
I  

زبان به  مثابه معجزه
قرآن متن اصلی فرهنگ عربی



II

جزه
مع

به 
مثا

 به  
ان

زب

Navid Kermani
Sprache als Wunder. Der Koran als Grundtext der arabischen Kultur

Vontobel-Stiftung, 2009

سرشناسه: کرمانی، نوید،   ۱۹۶۷ -     م. 
Kermani, Navid, 1967

 عنوان و نام پديدآور: زبان به  مثابه معجزه: قرآن متن اصلی فرهنگ عربی/نوید کرمانی؛ ترجمۀ ملیحه احسانی  نیک، 
لیال ذوالقدری.

 مشخصات نشر: تهران: کرگدن  ، ۱۳۹۹.  
 مشخصات ظاهری:   ۱۴۴ص.   ؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س  م.   

 فروست: مجموعه اسالم  پژوهی  ، ۴.  
 شابک:  978-622-642079-2   
 وضعیت فهرست  نویسی: فیپا

Sprache als Wunder der Koran als Grundtext der arabischen Kultur, 2009. :يادداشت: عنوان اصلی 
 یادداشت: نمایه.

 عنوان دیگر: قرآن متن اصلی فرهنگ عربی.
 موضوع: قرآن-- مسائل لغوی

Qur'an -- Language, Style :موضوع 
 شناسه افزوده: احسانی  نیک، ملیحه،   ۱۳۵۸     -    ، مترجم

 شناسه افزوده: ذوالقدری، لیال،   ۱۳۵۶     -     ، مترجم
   BP۸۲/۲  :رده  بندی کنگره 

 رده  بندی دیویی:  ۲۹۷/۱۵۳   
 شمارۀ کتاب  شناسی ملی: ۷۳۶۴۵۱۷

 وضعيت ركورد: فیپا



III  

زبان به  مثابه معجزه
قرآن متن اصلی فرهنگ عربی

نوید کرمانی

ترجمۀ
ملیحه احسانی  نیک و لیال ذوالقدری



IV

جزه
مع

به 
مثا

 به  
ان

زب

مجموعۀ اسالم  پژوهی - ۴

دبير مجموعه: مهرداد عباسی

زبان به  مثابه معجزه: قرآن متن اصلی فرهنگ عربی

نویسنده: نوید کرمانی

مترجمان: ملیحه احسانی  نیک و لیال ذوالقدری

ويراستار علمی: مهرداد عباسی

ويراستار فنی: زهرا اسحق  زاده

مدير هنرى: سحر ترهنده

ناظر چاپ: على محمدپور 

ليتوگرافى: نقش سبز

چاپ و صحافى: زعفران

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۲0-۷۹-۲

چاپ اول: ۱۳۹۹

تيراژ: ۷00 نسخه

قيمت: ۳0000 تومان

همۀ حقوق براى نشر کرگدن محفوظ است.
www.kargadanpub.com

telegram.me/kargadanpub
instagram.com/kargadan.pub



V همۀ حقوق براى نشر کرگدن محفوظ است.

یادداشت دبیر مجموعه

از زمان تدوین قرآن به  عنوان نخستین و معتبرترین منبع مکتوب اسالمی تا به 
امروز، دانشمندان مسلمان آثاری ُپرشمار در عرصه   های گونا گون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، فقه، اخالق، کالم و فلسفه تألیف کرده  اند و کتابخانه  ای غنی از علوم اسالمی 
به جای گذاشته  اند. شناخت دقیق و عمیق این میراث مکتوب از مهم  ترین برنامه   ها 
مجالی  »اسالم  پژوهی«  مجموعۀ  است.  اسالم  در حوزۀ  معاصر  پژوهش   های  در 
است برای معرفی و انتشار آثاری که به  نحوی نظام  مند و با استفاده از روش   ها و 

ابزار های نوین به پژوهش در این میراث پرداخته  اند. 
اینک و در آستانۀ دهۀ سومِ سدۀ بیست  ویکم میالدی بی  تردید نمی  توان اسالم  پژوهی 
را در مرز ها و محدوده   های جغرافیایی، زبانی و عقیدتی محصور کرد و هیچ محققی را 
از پژوهش دربارۀ متون مقدس اسالم و بررسی عقاید و اعمال مسلمانان بازداشت. 
قرآن متنی وحیانی متعلق به ادبیات مکتوب جهان است و تاریخ جزیرةالعرب 
به  در زمان ظهور اسالم بخشی مهم از تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متأخر 
بسیار گسترده  تر از  شمار می  آید. وانگهی، مرز های جهان اسالم در دنیای معاصر 
سده   های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا ازجمله اروپا، امریکا، 
که محققان  طبیعی است  کامالً  ازاین ررو،  دارند.  اندونزی حضور  و  چین، روسیه 
رشته   های گونا گونی چون زبان  شناسی، نشانه  شناسی، باستان  شناسی، قوم  شناسی، 
مردم  شناسی، دین  شناسی و نیز مطالعات تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
 فرهنگی با خاستگاه   ها و رویکرد های متنوع و متکثر مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت 
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اسالم و اندیشه و عمل مسلمانان روی آورند. امروزه مطالعۀ دین اسالم از جنبه   های 
گونا گون به برنامه  ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشور های جهان، به  ویژه 
دانشگاه   ها و مؤسسه   های تحقیقاتی اروپا و امریکای شمالی، تبدیل شده است. در 
چند دهۀ اخیر، انتشار آثار متعددی در شکل   های گونا گون تک  نگاری، مجموعه  مقاله، 
کتاب راهنما، دست  نامه و دائرةالمعارف در برنامۀ کار برخی ناشران بزرگ و معتبر 
غربی قرار گرفته است، تا جایی   که مجموعه   هایی خاص را به موضوعات مرتبط با 

اسالم و اندیشۀ اسالمی اختصاص داده  اند.
مجموعۀ »اسالم  پژوهی« در پی این است که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به   زبان   های اروپایی منتشر می  شوند، تصویری واقعی 
از پیش  فرض   ها، مسئله   ها، روش   ها و دیدگاه   های جدید در این حوزه عرضه کند 
نوین اسالم  پژوهی را پیش روی پژوهشگران و  و رهیافت   ها و چشم  انداز های 
عالقه  مندان قرار دهد. هدف پدیدآورندگان این مجموعه نه صرفاً کاری حرفه  ای 
برای برگردان چند کتاب از زبانی به زبان دیگر، بلکه تالشی است در جهت دفاع از 
پژوهش بی  طرفانه و عینی  گرایانه در بررسی اسالم و گامی است در راستای تقویت 
گفتمان علمی و دانشگاهی در عرصۀ اسالم  پژوهی به زبان فارسی. ازاین ررو، معیار 
انتخاب آثار این مجموعه برخورداری از رویکرد آ کادمیک و انتقادی و مراعات 
معیار های محققانه در تراز بین  المللی است. امید می  رود معرفی و رواج این قبیل 
پارادایم اسالم  پژوهی به زبان فارسی مؤثر افتد و  پژوهش   ها در ایجاد تحول در 

مسیر دستیابی به وضعی مطلوب  تر در مطالعات اسالمی را هموارتر کند.

مهرداد عباسی
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1 پیش گفتار ترجمۀ فارسی

پیش  گفتار ترجمۀ فارسی

1
مایـۀ خرسـندی اسـت کـه بـا انتشـار کتـاب پیـِش رو چهارمیـن شـماره از مجموعۀ 
»اسـالم  پژوهی« نشـر کرگـدن در اختیـار عالقه  منـدان و مخاطبان قـرار می  گیرد. در 
مجموعـۀ اسـالم  پژوهی تـالش بـر آن اسـت آثـاری آ کادمیـک و معیـار از زبان های 
اروپایی انتخاب و ترجمه شوند که حاوی حرفی جدید و کمترشنیده  شده یا نکته  ای 
نو و کمترگفته  شـده باشـند. این آثار گاه ممکن اسـت به مسـئله    ای جدید و چالشـی 
معاصر در جهان اسالم، همچون مسائل مربوط به زنان، حقوق بشر و دموکراسی، 
اختصاص داشته باشند و گاه ممکن است به بحث های نظری و بنیادی در مطالعات 
اسـالم همچـون روش هـای اسـالم  پژوهی و تحلیل تاریخی اسـالم آغازیـن بپردازند. 
تا کنـون، دو کتـاب نخسـت مجموعۀ اسـالم  پژوهی از فضل  الرحمان بـه گروه اول و 

سومین کتاب مجموعه دربارۀ تاریخ قرائات قرآن به گروه دوم تعلق داشته  اند.
اما شاید بتوان گفت یکی از مهم  ترین دغدغه   ها در مجموعۀ اسالم  پژوهی معرفی 
شخصیت ها، پژوهش ها و نگرش هایی است که در فضای فکری و فرهنگی جامعۀ 
مـا به  طـور عـام و در محافـل اسالم  شناسـی مـا به  طورخاص کمتر دیده می  شـوند و از 
بررسی دقیق و شناخت عمیق آنها خواسته یا ناخواسته غفلت می  شود. اوضاع فکری 
و فرهنگی زمانۀ حاضر و شرایط سیاسی و اجتماعی عصر جدید ضرورت شناخت 
جامع و همه  جانبۀ پدیده   های تأثیرگذار در زندگی فردی و جمعی ما را دوچندان می  کند 
و اسـالم عنصری مهم و تعیین  کننده در هویت بخِش بزرگی از فارسـی  زبانان اسـت. 
بنابراین، تردیدی نیست که باید از هر دادۀ جدید و هر تحلیل بدیع در مطالعۀ پدیدۀ 

پیش   گفتار ترجمۀ فارسی
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اسالم برای شناسایی و شناساندن بیشتر و بهتر آن به مخاطبان و عالقه  مندان استقبال زب
کرد. یکی از افراد شـاخص در عرصۀ مطالعات اسـالم در سـال های اخیر نوید کرمانی، 
نویسـنده و محقق نامدار ایرانی  -  آلمانی، اسـت که آثار مهم و بدیعی در این باره نوشـته 
اسـت. چهارمیـن شـماره از مجموعـۀ اسـالم  پژوهی بـه ترجمۀ یکی از آثـار مختصر نوید 

کرمانی و شناساندن نگرش او به اسالم و قرآن اختصاص دارد.
آثار نوید کرمانی از سـال   های پایانی قرن بیسـتم به این سـو جای خود را در میان 
آثـار متنـوع و متکثر اسـالم  پژوهان غربـی باز کرده  اند. او را می  تـوان در زمرۀ محققانی 
دانسـت کـه طـی چند دهـۀ اخیر با فاصله گرفتـن از روش تاریخی  -  انتقـادی با نگاهی 
متفاوت به متون و منابع اسـالمی می  نگرند. نگاه کرمانی به اسـالم و قرآن را می  توان 
نگاهی ادیبانه و شاعرانه به متن مقدس و سنت پدیدآمده در پی آن برشمرد. او، در کنار 
برخی محققاِن به  ویژه آلمانی، می  کوشد به قرآن نه همچون متن و واقعیتی تاریخی که 
به  مثابه مقوله و پدیده  ای فرهنگی در تمدن اسالمی بنگرد. کرمانی عالوه بر تحصیل در 
رشتۀ خاورشناسی و تخصص در مطالعات اسالم، با ادبیات، هنر و فلسفۀ اروپایی هم 
به  خوبی آشناست. او نویسنده  ای فرهیخته و پراطالع است و در آثار اسالم  شناسانه  اش 
- برخالف بسـیاری از آ کادمیسـین های غربی - گاه به شـاعران و نویسـندگانی چون 
ادونیس، ا کتاویو پاز، هولدرلین یا جیمز جویس ارجاع   می  دهد، یا به آثار فیلسـوفان 
و هنرمندانی چون کی    یرکگور، شـلینگ، نیچه، موتسـارت یا باخ اشـاره می  کند. همین 
فرهیختگی در کنار تسلط بر نویسندگی حتی کار های پژوهشی او را نیز برای مخاطبان 
عام و خاص خوشـایند و خواندنی  تر کرده اسـت. برای شـناخت بیشـتر دنیای فکری و 
فرهنگی کرمانی و فهم بهتر اندیشۀ او مروری گذرا بر زندگی و آثار او خواهم داشت.۱ 

2
نوید کرمانی در ۲۷ نوامبر ۱۹۶۷ در شـهر زیگن آلمان از پدر و مادری ایرانی به دنیا 
آمد. تحصیالت دانشگاهی  اش را در سه رشتۀ مطالعات اسالم، فلسفه و تئاتر در کلن، 
قاهره و بن گذراند. در ۱۹۹۴ نخستین مرکز فرهنگی بین  المللی را در اصفهان، زادگاه 
پدر و مادرش، بنا کرد که سـه سـال بعد به سـبب بروز تنش در روابط سیاسـی ایران 
و آلمان بسته شد. از ۱۹۹۸ به  طور رسمی در روزنامۀ فرانکفورتر آلگماینه مشغول به 

۱. برای آشنایی بیشتر با جهان فکری کرمانی مطالعۀ پیوست اول همین کتاب پیشنهاد می  شود.
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