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  در زمان حاضر آن زبان قر يها تیظرف

  

  1منش ابوالفضل خوش
  )9/12/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  23/7/91 (تاریخ دریافت مقاله:

  

  دهیچک

دارد و در دو قرن اخیر  يانهیرید سابقه ،»شناسيزبان«و دانش » بانز«توجه به موضوع 

است، جا » يزبان« يانیبن يز داراین اسالم نیي یافته است. از آنجا که داژهیز منزلت وین

و متناسب با د یجد يبا نگاههمچنان  آن» زبان« يعنین ین دیو اساس اان یکه بندارد 

  .ردیقرار گ يو واکاو يابیمورد بازن زبان یامروز يکارکردها

 ،يتمدن يهاو ارتباط آن با مؤلفه ک فرهنگ و تمدنی يزیرهیپا در» زبان«امروزه نقش 

 يامـت اسـالم  ، بـر  جهان معاصـر  يفرهنگ يو چالشها ازهایو با توجه به نروشن است 

روزآمد  يهاد و از آن بهرهداشته باش يعصر يممتاز نگاه هین سرمایابه تا فرض است 

آن،  يار، دوام و ماندگيقرآن با فاهمه همگانيِ انسان زبان رینسبت و ارتباط فراگ ببرد.

ت نفوذ و یقابل، ياله يا»منهیه«و » فضل«از  يو برخوردار يانسان يآن بر زبانها يبرتر

ن یزات ایآن، از جمله مم يهنر يهاز بالغت و جنبهیو ن يدرونو  يارتباط قلب يبرقرار

هـدف مقالـه، آوردن   ژه بـه آنهـا الزم اسـت.    یـ و ياند که در زمـان حاضـر تـوجه   زبان

ن یـ د در ایـ هللا مجکـالم  يهـا یيان توانـا یـ فـوق و ب  يزبـان  ياز کارکردها یيها نهیزم

  هاست.  نهیزم

  

  .زبان قرآن يهایي، زبان خدا، توانان، فلسفه زبانی، لسان مبزبان قرآن    ها:واژه دیکل
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 مسألهمقدمه و طرح 

از آنها  يکیروبروست که  يمتعدد يهاازیفرصتها و نمعاصر با  يایدر دن امت اسالمي

 ت بزرگین جمعیتمدني است. مسئولیت فرهنگي و وزن جهاني ا يتحولوقوع در آستانه 

  د بود. توان شکوفاتر و در عین حال حساستر از زمان کنوني ،آتي ۀدر چند ده

در حال حاضر بدان مجهز اسـت،   يکه امت اسالم يه قابل توجهیک فرصت و سرمای

پایه که دارد،  یيهایژگیبا توجه به وتواند که مي زبانیآسماني قرآن است.  زبان و» لسان«

 جویانـه و  نگ قومي، ملیتي، و یا فرهنگي برتريیک فرهنگ اصیل و جهاني (نه یک فره

  .ردیطلبانه) قرار گمنفعت

شناسـان از  اوم زبانموجود نشانگر کوشش مد يتجرب يهاو پژوهش يزبان يهاهینظر

اکوبسن، ی :  نکر است (یگوناگون در دو قرن اخ يعلم يروندهاتا و سپس رم ونان یعهد 

شناسـي   منـديِ زبـان   اندیشه پدید آمد که نظاماز قرن نوزدهم این  .)15-6؛ واترمن، 25

مستقل، یعني بخش غیرآگاهانه و فارغ از تأثیرات اجتماعي زبان، در بردارنده مفـاهیمي  

شناسي مستقل ارتباطي بین علـوم   شناسي است. زبان زبان  است که بسیار فراتر از حوزه

را با دقت و غناي خاص طبیعي و علوم انساني برقرار ساخته و یک موضوع کامالً انساني 

 يکه برا يرو و توانیش از نیدر زمان حاضر ب يامت اسالمقه همراه کرده است. علوم دقی

شـه  ید در اندیـ کنـد، با يصـرف مـ  الزم اسـت ـ   ز ینخود  يـ که در جا ياسیموازنات س

 يانتظـار  باشـد.  خـود  نـده نـه چنـدان دور   یآ يبـرا  يو فرهنگ يفکر يدرافکندن نظام

؛ ده، قدرت برتر جهان باشـ ندیآم قرن یو در ن يآت يهادر دههاسالم ست که ینامعقول ن

 يک گفتمـان جهـان  یـ و  يعال يفرهنگ ک قدرت برتر، قبل از همه بهی ين صورتیدر چن

-يمقالـه حاضـر مـ    ستنی »زبان«عنصر  يزین چیه چنیه و مایازمند است و پاین يمتعال

تواند در آنها يم يوجود دارد و امت اسالم» زبان قرآن«د که در یبگو یيتهایاز ظرف کوشد

   رد.یبهره گ يمت به جامعه انسانخد يبرا

آورد. يرا به نطـق درمـ   يزیاست که هر چ ين و خداوندیآفرزبان يقرآن، زبان خدا

.گاه خداوند متعال استیتجلث، یح احادیبنا بر تصرن زبان، یا
1
از  »تماخ آیتِ«که از آنجا   

در پس همین زبان قرار گرفته است، نیز جنس قرائت و خواندن است، خواص و آثار آن 

                                                        

خلق خود به خدا قسم که خدا براي «وهللا لقد تجلي هللاُ في کالمه لخلقه و لکنهم الیبصرون  .1
 ).2/247  فیض کاشاني،».(بینند اش تجلي نموده لکن آنان نمي در کالم
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،  ، رحمـت  ، شـفا، هـدایت   نور، ذکر، بیانهمچون: (  کریم  قرآن  صفاتکارکرد و اثرگذاري 

 بـر همـین    مترتّـب   و...) همگـي   هللا ، عزیز، حبـل  ، عظیم ، حکیم ، کریم ، بالغ ، بیان حیات

  . ندا» زبان«

  

  نه بحثیشیپ

زبان قرآن از آغاز نزول قرآن، مورد توجه مخاطبان اعـم از گرونـدگان و منکـران آن    

پرداختند و منکران آن يبا آن م يدند و به تالوت و تغنّینشيقرار داشت. مؤمنان آن را م

 يدن آن نهـ یکردند و گاه مـردم را از شـن  يآن اعتراف م يهايلت و برتریز گاه به فضین

-ز سختین یيژه قرآن بود. کار جایبه نفوذ و اثر و يضمن ين خود اعترافیکردند که ايم

انـه  یبود که دشمنان محمد (ص) و معاندان قـرآن، شـبانه و مخف   يشد و آن زمانيتر م

 ي، صرفيواژگان يهایژگیآمدند. ويد (ص) میامبر جدیاستماع قرآن به پشت خانه پ يبرا

قـرار   حـوزه ن یـ ل انبوه دانشمندان ایرون مورد توجه خق يقرآن در ط يو بالغ يو نحو

ها و یين زبان نکاست، بلکه بشر در گذر زمان به کارآیا يگرفت و گذشت زمان، از تازگ

  افت. یافزون  يسعه و شمول» زبان قرآن«شتر واقف شد و توجه به یزبان ب يکارکردها

ز از یـ قرون گذشته و ن يو بالغ يسنت يرها و قالبهازبان قرآن فراتر از نظ يهاییتوانا

ـ      يث حقیح ، در زمـان حاضـر مـورد توجـه     دارد يکه در درجـه نخسـت بـر زبـان عرب

؛ 293صالح،  يصبح ؛136مندور،  ؛194الشاطئ، بنت :  کن(صاحبنظران قرار گرفته است. 

  .)125عبدالتواب، 

 يسـخن رد، یکه خواسته است بعدا از سخنش بگ يجید را، جدا از نتاینصر حامد ابوز

ونان، تمدن یمرگ است، تمدن پس از  يایتمدن مصر باستان، تمدن دن«: دارد قابل تأمل

ـ . ا)364و  46ابوزیـد،  :   نک( ».تمدن متن ،ياسالم - يعرباست و تمدن  عقل ن سـخن  ی

امـا نقـل   ، )521ابوزید،  :  کدارد (ننچندانی  مانیا» زبان قرآن« تلات که به اصاس يکس

»فضـل زبـان قـرآن   «گـران بـه   ید از باب استشهاد به شهادت نجایسخن او در ا
1
و آثـار   

                                                        

تعبیري است که در کـالم  » فضل قرآن«سخني است که در خود قرآن آمده و » هیمنه قرآن«. 1
 ).48مائـده،  الــ  (مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا صاحب آن به کار رفته است: 

گشاید و ذیل آن، احادیث  مي اصول کافي عنوان فصلي است که شیخ کلیني در» فضل قرآن«
  ها، همچون را بر دیگر سخن  قرآن  دیگر برتري  در جایي رسول اکرم کند. متعددي را ذکر مي

َ ←وه لقِلي خَعَ اللّهِ فضلِکَ الکالمِ رِلي سائِرآن عَالقُ ضلُفَ«:  استشمرده   برتري خدا بر خلقش
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  . )46د، یابوز :  کاست (ن ير آن در فرهنگ و تمدن بشریانکارناپذ

مورد  ،يز به خودِ زبان عربیو خدمت آن قبل از هر چزبان قرآن  ير تمدنینقش و تأث

قوم محدود را که در قرآن، زبان ادبي یک قرار گرفته است.  رشتهن یتوجه صاحبنظران ا

تبدیل  يمتفاوت بودند به زباني واحد و سپس چهاني مختلف و های ن خود، داراي لهجهیب

این قوم و نیز تبدیل زبان آنان بـه   هاي کرد. خدمت قرآن به زبان عربي در توحید لهجه

لم اي عادي خالصه نشد، بلکه زبان قرآن ابتدا زبان این قوم را به زبان ع یک زبان محاوره

علمي قابل   زبان آن قوم را از تشتّت درآورد و آن را به شیوه سپسو علمي تبدیل کرد و 

 يدر اقتفـا  .)81؛ الجـابري،  59ــ 53، 33ـ26، 16ـ1الباقوري،:   نک(تعلیم و تعلّم ساخت 

مدّ نظـر   يز به زبان عربیث را نیل زبان احادیبديد خدمت بیزبان قرآن، با ينیآفرتحول

زبـان   ).142؛ حکیمي، 37، فقه اللغة العربیة و علم اللغة الحدیثالحسیني، :   نکداشت. (

  د.باشين آن بوده و میبرآمده از شجره قرآن و مب يار، ثمرهیاخ

بشـر و همچنـان تـازه بـودن سـخن قـرآن در        يزبان يهاشهیو اند ءر آرایدر باره س

زبـان  روشـن:   يدیسـع اند: جمله ز نگاشته شد، از آنیگر نیمورد اشاره آثار د های حوزه

  ، نص يولوژیبا: ینيو قائم قرآن

شتر ناظر به یکه در آنها وجود دارد، ب یيهایز با همه نوآورین کتابها نیاما موضوعات ا

زبان قـرآن در   يو تمدن ي، اجتماعيزبان است و از حضور فکر يفلسف يهاابعاد و جنبه

  آنها کمتر سخن رفته است. 

 يتهایبه فراخور تطورات عصر و زمان، قابل» نیمب يعربلسان «ن یان است که یحق ا

سـخن   يمخاطبان جهان يد از آنها برایز دارد که نخبگان جهان اسالم باین يگریمهم د

  : دیگويسخن مها آن له حاضر در بارهمقاند. یبگو

  

  نسبت و ارتباط با فاهمه همگاني -1

روح همه انسانها اي است که براي اندیشه و جامهن و یآفرزبان ي، زبان خدازبان قرآن

از  يریـ گو امکان بهـره  است يافت و بار عام الهیقرآن، مأدبه و خوان ضشده است.  ایمه

سخن قـرآن در درون انسـان داراي انطبـاق بـا     . فراهم است يآحاد امت اسالم يآن برا

                                                                                                                                  

برتري قرآن بـر  (« .2353 خ، االفعال و  االقوال  سنن  في  کنزالعمّالهندي، . »نهمِ هنَّأَذلک →
 ت).چرا که قرآن از خداس، مانند برتري خدا بر مخلوقات اوست ها مدیگر کال
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ـ « .فطرت اوست و در بُعد بیروني داراي بُرد جهاني و رسالت همگاني است  »نیمبـ  يعرب

و قرآن  شوداختصاص به قوم خاصي ندارد، زبان مادري قوم و قبیله خاصي محسوب نمي

م، یقرآن کر ).9/26، يطبرس:   نک( کنديم ين کتاب را نفیبه ا يو نژاد يم، نگاه قومیکر

ن یاز ا يریگاساس بهرهبخشد. ينم قرآنگر فضیلتي در خطاب و فهم قومي را بر قوم دی

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَقَـالُوا لَـوْال   «آن است:  يهادل از قفل يمان و آزادیازبان، 

فُصِّلَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ ال یُؤْمِنُـونَ  

   )44(فصلت،  ».هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًىفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ

 يت و موعظه بـرا یه هدایه و پاین حال مایعموم مردمان و در ع يان براین زبان، بیا

 »هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ«اهل تقوا و خواص پروردگار متعال اسـت:  

  )2/845، يطبرس( )138عمران، آل(

مکان معرفـي   پیامبر جهانیان در هر زمان و عنوانه رسول اکرم، در قرآن و روایات ب

بُعثـت  «؛ )157  عـراف، ال(ا قُل یا أَیها النّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَیکُم جَمِیعاً :سـت ا شده

إلـي النـاس کافـة الـي      (ص) و إِنَّه کان رسـول هللا «؛ )3/211  (بخاري، »إلي النّاس کافة

أرسله إلي الناس أجمعین رحمـة للعـالمین بکتـابٍ    «؛ »األحمر و األسود کلُّ فیه مشترك

الیأتِیهِ الباطِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَ (کریمٍ قد فضّله و فصّله و بینه و أوضحه و أعزّه و حفظه 

  ).1/478  ني،(کلی» ).42  (فصلت،دٍ) ال مِن خَلفِهِ تَنزِیلٌ مِن حَکِیمٍ حَمِی

  

  دوام و ماندگاري -2

در این جهان پهناور، همان گونه که انسانها، حیوانـات، گیاهـان و خالصـه سـتاره و     

ده زبان نیز سر در میرند، پدیگذرانند و ميشوند، مراحلي از رشد را ميها، زاده ميسیاره

  دارد.  ينیهمین سنّت و صراط تکو

ها را بایسـتي  تطبیقي آلماني در قرن نوزدهم، زبانبه گفته فرانتس پوپ، زبانشناس 

انـد و   اي در نظر گرفت که بر حسب قواعد معین شکل یافتـه  هاي زنده به منزله مجموعه

 .)26ر، یومـا ی(ن یابنـد چون در درون خود پیرو اصل ذاتي زندگي هستند، گسـترش مـي  

زبان در طول حیات کند که شناس دیگر، آگوست پات نیز بر همین نکته تأکید ميزبان

خود مدام در حال تغییر است و مانند هر موجود زنده دوران بارداري و بلوغ، اوقات رشد 

  . )27، (همان نداگذر شتابان و آهسته و نیز مراحل کمال و فساد و زوال تدریجي را مي



 1391زمستان مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره دوم، پاییز و   72

 

زادن یک کلمه به عنوان عنصر مؤلفه زبان، زماني است که ذهن افـراد یـک جامعـه    

پذیرد. نمـو آن عبـارت اسـت از اینکـه معـاني وسـیع و       راي بیان مفهومي ميلفظي را ب

متعددي با لفظ ارتباط داده شود. ناتواني و بیماري کلمه آن است که دیگـر آنقـدر کـه    

مقصود گوینده یا نویسنده است، بر معاني کلمات داللت نکند، یعنـي در ادراک معنـاي   

رسـد کـه اهـل زبـان     گ کلمه زماني فرا مـي آن ابهام و تردید حاصل شود و سرانجام مر

توانند مقصود خود را با آن برآورده سازند یا مفهومي که لفظ حاکي دریابند که دیگر نمي

از آن است، دیگر در ذهن افراد جامعه وجود نداشته باشد و به یکـي از ایـن دو سـبب،    

  . )224، ي(ناتل خانلر استعمال لفظ متروک شود

 هـا   هـا و نـابودي تـدریجي بسـیاري از آن     امروزه، مسأله تغییر و تحـول تمـام زبـان   

 امري ملموس بـراي همـه ماسـت. تغییـر و تحـول زبـان، لزومـاً معلـول بـروز شـرایطي           

 چون مهاجرت و خلط نژادهـا و ماننـد آن نیسـت. بلکـه حتـي اگـر شـرایط محیطـي و         

ها المحاله اتفاق خواهـد   ع تحول زبانعوامل جمعیتي و نژادي تغییري نیز نکنند، موضو

هـاي گفتـار،    جملـه: اخـتالف انـدام    افتاد. این موضوع، معلول چندین عامل اسـت، از آن 

هاي محیطي جغرافیایي که گویندگان زبان در آن حضور دارنـد، حـاالت روحـي     ویژگي

   هاي مختلف، تئوري میل به سـهولت اداي الفـاظ و عبـارات، تئـوري     گویندگان در برهه

  المخـرج   قرار گرفتن آواهاي داراي شیوع زیاد، مجـاورت آواهـاي قریـب   در معرض تغییر 

وفاداری مؤمنان بـه   اما .)205-204س، یان:   نکل را ی(تفص و انتقال جاي تکیه در کلمه

  زبان قرآن از آغازین روزهـای تنزیـل آن، حرمـت و قداسـت مـتن قـرآن و مراقبـت بـر         

یافـت، باعـث   جنبه فریضه واجب را مـی  ـ�که در مواردی مانند نمازهای یومیه  ـنصّ آن 

، در عین حالی که مفاهیم آن نص، بـه تناسـب   گردید نصّ قرآنی، نصّی ثابت باقی بماند

-522نیـا،  قائمی :  باشد (نکنیازهای زمان دارای سیّالیت و قدرت پاسخگویی بوده و می

525 .(  

  

  زبان برتر؟ -3

نه از نوع سخن گفتن از برتریهاي زباني و نـژادي  ک زبان، ی» برتري« از سخن گفتن

فـراون شـده و   خونریزیهـایي  گذشـته اسـت کـه دسـتمایه     هاي ها و هزارهدر طول سده

 .از آن را ذکر کرد یيهاتوان نمونه يم
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فرعون از اصول مسلّم در پادشاهي فراعنه، برتري ذاتي فرعون بر همگان و سپس آل

و زبان  رفت میبود. فرعون، فرزند آفتاب و حامل خون خدایان به شمار ان یقبطدیگر  بر

 :  کن( آمدعبري نیز زباني برتر از زبانهاي مورد تکلم در سرزمینهاي مجاور به حساب مي

  .)44مقدمه و عبدالمطلب، 

بـه حسـاب    یيفرعون، قوم قابل اعتنادر این بین، ساکنان منطقه کنعان، در نظر آل

چون قحطي زمـان حضـرت یوسـف، بـه مصـر      هایي همدر برههان یکنعان يآمدند پانمي

به امر  (ع)حضرت موسيماندند.  يفرودست باق يار مصر به مثابه قومیگشوده شد و در د

خداوند، مأمور نجات این قوم از ستم و تحقیر فرعونیان گردید، اما تدبّر در آیـات قـرآن   

و  (ع)قوم، بیش از آنکه از ارشادات و تعالیم موسي دهد که اینکریم به روشني نشان مي

اي ببرند، خوي و خصلت فرعونیان و شرک و جاهلیـت آنـان را   دیگر پیامبران الهي بهره

آوردند. ه تیهِ تباهي و سرگردانيدرخود زنده نگاه داشتند و آن را همراه خود ب
1
یکي از  

بـر قـوم عـرب بـود.     عـدها  ببه خصوص  شمردن خود از دیگران این خصال، خصلت برتر

را ن نگـاه  یـ ا يهـود حتـ  یقـوم   .مینیبيم يات قرآنیآ يان نگرش را در پارهیانعکاسات ا

شمرد.برگران یو د اعراباعم از » اریاغ«تمسکي براي سلب اموال و حقوق مس
2
   

م یقرآن کر .د آمدیدرگذر زمان پد ب) نیزاعرار (یدر قوم اخ ،و تعصبن توهم یر اینظ

ز به غیر زبان ما اگر کار به جایي برسد که کتاب خدا نی آوردياز اعراب م يشماراز قول 

.آن را نباید پذیرفتنازل شود، 
3
-يبر لجاجت را در سوره شعرا م ين سخنِ مبتنیر اینظ 

  )25/75، عاشوربن:   نکم (ینیب

عجم شمردن غیرعرب از سوي اعراب، معادل نگاه یونانیان بود کـه زبـان و فرهنـگ    

شمردند و هر زبان غیریوناني را زبـاني  اقوام دیگر و از جمله رومیان را پست و حقیر مي

»بربر«یا » الکن«
4
خواندند. این لقب به نحو خاص بر روي رومیان، ژرمنها و نیز اقـوام  مي 

                                                        

، 26، غـافر  38و  4قصـص  ال، 54شـعرا  ال :  برخي از اشارات قرآني به ایـن موضـوعات را نـک   . 1
 .  24نازعات ال، 53-50زخرف ال

 .75عمران، آل :  نک .2
 فصلت که در سطور باال مورد اشاره قرار گرفت. 44آیه  .3
4. barbare . بعدها در زبان یوناني و نیز زبانهاي مشتق از زبان التین و زبان فارسي » بربر«واژه

در میدان معنایي این و نیز در شرق آسیا، توسعه مفهومي و ارتباطات معنایي وسیعي یافت. 
  کتوان یافت. نها، مفاهیم مرتبط با توحش و خشونت و نارسایي زبان و بیان را فراوان ميواژه

  ←و نیز:  252-251، ص 5، ج فرهنگ معینمعین،  :
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آمدند، این لقـب را  به حساب مي» بربر«آسیایي نهاده شد. رومیان که خود نزد یونانیان، 

و الصاق به اقوام دیگر مناسب یافتند.براي اطالق 
1
انطاکیـه در  داوني گالنویل در کتاب  

مرزهاي امپراتوري روم که از بریتانیا و راین تـا  « کند:تصریح ميعصر تئودوسیوس کبیر 

النهرین ادامه داشت، با فشار وپ و دریاري سیاه از کوههاي ارمنستان تا بیننهاي داکرانه

کوشیدند قهرا به درون این امپراتوري ي مواجه بود که مي»بربر« مداوم و روزافزون قبایل

  ».راه یابند و از خصب و رفاه و آسایش تمدن رومي برخودار گردند

ــه   ــه، ب ــل در ادام ــرقي «گالنوی ــاي ش ــت مرزه »وخام
2
ــدن   ــان«و آم ــریح » ایرانی   تص

  این اقوام وحشي خود بر اثر فشار ملـل دیگـري از زادگـاه خـود بیـرون رانـده       «: کند مي

  کوشیدند تا از خطّه آسـیا راهـي بـه بیـرون بیابنـد. در اینجـا دولـت        شده بودند که مي

  شهرهاي ثروتمنـد سـوریه    بود.هاي غربي با سرزمینن و برابر شدن آمدبردر حال ایران 

-نـه یو زمرا از لحاظ غنیمت کامال به خود جلـب   انینرایه ـ نظر ا ـ مقدم بر همه انطاکی

ـ  :  نـک ( »کـرد يرا فراهم مـ  ين بعدیو خون يکشمکش طوالن يها ـ ا. )56-55، يداون ن ی

هـا از اعـراب   آن يو شکسـت هـردو   ين دو امپراتـور یـ ف ایکشمکشها سرانجام به تضـع 

  د.یمسلمان گرد

                                                                                                                                  

←Delas, Nouveau dictionnaire analogique du français, p. 64, 208, 256, 298, 

302. Demy et les autres, Dictionnaire des noms propres, p. 114. 

این نگرش هنوز در نگاه اروپایي به اقوام دیگر و به صورتهاي پیدا و پنهان خـود بـه شـرق و    
هجوم اقوام بربر از شرق آسیا بـه  «جهان اسالم وجود دارد. در فرهنگ هاشت، نقشه تاریخي 

  آمده است: » سوي دو امپراتوري روم شرقي و روم غربي
Hachettte, Dictionnaire encyclopédique illustré, p. 166-167. 

گر و شورشهاي یک دهه گذشته در شهرهاي اروپایي نیز جدا از همین سنخ نگاههاي تبعیض
 :  ها و شواهد را در این باره، نکپوستان نیست. نمونهتحقیرآمیز اروپاییان به شرقیان و رنگین

Tobner ،146-174 ،197 ،228؛ Ferro ،494-518 ،148؛ ورتووک، 167-163؛ کارلسون-
 و...). 582-577؛ الکوئر، 156

آریـانپور،  :   نـک ها و مسابقات خودبرتربیني در طول تاریخ را شرحي فشرده از اینگونه تسمیه .1
143-145. 

بود. اي براي تعصبات قومي و زباني هاي اخیر نیز پایه، در دهه»دروازه شرقي«تکیه بر مفهوم  .2
آویز این تعبیر از سوي صدام حسین و حامیان او در زمان تجاوز به ایران و نیز جستن دست

» فـرس مجـوس  «را از تجـاوز  » قوم عرب«براي حمله به کویت به کار رفت. او مدعي بود که 
محافظت کرده و وظیفه اعراب است که به وي بسیار کمک برسانند. یکي از نزدیکان صـدام  

حطام البوابة مینه کتابي با استفاده از همین تعبیر نگاشته است: السامرایي، حسین در این ز
 ).1380، الشرقیة (ویراني دروازه شرقي
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شناختي، جـدا از حـوزه    حوزه زبان ن است که زبان دریمنازعات، حق ان یا يورااما 

بین ، يشناختتواند باشد. از نگاه زبانينم يل و ارزشیگونه تفضچیموجد ه، ينیت دیترب

ـ ا یـ فیلسوف بزرگ زبان یک  ا یـ  يبرخاسـته از نقـاط مختلـف تمـدّن     کـارگر سـاده   کی

هاي بشري با یکدیگر برابرند و یکي را برتري زبان 1تفاوتي وجود ندارد. جهان يرتمدّنیغ

زبانهاي دیگر و سنجه و  2»مهیمن«تواند یک زبان ميدر این بین ذاتي بر دیگري نیست. 

بنگریم ایـن حـدیث نبـوي و    . آفرین است نگاهبان آنها باشد، این زبان، زبان خداي زبان

العربیـة   شـمارد: مـي  پرستیهاي موهوم را یکسـره مـردود  احادیث دیگر را که این خرافه

   3بأبٍ والدٍ، و لکنَّها لسانٌ ناطقٌ  لیست

ظلمـاتي کـه از امیـت و حمیـت جاهلیـت بـر سراسـر        بحبوحـه  در امبر اکـرم در  یپ

ت را مـردود شـمرد؛   یهرگونه عصب کرد،جزیرةالعرب و دیگر نقاط جهان حکمفرمایي مي

نّ فَحمٌ مـن فَحـمِ جَهـنّمَ أو لیکـونَ    هم باقوامٍ، إنّما هُم لیدعنَّ رجالٌ فخرَ«چنانکه فرمود: 

  4)8/246(کلینی،  .»أهونَ عَلَي هللاِ من الجِعالن التي تدفعُ بأنفِها النتَن

 آن را يکند و برتريد میتأک ها زبانبر دیگر   قرآنزبان   برتريبر دیگر   در جایي همو

 اللّـهِ  فضـلِ کَ الکـالمِ  رِلي سائِرآن عَالقُ ضلُفَ«:  استشمرده   برتري خدا بر خلقش  همچون

ن در هـیچ  امؤمنـ  امیـر بنا بر تصریح ). 2353  هندي،متقی . (»نهمِ هنَّأَذلک  ه وَلقِلي خَعَ

  مقایسه کرد: »کالم بشر«را با » اللّه کالم«اي نباید  زمینه

ـ  ، کمـا لـیس شـي   البشـرِ   أویله الیشـبه کـالم  تَ ، وَاللّهِ  المُکَ وَهُ« ن خلقـه یشـبهه،   ء مِ

  5.)92/107  مجلسي،».(کذلک

                                                        

1 .E. Sapir, Language, p. 219. 
  . 39، ص هاي سیاسي زبانشناسي نیومایر، جنبهبه نقل از: 

 .48مائده، البا توجه به سخن خداي تعالي در  .2
البدایة و کثیر،  ابن :  ک). نپدريِ کسي نیست، بلکه زباني است براي سخن گفتنعربي میراث . (3

 . 624، ص 2، ج السننداود،  ؛ ابو180ـ176، ص 2، ج النهایة
کنند، از این کار دست بردارند. صـاحبان چنـین    کساني که به اقوام و انساب خود، فخر مي. (4

گونه افراد نزد خداوند فروتـر از   و منزلت ایناند، بلکه قدر هاي جهنم عاداتي هیزمي از هیزم
کنند. (بـاد فخـر و مباهـات در بینـي      هایي است که با بیني خود قاذورات حمل مي سوسک

. 624، ص 2، ج سـنن ابـوداود،   :  اسناد دیگـر، نـک   )انداختن، همانا حمل پلیدي با آن است
؛ و همان، 305، صفحه 48ق،جلد 1404، چاپ وفا بیروت، سال بحاراالنوارهمچنین مجلسي، 

 .239، صفحه 9، باب  7جلد
گونه که هیچکدام  تأویل آن شباهتي با کالم بشري ندارد، همان آن (قرآن) کالم خداست، و. «5

  ».همان شکل ندارند، به از مخلوقات خدا شباهتي با خدا
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اللّه   . فکالمالبشرِ المه بکالمِن کَء مِ الیشبه فعله تعالي من افعال البشر و الیشبه شي«

البشـر فتهلـک و     اللّـه بکـالم    تبارك و تعالي صفته وکالم البشر افعـالهم فالتشـبه کـالم   

  1).92/106  ،همانجا.(»تضلّ

قوم عرب و نه حتي در اینجـا، برتـري   برتري زبان خداوند، نه به معناي برتري زبان 

دعوت جمیـع  براي همه انسانها،  قرآنپیام برتري ت. ذاتي مسلمانان بر غیرمسلمانان اس

در متن و  ایشان برای اعتصام به حبل الهی و نیل به مجموع فضایل و ارزشهایی است که

  د. بطن این زبان قرار دار

  

  زباني از درون  -4

ذهنـي   وسیله تعبیرهاي رواني و، رابط تصورات مجرّد درون با دنیاي فیزیکي و  زبان

 2تعبیرابزار یک و خود نقش  سازد مي د تواناافکار خونظرات و  »تعبیر« ررا ب و انسان است

از  يکیست که به طور مکانین ينجا، صرفا زبانیمراد از زبان درون در ا 3. یابد را ميهنري 

لـو   يگوتسـک یو:   نکافته باشد (ید آمده و تکامل یگفتار پد يشدت صوت يجیکاهش تدر

 ریو ضـما  پیوند میان اعمـاق  ۀکنندپیچیده و تأمین نظام). البته مقصود، 88چ، یمونویس

هاي صوتي و احیاناً برخـي جایگزینهـا را از درونیتـرین    انسانهاست. زبان است که نشانه

سانهاي هاي بروني انسان یا انآورد تا آن را به الیههاي روح و جسم انساني به در ميالیه

است  ين کسوتیدر چن زبان .راز، پل پیوند دو روح استپدیده پررمز و  دیگر برساند. این

ث یو حـد  شدیانديبا زبان است که م يادیتا حد ز يگردد و آدميمتفکّر  آلت و ابزار که

                                                        

ندارد چـرا کـه    بشرياللّه نیز شباهتي با کالم   فعل خدا شباهتي با افعال بشر ندارد و کالم. «1
مبـادا   هاسـت،  افعال آن ي هاي بشر در زمره کالم خداي تبارك و تعالي صفت اوست و کالم

  ».گردي شوي و گمراه مي اللّه را با کالم بشري شبیه بداني که هالك مي  که کالم
2. expression  ریشه مکتب هنري که خودexpressionisme  در آغاز قرن بیستم، از گردید و

نهضت بزرگي که بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت، بیرون آمد. اکسپرسیونیسـم  دل 
جنبشي در ادبیات بود، که نخست در آلمان شکوفا شد. هـدف اصـلي ایـن مکتـب نمـایش      

  دروني بشر، مخصوصاً عواطفي چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود.
کارگیري جنبة ارتبـاطي   هاي خود و به ختهآمو  آموز در ارائه . از همین رو در مواردي که زبان3

شود که از وي خواسته شود تا آنچه  زبان، دچار مشکل یا نگراني و مانند آن است، توصیه مي
   :  کرا از زبان فراگرفته، در قالبي غیر ارتباطي، همانند کار هنري و دستي، و... ارائه نماید. ن

Le français langue seconde ،Origine d’une notion et implications 

didactiques, p. 196; Psycholinguistique ، language ،mind and world, p. 160. 
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افکار و و پردازد  با همنوع خود به تبادل افکار و عواطف مي او هنگامي کهکند و ينفس م

این عمل موجب پـرورش قـواي فکـري او     ،نمایديمنیکو تعبیر   عواطف خود را به شیوه

  اند. ینمايشه را میرا از تعامل زبان و اند يخوب ين حالت نمایو ا شود مي

وان آن را در قالب لفظ تبي است که هنگام زایش حقیقي فکر نو از اوقات، ياریدر بس

ترِ کلمه، به معني بیـان   فیخته ـ فیلسوف آلماني ـ زبان در مفهوم وسیع   به گفته.  ریخت

این نظر همـان  بر ترین گواه   مهم .)Fichte ،116( اندیشه از طریق عالئم اختیاري است

کـه   ولي همـین  ،کنیم که فکري در ذهن ما روشن شده است است که اغلب ما تصور مي

، 44-32، يگوتسـک یو:   نک( شویم رو مي هخواهیم آن را روي کاغذ بیاوریم با ابهام روب مي

دهد: زبان  نشان مي هاي بوهلر که آزمایش ، چنان عالوه به . )31052، ي؛ چامسک72-109

ه زبان و اندیشه را عین گ، چبر کالین ي گفتهه . یا ب از لحاظ بیولوژیک بر فکر مقدم است

 ،کـه در اغلـب مـوارد، اندیشـه     و آن ایـن  ،مسلم اسـت  یک چیز ،چه ندانیمهم بدانیم و 

 کار بردن زبان است و چگونگي زبان در چگـونگي اندیشـه تـأثیر بسـیار دارد     همستلزم ب

  .)1/47ن برگ، ی(کال

یکي دانیم که  مي .دارندمستقیم و نزدیک  يهم ارتباط بانیز زبان و هوش ن یهمچن

تعیین وزن مغـز    مقوله .گیري هوش است ، اندازه شناسي رواناز مسائل پیچیده و مشکل 

نیـز   )cortexخاکسـتري مـخ (   ي مادههاي  این مشکل را حل نکرد و آزمایش پیچیدگي

 امواج مغز ي مطالعههاي صورت گرفته و  همچنین بررسي.  میزان هوش را معلوم نساخت

هـوش انسـان را    ،نیـز ) éléctroencephalogramme( یـا مغزنگـار   نگار دستگاه موج با

هـاي   آزمـون  اسـتفاده از همان ،  هنوز راه سنجش هوش آري، د.رگیري نتوانست ک اندازه

د، زیرا پاسخ دادن بـه  ننیز به لغت و زبان بستگي دار ها این آزمون هوشي است و بیشترِ

از مؤلفان،  ي(جمع بداند »لغت« ،آزمایش فردِ موردکه  خواهد بوددر صورتي ممکن ها  آن

159(.  

کاربرد زبان و استفاده از آن، به کارگیري عالیترین تواناییهاي ذهني است و مطالعـه  

زبان  کند.شناسي انسان عمیقتر ميبرد و دانش ما را در باره روانزبان، ما را به اعماق مي

کـه   يو کس داشته باشد يرا در حد اعل ين توانید چنیبا يعیز به طور طبین قرآن نیمب

خوان ـ گـردد،   ش ـ و نه صرفاً قرآن یانددا کند و قرآنیپ يدسترس ينه زبانیگنجن یبه ا

نه ین زمیامبر اکرم را در این سخن پی. ابارور خواهد داشت ياشهین و تسلط بر اندیتمک
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در  1.)2/613، ينی(کل »بعَقلِهِ حتي یموت هُمَن جَمَع القرآنَ مَتَّعهُ اللّ«م: یمدّ نظر قرار ده

ک زبان جهاني، همان گونه که بُعد و بُرد بیرونـي دارد، بایـد از بعـد و بـرد     ین حال، یع

دروني نیز برخوردار باشد؛ همان گونه که این زبان به سمت بیرون بُـرد بلنـد دارد، بـه    

  درون و اعماق نیز باید سفر و نفوذي عمیق داشته باشد.

اژه قرآن تقریباً معادل کند و و یاد مي» زبان«خداي بزرگ از قرآن کریم به عنوان یک 

"lecture" قـرآن   يهـا یژگیاز و يکـ یي و مانند آن اسـت.  هاي فرانسه و انگلیس در زبان

است که خواننده را امر به زبان گشـودن و   يک کتاب، وجود افعال امریم به عنوان یکر

قُـلْ  «، »بِرَبِّ النَّاسِقُلْ أَعُوذُ «، »اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذي خَلَقَ« کند:يگفتن و خواندن م

  . »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ«و » أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

را بـه در  » دفائن العقول«پیامبران آمدند تا از سینه مردمان  ،نبنابر سخن امیر مؤمنا

همـان  در واقـع،   3اند.همان مردمي که معادن مختلفي به سان معادن طال و نقره 2آورند.

گونه که یک زمین بایر نیازمند آالت و دستگاههایي براي حفاري و مثال فلزیابي است تا 

ارزش را تبـدیل بـه   ضـي کـم  اراگهرهاي نهفته در سینه آن را به در آورد و در پـي آن،  

اي پربها گرداند، سینه آدمیان نیز نیازمند آلتي متناسب به خود بـراي حفـاري و   عرصه

ش دادن آن گهرهاي نهان است. آدمي زماني که ببیند همزباني دارد استخراج و نیز ترا

قیمتـي   گوید، به گمشده بزرگي دست یافته و به آرامش گـران که از اعماق او سخن مي

فرهنگي و ادبي  ۀتوان به لقبي اشاره کرد که حافظرسد. از باب مثالي در این باب ميمي

را به سبب رشحاتي که در زبان او از دولت  مردم ایران به حافظ شیرازي اعطا کرده و او

او هنـر بـزرگ خـود را کشـیدن نقـاب از رخ       4شمرده است.» لسان الغیب«قرآن افتاده، 

  شمرده و این همه را نیز از دولت قرآن شمرده است.  5اندیشه

                                                        

خداوند وي را تا زماني کـه زنـده اسـت از     ،کند به خوبي فراگیرد و حفظهر کس قرآن را . «1
  .»مند خواهد ساخت عقلش بهره

 خطبه نخست.  ،البالغه نهج، شریف رضي ؛لیثیروا لهم دفائنَ العقولِ. 2
 ال مـن ؛ صـدوق،  177 ص ،8 ج ي،الکـاف  (کلینـي، . الناسُ معادِنُ کمعادِنِ الذهبِ و الفضّة .3

 حقیقة :42 باب ،58 ج ،بحاراالنواري، مجلس النوار،ا بحار :زین و .380 ص ،4 ج، الفقیه یحضره
 .65 ص ،أحوالهما و الروح و النفس

  ). 6-5 ، صحافظ، هومن :  ک(ن. 4
5 .  

  

  نقاب اندیشه رخ از نکشید حافظ چو کس
  

  

  تا سر زلف عروسـان سـخن شـانه زدنـد      
  

)148(حافظ،   
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مولوي رمز زیبایي را در این باب در داستان بازرگان و طوطي بیان کرده است. زماني 

دهد، آن گردد و شرح ماوقع را به طوطي در بند مين از سفر هندوستان باز ميکه بازرگا

میرد. مولوي افتد و در ظاهر ميطوطي نیز با درسي که از همتاي هندي خود گرفته، مي

  گوید:از قول آن بازرگان چنین مي

  
  پرواز مـن  ای دریغا مرغ خوش

  

ــن     ــاز م ــا آغ ــده ت ــا پرّی   زانته
  

  ساز من زیرکطوطی من مرغ 
  

  ترجمان فکـرت و اسـرار مـن     
  

  هرچه روزی داد و ناداد آیـدم 
  

ــدم    ــاد آی ــا ی ــه ت   او ز اوّل گفت
  

  ای کاید ز وحی آغاز او طوطی
  

  پــیش از آغــاز وجــود آغــاز او  
  

  اندرون توست آن طوطی نهان
  

  آن و این بر تو دیده را او عکس  
  

)123-122مولوی، (  

  

  درازاي عمــر مــرا پــرواز کــرده «گویــد: ایــن طــوطي، مولــوي از زبــان بازرگــان مــي

ــود   مــن بــود؛ ســخنگوي » ترجمــان فکــرت و اســرار«و حکــایتگر خــاطر و گفتــار و » ب

ـ    اعماق و   ي بـه ایـن موضـوع در جاهـاي     انان سـام جود و همراز و همسـاز مـن بـود. عمّ

  انگیــز و فرحنـاک اســت از  کنــد. او یکجـا دچـار تردیــدي طـرب   دیگـر نیـز اشــاره مـي   

که مجال شنیدن آوایي از درون خود یافته و سخني از درون بر زبانش جاري گشـته  این

  است: 

  
  تن و جان در مرا پنهان این کیست

  

  کز زبان مـن همـی گویـد سـخن      
  

  کیست؟ راز من لب از گوید که این
  

  بشنوید این صاحب آواز کیسـت؟   
  

)38سامانی، (  

  

از اینکه کسي اسرار درون او را نجسته و آن اسرار را نهفته و ناگفته  نامهمولوی در نی

  مند است: و بالاستفاده نهاده، گالیه

  
  خود شد یار مـن  ّهر کسی از ظن

  

  وز درون من نجسـت اسـرار مـن     
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گذارد؛ نیازي که بشر در همه دورانهـاي زنـدگي   مولوي روي نیاز بزرگي انگشت مي

هـا گرفتـارتر و   زمانهایي که تناقضهاي زنـدگي بیشـتر و اندیشـه   خود داشته است و در 

  . دهدرا نشان مي محروم شود، البته این نیاز نیز خود را و بیشتر فقر انسانِتر ميفرسوده

م ین سخن امام صادق را مدّ نظر قرار دهـ ین وجهه از زبان قرآن، جا دارد ایدر باره ا

ن االلسنَ ییبدر قرآن سؤال شد. حضرت فرمود: » عربي مبین«باره مفهوم شان در یکه از ا

هـاي دیگـر بیـانگر آن    هاي دیگر است و زبـان زبان قرآن، بیانگر زبان«و التبینهُ االلسنُ 

سخن خدایي است که آفریننده انسان اسـت و  » قرآن مبین« ).2/632(کلیني، » نیستند

وَلَقَدْ خَلَقْنَـا  داند و از رگ گردن به او نزدیکتر است:  هاي او را مي تمام نیازها و وسوسه

  )16(ق، اإلنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ 

رساند که از حضور و ظهور  برد و به جایي مي تعبیر را از این مرحله فراتر ميخداوند 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا « اي میان آدمي و قلب او: بگوید: فاصله» لطیف«خود در جایي بسیار 

هَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَـرْءِ  اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

  .)24نفال، ال(ا ».وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ

» ریـ تـوان تعب «و موضـوع  فرهنگي در هر زبان که به بحث حاضر  هايیکي از شاخص

مضـمون و   يبـرا  ياهیـ له نقلیمثل نزد ملل وسـ  است.» لثَمَ«، موضوع ابدیيز ارتباط مین

مفهوم است که در طول زمان براي تفهیم بهتر مقصود و در کلماتي کوتاه و رسا ساخته 

آید. مثل براي ساخته آید، از جمالت و عبارات عادي برنميشده است. آنچه از مثل برمي

شدنش نیازمند موادّ خامي است، از جملـه نیازمنـد ادراک و احسـاس مفـاهیم کلـي و      

شده است. الزم است کـه ایـن   و تلمیحات لطیف، روشن و شناخته تطبیق آن بر عبارات

مفاهیم در ذهن زاده شوند، سپس عبارتي که داراي ادات تمثیل و تشبیه است و داراي 

تناسب روشن با مفاهیم کلي و انتزاعي باالست، یافت شوند و آن عبارات پس از ذکر آن 

قابلیت انطباق با آن مفاهیم و نیز  از سوي گوینده، به جهت رواني لفظ و زاللي مضمون،

قبول عام بیابند و به تدریج در ذهن و زبان مـردم جـاري گردنـد. قـرآن کـریم تصـریح       

ان یم» قرابت«نجاسخن از یزبان من نیست. در ا ۀکند هیچ مثلي خارج از نطاق و دایر مي

ست، بلکه سـخن از احتـوا و   یا نیگر دنید يهازبان» امثال« يو برخ» يامثال قرآن« يبرخ

ان واژگـان و عبـارات آن   یشه میکه هم ياژهیسازمان زبان قرآن و نسبت وشمول است. 
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وَال  ها را ارائه کند:»مَثل«ن یاتریتواند گوياز میاست، در هر زمان و حسب ن يقابل برقرار

  ).33فرقان، لا(یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِال جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا 

قرآن همان گونه که جامع زبانهاي دیگر است، به تبَع، جامع امثال ملل نیـز هسـت.   

از آن سخن  ياست که عنوان آت» بالغت زبان قرآن«از  يگرین موضوع همچنان وجه دیا

   د.  یگويم

  

  »بلیغ«زبان  -5

قرآن، جان و بودن » غیبل«؛ بلکه ه استشدفراوان گفته سخن  از بالغت قرآن تا کنون

ن مدرسه در بـاره قـرآن   یداد که ما در سنيل میرا تشک يرا سخنان يجوهر بخش مهم

است،  یيبودن قرآن که سخن کامال درست و به جا» غیبل«ن است که یم. حق ایدیشنيم

  ف است. یازمند بازتعریامروزه همچنان ن

 يهـا ينینشـ بائقه عموم مردم آن با شعر و شقرآن کریم در محیطي نازل شد که ذ

هللا مجید را بر دیگـر   آشنا بود. پس از نزول قرآن، شماري از قوم عرب فضل کالم يشعر

نـام فصـاحت و بالغـت    اي به  ها تا حدودي دریافتند و قرآن در میان قوم با ممیزهسخن

شناخته شد. در واقع چون آگاهي غالب و اطالع عمومي آن قوم از نظم و بالغت سـخن  

هاي دیگر در نظر  هاي دیگر در نظر آمد و جمال اغلب جنبهبیش از جنبه بود، این جنبه

ند، ملکه زباني عرب اهآنان ناشکفته ماند. پس از آن، چنانکه اهل فن در این زمینه نوشت

پدید آمده طي قرون مورد اشاره، چندان تعهـدي  » ادب«فاسد شد. بر اثر انواع اختالطها 

و زبان ویژه و الهي آن نداشت و این ادب و زبان، بـه   »لسان مبین«حتي به خود قرآن و 

شـد و در مواقـع   هللا باشد، در بسیاري از اوقات حاکم بر آن ميکه محکوم کالم جاي آن

بایسـت پـذیراي فـروض    بروز هرگونه ناهمخواني و تناقض، این زبان قرآن بـود کـه مـي   

  تحمیلي و تقدیرات دور از ذهن باشد. 

و اشـباه و نظـایر او    1»ملِـک ضِـلّیل  «گ و ریشه در شکم سـخن  ادبیات و بیاني که ر

و شراب و شترسواري بر پشت تپه و ماهورها داد سـخن  اشت و دیرزماني در باب شب د

داده بود، هر روز بر تورّم و ضخامتش افزوده شد و جز در بخشي ناچیز، تعهدي نسبت به 
                                                        

) در 455(کلمه  البالغهنهج. پادشاه گمراه. تعبیري که حضرت امیرالمؤمنین در کلمات قصار 1
 برد و طي آن مهارت و توان او را در شعرباره امرءالقیس، شاعر بزرگ عرب جاهلي به کار مي

 کند.تأیید و بر گمراهي وي تأکید مي
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در این و البته  ز خود نشان ندادا يعائله بشر يک کلمه رُقایو در سرنوشت فرد و جامعه 

هر اندازه مباحث قرائت و لغت و اعراب «، يباربین حساب ادبیات انقالبي شیعه جدا بود. 

اذهان مسـلمانان را از   ،یافت و مطالب کالمي و فلسفي در پیرامون آیات قرآن وسعت مي

فانوسـهاي  ساخت. این علوم و معـارف ماننـد   هدایت وسیع و عمومي قرآن محدودتر مي

نور و لرزان در بیابان تاریک طوفاني است که اگر اندکي پیرامـون نزدیـک را روشـن    کم

دارد، پنـدارهایي کـه از مغزهـایي     دارد از پرتو پردامنـه اختـران فـروزان محجـوب مـي     

شد، مانند مه متراکم  خاست، آن گاه از قرآن و عقل براي اثبات آنها دلیل آورده مي برمي

مانع تابش مستقیم آیات قرآن بـر نفـوس    و آفاق قرآن را احاطه نمودو ممتدي گشت و 

هایي که باز  گردید. آن تحولي که براي مردم فطري و ساده نخستین پیش آمد، آن عقده

شد، آن حرکت عقلي و معنوي و اصالح خلقي و اجتماعي که پدید آمد بسـبب هـدایت   

خـدا (ص) و مسـلمانان مـؤمن،     آالیش قرآن بود، آیاتي کـه از زبـان رسـول    صریح و بي

تابید اگر در همان زمان با بحثهـاي   حجاب اصطالحات و معلومات بر نفوس آماده مي بي

گونه مطالب تشـکیل   شد و حوزه درس براي فهم این ادبي و کالمي و جدل آمیخته مي

  .)1/13، يطالقان( داشت ميیقین چنین اثري ن ، بهیافت مي

کـه بـه خصـوص نسـل      یيازهـا یط و نیتوجه بـه شـرا  با » يهنر يشناسانزب«مقوله 

د و یـ جد ينه، نمونه و بـاب ین زمیتواند در ايکرده حاضر با آن رو در رو است، ملیتحص

  باشد.  يقابل بررسهللا، کالم ر شجرهک از فن و هنیبار ياالبته شاخه

  

  شناسيِ هنري زبان -6

 ۀمهمـي از پیکـر   ۀمهمي براي سنجش و ارزیابي هنري است. پار ۀزبان، پایه و سنج

کنـد.  هنر مستقیماً و بلکه منحصراً به دنیاي اصوات و در نهایت به گوش ارتباط پیدا مي

خود را در عرصه و عرضـة سـمعي    ۀاست، بیشترین جلوشعر که خود مجمعي از ظرایف 

یابد و خود ري موجودیت ميشنیدا ۀصکند. روشن است که موسیقي در عرخود پیدا مي

  اي با زبان است. داراي پیوند دیرینه

اي براي این فرضیه باشد کـه  قدمهمممکن است  1»ایماژیسم مغزي« ۀبارمطالعه در -

شناختي است که پیچیده و غامض عصب ۀموسیقي و زبان از بخشهاي بزرگ و مهم شبک

                                                        

1. (imagism) brain imaging .خیالگرایي، صوَر خیال ،  
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داده است. این سیستمها شامل ایجاد صدا و ریـتم   صدا را در ذهن نخستینیان معنا مي

والـین و  :   کن(بود تا بتواند معنا را حمل کند و به مرحلة تأثیرگذار زبانشناسي وارد شود 

 1.)230-217همان،  :  ک؛ همچنین ن274، دیگران

ن از زبـان اسـت کـه مضـاف بـر کارکردهـا و       ینسبتا نو يا، جنبهيهنر يشناسزبان

ن یـ د. ایـ مطـرح گرد بیش از یک قرن قبـل  مذکور زبان در منابع مربوط، در  يکاربردها

موجب کشف و وضـع  شناسي در اروپا گشوده و  در زبان اي در این زمینهراه تازهشاخه، 

 2شـعر فرانسـوي   کتـاب معـروف گرامـون در بـاره    گردیـد.   در این زمینـه قوانین مهمي 

شود که تا کنـون در ایـن رشـته    شمرده مياي ترین تحقیق و مطالعه ترین و دقیق کامل

انجام گرفته است. کتـاب مهـم دیگـرش کـه مجموعـه مطالعـات و نظریـات او در بـاره         

 1933در سـال   3علم حروفهاست، با عنوان بحث شناختن حروف و قوانین و تحول آن

   4انتشار یافت.

  را بـه صـورت کامـل    » يهنـر  يشناسـ زبان«ک یش یت گشایما ظرف يزبان قرآن برا

  بـراي گروهـي از اعـراب و کسـاني      هنگام آغـاز نـزول قـرآن، ایـن کتـاب     باشد. يدارا م

ــوه کــه  ــا مشــتاق جل ــد، نمــود متخصــص ی ــي هــاي بالغــي بودن ــاي فصــاحي و بالغ   ه

شاخصي داشت، اما اغلب ابعاد فني و هنري زبان قرآن، جدا از ابعاد علمـي و اندیشـگي   

و شـیوایي  » بالغـت موسـیقایي  «طالعي باقي ماند که یکي از آنها اآن، در زیر ابرهاي بي

هاي انطباعي اهـل ذوق بـه   آهنگ است. این بالغت و دیگر نمادهاي بالغتي که در نگاه

هاي جدید بالغت قرآني، محل اعتنا و اهتمـام تواننـد   قرآن وجود دارند، به عنوان شاخه

  5بود.

شناسـي در اروپـا گشـوده و     در زبـان  زمینهاي در این بیش از یک قرن قبل راه تازه
                                                        

تکامـل مغـز انسـانِ نخسـتین و     بخـش سـیزدهم:   ، موسیقيهاي ریشه، نگا. والین و دیگران. 1
نظریة ؛ همچنین نگا. همان، فصل یازدهم، مبحث 274ص ، (دین فالک)، خاستگاه موسیقي
 .230-217(ژان مولینو)، ص  زبانتکاملي موسیقي 

2. Petit traité de versification française. 

3. Taité de phonétique. 

در این زمینه از این نکته نباید غافل بود . 54، ص زبانشناسي و زبان فارسينگا. ناتل خانلري،  .4
باطـل، آنگونـه کـه    آرایي و خلط حـق و  در این کالم، توانایي مجلس» بالغت«که مقصود از 

  ).103، 23ناصر،  :  المثل نزد خطیبان یونان باستان مرسوم بود، نیست (نک في
  ، شـماره بینـات   نامه : فصلدر زمینه نظماهنگ قرآن کریم جستارهایيمنش، خوش:   نک. در این زمینه 5

  ).1377ن ، زمستا20  )، شماره3؛ مقاله (1379، بهار 25  )، شماره2؛ مقاله (1381، بهار 33
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 1قوانین مهمي در این زمینه کشف و وضع گردید. دانشمند فرانسـوي مـوریس گرامـون   

شناسـي هنـري    اي را در زمینه مطالعات زباني تأسیس کرد که عبارت از زبانرشته تازه

عادي  بود. این رشته در صدد کشف و تبیین این حقیقت بود که زبان گذشته از اغراض

راي غـرض دیگـري   که بیان مقصود و معاني موجود در ذهن گوینده یا نویسنده است، ب

رود که عبارت از جلوه دادن ذوق و هنر اسـت و اینکـه زبـان نیـز میـدان      نیز به کار مي

همان تعبیري که سعدي و پس از ن یتوان گویهاي بلند زد و اوسیعي است که در آن مي

  او، حافظ گفته است: 

  
  طبـع از مـتکلم مجــوی   قـوت 

 

  فهم سخن چون نکند مستمع 
 

  تا بزند مـرد سـخنگوی گـوی   
 

ــار    ــدان ارادت بی ــحت می   فُس
 

  

تر است و ما آن را حسن ختام سخن خود یواتر و عرفانیان حافظ از دولت قرآن، شیب

م. نظر حافظ این است که اگر به جاي مـرد سـخنگوي، خـدایي سـخنگوي     یدهيقرار م

  توان زد:سخن، گویهاي بزرگ و رطلهاي گران مينشسته باشد، با 

  
  زد توان گران رطل آن با که بخوان شعری

 

  راهی بزن که آهی بـر سـاز آن تـوان زد    
 

  گر راهزن تو باشی صد کاروان تـوان زد 
 

  نیست عجب وین تو زلف سالمت، رهزن شد 
 

  

ن وجـه داشـته تـا    یت را بـه بـاالتر  یـ ن ظرفیـ ازبان قرآن از بدو نزول و ظهور خود، 

ر قرار دهد یتحت تأث، يو چه از نوع سمع يرا چه از نوع بصر يمتعدد يهنر يها نهیزم

آن  يگرفته و آهنـگ آسـمان  ير خود میر تأثیما را ز ي، معماريقرآن يهاخطوط و نبشته

؛ 48اسـوف،  ی؛ 72، 51، يعـ یرب :  هـا را نـک  نـه نمو( نشسـته اسـت.  يدر جان مستمعان م

   .2)59-58س، یادون

  

                                                        

1. Maurice Grammont. 
در این زمینه ابعاد دیگري همچنان نقش زبان قرآن در زمینه سِلم و امنیت جهـان اسـالم،    .2

زبان قرآن به مثابه پایه گفتمان فرهنگي و اجتماعي جهان اسالم، قابل بسط و تفصیل است 
 طلبد.اي ميکه نگارنده براي پرداختن به آنها مجال جداگانه
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  گیرینتیجه

در آنچه گذشت، از زبان قرآن و ویژگیهای آن به مثابه یک توانمنـدی مهـم فرهنگـی و    

ای سخن گفته شد که این جمعیت تمدنی برای امت اسالمی در حال حاضر و نیز آینده

هـای آن نمایـان شـده اسـت. نخبگـان امـت اسـالمی        بزرگ در پیش رو دارد و طلیعـه 

مدّ نظر قرار دهند و از آن را های مختلف تواناییهای زبان قرآن کریم در زمینه توانند می

 برای مخاطبان جهانی بگویند. 

تواند دارای بیشترین نسبت و ارتباط بـا فاهمـه همگـاني باشـد و     می این زبان الهی

ه مرزهای نژادی و جغرافیایی را درنوردد. دوام و ماندگاری این زبان در طول تاریخ گذشت

و آینده خود به دالیل مختلف تجربی، عقلی و تعبّدی قابل توجه و اثبات اسـت. همـین   

بات قـومیتی، بـه مثابـه    های نژادی و تعصّتواند همچنان فارغ از جنبهزبان است که می

ل سِلم و سالم جهانی باشـد. مضـاف بـر برخـورداری از بُـرد بیرونـی و       حام زبانی ممتاز

باشد که » بلیغ«درون نیز باشد و ورای تمام این ویژگیها، زبانی اعماق و  جهانی، زباني از

و روح او را نیز اغنا و ارضا  برسداندیشه انسان به نیازهای خود  معنویبالغت لفظی و با 

  . کند
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