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ژتمدبژیاا ا.ژ

 مقدمه

هـای سـازد تـا دگرگـونیاین امکان را فراهم می «علم تمدن»کانتسنی، بر این باور است که 
بـه منظـور شـناخت  (Koneczny, 1962: 317)ا از هم تشخیص دهـیم تمدنی و اشکال آن ر

های تمدنی و اشکال آن ضروری اسـت کـه فهمـی جـامع از متییرهـای درونـی و دگرگونی
اثرگذار بر تمدن در اختیار داشته باشیم. در این وضعیت به دو نوع تحلیل نیازمنـدیم؛ یکـی 

. در بخش نخست با طرح این پرسش کـه ها و دیگری تحلیل ارتباط میان آنهاتحلیل ویژگی
هـا تقلیـل از ویژگـی فهرسـتیشـود؟ تمـدن بـه گیری یک تمدن میچه چیزی باعث شکل

توان به اقتصاد، فرهن ، اصول  اخالقـی، دیـن، زبـان، سـبک هنـری، یابد. در پاسخ میمی
گاهی که در هر تمـدن خاصـی  ساختارهای اجتماعی و سیاسی و... اشاره کرد؛ البته با این آ

( در گـام دوم Melleuish, 2004: 235ممکـن اسـت مهـم باشـند ) عوامـلتنها برخی از این 
شناسی است. تمدن دانش   ۀد. این امر کارویژچگونگی ارتباط میان این عناصر باید تبیین شو

شناسی، همانند تاریخ، تمدن موضوع مورد مطالعه و شناسایی است؛ با این تفاو  در تمدن
 .دهدسازی رخ میکه مطالعه با مشارکت در فرایند تمدن

توانـد در ضــمن هــا و رویکردهـای جدیـد مــیبـازخوانی تحـوال  تــاریخی بـا نظریـه
ها های جدیدی را در پی داشته باشد. در پرتو استفاده از نظریهگشاییافق های علمی،نوآوری

ای یا موضوعی از تاریخ را اقتبا  کـرده و در درون یـک دسـتگاه های نقطهتوانیم روایتمی
شود نقش زبان در تحوال  تمدن اسـالمی رو تالش میتحلیلی قرار دهیم. در پژوهش پیش

حـوزه اعتبـار تمـدنی مـورد بـازخوانی قرارگیـرد. مـراد از  یبا استفاده از چهارچوب تحلیلـ
سـازی و هایی است که پیامدهایی همچون تیییر اجتماعی و قـدر تحوال  تمدنی، تحول

المللـی را بـا قرار گرفتن در چرخه تولید و بازتولید در داخل و بسط و گسترش ارتباطا  بین
هایی طرح در تحوال  تمدنی چنین پرسشخود به همراه دارد. به منظور فهم مسائل موجود 

هـا ایفـای نقـش تواند در تولید و بازتولید تمدنشود: زبان اساسًا چگونه یا چه زمانی میمی
توانـد در تواند ارتباطا  یک یا چند ملت را بهبود بخشد؟ زبان چگونه مـیکند؟ چگونه می

د؟ یا اینکـه زبـان چگونـه و انتقال مفاهیم علمی در درون یک قلمرو تمدنی نقش آفرینی کن
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االذهانی از تمدن یا یک امـت را ایجـاد تواند در یک گستره تمدنی، فهمی بینچه زمانی می
هـا، چگونـه بـا اسـتفاده از کنتـرل زبـان و کند؟ یا از سـویی دیگـر در رقابـت میـان تمـدن

دسـتور سازی  یک تمدن یا امت یا حتی یـک جامعـه در های آن، تیییر  جهت  قدر قابلیت
هـا پـس از پایـان منازعـه نظـامی، های میان قدر گیرد؟ یا اینکه چرا در رقابتکار قرار می

( ملـت شکسـت تالش حداکثری برای نابودی خط، زبان، مذه  و... )عناصر تمـدن سـاز 
ها ایـده یـا فرضـیه نخسـتینی مطـرح گیرد؟ به منظور پاسخ به این پرسشخورده صور  می

تمدن رابطه قوام بخشی متقابل وجود دارد. بـه ایـن صـور  کـه زبـان  شود: میان زبان ومی
در تمدن اسالمی وحی )یا آنچـه از عـالم معنـا  -متأثر از ایده هدایتگر یا همان قل  تمدن 

یابد و در گام دوم بسط و گسترش می -رسد اعم از قرآن و مسیر اهل بیت علیهم السالم(می
ود. استمرار این چرخه، بازتولید تمدن را موج  شمحمل و ظرف بسط و گسترش تمدن می

های تمدنی تالش برای تیییر زبان یا خط، تالشی در راستای تیییر ارتباط شود. در رقابتمی
شود با بازخوانی تاریخ تمدن اسالمی، برای هـر یـک از ایـن با قل   تمدن است. تالش می

آنها تبیین شـود. یـا بـا اسـتفاده از  مسائل و موارد شواهد موجود بررسی شوند و روابط میان
اند، تأییدهای علمی ارائـه ها پرداختههایی از این پرسشآرای اندیشمندانی که پیشتر به جنبه

بـه نقـش زبـان در تمـدن  -حـوزه اعتبـار تمـدنی -شود. در ادامه پس از ارائه بحث نظری 
شـود بـا تطبیـق نظریـه، اسالمی به مثابه یک حوزه اعتبار  پرداخته خواهد شد و تـالش مـی

تحلیل مورد نظر ارائه شود. در این پژوهش سیر تاریخی تحوال  زبانی مد نظر نیست، بلکه 
 بررسی زبان با رویکردی نظری است.

 پیشینه پژوهش 

تـوان بـه دو اثـر )یـک رسـاله و یـک کتـاب( اشـاره کـرد کـه در بررسی پیشینه پژوهش می
هـایی اسـت کـه مـورد اهتمـام باقی پیشینه پژوهش تألیفرو دارد و هایی با اثر پیششباهت

نگارنده بوده است. بدیهی است بخشی از آثار تألیف شده مربوط به زبان، به حـوزه تـاریخ، 
شود که به مواردی همچون نقش زبان در گسترش شناسی مرتبط میفرهن  یا مطالعا  زبان

راهکارهای ایافاده از تالانا ث بالقاله »ه کند، مانند مقالفرهن  و تمدن اسالمی و... اشاره می
)نقوی و « زبا  و ادبیات گاریث در گتارع گرهبگ و تیف  این ث طث گرا بف ر انث شف 
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 شناسی به بحث زبان پرداخته است.(. این مقاله که بیشتر از جنبه زبان9979رادفر، 
 تأثیرگـذاری روند و شیعی والیی اندیشه تمدنی عناصر در تأملی»رساله دکتری با عنوان 

 رویکـرد از اسـتفاده بـا دارد ( تـالش9998)حسین زاده دیلمـی، « المللبین سیاست بر آن
 عناصـر میـان محقـق پـژوهش این در. دهد ارائه المللبین سیاست از متفاوتی فهم تمدنی،
 کرده مقایسه المللبین روابط در موجود هاینظریه همچنین و شیعه والیی اندیشه در تمدنی

 قـرار کـانون در تحلیـل ایـن در پایه مفاهیم عنوان به را استقالل و رقابت کلیدی مفهوم دو و
 سیاست در تمدنی مستقل   تحلیل   یک و مستقل نظری ارچوبهچ یک پژوهش دهد. اینمی
 الملـلبین سیاست به تحلیل موجود تمدنی دانش اسا  بر صرفاً  و دهدنمی ارائه المللبین
که امـروزه تحلیـل تمـدنی از کند. در حالیبیشتر جنبه انتزاعی و آرمانی پیدا میپردازد و می

ای است که محقق به آن ورود نکرده سیاست بین الملل، حوزه مطالعاتی مستقل و قوام یافته
 روابل » عنـوان با کتابی در (9998محرو ) عطا عبدالخبیر و صالح است. همچنین امانی

 سـطح و منظـر از المللبین روابط به تا کنندمی تالش «تیفنث و د بث رو کردی: الیل بین
 دینی مفهومی عنوان به امت واژه نظیر و مترادف تمدن واژه کتاب این در. بنگرند امت تحلیل

 مرسـوم تحلیلی هایالیه که است این انتخاب این علت. است شده گرفته نظر در اسالمی و
 نظام در موجود هایپدیده برخی تحلیل برای الزم توانایی فاقد را معاصر المللبین روابط در

 تمـدنی رویکرد از استفاده با است شده تالش کتاب، این در رواین از و انددانسته المللبین
 رویکـرد از اسـتفاده منظـر از اثر این. شود پرداخته المللبین روابط بررسی به( محورامت)

مفهومی و تطبیق دقیق بـر  و نظری مدل کتاب این در اما است، مرتبط پژوهشاین  با تمدنی
 .شودنمی ارائه نمونه موردی یا یک متییر مشخص

هـایی اسـت کـه نگارنـده در با وجود این، بخشی از پیشینه پژوهش مربوط بـه پـژوهش
های ناظر به مباحث نظری ها و تألیفهای اخیر بر آن تمرکز داشته است. برخی از مقالهسال

ای با عنوان ابط بین الملل که پشتوانه نظری بحث حاضر است. نگارنده در مقالهتمدن در رو
به چگونگی تبدیل شدن تمدن به یـک قاعـده تحلیلـی اشـاره « تیف  با   ابا ی ح تحلی »

در این پژوهش که از رنـدال کـالینز اقتبـا  شـده « حوزه اعتبار تمدنی»کرده است. مفهوم 
دستیابی به یک قاعده تحلیلی از تمدن است. مقاله دیگـر است، در حقیقت ادامه و تقویت 
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است که در آن تالش شده است به ابعاد اثرگذاری « واکاوی تأثیر تیف  بر ییایت خاررث»
هایی همچون هویت تمـدنی، تولیـد دولـت تمـدنی و... بـر سیاسـت تمدن از طریق مؤلفه

قسمت دیگری « الیل   بیندولت تیفنث و کبشهری در رواب»خارجی پرداخته شود. مقاله 
پژوهشی نگارنده است که به طور خاص بـه ماهیـت دولـت تمـدنی و تمـایز آن از از تمدن

الملـل اشـاره شـده اسـت.  همچنـین در مقالـه های آن در روابط بیندولت ملی و کاربست
بـه بخشـی از رویکردهـای نظـری « الیلل  بانث گرانظری در  باظرات تیفنث رواب  بلین»

الملـل پرداختـه اسـت. در مقالـه به مقوله تمدن و تأثیر آن بر تحلیـل از روابـط بـینموجود 
الملـل، بـا ای بر اسا  آراستگی روابط بـینرو تالش شده است یک پژوهش بین رشتهپیش
مندی از یک قاعده تحلیلی مشخص )حوزه اعتبار تمدنی(، به بررسی یک متییر کلیدی بهره

ه هویتی )جهان اسالم( با هدف دستیابی بـه فهـم راهبـردی از )زبان( در یک قلمرو و گستر
 جایگاه زبان در تطّورا  جهان اسالم معاصر ارائه شود.

 ارچوب تحلیلی: حوزه اعتبار تمدنیهچ. 1

الملل بـرای سـنجش و تبیـین حوزه اعتبار تمدنی، سرفصلی است که در ذیل دانش روابط بین
الملل ارائه شده است. پـیش فـر  نخسـت ایـن بین ها به عنوان کنشگر در نظامقدر  تمدن

( و 2413، بحث نظری این است که تمدن یک فرایند است نه یـک وضـعیت )ر.ک. نـوروزی
ر برخوردارند رگرا هستند. یعنی هم به لحاظ درونی از تکثّ ر و تکثّ ها اموری متکثّ تمدنهمچنین 

از منظـر فراینـد  .(see. Katzenstein, 2010 & 2011)و هم با محیط بیرونی خود تعامل دارنـد 
ها یک عینیت یکپارچه و تمدن شناسی این استدانستن تمدن، مفرو  نخست در باب تمدن

رهایی برخوردارند که چگـونگی بلکه در درون خود از تعدد و تکثّ  متصل  و یکدست نیستند؛
شـود فرهنگی تبدیل میترین ساختار هویت یعنی تمدن به گسترده ؛سازدتعامل میان آنها را می

هـا و... حضـور خواهنـد ( که در آن ادیان، مذاه ، اقوام، نژادها، زبان9825 :9909، مردن)
خـود تمـدن در وضـعیت  داشت و همه در راسـتای تعـالی یـک تمـدن فعـال خواهنـد بـود و

 گذشـتنهای درونـی خـود در حـال لفهؤثیر روابط میان مأبرساختگی قرار دارد و مدام تحت ت
هـای راهها در وضعیت درونی خود به مثابه یک صـراط هسـتند کـه به تعبیر دیگر تمدن است.
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 (.babaei, 2014و  2414، بابایی .ک.دهند )رمختلفی را در درون خود جای می
اسـتفاده کـرد   «9تمـدنی پرستیژ قلمرو» اصطالح از تمدن قدر  تبیین منظور به کالینز رندال

(Collins, 132- 147) بـا تحلیل مفهـومی نـو و جدیـد   در اصطالح از این کاتزنشتاین. جی پیتر و
برد و با تلفیق و همراهی این دو اصطالح کنشگری تمدن در سیاسـت  بهره «دولت تمدنی»عنوان 

ثمره این بحث ظهور آثار مختلفی است کـه ( Katzenstein, 2001: 151)الملل را تحلیل کرد بین
در روابـط  -نظیر چـین، ایـران، ترکیـه و...  -های مختلف تمدنی های دولتبه تحلیل کنشگری

نـوروزی،  ;see. coker, 2019; Jacques, 2009; weiwei, 2012) الملـل پرداختـه اسـتبـین
 اعتبـار حوزه از مراد. داندمی اجتماعی ارتباط و اعتبار قلمرو یک مثابه به را تمدن . کالینز،(2416
 صـور  فرهنگـی قـدر  به اتکا با که است تمدن اثرگذاری حوزه تمدنی، منظم قلمرو یا تمدنی

 بنـابراین. دارد فرهنگی مرکز چند یا یک که است نظمی مثابهبه  تمدن کالینز منظر از زیرا گیرد،می
 ,Collins) گیـردمـی بـر در را فرهنگی تنوع هم و اجتماعی فعالیت هم نظم، قلمرو مثابه به تمدن

 از و افکنـده پرتو خود از بیرون متییر نیروهای از بسیاری بر اعتباری حوزه این هایجذابیت( 133
 اسـت ممکـن اثرگـذاری ایـن. کنندمی نفوذ دیگر برخی در و گذرندمی تمدنی هایحوزه برخی

 اسـت بـاور ایـن بر کالینز رندال. باشد متییر نزدیک یا دور فواصل به نسبت اثرگذاری نوع به بسته
 اثرگـذاری مـراد بلکـه نیسـت؛ فیزیکـی اثرگـذاری صـور  به فواصل در اثرگذاری این نحوه که

 هـایقابلیـت به توجه با که است تمدنی هر اثرگذاری گستره تمدنی، اعتبار حوزه. است ایشبکه
 هکـ اسـت وابسـته هـاییفعالیت به تمدنی هر قدر  رو،این از. است شده فراهم آن برای تمدنی

 تـأثیر بشـر زنـدگی هایعرصه تمامی بر امر این. دهدمی اهشک یا افزایش را آن اعتبار و جذابیت
 هـایپویـایی. گیـردمـی لکشـ آن تـأثیر تحت تمدن این اعضای رفتاری هایپویش و گذاردمی

 عوامـل بلکـه شـوند، داده کـاهش سیاسـی یا اقتصادی عوامل به توانندنمی تمدنی هایسیاست
 در کـه شودمی اثبا  ایتاریخی هاینمونه با امر این. دارند بسیاری اهمیت میان این در فرهنگی

 اعتبـار حـوزه همچنـان امـا بودند، ماندهعق  اقتصادی لحاظ به نظامی شکست یا ضعف زمان
نظـامی  و اقتصـادی مسـلط مراکـز از بسـیاری برای که عظیمی منابع از استفاده با را خود تمدنی

                                                           
1. zone of Civilizational prestige 
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 (. Katzenstein, 151-156; Collins, 132) کردند حفظ داشتند، جذابیت
ها تعریف نماییم باید  بودیییم  دو هدی   اگر بخواهیم حوزه اعتبار تمدنی را به شاخص

متییرهــا و عناصــری در یــک گســتره تمــدنی اســت، کــه ســب  اعتبددات تمدد نآ بر ادد   ا  
شود. این ه میگیری و به عبار  بهتر تولید و بازتولید تمدن در آن گستربخشی، ارتباطقدر 

متییرهای اثرگذار ممکن است که مذه ، زبان، هنـر، معمـاری، اقتصـاد، و... باشـند کـه 
ممکن است نسبت به یکدیگر از تقدم و تأخر برخوردار باشند. این تقدم و تأخر در جایگـاه 

در میان (. 9991کند )ر.ک. نوروزی، به نحوه ارتباط آنها با ایده هدایتگر تمدن بازگشت می
وصـف  دلب تیلف  وامل اثرگذار، هر عاملی که در نقطه کانونی تمدن قرار گیرد، به صفتع

شود. بنابراین هر تمدنی از این منظر از یک ایده هدایتگر، که به مثابه قلـ  تمـدن عمـل می
برخی این ایده هدایتگر و نقطه کانونی را امـور  (see. Nasr: 2009)کند، برخوردار است می

های ماتریالیستی( یا صنعت، تکنولـوژی، قـدر  افزاری نظیر اقتصاد )نظریهمادی و سخت
ای، داننـد و برخـی نیـز بنیـان آن را امـور معنـوی، انگـارههای رئالیستی( مینظامی )نظریه

دانند کـه در نقطـه کـانونی سـاخت متافیزیکی و هنجاری نظیر دین، اخالق، زبان، و... می
(، 1551)سیدحسـین نصـر  ،(2171)نولـد تـویین بـی آر گیرنـد.هویت تمدنی قـرار مـی

 ها امـر معنـوی اسـت.و... بر این باورند که نقطه کانونی تمدن( 2461) فوکوتساوا یوکیچی
دهـد و هـا از دریچـه احیـای دینـی رخ مـیبر این باور است کـه احیـای تمـدن ،تویین بی

صر نیز دیـن را بـه عنـوان گذرد. سیدحسین نها و روح افراد از مسیر دین میرستگاری تمدن
تمدن  دارد عقیده (215 -221: 2461) گیرد. یوکیچیها در نظر میکانون و قل  همه تمدن

سـازد و بقیـه از دو سطح مادی و معنوی برخوردار است که سطح معنوی روح تمدن را مـی
دا  این امر گیرند و نتایج و تولیهای بعد قرار میامور برونداد امر معنوی هستند که در مرتبه

 معنوی هستند. 
 واقعی رقابت. باشد نیز تمدنی رقابت برای معیاری تواندمی تمدنی اعتبار همچنین حوزه

 همـه در تـاریخ گـواهی بـه رقابـت، ایـن رکـن تـرینمهم. نیست نظامی تمدنی رقابتمیان
 تمـدن یـک معیار گسترش سب  که است فرهنگی منازعه و رقابت تمدنی،میان هایدرگیری

 کـانون در اینکـه یـا اسـت تمدن بیرون سمت به تمدن کانون از معیار گسترش این. شودمی
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 از. شودمی تمدنی گستره در آنان جذب سب  و دهدمی رخ نظامی مهاجمان به نسبت تمدن
 زمانی. دارد وجود مستقیمی ارتباط آن معیار گسترش و تمدن یک واقعی قدر  میان رو،این
. شودمی نال  برتر معیار یک مثابه به آن معیار شود،می دیگر تمدن از ترقوی تمدن، یک که
 معیـار ایـن که است مهم تمدنی اعتبار حوزه بحث و تمدنی تحلیل جنبه برای این، وجود با
در دوره معاصر یا  دموکراسی از تبعیت مانند) شود پذیرفته داوطلبانه طور به و شود «درونی»

 از را ضـعیفی معیارهـای تواننـدمی تنها ضعیف هایتمدن(. افتاد آنچه در دوره میول اتفاق
 قابلیـت ایـن از و( Mozaffari, 2002: 47) کننـد خلـق پذیرش و کاربرد حیطه و مقیا  نظر

دهند یا در زمـان  تسری پیرامون محیط به را شده خلق معیارهای بتوانند که نیستند برخوردار
 هنگام شکست نظامی بتوانند خود را بازتولید کنند.ها یا مواجهه و هجوم دیگر تمدن

در موضوع حوزه اعتبار تمدنی بحث زبان از این جهت اهمیت دارد کـه در هـر تمـدنی 
رسـد قلـ  و ایـده یک ایده هدایتگر و به اصطالح قل  تمدن وجـود دارد کـه بـه نظـر مـی

تمـدن، موجـ   هدایتگر تمدن اسالمی وحی )قرآن( است. اما صرف وجود ایـده هـدایتگر
شود، بلکه هر تمدنی شدن و انضمامی شدن آن فراهم نمیایجاد تمدن یا به اصطالح جاری

دست یابـد. حـوزه اعتبـار تمـدنی بخـش « اعتبار تمدنی»بایست به یک حوزه یا قلمرو می
شود. رابطـه انضمامی و قابل لمس و مشاهده هر تمدن است که موج  شناسایی تمدن می

بخشی متقابـل اسـت؛ یعنـی بـه نده تمدن و ایده هدایتگر تمدن رابطه قوامدهعناصر تشکیل
ها از حوزه اعتبار بیشتری برخوردار مـی یابد، تمدنمیزانی که عنصر زبان یا مذه  بسط می

دهنده اصلی یـک تمـدن، و ایـده هـدایتگر تمـدن و شوند، به دیگر بیان میان عناصر تشکیل
رسد در کنار شاخص ام بخشی متقابل وجود دارد. به نظر میحوزه اعتبار تمدنی آن، رابطه قو

بخـش قابـل  -هـا شـود(، دین/مذه  )با تعریفی گسترده و عام از آن که شامل همـه نحلـه
ترین متییر ، متییر زبان را بتوان مهم -دانندها را برآمده از ادیان میتوجهی از متفکران تمدن

کند. بدون توجه به مؤلفه زبان، امکان فهم حـوزه میدانست که حوزه اعتبار تمدنی را ایجاد 
پذیر نیست. فهم قبض و بسط تمدن، بدون فهم قبض و بسط اعتبار تمدنی یک تمدن امکان

 زبان میسر نیست.
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ارچوب هاعتبار تمدنی به عنوان یک چبنابراین در مباحث مربوط به تمدن پژوهی، حوزه 
تـوان بـه تحلیـل عناصـر ارچوب میهتحلیلی یا یک نظریه مطرح است. با استفاده از این چ

یا خیر، بر اسا   هستن مختلف موجود در تمدن پرداخت. آیا این عناصر از عناصر اثرگذار 
سپس بر اسا  نوع و میزان گیرد. نوع ارتباط آنها با ایده هدایتگر، تمدن مورد بررسی قرار می

گیرند. در ادامه با هدف تطبیق اثرگذاری در تمدن و در محیط پیرامونی مورد بررسی قرار می
نظریه بر مورد مطالعاتی و بررسی جایگاه زبان و نقش اعتبار بخشی آن در تمدن اسالمی به 

 بحث درباره رابطه زبان و تمدن در تمدن اسالمی خواهیم پرداخت.

 . حوزه اعتبار تمدنی1نمودار
 های پژوهش()منبع: یافته

 زبان در تجربه تاریخی تمدن اسالمی. 2

شـود تـا قـبض و در این بخش بر  اسا  چهارچوب تحلیلی حوزه اعتبار تمدنی تالش مـی
بسط دانش زبانی در تمدن اسالمی مورد بازخوانی موردی قرار گیرد. در این بازخوانی تالش 

که زمانی که زبان در تمدن اسالمی با کانون تمدن اسالمی در ارتباط  شود نشان داده شودمی
یابد و در گام دوم، محمل و ابـزار توسـعه و گسـترش تمـدن اسـالمی گیرد بسط میقرار می

از ایده هدایتگر تا حوزه اعتبار تمدنی
قوام بخشی به ایده هدایتگر 
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شود و ایـن فراینـد در شود. این فرایند به صور  بازخورد مجدد، سب  گسترش زبان میمی
کنـد: دوره صـدر اسـالم، دوره دوره اشاره موردی مییک چرخه قرار دارد. این بررسی به سه 

 . 9های نیر نربی میانه )صفوی، گورکانی، عثمانی(، و دوره معاصرتمدن

 تحوالت زبانی در سرآغاز تمدن اسالمی. 1 -2

ترین تحوالتی بود که در جهـان در دوره نخست تمدن اسالمی، تحول زبانی یکی از اساسی
ای را تجربه کرد و به سطحی از زبان عربی چنان تیییرا  گسترده ،عرب رخ داد. در این دوره

تـا پـیش از  (Marcinkowski, 2005: 1)قابلیت رسید که توانست، محمل و ظرف تمدن شود 
 صـرفاً  -شـعر داشـت  عرصۀرنم سطح بسیار باالیی که در علی -ظهور اسالم، زبان عربی 

نشین بود کـه قابلیـت شفاهی افراد بادیه نالباً و اصطالحا  ساده و  هاواژهیک زبان بدوی با 
؛ اما اسالم همین زبان محدود به را نداشتزیکی، دینی و فلسفی یهای علمی، متافارائه ایده

 نشین را تبدیل به یک زبان قدرتمنـد و پیچیـده، بـا تـرا   ها و اصطالحا  اعراب بادیهلیت
در بسـیاری از  ،مهم شد. در نتیجههای برجسته و ننی مکتوب ساخت که زبان نال  تمدن

ها نظیر علم، دین، الهیا ، ادبیا ، اقتصاد، فقه، علوم اجتماعی و سیاسی بـه عنـوان عرصه
تـرین معجزاتـی شـناختی یکـی از مهـمزبان مرجع مورد استفاده قرار گرفت. این تحول واژه

ان یکـی از بایسـت بـه عنـوبه انجـام رسـیده اسـت و مـی است که از سوی پیامبر اسالم
زبانی در قـرآن  یاین ارتقا سرآناز سازی مورد بررسی قرار گیرد. نمونه عالیهای تمدنبنیان

و سپس زبان محاوره و زبان علم با ارتبـاط گـرفتن بـا وحـی تبـدیل بـه  شودکریم نمایان می
ارتباط زبان عربی با ایده هدایتگر تمـدن، یعنـی وحـی  .شودهای دنیا میقدرتمندترین زبان

و  رنم ظاهر ساده قرآن، قرآن سطوح معنایی مختلفی داردعلیسب  ارتقای زبانی شد؛ زیرا 
. قرآن منبع الهـام های معنایی در بسط و گسترش زبان عربی نقشی مهمی ایفا کرداین سطح

 ,Gulen)و ... شده است  نهایضا ، فقشناسان، روانشناسان، ق، جامعهخطیباندانشمندان، 

بسط زبان عربی به عنوان حوزه اعتبار تمدنی سب  شد که تمـدن اسـالمی نیـز  (193 :2006
شـاه فـرد بـود. ارتقا یابد. این ارتقا یا ارتفاق به تعبیر شاه ولی الله دهلوی بسیار منحصـر بـه

                                                           
 ها ارائه شده است.اعی ندارد و بر اسا  ذوق و پیشنهاد به منظور تسهیل بررسیتمبندی مبنای اجاین تقسیم. 9
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بابی بـا  المی و فلسفه آن نوشتهکه درباره فقه اس اللا البالغایجتالله دهلوی در کتاب ولی
بـه بحـث توسـعه بشـری )ارتفـاق( و  ابداع کرده است. در این بـاب« ارتفاق در فقه»عنوان 

تکامل جامعه انسانی بر اسا  وحی الهی پرداخته است. وی در این بخش، زبان را از جمله 
و بعـد از  ( کـه قبـل962: 9تـا[، جاست )دهلوی، ]بی ارتفاقا  در تمدن اسالمی برشمرده

بعثت، زبان عربی به واسطه ارتباط با وحی دچار تحول شده است. به عنوان مثال در مباحث 
انـد اقتصادی مفاهیمی نظیر بیع، ربا، خمس، زکا ، دیه، صدقه، انفاق، و... واژگانی قرآنی

شدن به زبان و ادبیا  عرب، حول محور آن مباحث علمی )فقه( و عملـی  که پس از افزوده
گرفت. این تحول هم در حوزه دانشی برونداد داشت و هم در حوزه کنش اجتماعی که  شکل

 سب  رونق بازار اسالمی شد. 
تحول دانشی دیگری که ارتباط مستقیم با وحی دارد، تولد و ظهور ادبیا  عـرب اسـت؛ 
زیرا هرچند بعضی از اصطالحا  و مفاهیم ممکن است که در زبان و ادبیـا  جـاهلی نیـز 

داشت؛ اما با کاربردی شدن در حوزه دین اسالم، از بسط معنایی برخوردار شـد و بـا  وجود
تعیین قواعدی برای فهم و تفسیر آن سب  تولید علوم جدیدی نظیـر ادبیـا  عـرب شـد. در 
دوران قبل از اسالم، علم مستقل و مدون ادبیا  عرب وجود نداشته اسـت و پـس از ظهـور 

فهم متن مقد  و تفسیر آن تدوین شد. بـه عنـوان مثـال علـم اسالم است که این علم برای 
آموختـه  نحو را ابواالسود دوئلی ابداع کرد که به اقرار خود ایـن علـم را از حضـر  علـی

عـرو ، لیـت، های (. این فرایند، برای ادبیا  عرب در شاخه79: 9909است )ابن ندیم، 
ارتباط دیگری  (.170: 9979)زیدان، علم صرف، بالنت و... تکامل را در پی داشته است 

وجـود دارد بـه شـباهت بـین تبعیـت قواعـد صـرف و  در بخش ادبیا  که بین زبان و تمدن
نحو/گرامر و تبعیت تمدنی وجود دارد؛ بـه عنـوان مثـال از روی دو جملـه کـه یـک معنـا را 

اجتماعی اسـت بندی توان برداشت کرد که یکی از آنها بیانگر فرهنگی با طبقهرسانند میمی
تـر اسـت بیـانگر فرهنگـی تر و نیررسمیاما ساده ؛تر استو دیگری با اینکه فهم آن راحت

مانند تمـایز میـان زبـان  (Westcott, 1995: 26)  سوادتر استقبلی بی است که در مقایسه با
های تر است، نسبت به زبانفصیح عربی که به زبان قرآن و بیان طبقا  تحصیل کرده نزدیک

تـوان در چنین تحـوالتی را مـیمحلی عربی که نمادی از زبان افراد نیرتحصیل کرده است. 
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تحوال  صرفی و نحوی هنگـامی  .مشاهده کردعربستان ن ظهور اسالم در یهای نخستدهه
رسمی شدند، زبان و گفتار و نوشتار مـردم  ثیر قرآن، تبدیل به قواعد نوشته شده وأکه تحت ت

کید اسـالم بـر أر آن به شد  تیییر کرد. بخشی از این تحول ریشه در تثیأجامعه نیز تحت ت
خـالف  بـردر اسـالم  مکتـوب بـودن قـرآن دارد. نوشـتن و سوادآموزی و مهار  خواندن و

تشـویق  امـر و مهـار  خوانـدن کتـاب مقـد  به فراگیری دانش و، نامنؤمسیحیت همه م
هـا در بسیاری از عرصه زبان عربی ،در آناند. ثمره این فرایند در وضعیتی ظاهر شد که شده

نظیر علم، دین، الهیا ، ادبیا ، اقتصاد، فقه، علوم اجتماعی و سیاسی به عنوان زبان مرجع 
توان گفت های معطوف به زبان و لیت، میبنابراین در بخش دانشمورد استفاده قرار گرفت. 

گسترش در گام بعد گسترش که ظهور دین اسالم سب  بسط و گستر  زبان شده است. این 
ــرزمین ــرون س ــل و بی ــالمی در داخ ــدن اس ــت تم ــته و تقوی ــی داش ــالمی را در پ ــای اس ه

چنان رونقی برخوردار بود که محدود به پیراون دین اسـالم نمانـد و  گستردگی زبان ازاست.
 نوشتند، مسیحی یـا یهـودی بودنـدکه به زبان عربی مینی بسیاری از فیلسوفا طی این دوره،

(Hodgson, 1974: I,430مسیحیانی که زیر سلطه حکومت اسـالمی بودنـد تحـت تـ .)ثیر أ
خود را به زبان عربی نوشتند، همانند حتی مباحث دینی  فرهن  عربی قرار گرفتند و سرانجام

زبان از  و دور که مسیحیت را به آسیای مرکزی و چین بردند های نسطوری در خاورمسیحی
دانشمندان یهودی اسپانیا نیز نالبًا در حوزه  (Melleuish, 2004: 240)سریانی استفاده کردند 

پرداختنـد کـه نوشتند و دقیقـًا بـه همـان موضـوعاتی مـیفلسفه و نجوم را به زبان عربی می
 .(Collins, 2004: 144)نها اهتمام داشتن  دانشمندان مسلمان به آ

 های غیر عربی( )تمدن تحوالت زبانی در دوره میانه تمدن اسالمی. 2 -2

است کـه بـا  ق( 727) مراد از تمدن دوره میانه اسالمی در اینجا، بعد از فروپاشی عباسیان
حمله میول رخ داد و با جذب میول در حوزه اعتبار تمدنی جهان اسالم،  تحوال  تمـدنی 

تمدنی پیشین از جنبه سـخت  فروپاشی. در این دوره نیز به وجود آمدجدید در جهان اسالم 
( بـا عناصـر وحـی/ مـذه امـا اسـتمرار ایـده هـدایتگر تمـدن ) ؛و نظامی صور  گرفـت

دهنده تمدن )دانش، زبان، و...( سب  شد که تمدن اسالمی بتواند نیروهای مهـاجم تشکیل
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ها بـه دیـن اسـالم و تیییر دین و زبان میول ،آن ۀو نتیج کندرا در گستره تمدنی خود جذب 
 تمدنی بوده است. ادامه این فرایند به ظهور سه حوزه تمدنی صفوی عرصۀهای فعال در زبان

، یعنی استقالل م(2727-2217) ، و گورکانیم(2113-2111) ، عثمانیق(156-2242)
بخش قابل توجهی از تاریخ این سه سـرزمین کـه در کامل گستره تمدن اسالمی منجر شد. 

هـای پوشانی دارد که شامل قرناند با یکدیگر همه را ساختهمجموع تمدن اسالمی دوره میان
ترین ویژگی این دوره تاریخی، نیرعربی مهمشود. شانزدهم، هفدهم و هجدهم میالدی می

های آن است. در این دوره، تمدن اسـالمی در قالـ  چنـد گفتمـان تمـدنی کـه بودن تمدن
گسـتره کـالن  ایجـادیعنـی  ؛تشکیل شده بود ،توان از آن به تمدن)های( اسالمی نام بردمی

های متعدد تمـدنی را جـای داده اسـت و هـر گفتمـانی بـر تمدنی که در درون خود گفتمان
 های بومی خاص خود، نوع متفاوتی از تمدن اسـالمی را محقـق کـرده اسـتاسا  قابلیت

، ویژگـی میویژگی نیرعربی بودن این دوره از تمدن اسال در کنار (.2412، نوروزی .ک.)ر
یعنی تمـدن  هستیم؛ر زبانی شاهد تعدد و تکثّ  بارز و شاخص آن در بحث زبان این است که

هـای خود که زبان عربی بود، زبانمحتواساز اسالمی دوره میانه، ضمن حفظ زبان اصلی و 
را نیز در راستای تکامل و توسعه تمدنی بـه خـدمت گرفـت. بـه دیگـر بیـان از  جوامع دیگر

هـای متعـدد پذیری بسیار باالی زبانی و استفاده از قابلیتبارز این دوره انعطاف هایویژگی
در این دوره چـه های مختلف برای توسعه و پیشرفت و بسط حوزه اعتبار تمدنی است. زبان

گرا یا دهلی و چـه در اصـفهان، دانـش آمـوزی بـا خوانـدن بوسـتان و در استانبول و چه در آ
شد.وجود یک ساختار آموزشی مشابه در جهان اسالم که در آن تنوع گلستان و قرآن آناز می

آموزشی )عربی/فارسی( لحاظ شده بود، در تحوال  دانشی و ارتباطی جهان اسالم نمایـان 
نگاشت نالبًا به زبان شد. دانشمندی که در دهلی یا اصفهان یا استانبول کتاب علمی میمی

تأثیرهـای  نالبًا به زبان فارسی بود. به دیگـر بیـان عربی بود و شعر شاعران در هر سه قلمرو
قرآن بر حوزه تمدن اسالمی صرفًا محدود به حوزه علم و دانـش عربـی نشـده اسـت، بلکـه 

انـد کـه گوی با الهام از قرآن، شعرهای فارسی بسـیاری را سـرودهبسیاری از شاعران فارسی
 بسیاری از اشعار سعدی، حافظ، مولوی، سنایی، عطار، ناصرخسرو و حتی دورههای نمونه

معاصر نظیر اشعار اقبال، سلمان هراتی و... بر این امر اذعان دارد )ر.ک. موسوی؛ صالحی 
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این تنوع زبانی ارتباط علمی و فهم مشترکی در این قلمروها ایجاد کرده  (. 2471اصفهانی، 
و ین دوره زبان عربی به عنوان زبـان علـم )اعـم از دینـی و نیردینـی( در ابه دیگر بیان  بود.

 )شـعر، ادبیـا  و...( و سیاسـی فرهنگـی هـایفارسی به عنوان زبـان معیـار بـرای تعامـل

. گرفـتو گفتگوهای روزمره بر اسا  زبان محاوره صور  می )مکاتبا  رسمی( فعال بود
پـذیر نیسـت و بخشـی از ه زبانی امکانتمایز مشخص میان این سه حوز هر چند تعیین خط  

به زبان نیرعربی و بخشی از ادبیا  و شعر و... به زبان نیرفارسـی فعـال  قطعاً  حوزه دانشی
های خاص شناخته شـده ها به زبانیک از این حوزه   هرم هرأبوده است؛ اما نقطه اوج و ر

ثیر أران در ایـن دوره تحـت تـهای علمی ایـبودند. به عنوان مثال در ایران، زبان علم و حوزه
 دلانال )فقه(، زبان عربی بود. هر چند که بر متون علمی پیشین نظیـر  زبان وحی و منبع علم

های فارسی متعددی نگاشته شده بود؛ اما زبان معیار برای مباحث علمی سینا، شرحابوعلی
و ادیبـان در دربـار پادشـاهان  شـاعراندر مقام نگارش، زبان عربی بود. حضـور  مخصوصاً 

هـای تمـدنی اسـت. دهنده اهمیت زبان و شعر فارسی در ایـن گسـترهمیول، هند و... نشان
ها بودند زبان ترکی آذری بود. ترک همچنین زبان محاوره در بین درباریان و نظامیان که نالباً 

 ,floor and Herzig)تساخهای پیرامونی را به خوبی ممکن میاین امر امکان تعامل با حوزه

2012: 23; savory, 2007: 2 & 205, & 222; and see Marcinkowski, 2005)  
های متمایز تمدن اسالمی را انعطاف زبانی گستره تمدنی سیدحسین نصر یکی از ویژگی

برخالف تمدن غربی که بر اساس  حدادز اباس)ی ینتاشکل  ا        شمرد. اسالم بر می
این تمـدن  .حجود داردیمی سه ابسن رربی  فسرسی ح ترکی تمدن اسالدر گرفته است؛ 

های جیرافیایی و اقلیمی بیشـتری بـوده در مقایسه با تمدن اروپایی نربی نه تنها شاهد تنوع
 :Nasr, 2009)  بیشتری را در زمینه قومیتی و زبانی را نیز شاهد بوده اسـتاست، بلکه تنوع 

(، تمدن اسالمی زبانش عربـی، فکـرش 42 :9966) کوبو به تعبیر عبدالحسین زرین (16
ر بسیار فارسی، خیالش هندی و زورش ترکی است و این تعبیر نشانگان روشنی بر تنوع و تکثّ 

سازد که برخی از آن به ژئوتمدن یـاد این وضعیت حالتی را می باال در تمدن اسالمی است.
 ، زبان  نربی مسیحیت   ترین زبان  مهمکه در تمدن نربی، در حالی (see: wei: 2012) اندکرده

های زبانی خیلـی کوچـک، بـه های اروپایی، تنها و به استثنای گروهالتین بود و تمامی زبان
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یعنی عربی، فارسی و ترکـی  ؛یک خانواده واحد متعلق هستند، سه زبان اصلی دنیای اسالم
( ایـن Nasr, 2009: 16-17) متفـاو  از هـم هسـتند متعلـق بـه سـه خـانواده زبـانی کـامالً 

گستردگی زبانی در سه حوزه عثمانی، صفوی و گورکانی چنان عمیق بود که امروزه حتـی در 
بسـیار زیـادی از زبـان  هـایحوزه جنوب شرق آسیا نظیر زبان تایلندی ما شـاهد وجـود اثر

 .(see. Marcinkowski, 2005) هستیمفارسی 
دانـد و گولن و نصر منبع تمـدن را دیـن مـیهمانند شاه ولی الله دهلوی، بهارالدین احمد 

آنچـه  دانـد.هـا مـییکی از کارکردهای دین اسالم درگسترش تمدن را گسترش و تقویت زبـان
کنـد. بررسی می یداند، بهارالدین احمد آن را در تمدن ماالیگولن آن را تقویت زبان عربی می

هـا و جنوب شرقی آسیا، ساختمان های مسلمان بر خالف پیروان سایر ادیان در شرق وماالیی
ها در سـوماترا برپـا کردنـد نسـاختند. ها و بوداییبناهای یادبود چشمگیری همانند آنچه هندو

اسـت آنچه مورد توجه ماالیی بود جنبه زبان بود که در بحث از تمدن کمتر به آن پرداخته شده 
(ahmad, 2009: 77.) نشـود تمـدن واقعـی بـه دسـت  ها دریافتند که اگر به زبان توجهماالیی

دو زبانی که پیشـتر در ایـن منقطـه از آن  -آید. آنها به جای استفاده از زبان جاوایی و پالی نمی
از زبان ماالیی به منزله ابزاری برای انتقال مفاهیم اسالمی به مردمی که تیییر  -شد استفاده می

های دیگر نظیـر سانسـکریت، یر زبانهویت داده بودند، استفاده کردند. زبان ماالیی تحت تأث
ها فقط به واژگانی در حیطه نیازهای روزمره مثـل فارسی، چینی، جاوایی و... بود؛ اما این زبان

های بازگانی محدود بودنـد. بـا ظهـور اسـالم در ایـن منطقـه، قلمـرو نذا، تجار  و فعالیت
زبان عربی و زبان قرآن بـود. از متافیزیکی و الهیاتی  دانش واژگانی جدیدی دریافت کرد که به 

تری از دانش دینـی قـرار پایین های متعدد، این واژگان را عموم مردم که در سطحطریق نگارش
یافتند از طریق آموزش عمومی حضور می« مدرسه»داشتند، درک کردند. معمواًل آنهایی که در 

رفتنـد. مصر، مکه یا مدینه مـی بهآشنایی بیشتری با این مفاهیم پیدا کرده و برای ادامه تحصیل 
هـای های سانسکریت بسیاری در زبان مـاالیی وجـود دارد کـه در رسـالهاگرچه هنوز هم واژه

دینی و متافیزیکی آورده شده است؛ اما این کلما  معنای متناس   جدیدی با توجه به دیـدگاه 
را که معانی درونی و بیرونـی  زبانی ،ثیر اسالمأها تحت تماالیی اند.متافیزیک ماالیی پیدا کرده

زندگی و واقعیت را که در واقع الزمه پیشرفت تمدن به معنای واقعی است گسترش دادنـد و در 
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ها واقع ماالیی این تمدن جنبه متافیریک واقعیت با جنبه فیزیکی  ماهیت  خلقت ترکی  شد. در
هـای مختلـف ی در زمینـههایبا گسترش زبان مناس ، فرهن  و تفکر خود را با نگارش رساله

شناسـی، الهیـا  و فلسـفه، فقـه و صوفیسم، کیهـان علمی ننی کردند. دانش در مورد خلقت  
 آموزش دادهحقوق، اخالقیا  و پزشکی، هیئت، داروسازی و... در مدار  و مساجد مذهبی 

جاوا  نظیر آسیای جنوب شرق، ،به بعد نیز ماالیی در برخی از مناطق شانزدهمشد و از قرن می
. فقیهانی نظیر نورالـدین الرانیـری بـه ثیر گذاشتأفریقا تآهای اندونزی و جنوب و سایر جزیره

های متعددی نظیر متافیزیک، الهیـا  و سـنت زبان ماالیی مطال  متعددی نوشتند و موضوع
اری را بررسی کردند که پیشتر در ماالیی این اتفاق رخ نداده بود. الرانیری، همچنین آث پیامبر

و... مطـالبی نگاشـت.  های دانش، ایده خلقت در بیـان پیـامبردرباره ماهیت  دانش، شاخه
تـر های بزرگهای اندونزی و بخشادبیا  و فرهن  ماالیی تأثیر بسیاری بر جاوا و سایر جزیره

ی بـه یاین امر حـاکی از آن اسـت کـه ادبیـا  و فرهنـ  مـاال آسیای جنوب شرقی گذاشت. 
و ایـن تأثیرگـذاری ریشـه در  درثیر گـذاأتمدن رسیده که قادر است بر سایر نقاط تـسطحی از 

 . (ahmad, 2009: 74-81) ارتباط گرفتن آن با ایده هدایتگر، یعنی وحی دارد

 )دوره منازعه زبانی( تحوالت زبانی تمدن اسالمی در دوره مواجهه با مدرنیته غربی. 3 -2

و  فرایندی ایجابی داشته ه شواهد موردی بود که نالباً های بخش نخست و دوم ناظر ببررسی
هـای مـرتبط بـا اند. در بخش سوم بـه بررسـیبیشتر بیان کننده بسط و گسترش تمدنی بوده

گیـرد. مواجهه تمدن اسالمی با محیط بیرونی از دیدگاه زبانی، مورد مطالعه موردی قرار می
هـای عناصـر فرهنگـی در توسـعه تچنانچه در مباحث نظری گذشـت، بـا توجـه بـه قابلیـ

خورد. با ها، نبرد در حوزه عناصر فرهنگی رقم میها، همواره بخشی از نبرد میان تمدنتمدن
بخشی متقابل میان توجه به نقش زبان در گسترش حوزه اعتبار تمدنی که از طریق رابطه قوام

تمـدنی قـرار دارد. زبـان از دهد، زبان همواره در کـانون رقابـت زبان و ایده هدایتگر رخ می
پذیرد و از ابعاد مختلـف لیـوی، اصـطالحی، مفهـومی و در سو از ایده هدایتگر اثر مییک

یابد و در همین فرایند باعث بسط ایده هدایتگر تمـدن در گسـتره می گسترش تنهایت کتاب
زبـان رخ یعنی انتقال مفاهیم نهفته در ایده هدایتگر وگسترش آن از طریـق  ؛شودتمدنی می
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خط، زبان و در نهایت کتابت مـورد  ،مجادله تمدنی، تیییرا  در علم وضعیت دردهد. می
؛ زیرا چنانچه در مباحث نظری بخش زبان و همچنـین بررسـی دو دوره تـاریخی استنظر 

هایی کـه تمدن اسالمی گذشت، ارتباط متقنی میان کتابت، علم و تمدن وجود دارد و تمدن
نسبت بـه نیـر خـود متفـاو  خواهنـد بـود.  ،برخوردار هستند 9نوشتناز قدر  خواندن و 

، بـا را تیییـر دهـد بنابراین در جدال تمدنی، اگر یک تمدن بتواند خط و زبان در تمدن دیگر
تمـدنی و... را تیییـر ا  میـانتواند نوع فکـر، ارتباطـتیییر در مبادی ورودی اطالعا ، می

هـای حـوزه شود کـهسب  می  -نربی  -زبان جدید  خط و استفاده از ،از سوی دیگر دهد.
تمدن به معنـای  . شوندمبتال به نوعی سرگشتگی هویتی  در ساخت تمدن جدید خود تمدنی

و در ایـن میـان   (davoutoglu, 2014:vi)استفاده حداکثری از ظرفیـت زمـان و مکـان اسـت
بتوانـد بیشـترین بهـره را بـا  آورد کـهعناصری نظیر زبان این قابلیت را برای انسان فراهم می

 ها، مفاهیم و... از زمان و مکان اطراف خود ببرد.اختراع واژه
هـای اسـالمی دوره دوم یعنـی ایـران، های تمـدنهای نخستین قرن بیستم،کانوندر دهه

قـرار گرفـت و اسـتیالی جهـان نـرب بـر  ن نربـیادر اختیـار مهاجمـ ترکیه، و هند کـامالً 
ن نربـی اهند، نخستین کشوری بود کـه مهاجمـ .اسالم کامل شدهای کلیدی جهان بخش

را ها( به آن دست یافتند. امپراتوری عثمانی، شکسـت سـختی ها و بعدها انگلیسی)پرتیالی
از جبهه متفقین پذیرفت و تسلیم شد و نتیجه آن فروپاشـی کامـل و از دسـت رفـتن میـرا  

. در شمال آفریقا ز شمال و جنوب اشیال شدطرفی ارنم اعالم بیعثمانی بود. ایران نیز علی
جنبـه سـخت و  فروپاشـی،امـا نیز کشورهای تونس، الجزایر، میرب و... مستعمره شـدند. 

بلکه این بـار نـرب هوشـیارانه در مقـام  ،نظامی پایان ماجرای مواجهه با مدرنیته نربی نبود
 .برآمدحذف ایده هدایتگر تمدن و دانش و زبان برآمده از آن 

ها، در معر  پـروژه تیییـر زبـان و مـذه  همه این حوزهوجه بارز این دوره این است که 
ها، مذه  )به عنوان ایده هدایتگر تمدن اسـالمی( و زبـان بـه قرار گرفتند؛ زیرا از منظر نربی

دهنده تمدن در نظر گرفته شـدند. در هنـد پـس از نلبـه ترین عناصر توسعهعنوان یکی از مهم

                                                           
1. Literate  
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بان انگلیسی به عنوان زبان مرجع در مباحث علمـی قـرار گرفـت، در ترکیـه پـروژه ز ،استعمار
تیییر خط و مذه  )الئیسیته( اجباری به طور کامل به اجرا در آمد. ولی در ایران این پروژه بـه 

در مورد کشورهای عربی نظیر عربستان، عراق، یمن و...  دالیل مختلف به طورکامل اجرا نشد.
رسدکه پروژه تیییـر خـط و که کانون تولد و گسترش اسالم بودند نیز هرچند در ابتدا به نظر می

مذه  انجام نشد، اما برخی از محققان بر این باورند که تیییر زبان از زبان رسمی اسـالمی و 
که فاصله بسیار زیادی بـا زبـان قرآنـی دارد یکـی از  های محلی و متعددفصیح عربی به لهجه

هـای هایی بود که استعمار نربی آن را در دسـتور کـار خـود قـرار داد و بـا وجـود زمینـهپروژه
پراکندگی زبانی در جهان عرب این امر در دراز مد  به ثمر رسید و امروزه در جهان عرب فهم  

ی موجود با زبان فصیح قرآنی فاصـله بسـیاری عربهای زبانی بسیار سخت است و اکثر لهجه
اسخ فرهنوآ و  دارند. پروژه تیییر زبان از فصیح )زبان قرآن( به زبان عامیانه، در راستای پروژه
آن و نقـش آن در ا  بین بردن نقاط قیت تم ن اسالاآ اجرا ش  و تالش ش   و داانو  بدان قدر

ح پشـتوانه چهـارده قـرن زنـدگی علمـی، زندگی اجتماعی محدود شود؛ زیرا زبان عربی فصـی
نظیـر  -مختلـف هـای ادبی، فکری در جهان داشـته و حتـی بسـیاری از اندیشـمندان عرصـه

هـای اند. بازگشـت بـه زبـان عامیانـه و لهجـهنگاشتهآثار خود را به زبان عربی می -فیلسوفان 
های عامیانه که لهجهلینیرفصیح و محلی به بهانه ناتوانی زبان فصیح عربی انجام شد، در حا

و نیرفصیح در زندگی عقلی، ادبی، سیاسی و اقتصادی عرب معاصر جایگاهی نداشته و زبـان 
ها و گستره بسیار وسیعی بوده است. تمایل به پذیر و با مفاهیم، واژهفصیح زبانی بسیار انعطاف

گذاری تفکر و ع قانونزبان محلی به منظور محروم کردن امت اسالمی از ارتباط مستقیم با مناب
فرهن  اسالمی و برای آن است که این امت از تاریخ، میرا ، گذشـته و تمـدنش قطـع رابطـه 

(.  پرفسور هذیلی منصر در این باره بر این باور است کـه 27 - 26الف:  2414کند )آصفی، 
جـرا استعمار تمام تالش خود را نسبت به قطـع ارتبـاط بـا تـرا  دینـی در جهـان اسـالم بـه ا

گذاشت. در شمال آفریقا این ترا  با تیییر زبان اداری و دانشگاهی اجرا شد. در این کشـورها 
زبان محاوره عربی، اما زبان اداری و علمی فرانسوی است. استعمار، پل ارتباطی با گذشـته را 

در دهد؛ یعنی به این شکل جهان اسـالم را ای متمدن را میقطع و فقط بشار  و وعده به آینده
گاه متمدن نبـوده، بلکـه های مسلمانان تصویر کرده است که در گذشته جهان اسالم هیچذهن
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رو داشـتن هموراه عق  مانده بوده است و برای متمدن شدن لزومًا بایستی نربی شوند. از ایـن
تصویر از گذشته و تاریخ، در احیای تمدنی بسیار حیاتی است و زبـان در بازگشـت و احیـای 

 .9(2417ته بسیار اهمیت دارد )منصر، ترا  گذش

پروژه تیییر خط در مصر و ایران نیز به اجرا گذاشته است، اما به دالیـل مختلفـی ناکـام 
ماند. در ایران میرزا فتحعلی آخوندزاده، سعید نفیسی، میرزا ملکم خان، پرنس ارفـع، سـید 

. خـط پیشـنهادی محمد داعی االسالم، و سـید احمـد کسـروی پیگیـر تیییـر الفبـا بودنـد
های ایران و عثمـانی را آخوندزاده ترکیبی از التین و روسی بود. و تالش فراوانی کرد تا دولت

در راستای تیییر الفبا قانع کند، اما موفق نشد. سعید نفسی پس از آخوندزاده تالش فراوانـی 
ها تأسیس و تا مد انجمنی برای تیییر الفبا  2441را برای تیییر خط انجام داد. وی در سال 

ترین مسئله تیییر خط را در مطبوعا  پیگیری کرد، اما به نتیجه روشنی نرسید. در ترکیه مهم
اختراع آتاتورک اختراع الفبای جدید بود و این امر برمبنای جـایگزینی نـژاد ترکـی بـه جـای 

تورک، گرایی منفی( صور  گرفت. پس از اختراع الفبا بـه دسـتور آتـامذه  اسالمی )ملی
قرآن نیز از عربی به ترکی ترجمه شد و متن ترکی به عنوان متن اصلی قرار گرفت و زبان ترکی 

تیییر خط از عربی به التین با هدف محروم ساختن از  به عنوان زبان رسمی ترکیه اعالم شد.
واج  شد )گلـی زواره،  ادای نماز و اذان به ترکیصور  گرفت و حتی  قرآن و معارف قرآن

(. امیر شکی  ارسالن در بررسی تیییر خـط در ترکیـه 254: 2472؛ روحانی، 277: 2466
های بسیار هنگفتی را برای ترکیه به بار آورد.  آموزش زبان ترکی گوید که این پروژه هزینهمی

را به علت نوظهور بودن خط جدید بسـیار کنـد کـرد و سـب  کـاهش مراسـال  و کـاهش 
ها و... شد. در مجموع سـب  نـابودی تـرا  علمـی و تابمخاطبان مطبوعا ، نشریا ، ک

. در حقیقـت تیییـر خـط تـأثیر بسـیار 2ها جلـد کتـاب شـدهایی با میلیوننابودی کتابخانه

                                                           
 ای که نویسنده با دکتر هذیلی منصر داشته است.مربوط به مصاحبه .9
سـیس أدد. نخستین بار در زمینه گردآوری کتـاب وتگرسیس کتابخانه در ترکیه به سلطان محمد فاتح باز میأت .2

عثمانی مانند بایزید دوم و  پادشاهانثری به عمل آمد و این حرکت فرهنگی توسط دیگر ؤکتابخانه اقداما  م
شود و توسعه جزوی از فرهن  ترکیه محسوب می ،سلطان سلیم ادامه داده شد. هنوز هم سنت کتابخانه داری

 (.72 - 73:  2473)قاسمی،  قابل توجهی یافته است
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، 9979، شکی  ارسالنشدیدی بر زندگی علمی، ادبی و حتی اقتصادی ترکیه داشته است )
از نویسـندگان مصـری در (.  در مصر نیز طرحی توسط جمعی Feroz, 1991: 33و   9: 9ج

ارائه شد و فراخوانی برای تأسیس خط جدیـد در صـفحا  ایـن روزنامـه بـه   قا فمجله 
اما  (.25ب: 2414م. تهیه کرد )آصفی، 2134چاپ رسید و آن را عبدالعزیز فهمی در سال 

های نربی مصر در جن  جهانی دوم؛ کودتای افسران جوان تحوالتی از قبیل درگیری بخش
م. مصر موسوم شد؛ روی کار آمدن حکومت جمهوری به رهبری 2121ه به انقالب ارتش ک

جمال عبدالناصر که ناسیونالیسم عربی را به اوج خود رساند، سب  شد که پروژه تیییر خط 
عربی از دستور کار خارج شود. حتی در کشورهای اسـالمی کـه در حـوزه اتحـاد جمـاهیر 

هـایی بـود کـه فتند پروژه تیییر خط جز  نخستین پروژهشوروی نظیر آذربایجان و... قرار گر
اجرا شد. در جنوب شرق آسیا نیز به همین گونه شاهد تیییر خـط در کشـورهای انـدونزی، 

 . هستیممالزی و... 
تمدنی بسیار مهـم  هایدرگیریهای تمدنی در دهد که قابلیتنشان می تالش برای تیییر خط

هـای زبـانهایی هستند که توانستند تمدن خود را بر پایـه است. ایران، ترکیه و هند از جمله تمدن
 تـرا  تمـدنی ،قرار دهند و بر اسا  آن در طـول چنـد قـرنگانه فعال در گستره تمدنی خود سه

ز تکّثر زبانی و رسـیدن پروژه تیییر خط عبور ا ند.ن)فرهنگی، علمی، ادبی و..( بسیار ننی تولید ک
المللی و در حقیقـت های مختلف، عبور از ارتباطا  بینبه وحد  در آثار مکتوب، البته با زبان

شود که تیییر زبان یا خط سب  میهمچنین  .های مختلف اسالمی را در پی داشتواگرایی ملت
ولیـد تمـدنی خـود اقـدام های تمدنی از ترا  تمدنی خود جدا شوند و نتوانند برای بازتاین حوزه

تـرین تـرا  اسـالمی در اکثر این کشورها پس از تیییر خط ارتباط جامعه اسالمی بـا مهـم .کنند
آمـد، قطـع شـده فارسی و عربی به نگـارش در مـیهای یعنی قرآن و سایر منابع دینی که به زبان
تا یـک قـرن پـیش بـرای های دینی، شعر، ادبیا  و ... که است و فراگیری قرآن، یا خواندن کتاب

هـای نظـام آموزشـی اکثر مردم در جوامع اسالمی امکان پذیر بود دیگر میسـر نیسـت. شـباهت
هـای های گذشته گواهی روشن بر این مدعاست. در اکثر نظـامهای تمدنی اسالمی در قرنحوزه

کشورهای ترکیـه، های خانهآموزشی سنتی، فراگیری قرآن، قرائت بوستان و گلستان و... در مکت 
تـرین نخسـتین فراگیـری خوانـدن و نوشـتن جـز  مهـمهای ایران، آذربایجان، هند و ... در سال
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 جهان   زبانی   های درونی  مبارزه را از طریق احیای قابلیت ،نابسیاری از متفکرها بوده است. در 
عی در حفـظ تـرا  سـ ترکـی و عربـی، فارسـی گانـههای سهکید بر زبانأبا ت و اسالم پی گرفتند

دوره میانـه )عثمـانی،  تمـدن اسـالمیهـای کانوندر  فرایند احیای ترا  زبانیاند. تمدنی نموده
ته اسالمی در ترکیه و جریـان یانقالب اسالمی ایران، جریان مدرن .ظهور یافت صفوی، گورکانی(

 .تندنوع هسهایی از این نمونه (see. al-idrus, 2009) اسالم حضاری در شرق آسیا

 نتیجه گیری

شناسـی و هـم توانـد هـم در بعـد معرفـتتحلیل نظری از تمدن و عناصـر سـازنده آن مـی
های تاریخی ها و یافتهشناسی فضای جدید علمی ایجاد کند. دادهشناسی و هم روشهستی

های جدید برای گستره تمدنی قابل توانند به عنوان فراوردهمند تمدنی میپس از تحلیل قاعده
پارسـی  ۀالملـل در جهـان اسـالم، عرصـروابط بین عرصۀاستفاده باشند. به عنوان مثال در 

هـای توانند به یک گستره زبانی تبـدیل شـوند. بازگشـت و احیـای آمـوزشزبان، دوباره می
تمـدن  چندزبانه در ابتدای مسیر آموزشی تجربه تاریخی خاصی بود کـه سـب  شـد گسـتره

ای برای احیای هویت تمدنی در تمدن اسالمی تکّثر زبانی را تجربه کند. تکرار چنین تجربه
تواند کارساز باشد. امروزه اکثر کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، آذربایجان و... نه اسالمی می

ای از هرهای دارند و نه ارتباط مستقیمی با قرآن و نه باز خواندن مثنوی، بوستان و گلستان بهره
 ادبیاتی که به زبان بومی آنها قبل از قرن بیستم نگارش شده است.

در بررسی ارتباط میان زبان و تمدن چند نتیجه به دسـت آورد. نخسـت  روپیشپژوهش 
ثر ؤتواند در بسط تمـدن مـثیر ایده هدایتگر تمدن باشد میأزبان در صورتی که تحت ت آنکه

ه زبان و تمدن هر دو برسـاخته هسـتند؛ زبـان در اجـزا و باشد؛ زیرا جهان اجتماعی از جمل
پذیرد و پس از آن موج  تقویت و بسط ایـده هـدایتگر ثیر میأکلیت خود از ایده هدایتگر ت

شود. این فرایند تا جایی که این ارتباط وجود داشته باشـد اسـتمرار تمدن در گستره تمدن می
مختلـف بـرهم  هـایعلـتهای بیگانه یا به زبان یابد؛ اما از زمانی که این چرخه با نفوذمی

رو به ضعف و افول رود. در تجربه تاریخی تمدن اسـالمی  ،شود که تمدنبخورد، سب  می
در دوره نخست، ایده هدایتگر رونق زبان عربی را سب  شد و زبان محمل تمدن اسـالمی و 
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ه با جنبـه سـخت نیروهـای های اسالمی شد. این دوره با مواجهایده هدایتگر آن یعنی آموزه
شد، امـا بـا توجـه بـه  فروپاشیعد سخت خود دچار یعنی حمله میول در بُ  ،مهاجم بیرونی

.. مهاجمـان .های مختلف نظیر علم، زبان وفعال بودن ایده هدایتگر و اثرگذاری آن برشاخه
ره شـدند. در دو عربی و مذه   تشـیع -ایران یعنی زبان فارسی  عناصر تمدن جذب   ،میول

های نیرعربی فعال شد، تمدن اسالمی به قابلیتی رسـید کـه دوم تمدن اسالمی که در حوزه
هـا اثرگـذار توانست از تعدد زبانی حداکثر استفاده را ببرد و در سطح زبانی بـر سـایر زبـان

کرد، تمدن اسالمی بـا  یادتمدن اسالمی  یتوان به دوره احیاباشد. در دوره سوم که از آن می
هـای با جنبه سخت و نرم مدرنیته مواجهه شده اسـت. ضـمن از بـین رفـتن دولـت مواجهه

های اسالمی، تیییر مذه  و تیییر زبان در کانون تهاجم تمدنی نرب اسالمی، حذف دانش
خیر أتمـدن اسـالمی بـا تـ ینسبت به جهان اسالم قرار گرفته است. این امر سب  شد احیـا

ایـده هـدایتگر  بـا -دهنده تمـدن ایر عناصر تشکیلهمچنین س -زبان  ارتباطصور  گیرد. 
نکتـه دوم آنکـه صـرفًا وحـد  . را در پی خواهد داشتبازتولید تمدن اسالمی امکان تمدن 

تواند از طریق تکّثر و تعدد زبانی بـه زبانی شرط رسیدن به تمدن نیست؛ بلکه یک تمدن می
ک تمدن بتواند در حوزه داخلی ابـزار شود که یبازتولید خود اقدام کند. تکّثر زبانی سب  می

ارتباطی و تعاملی خود را بسط دهد و در محیط پیرامونی، حوزه اعتبار تمدنی خود را تقویت 
المللی شدن یک تمـدن های بیرون از خود ارتباط بگیرد؛ زیرا تکّثر زبانی، بینکند و با حوزه
بود که در یک حوزه تمدنی، شود. تعدد زبانی، در صورتی مخل تمدن خواهد را موج  می

چند زبان، در مناطق مختلف وجود داشته باشد، به نحوی که امکان ارتباط میان آنها صـرفًا 
 پذیر باش . ااا دت صیتتآ  و افراد هاضر دت یک گستر  تم ن بتیانند از طریق ترجمه امکان

ی، گورکـانی و نظیر عصر صـفو -زمان با یکدیگر ارتباط بگیرند به چند زبان به صور  هم
در این صور  زبان سب  بازتولید تمدن خواهد شد؛ زیرا سب  افزایش ارتباط هم  -عثمانی 

در سطح و گستره و هم در عمق خواهد شد. در صورتی که امروز جامعه اسالمی به سـمت 
هـای هـر تمدنی خود یعنی عربی، فارسی، ترکی و... برود و از قابلیـتهای استفاده از زبان

 تواند زمینه حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی را محقق سازد.ره مند شود، امر مییک به
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