
 
  کریم و زبان عربی آنقر

 
 ١منشابوالفضل خوش

 )٥/٣/٩٨:  تاریخ پذیرش مقاله ـ١/١٢/٩٧ :یافت مقالهتاریخ در(
 

  چکیده
دانیم که پیروان ادیان هللا است و میقرآن در تعریفی کوتاه و نیز جامع و مانع، کالم

قرآن پس از نزول خود، خود . دیگر نیز چنین ادعایی در مورد متن مقدس خود ندارند
 حکیمانه به تعلیم آن پرداخت و این ایبا شیوه) ص(پیامبر اکرم. را به همه شناساند

 سیعی نشر یافت و زبان عربی را به جغرافیایی وۀکتاب پس از زمانی کوتاه در گستر
اما از . صورتی عمیق تحت تأثیر خود قرار داد و خدمات بزرگی را به این زبان انجام داد

 و گاه زبان پدید آمد» همانیاین«های پیشین میان قرآن و زبان عربی، تصور یک زمان
 آیین خاص ۀعربی و ادبیات درازدامنی که پس از نزول قرآن و بنا بر شرایط و در بستر

 ۀ قواعد آن نیز لزوماً منطبق با سخن و منطق قرآن نبود، الزاماً مقدمۀپدید آمد و هم
بر اساس این تصورات، برخی اسالم را دین اعراب و قبایل بدویِ . فهم قرآن قلمداد شد

اند که برای ارتباط گرفتن با متن اند و گروهی نیز قائل به این شده شمردهعربالجزیره
.  گذرانداین دین یا باید عرب بود یا سالیان طوالنی را لزوماً به فراگیری زبان عربی

 قرآن در حصار پردازد کهای به بیان این موضوع میمقاله با روش توصیفی و کتابخانه
مکان و زمان و زبان خاصی نمانده است و عربیِ الهی آن، عربی قومی ویژه و زبان 
مادری کسی نیست، بلکه این عربی، لسان مبین الهی در کسوت زبانی بشری است که 

نشین درنظر گرفته شده است و  نزول آن در سرزمینی عربۀبنا بر مصالحی، منطق
  .زندی را برای کسی رقم نمیچنین حالتی مزیت و محرومیت
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   و زبان عربیانگاریِ زبان قرآنیکی
 ـ  و شرق آسيااي از نقاط آفريقاهتر در پارطور واضح  و بهامروزه در برخي از كشورهاي جهان
 مسلمان بودن و عرب بودن، تقريباً مترادف يكديگر ـكه نگارنده خود شاهد بوده است 

 . يكي شمردن عرب و اسالم گاهي از روي تسامح و گاهي از روي عمد و قصد است. اندگشته
اي از مناطق جهان، از تصاوير كاروان  در پارههاي قرآنتر براي چاپ ترجمهپيش

شد كه اين كردند و چنين القا ميها استفاده ميشتران در حال گذر از صحرا و كنار نخل
فرهنگ اسالمی و  و مختص اعراب است و اينكه ها و مضامين عربيكتابي با بيان داستان

   .نی دارندهمافرهنگ عربی کمابیش نسبت این
هاي پيدا و پنهان استعمار و هاي فعاليت دستخصوص دورهدر قرون اخير و به

. افتاده استستيزي، عكس حالت باال نيز به وقت اقتضا و با اهداف خاصي اتفاق مياسالم
طي دو قرن نوزدهم و بيستم ميالدي، به اقتضاي شرايط مختلف زمان و مكان در نقاط 

 در گرایی و امّت واحده عربی و ملّی، عروبتعربیسمپانترويج مختلف ارض اسالم بر 
شد و در میان تبلیغات انبوه مرتبط با این  و مانند آن تأکید میترکیسممقابل پان

در قرن بیستم میالدی، پس از . آمد نمیها هیچ نامی نیز از اسالم و قرآن به میان مقوله
های عامل در کشورهای  دولتۀزمان با رویش یکبار و هم امپراتوری عثمانیۀتجزی

، هنگامی که تصمیم گرفته  و شمال آفریقامختلف عربی و اسالمی در جنوب غرب آسیا
های پنهانی با دقت هرچه های لغت عربی تأسیس شود، دست عشد فرهنگستان و مجم

 .تر از مرجعیت یافتن سخن قرآن و حدیث در مجامع فوق جلوگیری کردندتمام
های فراوان، اتحادی میان دو با شعارها و وعده.  م١٩٦١ تا ١٩٥٨های  سالۀدر فاصل

 شکل گرفت تا بتواند به اهدافی المتحدهالعربیهریه با عنوان الجمهو و مصرکشور سوریه
 منطقه ۀه با دشمنان آن در اوضاع پرمخاطر و اصطالحاً مقابلهمچون مجد امّت عرب

 دست زد که در آغاز و انجام آن این اتحاد به انتشار کتابی رسمی.  دست یابدخاورمیانه
های  خورد، در سرتاسر این کتاب که شامل مقدمات و نطق  به چشم نمیاثری از نام خدا

های  نامه  آیین و نیز قانون اساسی موقت و قوانین و و مصررؤسای جمهوری سوریه
بار نیز نام قرآن کریم دیده  است، یکشده در جمهوری عربی متحد متعدد تصویب

های بار در عبارتای، پنج  صفحه٣٠٠ و اسالم در سرتاسر این کتاب لفظ هللا. شود نمی
به چشم ها  سخنرانیۀر میان و مانند آن دهللاشاءهللا، علی برکتای همچون انکلیشه

، ، امّت عربی بار نام عرب، عروبت١٤٠ای کتاب،   صفحه٢٤ ۀآید، اما تنها در مقدم می
 .]، سراسر کتاب٢٥ [، قوم عرب و مجد عرب ذکر شده استوطن عربی



  ١٩٩  کریم و زبان عربی  قرآن

 در دوران جنگ ـ عراق ـ ما ةكشور همسايدستگاه تبليغاتي و جريان وقت حاكم بر 
ساله، جنگ مزبور را به نوعي جنگ ميان عرب و عجم و مسلمان و مجوس تحميلي هشت

 اسالمي و ة و جامعهاي موجود ميان دولت اسرائيلها سال است، خصومتده. شمردبرمي
 تعبير شده، تا اين موضوع توجه اكثريت مسلمانان در  به اختالفات اعراب و اسرائيل1انساني

 و خلط و تفكيك موضوعات مربوط به عروبت. دنياي پهناور اسالم را به خود معطوف نكند
های ها و تنش، جنگحوادث متعدد و پیاپی همچون انقالب اسالمی ایراناسالم در 

، ظهور  نود میالدی تا کنون، حوادث یازده سپتامبرۀ از آغاز دهج فارس خلیۀمنطق
های عربی های تکفیری دیگر در سرزمین و گروه و داعش، القاعدههایی چون طالبگروه

هاي خبري و در انعكاس در منطقه،  یا بهار عربی، بیداری اسالمیآفریقا و و اسالمیِ آسیا
 با دقت و برحسب ضرورت و مصلحت صورت گرفته و هاي مهم جهانفرهنگيِ رسانه

ی یکی از اولین های جهان نظران قدرتبر اعترافات سیاستمداران و صاحببنا. گیرد می
ها که بسیاری از مسلمانان ناآگاه را در دام خود های مهم این خلط و تفکیکهدف

 جنگی خصوص مهماتانداخته است، بردن نفت ارزان و کنترل اوضاع، فروش سالح و به
هاي پيدا و پنهان همواره ايجاب كرده   طراحي.ها بوده و خواهد بودقبل از انقضای تاریخ آن

هاي اهل اسالم به گردن هرجا الزم بود، نقص جهان عرب به گردن اسالم و نقصاست تا 
  ]. 26ـ20، صص28؛ 77، ص16[اعراب افكنده شود 

هاي با دور شدن از افق توحيديِ رسم شده از سوي قرآن، شرك و شقاق در زمينه
وم اين پندار كه قرآن، كتاب ق. شودمختلف از نقاطي كوچك و به ظاهر عادي شروع مي

ها ابتدا در تقسيمي ظريف و نه چندان مرئي به عرب است و به سبب اين كتاب، انسان
هاي آن براي  عوارض و هزينهشوند، اشتباه كمي نيست وعرب و غير عرب تقسيم مي

  .  اسالمي و انساني  بسيار سنگين خواهد بودةجامع
ب تصور نوعي فضيلت پردازد كه سباي مي حاضر ابتدا به بررسي دو عامل عمدهةمقال

گويد و براي مزيد ايضاح، از براي زبان عربي شده است و سپس از نقد اين دو ديدگاه مي
گويد كه سبب نزول قرآن به زبان عربي جغرافياي نزول قرآن و وجود مصالحي مي

 توحيد است و اين زبان ةگرديده است و نيز بيان اين مطلب كه قرآن كريم، خود كلم
. ها نيست و خود هرگز دليل و سبب تفرقه نخواهد بودريب و توحيد دلجز در پي تق

همچنين در پايان به داليل مختلف از اين نكته سخن گفته خواهد شد كه قرآن، 
  . تجليگاه خداوند متعال است

                                                                                                                                            
 . هستیمهای غربی علیه دولت اسرائیلنامروزه حتی شاهد اعتراضات غیرمسلمانان و سازما. ١
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ت اسالمي است و در انحصار و كه فرهنگ اسالمي از آنِ كليت اممسلّم اين است 
هاي بزرگ د و حتي منتسب به شخص خاصي از شخصيتآياحتكار قوم خاصي درنمي

روشن است که آغاز اسالم . ]١٨، ص١٢[گردد فكري و از يك قوميت معين نيز نمي
 و  اوسۀ و مسلمانان دو قبیل و مدینههای مهاجرین و انصار ساکنان مکهقرین فداکاری

تأکیدات فراوان قرآن یکسره بر . های دیگر و مَوالیان ایشان بوده استه و قبیلخزرج
های قومیّتی و تأکید پیوسته بر حبل تقوا مشارکت اهل ایمان با پرهیز کامل از تشخّص

بخش اعظم خدمات علمي، فكري و تمدني كه به  و باز روشن است که 1و توحید است؛
هاي فتح شده به جهت فزونيِ سرزميناسالم در طول تاريخ شده، توسط مسلمانان 

  آمدن دانشمندان غير عرب به سراغ قرآن2.جمعيت ايشان بر جمعيت اعراب بوده است
هاي پيشين، از جهاتي قابل در مقايسه با بسياري از گويشوران به اين زبان در سده

و كاوش از مقايسه با نگاه كسي بوده است كه با چشماني جستجوگر براي پژوهش 
گمان او بسياري از چيزهايي را خواهد ديد كه بيرون شهري به درون آن آمده است؛ بي

  .شان نيايدممكن است در نگاه ساكنان بومي آن شهر عادي باشد و به چشم
 مجيد در مطالب خود اختصاص به امتى از امم مانند امت عرب يا حتي باالتر از قرآن

هاي متعدد نسبت به كفار،  مسلمانان ندارد، بلكه با استفاده از خطابآن اختصاص به
كند و آنان را به سوى معارف گويد، احتجاج مي ها سخن مىكتاب با آنمشركين و اهل

  .]٢٦، ص٣٦[كند  حق خود دعوت مى
عرب نسبت تساوي وجود  صرفاً كتاب قوم عرب نيست و ميان فرهنگ اسالم و قرآن
هاي غيرعرب نيز  امتة نيستند و همدانفرض قرآن پيشعرب به طور  اقوامةندارد؛ هم

  . از قرآن محروم نيستند
به . گیرند، عرب و غیر عرب یکسان قرآن را فرامی)ع(بیت و اهل)ص(مکتب پیامبردر 

 بخواهند در ـ) عج(تر، حضرت ولی عصریا به طور ملموس ـ) ص( اکرمطور مثال اگر پیامبر
نياز از  قوم عرب كه بية انساني را به دو دستةدنياي امروز قرآن را آموزش دهند، هرگز جامع

  .كنندآموزش قرآن باشند و قوم غير عرب كه نيازمند به فراگيري قرآن دارند، تقسيم نمي
                                                                                                                                            

هِ               «. ١ یا أیُّها النّاسُ إِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ أنثَی وَ جعَلناکُمْ شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعـارَفُوا إِنَّ أکـرَمَکُمْ عِنـدَ اللـَّ
 .]١٣: حجرات[» أتقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ علِیمٌ خَبِیر

را زبان دشمن اشغالگر بر      خدمت کردند و آن    از دانشمندان و فرهیختگان ایرانی به زبان عربی       بسیاری  . ٢
 از روی اکراه بـود و نـه لزومـاً تقویـت و حمایـت                نه خدمت ایرانیان به زبان و فرهنگ عربی       . نشمردند

 .داددشمنی با اعراب و اسالم می معنای ایشان از زبان فارسی



  ٢٠١  کریم و زبان عربی  قرآن

شود، گاهي زبان فراگرفته مي كه در شهر و روستايي عرباي عربي لهجهداشتن
گردد و بعيد نيست خطاهاي متعدد حجابي براي تدبر عميق و روشمند در قرآن مي

گیری از زبان اصل بهره 1.]٢٨، ص٣١[زبانان پديد آوردتلفظ و قرائت نيز در ميان عرب
هم و فهم و تفسیر مات درونی آن و ربط اجزای آن بهظامنوط به انس و کشف ن قرآن
چنین چیزی با صِرف دانستن معنای برخی لغات . ای دیگر استای از آن با پارهپاره

 عمیق از قرآن باید همان راهی را ۀاستفادزبان نیز برای شود و یک فرد عربتأمین نمی
 .کندند که یک غیر عرب طی میبرای کشف نظامات مورد اشاره طی ک

هایی که نویسندگان عرب و متخصصان به عالوه، در اینجا همدالنه به بیان برخی از نمونه
 در که قلّتِ اعتنا به زبان عربیاز جمله این. توان اشاره کرداند نیز میباره گفتهامر در این 

ای از گویندگان این زبان در های عمده و بخشزبانان مشهود استحال حاضر نزد خود عرب
 در حال حاضر در زبان عربی.  ندارندای با زبان قرآنحال حاضر ارتباط روشن و شایسته

شمار نه چندان اندکی از افراد امّت . جهان عرب رو به ضعف و افول تدریجی نهاده است
. ]٩٠ و ٦٠، صص١٢[هایی که دارند با یکدیگر ارتباط بگیرند هجهتوانند با لعربی نمی

توانند اند، میبسیاری از ناطقان به زبان عربی که در کشورهای مختلف جهان سکونت گزیده
تنها گفتگوهای روزانه خود را انجام دهند و نیازهای عمومی و روزمرّه خود را در با لهجه خود 

  .]٨٨ـ٨٧ صص ،١٢[سازند محیط پیرامونی خویش برآورده 
  

    دو عامل تصوّر فضیلت برای زبان عربی
، برخورداری  به زبان عربیگاه این تصوّر در برخی اذهان پدید آمده که سبب نزول قرآن

 پیدایش آن این تصوّر قابل نقد و. های دیگر بوده استهایی بیش از زبانآن از ظرفیت
 .ها هستندترین آنمعلول عواملی است که دو عامل سیاسی و زبانی از جمله مهم

 
 عامل سیاسی. ١

 از سوی های ملی و شعوبیسو و نهضت خلفا از یکاصل این موضوع به نگاه دستگاه
هنگ، آداب، کرد فردستگاه خالفت با عصبیّت قومی و عربی سعی می. گردددیگر باز می

خالفت عربی با عنوان جزیه و خراج، در . رسوم و تشخّص ملّی اقوام تابعه را براندازد

                                                                                                                                            
درگذشته بـه    (عطار:  در این زمینه به این منابع نیز ارجاع داده است           استاد دانشگاه اَمّان   احمد خالد شکری  . ١

 ].١٥٩ـ١٥٨، صص ١٠.) [ق٣٦٠درگذشته به  (؛ اصبهانی]٢٧٢ـ٢٤٤، صص٤٠.) [ ق٥٦٩
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اند از   اینکه قرمطی، رافضی، مجوس و زندیقۀکرد و مخالفان را به بهاناموال مردم تصرّف می
 بودند، با تکیه بر شماری از کسانی که تا قبل از ظهور اسالم، اتباع ایران. گذرانیددم تیغ می

 را کامالً نفی کرده بودند، خود را ها آن)ص(پیامبرتعصّبات موهومی که قرآن کریم و 
خواندند، در تحقیر ایشان جعل حدیث و ها را مَوالی میشمردند، آنبرتر از ایرانیان می

اجتماعیِ برجسته و بارز های مدنی و توانستند از دسترسی ایشان به جایگاهآنجا که می
 ].  ٤٠٩ـ٣٤٢، صص٢٦؛ ٢٨ـ١٥، صص٢٤ [کردندجلوگیری می

 که از ـهای ملی و قومی اقوام مغلوب گیری نهضتها موجب شکلگونه سیاستاین
شود  یاد می] ٢٦ـ٢٢، صص٥٣؛ ٤٠ـ٢١، صص٥٢: ـ اطالعات بیشتر نک[گری ها به شعوبیآن
ابله به مثل و تحقیر متقابل اعراب و آیین جدید ایشان تدریج به مقها بهاین نهضت.  گردیدـ

العمل دومی را پدید آورد که عبارت از لزوم حرمت نهادن به این مسئله عکس. پرداختند
دار دفاع های جدید، داعیه کسانی که در مقابل نهضتبسیاری از. اسالم و اعراب مسلمان بود

 .) ق٤٤٠ـ٣٦٢ (ابوریحان بیرونی. نشمندان برجسته غیرعرب بودند شدند، از دااز زبان عربی
 ،١، ج٢٩ : ـ  نک،های دیگر و زبانهای او در باب نسبت میان عربی برخی دیدگاهۀبار در[
، ]٤٩ـ٣٢و  ١ ، صص١٥؛ ١٥٨، ص ١.) [ ق٣٧٤ـ٣٢٤ (عبّادبن، صاحب]٢٦٨ـ٢٦٧صص

و .) ق٤٢٩ـ٣٥٠ (، ثعالبی.)ق٣٨١ـ٣٠٠ (، ابوالحسن عامری.) ق٣٢٢؟ـ٢٤٢ (ابوحاتم رازی
گریزی  ایرانی بودند که از نوعی فارسیهای ، از جمله شخصیت.) ق٥٣٨ـ٤٦٧ (زمخشری

شماری از این افراد . ]١٦٨ـ١٦٥ صص، ١[در سلوک علمی ایشان سخن رفته است 
های کهن و واژگان فارسی حتی آمیز از فارسی، فضاهای ایرانی و سنتای وسواسگونه به

متهم ) زدگیفارسی(کردند که گویی بیم آن داشتند که به عُجمه معرّبات پرهیز می
 .]١٧٤ـ١٦٩ ص ص،١[گردند 

 

 عوامل زبانی. ٢
ترین  فصیحتدل کردن این موضوع که زبان عربیجدا از عوامل سیاسی، گاهی برای مس

زبان زمان بوده است، به دالیلی مانند تنوّع تعبیرات و کثرت واژگان مترادف استناد شده 
های پیشین به طور مکرر بر از باب نمونه، در برخی دروس و گفتارهای دهه. است
 عین، هفتاد معنی ۀ عرب برای واژشد که مثالًهایی از این دست تأکید می نمونه
 .ها نام وجود داشته استشناخته یا برای شتر نزد ایشان ده می

را معلول دو علت اصلی تعدّد گذشتگانی که قائل به ترادف و کثرت واژگان بودند، آن
با فرض . ]١٠٣ص، ٤٦[دانستند اند، میوضع و وجود واژگان دخیل که معرّب شده
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ترادف و مشترک نزد عرب، این موضوع نه فضیلتی برای قوم عرب پذیرش تنوع واژگان م
 داشته است، بلکه شود و نه این حالت اساساً اختصاصی به این زبان عربیمحسوب می

هایی متعدد برای برخی اشیا هر قومی به مقتضای شرایط تاریخی و جغرافیایی خود واژه
 . ه در زبانشان، معانی گوناگون یافته استو مفاهیم داشته یا آنکه یک واژ

 عین ـ که در باال بدان اشاره شد ـ معادل چشم است که تقریباً نزد عموم مردم، ۀواژ
های گوناگون این واژه در زبان. شودترین عضو بدن محسوب میترین و حساسظریف

شمه نیز هست عین به معنای چ. جهان، انواع معانی مجازی، تمثیلی و کنایی را داراست
بها بوده و با  موضعی بسیار گران عربیۀجزیرچرا که چشمه آب در صحرای سوزان شبه

با توجه به . چشم آدمی نیز از حیث برون آمدن آب زالل از آن شباهت داشته است
وجود همین عالقه بین عین و معانی دیگر، طبیعی است که بسیاری از موضوعات و سایر 

 .مفاهیم به نوعی به آن تشبیه و با آن مرتبط شود
. های حیاتی باالیی داشته استهای ویژه و ارزش، کاراییشتر نیز در صحرای عربستان

این کشتی صحرا و جاندار بس سودمند با تمام بدن و نیروی خود این توان را داشته است 
های خوراک، نوشاک، پوشاک، حمل و نقل محلی، که انواع نیازهای قوم عرب در زمینه

عرب با این موجود سودبخش، انس و ارتباط دیرینه داشته . المللی را تأمین کندشهری و بین
حسب جنس، گونه، شکل، قامت، سن، رنگ، نوع کاربری، امور مربوط به و برای آن به

ها برخی از آن. کرده استگیری و بارآوری و موارد دیگر در طول صدها سال نام تعیین  جفت
اند که با گذر زمان و اختالط زبان و لهجات قبایل، از انحصار ای بودههایی محلی و قبیلهنام

ها ترادفات زبانی اند و استعماالت متداخل آن  یک قبیله درآمده و در سطح جزیره رواج یافته
های سامی  ـ در اثر خود با عنوان زبان ارنست رِنانـ فرانسوی ۀنویسند. را رقم زده است

]54,p.387.[مرتبط با ۀ واژ٥٦٤٤در تحقیقات خود به  1کند که استاد وی دوهامر نقل می 
  .]٢٩٣ص، ٣٤[شتر دست یافته است 

های فراوانی داشتند، متقابالً  سوزان عربی برای شتر نامۀگونه که اعراب جزیرهمان
های زیادی برای  نیز نام و گرینلند، کاناداآالسکاۀزدهای یخ سرزمیناسکیموهای ساکن

های متنوعی به اعتبارات گوناگون  نیز ناممردم فرانسه. انواع برف و یخ داشته و دارند
ها گذاریروشن است که وجوه این نام. ها و عطرها دارندبرای انواع پنیر، برخی نوشیدنی

تر شده است و تر و متنوعدر دنیای امروزه از وجوه مشابه در روزگاران پیشین پیچیده

                                                                                                                                            
1. De Hammer. 
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. گیردهای بازرگانی را نیز در برمیاعتباراتی همچون مواد اولیه، خاستگاه، کاربرد و نشان
حتی . های حیوانات خانگی وجود داردهای زیادی برای برخی گونه نامدر کشور آمریکا

های تخصصی و  فرهنگور برای اقالم و اشیای مورد اشاره،ای از کشورهای مزبدر پاره
رود و از شمار نمیای از بالغت بهها، نشان ویژهاین کثرت. حجیم لغت تدوین شده است

 هیچ قومی برتری که از نظر علمی، زباندهد؛ چنانبرتری زبانی بر زبانی دیگر خبر نمی
 . ذاتی نسبت به زبان قومی دیگر ندارد

ها واژگان مترادف اطالق همچنین بسیاری از واژگانی که امروزه در عرف مردم به آن
واقع واژگان مستقلی نیستند، بلکه بروز این حالت، معلول عواملی همچون شود، بهمی

سیر و سفر تاریخی  1 ،]٢٩٦ص، ٣٤[ها، مَزج اسماء و صفاتِ اشیاء و مفاهیم تنوع لهجه
های سیاسی، احیا و و جغرافیایی واژگان بر اثر نفوذ و تعامالت فرهنگی و سلطه و سیطره

، ٤٦[استعمال واژگان مهجور، تطوّرات لفظی و داللی واژگان در گذر زمان و مکان 
های گوناگون و  اشتقاق واژگان از ریشه3 ،]٣٦٢ص، ٣٩[ تصحیف و تحریف 2 ،]١٠١ص

 .]١٠٤ـ١٠١صص، ٤٦[جای یکدیگرند استعمال جزء و کلّ اشیاء به
اش برای تبیین  مهم اینجاست که زبان بَدوی با قاموس بدوی و افق صحراییۀنکت

یی که در باال در هافرض کنیم نام.  اسالمی ظرفیت الزم را نداشت عربیۀفرهنگ پیشرفت
  در آنـکه چنین نبود ـ شتر بودند نام به واقع همگی  د،ها اشاره شمورد نام شتر به آن

دان با صد اسم شتر و دویست اسم شیر چه  منطقی یا ریاضی،یک فیلسوفهنگام 
با شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی، دیگر زمان و مجال چندانی نبود که  بکند؟ دتوان می

چنانکه قبالً ـ ند و کردگان مسلمان به دامان صحرا و صحرانشینان پناه ببرتحصیل
  آنچه نزول قرآن به.  غریب بشنوندهای ایشان را در باب معانی واژگان داوریـکردند  می

                                                                                                                                            
گاهی اوقات یک چیز یک نام و چندین صفت دارد که بعداً این اوصاف، اسم تلقی شده و جنبة وصفی                    . ١

   که امروزه همگی برای شمشیر بـه       صقیل،  قاضب،  باتر،  مصارهای  که اسم شود؛ چنان ها فراموش می  آن
 .روند، زمانی هر یک، صفتی برای شمشیر همراه با معنای خاص خود بودندکار می

رفته است، اما بعداً برای طلب چیزهای دیگر         به کار می   طلب آب  که در اصل برای       قرب :واژگانی مانند . ٢
 است و در گذر زمان، بـر هـر شـدتی اطـالق              حرب معنی    که در اصل به    بأسنیز استعمال شد یا واژة      

 .نامیده شده است» تعمیم داللت«نظران متأخر چنین حالتی از سوی برخی صاحب. یافته است
صورت لفظی دیگر تغییر شـکل      گرفته به ای به دلیل دگرگونی که در یکی از اصوات آن صورت          گاه واژه . ٣

، طعـس ،  دعـس : برگشت همة افعالی چون   . ه شده است  داده و لفظ جدید، مترادف لفظ نخست شمرد       
 .باشدای از این دست می نمونهدعس به عصد و عزد، دعظ، طحز، طحس، دعز، طعز
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 علم و فرهنگ بود که خود نیازمند زایش اصطالحات و تعبیرهایی دست داد، عربیِ
، ٧، ج٢١ [جدید بود تا بیانگر اندیشه و تخصص امّت نوظهور در روزگار جدید باشد

. همان چیزی که امروزه کار مهم یک فرهنگستان است؛ ]٢٤٥، ص٤٢؛ ٤٠٩ـ٣٩٩صص
این مهم ، دانیم که فرهنگستان نیازمند پشتوانه دقیق و عمیق زبانی است و نصّ قرآنمی
شد، برای آن نیز و اگر قرآن به هر زبان دیگری غیر از عربی نازل می. دست داده بودرا به

اگر قرآن نبود زبان «از جهت مقابل نیز . ]٢٩٣ص، ٣٤[زد مین شرایط ویژه را رقم میه
 .]١٢٥ص، ٢٣[» شد قطعاً نابود میعربی

 
 جغرافیای نزول قرآن

ار  جلوی خود قرنامیده شده است رمیانهخاوتی را که ی پراهمّۀ منطقۀاگر امروزه نقش
: یمبینو حوالی آن میهای تاریخ را در این منطقه ترین تمدن بزرگلشدهیم، زایش و با

 یا نزدیک به آن شکل ها پیرامون مدیترانهن این تمدۀهم.  و روم، یونان، مصر بزرگایران
ها شکل  عظیم و نوع روابطی که میان آنهاینبا این تمد ـرا  اند و خاورمیانهگرفته
 .اندتبدیل کرده در سراسر جهان نظیرای بی به منطقهـ گرفته

 خود بر سراسر ۀ چندین هزارسالۀای است که با ریشامروزه همین تمدن خاورمیانه
های زندگی را برای بشریت پی افکنده ، قوانین و شیوههادنیا مسلّط شده و انواع مناسبت

 بلکه متضاد  ومتفاوت ۀ دارای دو وجهایاما همین تمدن خاورمیانه. و رقم زده است
یت انسان به صراط  و فرهنگ الهی است که برای هداهوجهعبارت از ، وجهه اولین ؛است

 تنظیم شده و دوم فرهنگ دنیاپرستانه و  خداک فرستادگان پاۀوسیلمستقیم به
 . ه استددی بهره و پول، سودۀای است که همه چیز را از دریچپیشهتجارت

 و ، سوریه، عراق، لبنانهای فلسطینشامل سرزمینکه   مزبورۀمنطقبخش اصلی 
 ثروت از سطح باالی زندگی، رفاه ودلیل آب و هوای معتدل، است، به  امروزی اردن

نیز های تجاری محل آمد و شد کارواناین منطقه همچنین . برخودار بوده استفراوان 
که گروهی ، در حالیبوده سودپرست  و سوداگرهایان این مناطق، انساناغلب مردم. بود

بین این دو گروه . اندبوده  بزرگ و یگانهی خداازبری ها خواهان فرمانآندیگر از 
،  به رهبری امثال شدّاد؛ گروهیور بوده است سخت شعلهی بسیارهمیشه آتش جنگ

کشته یا شکنجه، سال پیامبران را  طی چندین هزار باعورا، بلعمِ، سامری، فرعوننمرود
 ء اولیا،اء انبییگر به رهبری دیگروهو اند تهمت و تکذیب قرار دادههدف  و نفی بلد کرده
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، ٢٢[اند  و اهداف خود را از زندگی دنبال کردهدر این دیار زیستهلحای الهی و صُ
ن این دو گروه داراخونین میان میراثمنازعات بینیم که تا زمان حاضر نیز می .]٢٨ص

از حرکت باز نایستاده و تنها به اقتضای ها  آنها و منافعو موقعیتها بر سر این سرزمین
 . عوض کرده استشکل  ،زمان

  :تین به صورتی کوتاه و گذرا به این مناطق اشاره کرده استالسوره 
  .]٣ـ١ :تینال[»  وَ هذا البَلَدِ األمِین/وَ طُور سِینِینَ/  ین وَ الزَّیتُونوَ التِّ«

های تین، زیتون و طور سینین از جمله و به ترتیب، اشاراتی نمادین به داستان
 پیدایش، باب ، سفـْر٤٤؛ ٢٥١، ص٢٠[ دارند )ص( و محمّد)ع(، موسی)ع(، نوح)ع(آدم
، ج ٣٨: ـ  این سوره نکی سیر و تناسبات اجزاۀبار رد و ١٩٤، ص ٣٠ج ، ٤٩ ؛٨، بند ٣
  و شرایع)ع(شرایع پیش از حضرت نوحدانیم که  می١.]٢١٨، ص١٨ج، ٤٨؛ ٢١٧، ص ٨

 در این منطقه )ع( و عیسی)ع( تا حضرت موسی)ع(حضرت ابراهیماز ، جدید پس از آن
بود که شریعت خاتم مقرّر ، اما چنین آوردند بزرگ سر بر هایتوغاها و طتمدندر برابر 

و  ؛ و تملک آن نداشتتصرّفکه کسی طمعی به برخیزد از سرزمینی خشک و سوزان 
سازی و  مسبوق به ذخیره، بود که ظهور دعوت نهایی از آن سرزمینگونه مقدّرینا

 ؛زده نفع بزرگی برای جهانیان رقم می تمهیدی دوراندیشانه ک،تمهیدی از قبل باشد
  .]٩٧ـ٩٦ :عمرانآل[  همگانیۀبنای اولین خان
 . استتعبیر کرده ٢ترین نقاط زمینوصف خشن با ینن سرزم ایاز) ع(امیرمؤمنان
ر  مقتدر، مقدور بود که بیت خود را د این است که برای خدایویفحوای سخن 

ها و کشتزارهای سرسبز قرار دهد، اما چنین نکرد تا سرزمینی پرباران و در میان باغ
کسی از سر تفریح و تفرّج، آهنگ این سرزمین نکند، بلکه هدف سفر، گزاردن حجّی 

های جسمی و روحی و های آن برای کسب آمادگیخالصانه و تحمّل شدائد و ریاضت

                                                                                                                                            
وَ طَفِقا یخـصِفان    « و مرتبط با آیة      )س(و حوا )ع(ای به درخت انجیر در داستان آدم        تواند اشاره   تین، می . ١

هـا،     آمـده اسـت کـه ایـن بـرگ          در سفـْر پیدایش تـورات    .  باشد ]٢٢: األعراف[ » الجنَّة علَیهِما مِنْ وَرَق  
 بر  زیتون از آمدن کبوتر با برگ       )ع(تورات برای پایان طوفان نوح    . اند   بوده درخت انجیر های بزرگ     برگ

 )ع( اعطای شریعت بـه موسـی     و محل ابالغ رسالت و     درخت مشتعل طور، مأوای   . گوید  منقار سخن می  
 .  و خاستگاه رسالتِ خاتَم ختم گرددبَلد امیناست تا این همه به 

 جعَلَهُ لِلنَّاس قِیاماً ثُمَّ وَضَعَهُ بِأوْعر بِقاع األرْض حجراً وَ أقَلِّ نَتائِق الدُّنیا مَـدراً                یفَجعَلَها بَیتَهُ الحرَامَ الَّذِ   «. ٢
 مُنقَطِعَـةٍ ال یزکـو بِهـا        یق بُطُون األوْدِیةِ قُطراً بَینَ جِبال خَشِنَةٍ وَ رِمال دمِثَةٍ وَ عُیون وَشِلَةٍ وَ قُرىً              وَ أض 

  ].٢٩٣ـ٢٩٢صص ،٣٠[» خُفٌّ وَ ال حافِرٌ وَ ال ظِلفٌ
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 .جستن خشنودی پروردگار متعال باشد
چنین بود که این سرزمین به عنوان آخرین پایگاه رسالت الهی و جایگاه بیت او 

بنا بر تصریح . برگزیده و کتاب الهی نیز در لباس لسان ساکنان این سرزمین نازل شد
 :آوردندشد، اعراب بدان ایمان نمی نازل نمی، اگر قرآن به زبان عربیقرآن
  .]٤٤: الفصلت[» یعرَبِ  وَیٌعْجمِ ءاآیاتُهُ لَقالُوا لَوْال فُصِّلَتاً  أعْجمِیوْ جعَلناهُ قُرْآناًلَ وَ«
 .]١٩٩ ـ١٩٨ :الشعراء[»  فَقَرَأهُ علَیهِم ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنِین/ بَعْض األعْجمِینَ یلَوْ نَزَّلناهُ علَ وَ«

 عرب، از همین منطقه آغاز شد و اکثر اصحاب و یاوران ایشان که رسالت این پیامبر
 . با مجاهدت و فداکاری، آیین جدید را پیش بردند و بگستردند، افراد عرب بودند

کریم ضمن اشاره به این اصل که هر پیامبر باید به لسان قوم خود مبعوث شود،  قرآن
القری و  بیم دادن ساکنان امّ،)ص(پیامبرکند که مأموریت به این موضوع اشاره می

  : است قرآن عربیۀوسیلاطراف آن به
 مَنْ یشاءُ وَ یهْدِی مَنْ  إِلّا بِلِسان قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُوَ ما أرْسَلنا مِنْ رَسُول«

 .]٤): ع(ابراهیم[» زیزُ الحکِیمیشاءُ وَ هُوَ العَ
 لِتُنذِرَ أمَّ القُرَى وَ مَنْ حوْلَها وَ تُنذِرَ یوْمَ الجمْع ال وَ َکذَلِکَ أوْحینا إِلَیکَ قُرْآناً عرَبیاً«

 .]٧ :شوریال[» رَیبَ فِیهِ فَریقٌ فِی الجنَّةِ وَ فَریقٌ فِی السَّعِیر
 القریای بر ذکر داستان قبله در امّمهبقره مقدال ۀ سور در)ع(ابراهیمذکر داستان 

ای است که کنار آن است؛ طرح موضوع قبله نیز برای سخن گفتن از آخرین فرستاده
ین  یک مادرشهر مقدس و اول یا شهر مکّهالقریامّ. قبله باید دعوت خود را اعالم کند

 1 همگانی است که طرح آن، هزاران سال پیش از پی بردن بشر به مفهوم متروپلۀخان
]p. 615،رشد و تربیت ۀشد تا در کنار آن نسخ اجرا) ع(خلیل از سوی ابراهیم ]٥٥ 

 . بشر با صرف نظر از اختالفات روبنایی رنگ، نژاد و زبان نازل شودۀجهانی برای هم
 .]٧ :شوریال[»  وَ مَنْ حوْلَهاأوْحیْنا إِلَیْکَ قُرْآناًعرَبیّاً لِتُنذِرَ أمَّ القُرىوَ کَذلِکَ «

» مَن حولَها« و کعبه است و مراد از ، مرکزیت دعوت و توجه به مکه»القریامّ«مراد از 
های این خانه پی. تتمام شهرهای تابع این مرکزیت در پذیرش رسالت و دعوت اس

 و  ـ)ص(پیامبر اکرمـ  برافراشته شد تا دعوت فرزند وی )ع(ابراهیمتوسط حضرت 
اگر مقصود .  کنار آن انجام گیرد ازـ) عج( ظهور حضرت مهدیـ وصایتش ۀآخرین مرحل

خواهد ) ص(ه به تدرّج دعوت پیامبریک هم باشد، حاوی اشارهای نزدآیه، شهرها و قریه

                                                                                                                                            
 .»مادرشهر«معنای یونانی به Mητρόποληمأخوذ از . ١
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با . خواهد یافت ادامه جهان ۀ نزدیک آغاز شد و تا انذار همۀداشت که از انذار عشیر
 )ص( را به داستان پیامبر خاتم)ع(موسی که داستان حضرت ـتوجه به سیر آیات ذیل 

 امتیازات این شخصیت اخیر کند و خاطرنشان می و انجیلد، خبر او را در توراتپیوندمی
توان به خوبی  این موضوع را میء و با نگاه به سیر تاریخ انبیاـدهد را به خوبی نشان می

  .]١٥٨ـ١٥٥ :عرافألا[دریافت 
 

  فرهنگ عربی بر زبان وتأثیر زبان قرآن
هزار زبان را در قرن اخیر از   چندین،های بزرگ در دنیای معاصر ساز زبان موج همگن
 در صفحات پیشین نقل که از دانشمندان زبان عربیو همچنان ]١ص، ٤٣[میان برد 

تر از آن بود که بتواند با اتکا به خود در برابر توفان و  ضعیفالعربه جزیرشد، زبان عربی
 . های فکری و فرهنگی بیش از چهارده قرن تاب بیاوردتالطم

 در معرض تهديد  قبل از نزول قرآنهايي متفاوت داشتند و زبان عربياعراب لهجه
  . ه زباني واحد مبدل ساختقرآن، زبان ادبي يك قوم را ب. بود

اين قوم و تبديل زبان آنان به يك  هاي  در توحيد لهجهخدمت قرآن به زبان عربي
هاي بيان مانند هاي سخن و گونهاي عادي و دخل و تصرّف در انواع شيوه زبان محاوره

، ٣٤[ نشد قصص، مواعظ، احتجاج و برهان، اَمثال و كنايات و علوم ادبي خالصه
اي ، بلكه اين تنزّل و فرود وحي، آفاقي را در اين زبان گشود و فضاهاي گسترده]٢٩٣ص

، صرفاً درآميختن نزول قرآن به زبان عربي.  نداشترا در آن پديد آورد كه پيش از آن سابقه
 با زباني كه  قرآنهاي ديگر و افزودن بر حجم آب پيشين نبود، بلكه نسبت زبانآبي با آب

. گياه بود وجود داشت، جاري شدن كوثري سرشار در كويري كمالعربپيش از آن در جزيره
شناسي و شناخت ترين دشمنان قرآن كه خود از قضا، مدعي سخناي بود كه لجوجعربي

اره براي مقابله با نفوذ فراگير قرآن نظم و نثرِ انس و جن و بسي در صدد جستن حيله و چ
گفتند، معترف در ميان قوم بودند، به تفاوت جوهري آن با زباني كه خود بدان سخن مي

، زبان قوم عرب را به زبان قرآن. ]٧٣ص، ١٨؛ ٣٣٧  و٣٢٠، ٢٧١ـ٢٧٠ ، صص١ج، 8[ شدند
بان متشتّت قومي گرفتار و گمراه را زبان علم و زبان علمي مبدل ساخت؛ به عبارت ديگر ز

ي علمي و در مقياسي جهاني، قابليت تعليم و تعلّم يافت به زباني تبديل كرد كه به شيوه
گویش، نگارش و فراگیری آن قانونمند . ]٨١، ص١٧ ؛٥٩ـ٥٣ و ٣٣ـ٢٦، ١٦ـ١، صص١٣[

 زبانی ۀبآوری گردید، از حصار کاربردهای محلی و قبیلگی و مرتشد و مفردات آن جمع
   .]٤٦، ص٩[شفاهی به زبانی جهانی ارتقا یافت 
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، نزد بسياري از اعراب زماني پس از نزول قرآنهاي جاهلي، كوتاهخُلق و خصلت
هاي عربي  زماني كوتاه در سرزميندار و فراگير در يك فاصلةتي ريشهحرك. بازگشت

اش با  خيزش يافته بود، به همراهيپديد نيامد، اما زباني كه از بركت قرآن حيات و
هاي ماندگار علمي و و خدمت ]٤، ص١٣[هاي جديد ادامه داد تمدن نو در سرزمين

اكنون يك زبان . ]١ص ،١1[خصوص ايرانيان ظهور يافت فرهنگي به دست اقوام ديگر، به
 عصر جاهليت و تاريكي تفاوت داشت؛ العربِهر جزي تازه پديد آمده بود كه با عربيعربي

ها  كه از تنگناهاي جغرافيايي و اجتماعي اختالف لهجهاي روشنايي بود، عربييك عربي
ه الهي فرود آمدكتابي از عرش. رسته بود و به زباني فراقومي و فرامرزي تبديل شده بود

 حبلي سان به)ع(بیتتعبیر اهلكرد و به ها همپايي و دمسازي ميبود كه با قوم و انسان
پيوست،  آدميان ميه، عرش پروردگار را به فرش و سينةممدود و ريسماني كشيده شد

سبک و ساختار سخن  و عقل خود از همان ابتدا دريافتند كه اما همگان با فطرت، غريزه
الً ویژه بود و هیچ گفتاری را در شیوایی و بالغت یارای همسنگی و هماوردی با آن کام

نبود؛ کتابی بود که در آن موضوعات گوناگون طرح شده بود، در عین حال در بیان آن 
هاى متنوع سخن از ها و اسلوبناهمگونى و ناسازگارى وجود نداشت؛ در بیان آن، سبک

های مربوط به ته تا اِخبار از آینده و غیب و دانشقصه و مثل و برهان و جدل گرف
آوری طبیعت و تکوین به کار رفته بودند، اما در سراسر آن، پیوستگی و یکسانی شگفت

  .]١٠٩ـ١٠٨ص ص،٣٣[خورد و از غرابت، دشوارى، تعقید و تکلّف خالی بود چشم میبه
 مختلف بخشيده بود و هاياين زبان، جدا از زمينه و تواني كه به دانشمندانِ مليت

رو از خود نشان عكاس تمام نظريات علميِ قرون پيشجدا از ظرفيتي كه در محتوا و ان
 علميِ اسالمي خيلي زود ةجامع. داده بود، سرعت انتشار و ضريب نفوذي افزون يافته بود

ند هاي زبان پويا و نويني كه پديد آمده است، بنشينويسد، بر بالدريافت كه هر آنچه مي
گونه كه مثالً در زمان حال اگر كند؛ همانتر سير ميو در محيط انديشه و دانش سريع

هاي اروپايي نگاشته شود، محتواي آن در جهان اي علمي به برخي از زبانكتاب و مقاله
  . خورديابد و اصطالحاً بيشتر ارجاع ميدانش زودتر انعكاس مي

رآن، كتابي مستقل و قابل اعتنا در آن ديده بدين ترتيب زباني كه تا قبل از نزول ق
تدريج به زبان روشنفكري، روشنگري شد، در آفاق اسالمي كه رو به گسترش بود بهنمي

  . و اصالح بدل گرديد
 موجب برتری نژادی نیست، نسبت  اشاره به اینکه زبان عربینیز با) ص(اکرم پیامبر
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 :اندی میان عرب و غیر عرب واکنش نشان دادههابه نزاع
  ١.]٢٤٦، ص٨، ج٤٥[ »بٍ والِدٍ و لکنّها لِسانٌ ناطِقأ لَیست بإنّ العَربیةَ«
 أعْراب مَعَ ةالقِیامَ یوْمَ اللَّهُ بَعَثَهُ ةٍعصَبِیّ مِنْ خَرْدل مِنْ ةٌحبَّ قَلبِهِ فِی کانَ مَنْ«
  .]٣٠٨، ص٢، ج٤٥[ ٢»هلِیِالجاهِ
 لِیَدعنَّ رجالٌ فخرَهُم بِأقوام إنّما هُم فَحمٌ من فَحمِ جهنّمَ أو لَیکونَنَّ أهوَنَ علَی اللَّهِ«

 .]٣٣١، ص٤ ج،٢٧[ ٣»مِن الجِعالن التی تَدفَعُ بأنفِها النتَن
  

   با فهم قرآننسبت زبان عربی
 از آن  و زبان قرآنهماني ميان زبان عربياز ديگر داليلي كه براي برقراري نسبت اين

  :شود، چنين روايتي استاستفاده مي
 .]٣٩٨، ص٣ ج،١٩[ »هِ خَلقَهب الَّذى یکَلِّمُ ها کَالمُ هللاِفإنَّ تَعلَّموا العَرَبیةَ«

ب ، عر يادگيري و آشنايي با قرآنةته شده نزد عموم اين است كه الزممنطق پذيرف
 و صرف و نحو آن طي ي و دشوار يادگيري زبان عربيهاي طوالنبودن يا گذراندن دوره
وماً به توانايي العبور لز پيمودن اين راه صعب كهاين در حالي است. ساليان متمادي است
  . شودفهم قرآن منجر نمي

 صحيح باشد، 4،كنند ميحتي اگر برخي از رواياتي كه ترغيب به فراگيري زبان عربي
 اين ةه و طوالني آن نيست، چرا كه هم امروزي و قواعد پيچيدها بر زبان عربيتأكيد آن

 وجودي خود را مديون ةاند و فلسف اين روايات پديد آمده بعد از صدورها  قواعد، قرن
 فهم قرآن تلقي ة مقدماند و دست روزگار موجب شده است كه يادگيري زبان عربي قرآن
  :نويسد يكي از مفسران معاصر در اين باره مي.]٤٣٩، ص٢ ج،٥١[شود 

یافته، اذهان مسلمانان را   پیرامون آیات وسعتهر اندازه مباحث قرائت، لغت و اعراب
های  این علوم و معارف مانند فانوس.  دورتر ساخته استاز هدایت وسیع و عمومی قرآن

                                                                                                                                            
 .کند، بلکه زبانی برای سخن گفتن است ، نژاد و تباری برای کسی درست نمیبان عربیز. ١
 . مذموم باشد، خداوند او را با اعراب جاهلیت برخواهد انگیختهر که در دلش به اندازة ذرّة ناچیزی از تعصّبات. ٢
های ایشان هیزمی از هیزم   . ود دست بردارند   فخر ایشان است از کار خ      های قومی مایة  کسانی که نَسَب  . ٣

هایی هستند کـه بـا      مقدارتر از سوسک   بی نزد خدا ] با بینی پربادی که دارند    [جهنم خواهند بود، بلکه     
 .رانندهای نجاست را به جلو میبینی خود گلوله

  فإنها مـن تعلّموا العربیة«؛ ]٣٤٩، ص٧[؛ »کَما تُعَلَّمُونَ حِفظَه تَعَلَّمُوا إِعْرابَ القُرْآن «: هایی همچون نمونه. ٤
  .]٢٤٠، ص٥، ج٥[» ةیَّبِرَ العَیوا فِهُقَّفَتَ  وَةِنَ السُّیقهوا فتفّفَ«؛ ]٥٢٨ـ٥٢٧، صص١ج، ٦[» دینکم
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نور و لرزان در بیابان تاریک و طوفانی است که اگر اندکی پیرامون نزدیک آدمی را  کم
این پندارها برخاسته . دارند ان، محجوب می اختران فروزۀروشن سازند، او را از پرتو دامن

هایی آوردند، شان از قرآن و عقل دلیلاز مغزهایی محدود بودند که برای مستند کردن
اما سرانجام همه همانند مِهی متراکم و ممتد، مانع تابش مستقیم آیات قرآن بر نفوس 

  .]١١، ص١ ج،٣٥: با تصرف و تلخیص[گردیدند 
م بودن داشتن علمی همچون ادبیات عرب نیست، بلکه سخن در اینجا سخن از مذمو

های ها و دانستهسان دانش نیز بهجدا از آنکه در زبان عربی. هاستاز ترتیب و جایگاه
آموزی، سیر فطری و  است که باید دیدگان متعلّم را بگشاید، در امر زباندیگر، این قرآن

، در آغاز باید کمیّتی برای آموزش صحیح زبان قرآن. لی به جزئی است سیر ک،طبیعی
 حامل قرآن بیابند؛ ۀ خود را در گوش، ذهن، زبان و سینالزم و ضروری از آیات جای

آموز را عادت دهند، ها و آیات قرآن، باید حنجره و زبان قرآنتکرار مکرّر الفاظ و عبارت
های غلط ها بر اثر شیوه سازند و دلهره و اضطرابی را که در طول قرنبر ادای آن توانا

واندن، ها رخنه کرده، پاک گردانند تا پس از آن با ممارست در خآموزی در دلقرآن
تدریج ارزش صَرفی، مندان، به برای عالقهو انشای قرآنیتکرار آیات و نگاشتن امالء 

آموز،  نماید و در این هنگام است که در صورت تمایل قرآننحوی و بالغی واژگان رخ
در چنین حالتی، به . تدریج و در حدّ نیاز، به آموزش قواعد عربی نیز پرداختتوان بهمی

جای آنکه قواعد عربی باری سنگین و اضافی باشند و از سرِ سیری و سردی، خود را 
ها معلوم و مکان و ه وجه نیاز به آنمهمان نموده باشند، قواعدی کاربردی خواهند بود ک

در چنین حالتی متعلّم ما در ازای وقت و توانی که . ها معین استمورد استفاده از آن
 .گذارد، احساس غبن و زیان نخواهد کردبرای فراگیری معلومات خود می

 
 »  قرآنزبان« در تجلی خدا

  برای رؤیت خدا)ع( از تجلی پروردگار بر کوه در پاسخ به درخواست حضرت موسیکریم قرآن
شود و کلیم خدا نیز آورد و نیست میگوید؛ کوه تابِ ماندن بر جای خود را نمی سخن می

آن را نداشت با تنزیل قرآن تجالیی که کوه یارای آن. ]١٤٤ـ١٤٣ :األعراف[افتد مدهوش می
 .   وقوع و تحقق یافت)ص(االنبیاء و المرسلین العالمین بر قلب خاتماز سوی ربّ

، ٩ ج،٥٠[ این بیان که شخصیت آدمی زیر زبان او نهفته است با) ع(امیرمؤمنان
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. نمای شخصیت یک موجود است تمامۀکند که زبان، آین به این مطلب اشاره می١،]٢٩ص
توان گفت که جمال و جالل   و زبانش نیز از این قاعده مستثنا نیستند و گویی میخدا

 ؛ بلکه در بیانی ]١٤١ص، ٢: ـ برای اطالعات بیشتر نک[  نهفتهالهی زیر زبان همین قرآن
 :اند، او در این زبان تجلّی کرده استگفته) ع( و امام صادق)ع(گونه که امام علیباالتر آن

 .]٣٨٧، ص٨ ج،٤٥[ »فِی کِتابِه مِنْ غَیر أنْ یکُونُوا رَأوْه فَتَجلَّى لَهُمْ سُبْحانَه«
  .]107، ص89 ج،47[ » لِخَلقِهِ فى کَالمِهِ وَ لکِنَّهُمْ ال یبْصِروُنلَقَدْ تَجلَّى اللّهُ«

 
 گیرینتیجه

ه که گون کریم به زبان عربی از سر وجود فضیلتی ذاتی برای این زبان نیست، همان نزول قرآن
زند، کند و رقم نمیای را برای این زبان اثبات نمینزول تورات به زبان عبری رجحان ویژه

. بلکه نزول قرآن به این زبان از سر حکمت و ضرورت و مرتبط با مکان نزول قرآن بوده است
توانسته کتاب خود را در هر مکانی با زبان همان قوم نازل کند، لکن آن خدای بزرگ می

 مورد نظر خواهد بود و ۀر آن صورت زبانی الهی در کسوت لسان قوم ساکن در منطقزبان د
همچنین این نکته نیز در سیر . های دیگر برتری خواهد داشتآن زبان در آن صورت بر زبان

 ۀآشکار است که در مکتب این معلمان قرآن، قرآن به هم) ع(و اهل بیت) ص(و سنت پیامبر
طور بدون تکلف و صعوبت و بدون نیاز به ترجمه و برگردان بههای مختلف مردم از زبان

 صحیح تعلیم ۀای صحیح و اصولی تعلیم شد و آثار و برکات شیومستقیم و به شیوه
- اسالمی باقی ماند؛ هرچند در یک قرن اخیر و با ظهور نظامۀها در جامع تا قرن)ص(پیامبر

. شد و برکات آن نیز از دست رفتهای آموزشی اغلب وارداتی دستخوش تغییراتی جدی 
را در کتاب حمل قرآن و این سخن در خور تفصیلی افزون است که نگارنده بخشی از آن

   .بخشی دیگر را در کتاب زبان قرآن آورده است
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 .  قرآن کریم.]١[
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 .»تحت لسانه المرء مخبوء«. ١
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