندیم)شدند می به زبان عربی ترجمه. . . علمی زیادی نیز از زبانهای فارسی، نبطی، هندی و

این  (913: همان)کردند بسیاری از دانشمندان ایرانی نیز، مانند ابن مقفّع و خاندان نوبخت، از زبان فارسی به زبان عربی ترجمه می

های خود را به این زبان ایرانی کتابای که دانشمندان امور باعث شد که زبان عربی در بین ایرانیان جایگاه بلندی پیدا کند، به گونه

نوشتند و حتی شهریاران  ایرانی  نیز که داعیۀ استقالل و ایرانیگری داشتند، زبان عربی را به عنوان زبان رسمی دربار خود انتخاب 

 . کردند و دبیران تازی را ارج نهادند
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-گیرد و نوعی تشکیالت دیوانی در دربارآنان ریشه میدر قرن سوّم حکومت نیمه مستقلّ و مستقلّ طاهریان و صفّاریان پا می

بزرگان خاندان طاهریان، خود مترسّالن و سخنوران ماهری در . تا این زمان زبان رسمی و دیوان رسائل همه جا عربی شده بود. دواند

سر سلسلۀ دودمان طاهریان و ، طاهر بن حسین، الفهرست در ابن ندیم. زبان عربی بودند و در بین عرب به این هنر شناخته بودند

های هر کدام از این دو، مجموعه نامه»: را از شاعران و مترسّالن بلیغ زبان عربی می شناسد و می گوید عبداهلل بن طاهرپسرش 

 (491: 4ابن ندیم،بیتا ج) .«این نامه زیباست. عباسی در هنگام  فتح بغداد مشهور است مأمون به طاهر بن حسیننامۀ . مدوّن دارند

را به عنوان یکی از ادبای عرب معرّفی کرده و نامه ها و اشعارش را  طاهر بن الحسین الخراسانی، العقد الفریدنیز در کتاب  عبد ربّه

بوده، در  وامق و عذرا، کتابی را که حاوی قصّه عبد اهلل  طاهرحتّی گفته اند که  (. . .و 12، 11: 2ج . ه 4111عبد ربه، )آورده است 

اند بلکه از این امر نشان می دهد که طاهریان نه تنها به زبان عربی تمایل شدیدی داشته (62 :4921کی منش، )افکنده است آتش 

ایشان را در »ها می نویسد در بارة آن لباب االلبابشاید به دلیل همین قراین است که عوفی در . اندزبان فارسی نیز رویگردان بوده

گذاری یك دانستند و در پی بنیانها خود را ایرانی  میاین در حالی بود که آن (2: 2ج  4993عوفی، ) .«لغت دری اعتقاد نبود

، به خاطر کتابی که در علّان شعوبیبه  طاهربن حسینحتّی . حکومت مستقلّ ایرانی بودند و از حرکت شعوبیّه حمایت می کردند

دانی و عربی نویسی نوعی فضل به ای بود که عربیشرایط به گونه (24 :4ج   4332احمد امین، )مثالب عرب نوشته بود، جایزه داد 

رفت و شهریاران و نخبگان سیاسی  ایرانی دانستن آن را، جهت پیشبرد امور، الزم می دانستند؛ بنابراین هیچ امیدی نبود شمار می

 . ون آمد و کاری کرد کارستانکه زبان فارسی بتواند دوباره برخیزد و کمر راست کند؛ امّا دستی از غیب بر

 رویش دوبارة فارسی در دامن فرهنگ اسالمی   

دانست را برای خود الزم بلکه واجب می های اسالمی، بویژه معارف قرآنی که هر ایرانیِ مسلمان دانستن آنجا بود که آموزهاین

. و به مرتبه و منزلت زبان دوّم جهان اسالم رساند داند، دست زبان فارسی را گرفت و از حضیض نیستی به اوج عزّت برکشیدو می

 (.ق 431 – 21)توان قرآن را به زبان فارسی برگرداند؟ ابوحنیفه آیا می :های فقهی ایرانیان مسلمان این بود کهیکی از اوّلین پرسش

توانند هنوز به عربی عادت نکرده و نمی توان قرآن را به فارسی برگرداند بلکه برای ایرانیانی که زبانشانمعتقد بود که نه تنها می

. برگردان قرآن را به فارسی بخوانند تا وقتی که زبانشان عادت کند، قرآن را در نماز به فارسی بخوانند، جایز است که در نماز

سورة فاتحه را برایشان خواستند که  (.ق. هـ93متوفّی )ایرانیان از سلمان فارسی  ": گویدکند که میابوحنیفه به روایتی استدالل می

 (91: 4تاجسرخسی، بی) "خواندند تا آنکه زبانشان با عربی خو گرفتایرانیان  آن را در نماز می (او چنین کرد)به فارسی بنویسد 

 : اندشمردهبعدها نیز برخی عرفا، با استناد به رأی ابوحنیفه نماز خواندن را به زبانی غیر از عربی جایز می

اند و ذمّ سرکشان ها گفتهحدّ سخنانبیاء و اولیاء در ترغیب طلب آخرت و مشغول شدن به بندگی و طاعت حق بیجمله . . . "

هر که بر مضمون معانی ایشان سخن گوید، اگر چه عین آن عبارت نباشد الّا در حقیقت همان باشد و لهذا قرآن را . و غافالن کردند

که بر تازی خواندن قادر باشد و اگر به تازی خواندن قادر نباشد، به حنیفه به وجود آندر نماز به پارسی خواندن رواست پیش ابو

این امر، صرف نظر از درستی یا نادرستیِ آن، به این  (941 – 949: 4911سلطان ولد، )اتّفاق تمام مذاهب به پارسی خواندن رواست 

الم، فارغ از تعصّبات نژادی و زد و بندهای اداری و سیاسیِ فرمانروایان نکته اشاره دارد که قوم ایرانی و زبان فارسی از همان صدر اس

های دیگر اگر و فرماندهان تازیِ آن روزگار، در دامن فرهنگ و معارف اسالمی جایگاهی بلند یافته بود که نسبت به اقوام و زبان

انی مسلمان و پاک نهاد که در امور مختلف یار و مشاور شك، وجود سلمان فارسی به عنوان یك ایربی. تر هم نبودپایین، باالتر نبود

دانند که سلمان را اوّلین کسی می، در برخی کتب تفسیری و فقهی نیز. استبوده، در این امر بی تأثیر نبوده ( ص)پیامبر اسالم 

 :، به فارسی برگردانده است(ص)قرآن را با اجازه شخص پیامبر 

وی را . دستوری خواست تا قرآن به پارسی به قوم خویش نویسد _و سلّم( و آله)ی اهلل علیه سلمان فارسی از مصطفی صلّ. . . "

هذا القرآن الّذی أُنزل علی : آنگه به آخر آن بنبشت. چنین گفتند که وی قرآن بنبشت و پارسی آن اندر زیر آن بنبشت. دستوری داد

      (2: 4ج4913اسفراینی، ) "و سلّم (و آله)صلّی اهلل علیه  –حمّد ، این است قرآن که فرو فرستیده آمده است بر م(ص)محمّدٍ 

زمان با نزول وحی، توان گفت که ترجمۀ متون اسالمی، بویژه قرآن کریم به زبان فارسی، از همان زمان پیامبر و همبنابراین، می

اند که آثار ای بودهژه علوم قرآنی، ایرانیان برجستهدر طول تاریخ نیز، با آنکه در میان پیشگامان علوم اسالمی، بوی. آغاز شده است

وطنان خود در این های همزبانی، از معارف قرآنی و پژوهشاند، عامّۀ مردم به دلیل ناهمسنگی به عربی از خود به جای گذاشتهگران
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های این کتاب اند، معارف و آموزهکردهمیهای علوم قرآنی از همان آغاز سعی برای همین، برخی از چهره. اندبهره بودهها بیزمینه

متوفّی )و عمرو بن عبید  (.ق. هـ 413یا  412متوفّی )ضحّاک بن مزاحم بلخی خراسانی . الهی را به فارسی برای ایرانیان  بیان کنند

ضحّاک شاگرد . اندیم بوده، از اوّلین مفسّران و مترجمان ایرانی قرآن کر(.هـ233متوفّی )و موسی بن سیّار االسواری  (.ق. هـ411

، در بلخ و مرو و (496: 4921غالمی جلیسه، )بوده و علم تفسیر را از وی در شهر ری آموخته  (.ق. هـ 33متوفّی )سعید بن جبیر 

ضحّاک کتابی در تفسیر  (614: 9ج4962شهابی، )آموخته است سمرقند و بخارا مدّتی اقامت داشته و به کودکان قرآن و علم می

و طبری در تفسیر خود از آن نام برده و ( 19: 4ج 4964آل قیس، )برد ته است که حاجی خلیفه در کشف الظنون از آن نام میداش

؛ امّا از گزند ایّام جان (122: 4921بغدادی، )ظاهراً نام کتابش تفسیرالقرآن بوده  (21: 41ج4961طبری، )به آن استناد کرده است 

زرکلی، )نوشته بوده است  التّفسیرو بن عبید از بزرگان و بنیان گذاران معتزله بوده و کتابی به نام عمر. سالم به در نبرده است

گوید که از مفسّری ایرانی به نام موسی بن سیّار االسواری سخن می البیان و التبیین،جاحظ، در کتاب معروف خود  (24: 3ج4321

در  ": نویسدت او در فارسی با فصاحتش در عربی برابری داشته است و میهای جهان بوده، زیرا که فصاحدر نظر او از شگفتی

خواند و ای از کتاب خدا را مینشستند و او آیهتازیان در سمت راست و ایرانیان در چپ او می. نشستمجلس خود که مشهور بود می

گفت و کسی در ر آن را برای ایشان به فارسی میکرد و تفسیسپس به ایرانیان رو می. کردآن را به عربی برای تازیان تفسیر می

  (962: 4ج. ق. هـ4142؛ جاحظ، 916: 4ج4911ناتل خانلری، ) "گویدیافت که به کدام یك از این دو زبان بهتر سخن مینمی

ترجمۀ  نخستین ترجمۀ کامل و رسمی از قرآن کریم به نام( ق. هـ 966تا  931مدّت حکومت از )در زمان منصور نوح سامانی 
شده و مردم و فقیهان و متشرّعان با های پراکنده و غیر رسمی از قرآن کریم انجام میبا آن که ترجمه. انجام پذیرفت تفسیر طبری

گیران، از فقیهان مسلمان بیند برای بستن دهان متحجّران و خردهاند، امیر سامانی الزم میکردهها آشنا بوده و اعتراضی نمیآن

 :رد مبنی بر این که ترجمۀ قرآن و تفسیر آن به زبان پارسی جایز استفتوایی بگی

گفتند . پس علماء ماوراء النّهر را گرد کرد و این از ایشان فتوی کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی برگردانیم. . . "

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ : ی نداند از قول خدای عزّ و جلّ که گفتروا باشد خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی مر آن کسی را که او تاز

  (3: 4ج4961طبری، ) "(1: 41ابراهیم، )رَسُولٍ إِال بِلِسَانِ قَوْمِهِ 

های دینی و زبانی ایرانیان باز کرد بعد از این ترجمۀ رسمی بود که ترجمۀ قرآن و تفسیر آن به زبان فارسی جای خود را  در پژوهش

 . سازی شدآفرینی و واژهتوانمند شدن این زبان بویژه در امر واژگان و واژه و باعث

 های قرآنی در رشد و تکوین زبان فارسی نقش ترجمه

. های ترجمه شده، زبان فارسی این افتخار را دارد که در کنار متن مقدّس قرآن نشسته باشدبینیم که در قرآنهنوز هم می

دانند، حقیقت این که گسترش فرهنگ اسالمی در قلمرو ایران را سبب تضعیف زبان و ادب فارسی می برخالف نظر برخی کژاندیشان

که   زبان فارسی از آن زمان که به عنوان ترجمه در کنار متن مقدّس قرآن  "آیمش از عهده برون گویم و میمی "است و من 

گواه شاهد صادق در آستین  ". ر دیده است و بر صدر نشسته استهمیشه قد "نشین تو از تو به باید هم "که نشست، به حکم آن

ای است از قرآن کریم کنم که ترجمهترین متن به جای ماندة فارسی اشاره میبه عنوان شاهد صادقی بر ادّعای خود به قدیم :"باشد

ها وی و ناشناخته بودن بسیاری از آن واژههای آن با زبان پهلبا توجّه به شباهت فروان واژه "متن این ترجمه . به نام قرآن قدس

آقای دکتر علی رواقی که این ترجمه را در سال  (413: 4ج4924: میر باقری فرد و دیگران) "آید ترین نثر فارسی به حساب میکهن

ترجمه بسیار به چاپ سپرده، معتقد است که این  ترین برگردان قرآن به زبان فارسیکهن: قرآن قدسخورشیدی با عنوان  4961

ترین نثر فارسی که قدیماین (بیست و دو تا بیست و چهار: 4961, رواقی) ارجمند است و تا کنون مانندی برای آن شناخنه نیست 

مهمترین دلیل، آن است که برخی از فرهیختگان ایرانیِ علوم قرآنی به دلیل استقبال و . دلیل نیستای از قرآن کریم است بیترجمه

اند و این گویش همه جا و همیشه در های زبان فارسی ترجمه کردهافزون ایرانیان مسلمان، قرآن کریم را به یکی از گویشنیاز روز

نشینی و همراهی با این متن مقدّس، قدر یافته و بر صدر نشسته و دست به دست گشته و دهان به دهان سایۀ قرآن و به دلیل هم

شك این امر یکی از دالیل اصلی برکشیده شدن این گویش به مقام و مرتبۀ یك زبان رسمی بی. چرخیده و به دست ما رسیده است
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ترجمۀ نادرست و مسخ کالم "مترجمان قرآن و به طور کلّی تمامی مسلمانان را عقیده بر آن بوده و هست که . 493نیز بوده است

است که برای هر کلمۀ عربی معنی واقعی و معادل دقیق الهی گناهی نابخشودنی است، همین امر مترجمان باسواد را بر آن داشته 

از آنجا که مخاطبان فوری مترجمان قرآن و حدیث،  (4313: 3ج4913یاحقی، )"پارسی آن را بجویند و در ترجمۀ خویش بیاورند

یا بسیاری از : انداند، این مترجمان خوش ذوق و باسواد یکی از دو کار را کردهگفتهمردمی بودند که به زبان فارسی سخن می

که اند، یا اینهای دستوری و آوایی را از گویش همین مردم برگزیده و در ترجمه خود به کار بردههای واژگانی و حتّی ساختمعادل

 های قرآنی گنجینۀ با ارزشی است کهفرهنگنامه. اندسازی بردههای بالقوّه و بالفعل زبان فارسی دست به واژهبا توجّه به توان

در خود حفظ کرده ، های ساخته شده به دست آنان راگوهرهای نابی از واژگان محلّی و گویشی مترجمان گوناگون، به همراه واژه

 . توانیم یافتها میای که امروز در برابر هر واژه و اصطالح قرآنی چندین برابرِ فارسی از دل این فرهنگنامهاست به گونه

عبّاس های سیاسی و اداری و نظامی، از اعراب بنی امیّه و بنیهایی که در حوزهبر خالف بی مهری این گونه بود که زبان فارسی

. دیده بود، در دامن پرمهر فرهنگ و تمدّن اسالمی از نو بالیدن گرفت و البتّه دین خود را به این فرهنگ پویا و بالنده نیز ادا کرد

وسیلۀ پیشینیان فرهنگ دوست مسلمان در مراکز علمی چونان بلخ و بخارا، غزنی، هزار و اندی سال تالش و حرکت فرهنگی که به "

های علوم قرآنی، حدیث نبوی، شعر و ادب، طبّ به عمل آمد و صدها تألیف، تصنیف و ترجمه در زمینه. . . خراسان، فارس، خوارزم و

پیشکش . . . اخالق، سیاسات مدن و آئین کشورداری و روحانی و جسمانی، کالم، اصول و فقه، عرفان و تصوّف، تاریخ و جغرافیا،

-جهان اسالم و عالم بشریّت گردید و سبب شد که در فرهنگ اسالمی زبان فارسی در کنار زبان عربی از اعتبار و رونق خاصّی و ویژه

عربی، در شناخت فرهنگ اسالمی  ای برخوردار گردد آنچنانکه بتوان هماره زبان فارسی را پس از زبان عربی، و شاید به موازات زبان

-با تمام زیبایی –توانیم پیکرة فرهنگ اسالمی را توان گفت که در عصر حاضر نمیحائز اهمیّت دانست به طوری که به جرأت می

ۀ های عربی و فارسی را در تتبّعات و تحقیقات و بر تراشیدن مجسّمبر تراشیم، مگر اینکه جانب اهمیّت و اعتبار زبان –هایش 

که قرار است به قول پژوهشگر با  _حال چنانچه بخواهیم این پیکره  (21: 4961مایل هروی، ) "اسالمی متوجّه شویم و توجّه دهیم

نمایندة تمام عیار فرهنگ تشیّع یا به سخن دیگر فرهنگ و تمدّن ، _فرهنگ، نجیب مایل هروی، از فرهنگ اسالمی تراشیده شود

    . ارسی جایگاه نخست یا دست کم جایگاه برابر را نسبت به زبان عربی خواهد داشتاسالمی باشد، زبان ف_ایرانی

 های پیش روچالش: اسالمی_زبان فارسی و تمدّن ایرانی

شكّ زبان فارسی به خاطر مسائل تاریخی و مفاهیم ارزشمندی که با خود داشته و دارد و به سبب این که یگانه رسانۀ یك بی

برای جایگاه زبان فارسی و . هایی برای دویدن و رشد کردن داشته و دارددار است، در جای جای دنیا ریشهفرهنگ و تمدّن ریشه

 :توان در نظر گرفتبندی زیر را میداران آن در سطح دنیا، تقسیماسالمی و طرف_تمدّن ایرانی

 . نندککشورهای افغانستان و تاجیکستان که هنوز مردم آن به زبان فارسی صحبت می (4

 . شبه قارّة هند و کشورهایی مانند هند و پاکستان و بنگالدش (2

 . کشورهای آسیای میانه و حوزة قفقاز مثل ازبکستان و آذربایجان و ترکمنستان (9

 . . . کشورهایی مثل ترکیّه و چین و اندونزی و کشورهای منطقۀ بالکان و کشورهای عربی بویژه مصر و لبنان و سوریّه و (1

 جهان غرب و ژاپن (3

 قارّة آفریقا (6

  (491: 4913یارمحمّدی،  :.ک. ر). مهاجران ایرانی در برخی کشورها بویژه اروپا و آمریکا (1

کشد و از حدّ این مقاله خارج است؛ بنابراین نگاه مختصری به برخی از سخن در بارة هر کدام از هفت محور باال سخن را به درازا می

که به زمان حکومت مسلمانان فارسی زبان به ( هند)علمی و هنری در شبه قارّه , های عظیم ادبیگنجینه": ندازیمامحورهای باال می

های بلندی و افتخار از طرف کشورهای سرزمین پهناور مزبور به جهانیان معرّفی ترین سرچشمهوجود آمده و امروز به عنوان بزرگ

دانشگاه در  96در هند حدود . دهدایرانی را به خوبی نشان می_عنوی فرهنگ اسالمینفوذ م( 11: 4939شهریار نقوی، ) "شودمی

                                                           
493

ه عنوان زبان بیشتر پژوهشگران معتقدند که زبان فارسی، بعد از اسالم، در اصل گویشی بود که از خراسان برخاست و تمام نواحی ایران را در نوردید و ب _ 

 ( 44: 4929ن کامیار، وحیدیا)رسمی از سوی ایرانیان پذیرفته شد 
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دانشگاه در دورة کارشناسی عمومی برنامۀ آموزشی  211دانشگاه در دورة کارشناسی و حدود  21دورة کارشناسی ارشد  دکتری و 

در پاکستان و بنگالدش نیز، کم و بیش . شغول هستندها به تدریس ماستاد زبان فارسی در دانشگاه 431زبان فارسی دارند و حدود 

بولتن خبری گزارش شورای گسترش زبان و ادب فارسی، تیرماه  :.ک. و ر 494: 4913یارمحمّدی، )وضع به همین صورت است 

خبر از  توان گفت که در هند و حتّی پاکستان، فارسی تنها یك زبان نیست بلکه یك فرهنگ است کهمی (24، ص49، شمارة 4914

پیوندهای تاریخی و  (4912رادفر،  :.ک. ر)دهد های دیر و دور میاسالمی در شبه قارّة هند از سال_های قوی تمدّن ایرانیریشه

آغاز شده ( پیش از میالد 126_322)فرهنگی ایرانیان و مردمان شبه قارّة هند و پاکستان از زمان پادشاهی داریوش هخامنشی 

مسلمانان چین هنوز در عقد . ، در دورة اسالمی شدّت یافته و تا کنون ادامه داشته است(236_233: 4912، پروفسور محمّد باقر)

به  بانگ نمازبه جای وضو،  آبدستهای فارسی و در نماز از واژهقبول کردم و  قبول کردی؟ازدواجشان از اصطالحات فارسی 

کنم به قصد گزاردن نماز پیشین به آبدست می "هایی از نوع جمله. کنندبه جای مناره استفاده می بانگ جایجای اذان و 
در اندونزی نیز  (4913و یارمحمّدی  4919صدیقیان،  :.ک. ر)هنوز در بین مسلمانان چین رایج است  "نیّت نزدیکی به پروردگار

قبور علماء و عرفا زیارتگاه . شودبرگزار می عزاداری در ایّام عاشورا در انرونزی مفصّل. فرهنگ ایرانی اسالمی نفوذ عمیقی داشته است

در ( هجری 299متوفّی به سال ) سیّد شریف خیر بن امیرعلی استرآبادیآرامگاه یك دانشمند معروف ایرانی به نام . مردم است

 4121ی به سال متوفّ) نائینا حسام الدّینآرامگاه ایرانی دیگری به نام . سوماترای شمالی قرار دارد که مورد توجّه مردم است

ها گذشت روی مزار ما آب فوّاره سال ": شودهای فارسی دیده مینیز در سوماترا هست که بر سنگ قبر آن این عبارت( میالدی

و یارمحمّدی،  4919اقبال،  :.ک. ر)  "گذریمچرا روی مزار دیگران با غرور می. یك لحظه است عمر انسان. فشارید و باد صبا وزید

های اسالمی و ظرفیّت _های انبوه و استوار فرهنگ ایرانیعه و بررسی هر کدام از محورهای هفت گانۀ باال ما را با ریشهمطال (4913

استفاده از این . کندهای آبدار افشاندن آشنا میپیدا و پنهان این فرهنگ جهت جوانه زدن دوباره  و شاخ و برگ در آوردن و میوه

گاه ممکن است که مسئوالن ما زبان و فرهنگ را در کنار هم و مانند دو روی یك سکّه بدانند و از بن استعدادهای پیدا و پنهان آن

 . فرهنگ بسیار سخت بلکه نشدنی استزبان و زبان بیدندان باور داشته باشند که گسترش فرهنگ بی

ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان را ، برنامۀ کارشناسی 4912/  4/  21ریزی در جلسۀ مورّخ شورای عالی برنامه       

ها، امید پس از تصویب این برنامه و شروع دورة کارشناسی ارشدِ آموزش زبان فارسی در دانشگاه. ها اعالم کردتصویب و به دانشگاه

شت نزدیك به دو دهه و رفت که مسائل برون مرزی مربوط به زبان و فرهنگ ایران اسالمی سر و سامانی بیابد؛ امّا پس از گذمی

ترین مشکل در این زمینه ندیدن زبان و بزرگ. دانش آموختگی افراد زیادی در این رشته، هنوز اندر خم یك کوچه هم نیستیم

برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی . فرهنگ در کنار هم است که این امر از همان آغاز مشهود بوده است

میتۀ زبانشناسی تهیّه و پیشنهاد و سپس تصویب شده است، برای همین امور فرهنگی در آن دیده نشده یا بسیار زبانان، در ک

شاید بهتر بود که این برنامه با همکاری گروه زبانشناسی و یك نهاد فرهنگی بویژه نهادی که در امور برون . کمرنگ دیده شده است

های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، یا به آن شده است که رایزنی نتیجه. شدکند، تنظیم میمرزی فعالیّت می

های دیگر جز آموزش زبان فارسی دهند یا جهت آموزش زبان فارسی به خارجیان، از دانش آموختگان رشتهزبان فارسی اهمیّتی نمی

اسالمی _نهادهای فرهنگی متعدّدی که با فرهنگ ایرانیمشکل دیگری که در این زمینه مشهود است این است که . کننداستفاده می

نمونه را، چند سالی است که از ادغام . مرزی سر و کار دارند، کوچکترین همکاری و ارتباطی با هم ندارندو زبان فارسی در بعد برون

این دانشگاه به تربیت طلّاب . ستراه اندازی شده اجامعه المصطفی العالمیّه مدارس علمیّۀ خارج از کشور، دانشگاه بین المللی 

. آیند تا دروس حوزوی بخوانندهر ساله تعداد بسیار زیادی از طلّاب خارجی سراسر دنیا به دانشگاه می. خارجی اختصاص یافته است

این . شوندیآموزند و سپس وارد تحصیالت تخصّصی و حوزوی خود مزبان فارسی را می دورة تمهیدیّهای به نام اینان ابتدا در دوره

در . های آموزشی خوبی تهیّه و تدوین کرده استدانشگاه تا کنون در آموزش زبان فارسی به خارجیان بسیار موفّق عمل کرده و متن

ها را با تکیه بر بعد آموزش سمعی و بصری نیز مواد آموزشی خوبی تهیّه کرده و موفّق بوده است؛ امّا متأسّفانه تمام این موفّقیّت

برای همین با تمام . های علمی و تئوری غافل بوده استشخصیِ نیروهای مؤمن و متعهّد خود به دست آورده و از جنبه تجربۀ

های زبانشناسیِ از سوی دیگر گروه. هایی داردهایی که داشته در روش تدریس و در انتخاب متون آموزشی هنوز ضعفپیشرفت
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بهره های کاربردی و تجربی آموزش زبان فارسی بیفارسی به خارجیان دارند، از جنبه هایی که کارشناسی ارشد آموزش زباندانشگاه

-های این رشته، به دلیل دور بودن از فضای کاربردی و تجربی، با توجّه به نیازهای موجود نوشته نشدهنامهبسیاری از پایان. اندمانده

آموختۀ آموزش زبان نگارنده که دانش. ل و کاربرد کارایی چندانی ندارنداند، در عمهای مادّی و معنوی بردهاند و با آنکه هزینه

و  جامعه المصطفی العالمیههاست که در آموزش زبان فارسی به خارجیان تجربه اندوخته و با فارسی به خارجیان است و سال

ی و فرهنگی وجود داشته باشد کار همکاری دارد، معتقد است که تا این گسست و فاصله بین نهادهای علم های فرهنگیرایزنی

 . یابدفرهنگ و زبان ما در بیرون مرزها آنگونه که باید و شاید سر و سامانی نمی

 فرجام سخن

اسالمی رابطۀ تنگاتنگی _دهد که این زبان در طول تاریخ رفته رفته با فرهنگ و تمدّن ایرانیپیشینۀ زبان فارسی نشان می        

اند و تألیفات زیادی که در این باره ت خدمات فرهنگی بسیار زیادی که ایرانیان به اسالم و فرهنگ اسالمی کردهبه علّ. پیدا کره است

اند، زبان فارسی هم اکنون به عنوان زبان دوّم جهان اسالم و زبان اوّل جهان تشیّع و یگانه رسانۀ فرهنگ به زبان فارسی داشته

ای زند، چارهدر دنیای کنونی که پردازش و جابجایی اطّالعات حرف اوّل را می. ه استاسالمی در سطح جهان شناخنه شد_ایرانی

ای بهتر از زبان چه رسانه. هایی جهت گسترش و تبلیغ فرهنگ خود در سطح منطقه و جهان داشته باشیمنداریم جز این که رسانه

 . گه داشته استهایش را هنوز زنده نفارسی که خود از دیرباز در جای جای جهان ریشه
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