
 
 
 
 
 
 

  

  زبان قرآني بودن فطر

  

   ابوالفضل خوش منش 

 

  24/7/1392: دریافتتاریخ 

  6/9/1392تاریخ تأیید: 

  

  

  

  : چکیده

تأکیدات مکرري کرده، اساس دعوت خود را » فطرت«قرآن کریم بر اصل 

خوانده » دین«آوري انسان به بر آن قرار داده و این مفهوم را اساس روي

رت، عبارت از شیوه ساختاري توحیدي است که است. از نگاه قرآن، فط

اند و قرآن از همین منطق جهان هستی و از جمله انسان طبق آن پدید آمده

و خاستگاه عموم انسانها را فارغ از نژاد و زبان به صراط مستقیم دعوت 

چیستی فطرت و شمول گستره «کند. مقاله داراي سه بخش اصلی است: می

فطري بودن زبان به معناي «، »جهان مرتبط استآن که به ساختار تمام 

ها که از منشأ این مقوله». فطري بودن زبان قرآن به معناي خاص«و » عام

اند و راز رسالت جهانی قرآن و نفوذ آن اند، بر هم منطبقآمدهبرواحدي 

اي باشد. در زمان حاضر هم این موضوع، سرمایههمین موضوع بوده و می

ی که در خطاب و گفتمان امروز خود با دنیاي معاصر است که امت اسالم

  باید بر آن تکیه کند.

  

  .زبان قرآن، فطرت انسانی، جهان آفرینش، توحید: ها کلیدواژه

                                                 
   تهران دانشگاه استادیارkhoshmanesh@ut.ac.ir. 
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  مقدمه -1

دانیم که خداوند متعال همه ما این نکته روشن را می

بارها در قرآن کریم ذات خود را به صفات علم و 

م و قدرتی را که قدرت وصف کرده است و آن عل

ها به کار گرفته، در در پهنه هستی با آفریدن پدیده

وادي مجرد دانش و اندیشه با فرو فرستادن کتب 

آسمانی و در ختم همه آنها، قرآن مجید نشان داده 

هم به نیز ت و و در قرآن هم به آفرینش مخلوقا

هاي قرآن ي از جنس سورهاهها یا سورآوردن سوره

). او 23و بقره/ 72ه است (حج/کریم تحدي کرد

آیت خاتَم خود را از جنس زبان و آوا قرار داد و 

قوانین اش خواند. قرآن کریم، واگویه »لسانِ مبین«

و منطبق با فطرت انسانی » فطري«هستی با زبانی 

را شکل و شیوه ساخت » فطرت«است. این کتاب، 

را پیامی خطاب » دین«خواند و انسان و جهان می

  داند.ها میرت انسانبه فط

  حق این است که زبان قرآن در زمان حاضر 

تواند سرمایه علمی و فرهنگی و معنوي بزرگی می

براي امت اسالمی باشد که در حال حاضر دوران 

گذارد. نگارنده حساس و پرچالشی را پشت سر می

هاي زبان قرآن در  باره ظرفیتاي را پیشتر درمقاله

) 1391منش، . خوشرکـ(  زمان حاضر منتشر کرده

و مقاله حاضر مرتبط با موضوع مزبور و کاوش 

  هاي دیگري از زبان قرآن است. جنبه

  معناي فطرت -2

فطرت از ریشه فَطَر به معناي شکافتن است و بعدها 

معناي آفرینش را نیز گرفته است. وزن واژه فطرت 

(فعلَه) بر چگونگی وقوع یک فعل داللت دارد 

). مراد از فطرت، 3/438: 1410(فراهیدي، 

 معماري واحدي است که بر سراسر هستی حکم

فرماست و از آفت اختالف و تبدیل، مصون و 

محفوظ مانده است. فطرت آدمی به خودي خود، 

اي پاك و درخشان است که بندگان خدا با آن زمینه

زندگی » هايکشش«شوند و تا جایی که زاده می

 - ها مثبت و منفی کششبه هر دو معناي  -خاکی 

  زیند. اجازه دهد، بر اساس آن می

قرآن امر می کند که انسان چهره جان خود را 

فَأَقم « فرا روي این کتاب و آیین آن قرار دهد:

) قبل از سخن در 30(روم/ 1»وجهک للدینِ حنیفاً

باره مفهوم آیه، مروري بر موضع آیه در قرآن و 

ه بر پاداشتن چهره جان براي سیاق آن بشود. امر ب

به دنبال تکرار پیاپی مندي از سخنِ دین، بهره

و  آمده است 2در سوره روم» و منْ آیاته...«عبارت 

کالم، متفرّع بر سخنانی است که در آیات پیشین 

عبارت ). 16/178 : 1374آمده است. (طباطبایی، 

»...هنْ آیاتم ده که بار در این سوره تکرار ش 8، »و

شش مورد از آن به صورت متوالی است. این توالی 

و تکرار، خود یکی از وجوه سخن موزون و منظوم 

قرآن است (منظوم به معناي برخوردار از نظم و 

و چنین تجمعی در  –رزانت و نه به معناي شعر)

                                                 
که مطابق با به سوى دین حنیف  ت راروى خود این،بنابر. 1

 داست، بگردان.فطرت خ

آنها در  هایی که انسان در میانهاین سوره، بسیاري از صحنه .2

شان حال تکاپو است و از نیروي اندیشه و هنر خود براي آراستن

از آن جمله است: پیدایش  گیرد، به تصویر کشیده است.می بهره

ي زمین، انسان از خاك، انتشار بشرِ برآمده از خاك بر پهنه

ها و  رانی از جنس و جوهر انسان، اختالف رنگآفرینش همس

هاي آدمیان، خواب، کار و کوشش آدمی در شب و روز، زدن زبان

برق و ریختن باران، پایندگی و پایستگی زمین و آسمان، آوردن و 

بردن آفرینش، اشاره به زندگی روزمرّه انسان و سر و کار داشتن 

  او با اقران و شریکان. 
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سراسر قرآن نظیر ندارد (براي رعایت اختصار، 

  عبارات آغاز آیات ذکر شده است): 

»مو کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هاتنْ آی

ومنْ آیاته خَلْقُ السماوات واألرضِ *  أَزواجا...

 ...کُمانأَلْوو کُمنَتأَلْس الفاخْتو * کُمنَامم هاتنْ آیمو

...َ هنْ فَضْلم غَاؤُکُمتابارِ والنَّهلِ وبِاللَّی  *مو هاتنْ آی

ومنْ آیاته أَنْ تَقُوم *  یرِیکُم الْبرْقَ خَوفًا وطَمعا...

...رِهبِأَم ضاألرو اءمو نیز: 25- 21(روم/» الس (» و

منْ آیاته أَنْ یرْسلَ الرِّیاح مبشّرَات و لیذیقَکُم منْ 

مرِه و لتَبتَغُوا منْ فَضْله و رحمته و لتَجرِي الْفُلْک بِأَ

). مضمون سه آیه بعد 46(روم/» لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ

) از سوره روم نیز به نحوي استمرار 28و  27، 26(

» او«مضامین باالست و این سه آیه نیز با سخن از 

ولَه منْ فی السماوات واألرضِ کُلٌّ «شوند: آغاز می

*  وهو الَّذي یبدأُ الْخَلْقَ ثُم یعیده...* ونَ لَه قَانتُ

...کُمنْ أَنْفُسثَال مم لَکُم 28-26(روم/» ضَرَب(  

ي هاخداي بزرگ پس از اشاره به این صحنه

و ضرورت فرا داشتن » فطرت«زندگی، از  هپهن

گوید. سخن میصفحه دل و آینه جان در برابر آن 

، نیز همچنان در »جهک للدینِ حنیفاًفَأَقم و«امر 

فَأَقم وجهک للدّینِ «شود: موضعی دیگر تکرار می

 ذئموی نَ اللَّهم لَه رَدال م موی یأْتلِ أَنْ ینْ قَبالْقَیِّمِ م

گفتمان فطري دین مورد  ).43(روم/» یصدعونَ

هاي اخیر با هتأکید اغلب تفاسیري است که در ده

اند. رویکرد آوردن قرآن به متن جامعه نگاشته شده

بارها دین را مطابق فطرت  المیزانچنانکه تفسیر 

و اساس پذیرش و اثر دین را فطرت  می داند

انسانی شمرده و از آن با تعابیري همچون فطرت، 

فطرت انسانی، فطرت سلیم و مانند آن یاد کرده 

  ). 18/36؛ 13/92: 1374. طباطبایی، رکـاست. (

دین فطري است از نظر عالمه، دین قیم همان 

) و همین وجه فطري 9/115: 1374(طباطبایی، 

دین است که براي عقول ساده عموم افراد و حتی 

. طباطبایی، رکـافراد غیر مؤمن مورد فهم است. (

دین فطري همان کلمه توحید  )13/185: 1374

سیر الفرقان، ). تف2/68: 1374است (طباطبایی، 

روم از آن  30که آیه  –اقامه وجه براي دین قیم 

را عبارت از توحید حق و حقِ  –گوید سخن می

داند که فطرت و عقل و شرع آدمی، یکی می توحید

پس از دیگري و هریکی یاریگرِ یکی دیگر، آن را 

: 1410کنند. (صادقی تهرانی، پذیرد و اختیار میمی

23/194 .(  

ي از قرآن نیز به موضوع فطرت تفسیر پرتو

اي دارد و اصالح جامعه را رهن تربیت نگاه ویژه

داند، از مفاهیم  تدریجی و پرورش فرهنگی می

گوید  سخن می روح، فطرت، پاکی و روشنایی بسیار 

اي از صفحات این تفسیر نیست  و تقریباً هیچ صفحه

که از یکی از مضامینی چون فکر، فطرت، و آزادي 

. رکـهاي بارز را وح خالی باشد. (نمونهعقل و ر

، 176،  131-1/129: مقدمه و 1350طالقانی، 

). او موضوع اعطاي کوثر به پیامبر اکرم را 191

شمارد. (طالقانی، بارزي از گفتمان فطرت می جلوه

اسرار خلقت «). مؤلف تفسیر، 280ـ4/278: 1350

بقره، آل (در هشت سوره قرآن کریم را » آدم

) ، کهف، طه، صاسرائیل، اعراف، حجر، بنیعمران

به » عهود فطرت«دهد و مورد مقایسه قرار می

  هاي این داستانها سخن مایهعنوان یکی از بن

  ).138-1/137: 1350گوید (طالقانی، می

که » حی بن یقظان«گاه به داستان  وي آن

هاي فلسفی و  اي با مایه داراي ساختاري اسطوره
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را طفیل  ابن بن یقظانِ حیردازد. او پ عرفانی است می

که با هوش سرشار و فطرت  خواندمیتصویر طفلی 

هاي  بیدار و ناآلوده و در محیط طبیعی با پدیده

و در پایان داستان مفصل  شود مختلف مواجه می

اي از راه و  این فشرده نویسد:ّبن یقظان میحی

روش و کوشش روحی و فکري یک انسان هشیار 

و سالک طریق کمال از نظر سه فیلسوف و و گزیده 

عارف بزرگ است که هر یک بر طبق روش و 

را تصویر » بن یقظان حی«طریقه خود، چهره 

اند. قرآن چنین شخص واقعی و تاریخی را، از  نموده

ها تا اوصاف  مقدمات والدت و توارث و انعکاس

در و کامل شخص و رسالت او را با تعبیراتی جامع 

. و مریم تبیین کرده است عمرانهاي آلسوره

  . )122-3/120 : 1350(طالقانی، 

  »شکافتن«فطرت و مفهوم  -2-1

ي که از آن به عنوان شیوه و روح حاکم »فطرت«

به معناي » فَطَر«رود، از ریشۀ بر هستی سخن می

اشتقاقی وسیع با  که در یک حوزه 1شکافتن است

مرتبط » قَرفَجرَ، فَسر، فَ«هاي دیگري همچون ریشه

مقدمه). فطرت ایجاد : 1392منش، است. (خوش

) 7/174: 1374هرچیزي از عدم است. (طباطبایی، 

ها مفهوم شکافتن که در نظم جهان و در این ریشه

هایی شود، وجود دارد. در فعلمنجر به شکفتن می

این مفهوم » خرَق و فرَق«و » خَلَق و فَلَق«همچون 

رینش، دریدن پرده عدم شود؛ گویی آفنیز دیده می

                                                 
ها دیده ه معناي شکافتنی سخت، در این آیهاستعمال فطر ب .1

السماوات یتَفَطَّرْنَ منْه و تَنْشَقُّ األرض و تَخرُّ  تَکَاد«شود:  می

» تَکَاد السماوات یتَفَطَّرْنَ منْ فَوقهِنَّ«)؛ 90(مریم/» الْجِبالُ هداً

؛ )18(مزّمل/» ده مفْعوالالسماء منْفَطرٌ بِه کَانَ وع«؛ )5(شوري/

»انْفَطَرَت اءم1(انفطار/» إِذَا الس.( 

و تبدیل آن به و به در آوردن هستی از دل آن 

  بوده است. وجود 

دم  فلق در حالت اسم خاص، بر فجر و سپیده

عام و » ما خَلَقَ«شود؛ اما از آنجا که  اطالق می

که با الف و  -» الْفَلَقِ«فراگیر است، مناسب است، 

استعمال عام و فراگیر باشد، چنانکه  - الم نیز آمده 

ریشه فلق، در خصوص موضوعات دیگر نیز دیده 

* فَالقُ ... إِنَّ اللَّه فَالقُ الْحبِّ و النَّوي« شود:می

اإلصباحِ و جعلَ اللَّیلَ سکَنًا و الشَّمس و الْقَمرَ 

و شکافتنی که از » فلق« 2)96-95(انعام/ »حسبانًا

ي است »رب«زمند رود، نیا آن در این آیه سخن می

که مربی و مدبر آن باشد و این تربیت و تدبیر 

 داريِ نکوست: گیري و اندازه نیازمند تقدیر، اندازه

   3)96(انعام/ »ذَلک تَقْدیرُ الْعزِیزِ الْعلیمِ«

  ).6/232 : 1999عاشور، (ابن

نمودها و اندازه آنها به همین  همآل هم

نچه گذشت، خداوند گردد و بنا بر آبازمی» تقدیر«

متعال، شکافنده دانه، هسته و شکافنده بامداد است. 

رود،  سخن می  اي که در آیات فوق از آن هسته

چیزهاي دیگر باشد،  هیا هست همیو هتواند هست می

هایی که از شکافتن آنها، عالم وجود  همان هسته

هاي  اتم  برپا شده و هم اکنون نیز سرپاست؛ هسته

هاي ئیدروژن در خورشید  اتم هتمواد مختلف، هس

که از شکافتن و تبدیل آنها به هلیوم، روي حیات 

زمین و فعل و انفعاالت آسمانی تأثیر می گذارد و 

                                                 
خدا شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده و مرده را از  .2

شکافنده صبحدم است و شب را وقت آرامش  آوردمى بیرونزنده 

وست ا قرار داده است، و خورشید و ماه را وسیله حساب کردن

  ؟!شویدیکجا سرگردان م پسمعبود شما؛ 

  ا. مند دانعزتخداى  گیرياین است سنجش و اندازه .3
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از آغاز » شکافتن«شان می گردد. موجب تحرك

آفرینش تا امروز وجود داشته و پس از این هم 

نَّ أَو لَم یرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَ« وجود خواهد داشت:

السماوات و االرض کَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما و جعلْنَا منَ 

). این 30(انبیاء/ 1»الْماء کُلَّ شَیء حی أَفَال یؤْمنُونَ

رتق و فتق در آغاز آفرینش، فعلی واحد از خالقی 

مدبر و و احدند و به دلیل وحدتی که در آنهاست، 

واحدند. (صادقی تهرانی، خود دلیلی بر خالقی 

1410 : 19/283.(  

  در زبان قرآن » فطرت«معناشناسی  -3

را و انسان فطرت از نظر قرآن، تنها مجموعه آدمیان 

گیرد، بلکه این مفهوم ناظر به فطرت در بر نمی

؛ 14ها و زمین نیز هست: (رکـ انعام/آسمان

و دیگر استعماالت قرآنی  10؛ ابراهیم/101یوسف/

طَرَ و واژه فاطر). در قرآن کریم شخصیت افعال ف

» حنیف«و » قنوت«، »فطرت«با مفاهیم » ابراهیم«

خلقت زمین «بودن و این مفاهیم همچنان با موضوع 

پیوند خورده است. از آن جمله است: » و آسمان

*  وهو الَّذي خَلَقَ السماوات واألرض بِالْحقِّ...«

هیم ملَکُوت السماوات واألرضِ وکَذَلک نُرِي إِبرَا

ولیکُونَ منَ الْموقنینَ * فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأَى 

کَوکَبا قَالَ هذَا ربِّی فَلَما أَفَلَ قَالَ ال أُحب اآلفلینَ * 

رأَى * فَلَما  ...فَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغًا قَالَ هذَا ربِّی 

* إِنّی وجهت ... الشَّمس بازِغَۀً قَالَ هذَا ربِّی هذَا أَکْبر

وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات واألرض حنیفًا وما أَنَا 

  ).79-73(انعام/ »منَ الْمشْرِکینَ

                                                 
ها و زمین پیوسته دانند که آسمانند نمىشد آیا کسانى که کافر. 1

اى را از آب چیز زندهبود و ما از هم بازشان کردیم و هر 

 آورند؟ایمان نمى !؟ آیاآفریدیم

» ضِ کُلٌّ لَهاألرو اتاومی السا فم لْ لَهب

ومنْ آیاته أَنْ تَقُوم السماء ) «16ره/(بق »قَانتُونَ

واألرض بِأَمرِه ثُم إِذَا دعاکُم دعوةً منَ األرضِ إِذَا 

أَنْتُم تَخْرُجونَ * ولَه منْ فی السماوات واألرضِ کُلٌّ 

یا مرْیم اقْنُتی لرَبِّک ) «26-25(روم/ »لَه قَانتُونَ

جاسینَوعالرَّاک عی مکَعاري و؛ 43عمران/(آل» د(

ومنْ یقْنُت منْکُنَّ للَّه ورسوله وتَعملْ صالحا نُؤْتها «

  ).31(احزاب/ »أَجرَها مرَّتَینِ وأَعتَدنَا لَها رِزقًا کَرِیما

به گفته عالمه طباطبایی در تخصیص صفت 

» ماواتفَطَرَ السضالْأَر از میان دیگر صفات » و

الهی و دیگر الفاظ دال بر خلقت مانند بارئ، خالق 

و بدیع، اشاره به گزینش دین حنیف از سوي 

ابراهیم و ترجیح آن بر دیگر ادیان است و این 

وصف در قرآن کریم چندین بار تکرار شده که این 

دین، دین ابراهیم حنیف و دین فطرت است که 

یع آن بر اساس خلقت انسان و نوع معارف و شرا

  وجود وي آمده که تغییر و تبدیل 

). ریشه 193-192: 1374دارد. (طباطبایی، برنمی

شناختی جدید و در مطالعات واژه» حنیف«و مفهوم 

هاي ارتباط آن با کوشش حضرت ابراهیم و ریشه

کیش و کهن آن در زبان سریانی به معناي راست

وجه محققان غیرمسلمان را دارنده مذهب ستوار، ت

: 1368. ایزوتسو، رکـنیز به خود جلب کرده است. (

  ).Rippin, 1991: 153-168و  141

ایزتسو بر این باور است که دین حنیف، که 

نماد آن ابراهیم است، عبارت از دین حق و دین 

فطرتی است که خداوند مردمان را بر اساس آن 

به نقل از  141: 1368. ایزوتسو، رکـآفریده است. (

 771: 1903چارلز الیال، کلمات حنیف و مسلم، 

 به بعد؛).
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  »فطرت«و » زبان«پیوند  -3-1

پس از آنچه در باره فطرت انسان و جهان گفته شد، 

اي مهم در جهان نوبت به اشاره به بعد فطري پدیده

- رسد که عبارت از موضوع زبان و زبانانسانی می

هاي تعامل با زبان، در مقوله» فطرت«آموزي است. 

نقشی محوري و اساسی دارد و این نیز موضوعی 

است که قرآن کریم از آن به صورتی گویا سخن 

گفته است و ما سخن او را در صفحات پیشین 

دیدیم. ارتباط زبان و فطرت یا فطري بودن زبان، 

موضوعی است که در قرن بیستم مورد توجه برخی 

گرفت و طرح آن دانشمندان زمانهاي اخیر قرار 

  رقم زد.  براي آنان نام و آوازه

در مروري بر  -شناس  روان -لی  هوارد مک

به این سو  1930شناسیِ آمریکایی از دهه  زبان

هاي نحوي نوآم کتاب ساخت«نویسد:  چنین می

اي داشت. العاده تأثیر فوق 1957چامسکی در سال 

، 1965هاي نظریه نحو در سال  با انتشار کتاب جنبه

چامسکی به این نتیجه رسید که دستور زبان زایشی 

اي  نظریه«را به طور واضح و مستدل به عنوان 

مشخص نماید. زیرا این نوع دستور زبان، » خردگرا

وجود اصول فطري را که خود صورت دانش 

  پندارد. کند، مسلم می اکتسابی را معین می

  هاي فطريپندارهاي فطري، همان ویژگی

ها اکتساب زبان را اند و همان ویژگیاندستور زب

قاعده محدودیت ساختار «سازند. ناگزیر مینیز 

و این که توسط کودك و به هر طریق که » پایههم

نامید، کسب » یادگیري«بتوان آن را به طور منطقی 

از «شود، پیشاپیش در ذهن کودك اصطالحاً 

پایه شده است. از این رو محدودیت هم» تنیده پیش

هاي جهانی دستور زبان یکی از  مانند سایر ویژگیه

). 70: 1378پندارهاي فطري است. (نیومایر،

چامسکی از این که توانایی زبانی را با عبارت 

کند احساس  ذکر می» طبیعت انسان«اي از  جنبه

براي  1»طبیعت انسان«کند و عبارت  خرسندي می

 هوي محتوایی واقعی دارد. این عبارت به وسیل

هاي اعطاشده فطري براي اي از تواناییوعهمجم

هاي شناخت و نیز هر چیز دیگري  زبان، سایر جنبه

که به لحاظ فطري بودن مصون از تأثیرات محیطی 

  ).80: 1378(نیومایر، ». گردد باشد، مشخص می

هر چند خود چامسکی، ایجاد و ایجاب یک 

گوید  کند و می شناسی انکار می را در زبان» انقالب«

اندرکاران  از دست یارش تنها مورد عالقه اقلیتک

شناسی بوده است، اما عقاید و نظرات او زبان هرشت

شناسی را کامالً دگرگون کرده است و هیچ  زبان

نظر از مکتب و  شناسی ـ با صرفپژوهشگر زبان

تواند بدون در نظر داشتن  خاستگاه فکریش، نمی

رشته نظرات نوآم چامسکی کاري جدي در این 

). به گفته ژان 93: 1378انجام دهد. (نیومایر، 

شناسی به دلیل ساخت نظري و دقت در زبان 2پیاژه،

 نقشی که بر عهده دارد و روابط ارزشمندي که با

هاي  ها به وجود آورده است و رشته سایر رشته

 که شکل گرفته است، اي علمی رشته جدید میان

 3ماعی است.ترین دانش در میان علوم اجت پیشرفته

همین شاخه علمی است که  )25: 1385(یاکوبسن، 

هاي دیگر ارتباط یافته و امروز به بسیاري از دانش

                                                 
در سطور آتی آمده توضیحی  natureدر باره استعمال لفظ . 1

  است.

2. Jean Piaget, (1886-1980). 
3. Piaget, La psychologie, les relations 
interdisciplinaires et le système des sciences, 
Contibution of  XIII International Congress of 
Psychology, Moscow, 1966. 
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ها، دانش و رشته علمی خود متخصصان آن دانش

را ناگریز از پل زدن به آن و چه بسا پدید آوردن 

  اند. هاي مضاف یافتهشناسیزبان

انی هاي شناخته شده باستساخت تمامی زبان

چه متعلق به مردم بدوي و چه  -و معاصر جهان 

: 1387تفاوتی با هم ندارند (دادستان،  -پیشرفته 

هایی ). و تمامی نوزادان انسان داراي مکانیسم1

سازد تا اصوات و قواعد هستند که آنها را قادر می

ها که توانایی زبان خود را بیاموزند. این مکانیسم

آورند، تقریباً ه وجود میبازشناسی زبان مادري را ب

شوند و آنهایی از حدود شش ماهگی وارد عمل می

 1شناختی،که دریافت قواعد زبان (قواعد شکل

سازند، ) را براي کودك ممکن می3و عملی 2نحوي

: 1378اند. (نیومایر، قبل از دو سالگی قابل مشاهده

). از این رو، آموزش آغازینِ زبان به کودك، 70

گیرد که اهتمام و اي را در برمیکنندهنکات تعیین

اي و مربیان اهمیت ویژه ءالتفات به آنها براي اولیا

  یابد. می

شناسان براي بازپروري زبان، برخی زبان

همان فرایند تحول طبیعی زبان را مد نظر قرار 

 هاي ساختاري زبانبر یافته 4لیونی دادند. استریگ

کرده است. وي یند تحول زبان تأکید آشناختی و فر

عقیده دارد که مراحل مختلف آموزش زبان باید با 

هنجار آن مطابقت داشته باشد. این مراحل تحول به

اند از کار در سطح گانه به ترتیب عبارتمراحل سه

-واحدهاي ابتدایی بنیادي (اسامی، افعال)، ساخت

دهی جمله ساده که نتیجه آن قرار دادن واحدهاي 

                                                 
1. Morphological 
2. Gramatical 
3. Pragmatical 
4. Striglioni 

جمله و فهماندن نقش این  ابتدایی در چارچوب

واحدها در جمله به کودك است و اکتساب 

هاي واحدهاي جدید همراه استفاده از آنها در جمله

  ).118: 1387تر. (دادستان، پیچیده

در » هاي پیش از تکلمشیوه«موضوع 

گریه و فریاد، اداي  سه شیوهکودکان، از جمله 

براي فهماندن غرض  صداهاي نامشخص و اشارات

بابی مهم در خصوص جنبه فطري  ،خود قصودم و

اي در این زبان است و توجه بدان، فضاهاي تازه

  ).13: 1378گشاید. (نیومایر، زمینه معرفتی می

 بعد فطري زبان قرآن -3-2

آوري به زبان قرآن کریم جهت تعلیم و  قبل از روي

تعلّم آن، توجه کافی به این نکته الزم است که این 

آیینی فطري است و زبانی است که با  زبان، زبانِ

  اصل  فطرت انسانی منطبق است. قرآن کریم به

  فطري  را امري  دارد؛ دین  تام  توجه  فطرت  بنیادین

ی انسان  با فطرت  را منطبق  آن هو مجموع  شمردمی

»  حنیف«را با »  فطرت«تر  وسیع  و در بعديداند می

»  و زمینها  آسمان  لقخا«به   آوري  روي  ، یعنی بودن

  حنیفاً فطرَت  للدینِ  وجهک  فَأَقم« دهد:پیوند می

ی  اللّهالَّت  لَیها  فَطَرَ النّاسإِنِّی) «30(روم/» ع   هتجو

» و األَرض حنیفا  فَطَرَ السماوات  للَّذي  وجهِی

  )79(انعام/

ر از موضوع فطرت دست کم در دو جاي دیگ

قرآن باید سراغ گرفت؛ یکی آنجا که سخن از 

دعوت مجموع انبیاي الهی و البته همچنان در سوره 

قَالَت رسلُهم أَفی اللَّه شَک فَاطرِ « است:» ابراهیم«

 نْ ذُنُوبِکُمم رَ لَکُمغْفیل وکُمعدضِ یاألرو اتاومالس

مسلٍ مإِلَى أَج ّرَکُمؤَخیشَرٌ وإِال ب ى قَالُوا إِنْ أَنْتُم

مثْلُنَا تُرِیدونَ أَنْ تَصدونَا عما کَانَ یعبد آباؤُنَا فَأْتُونَا 
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/ابراهیم) و دیگري جایی که این 10( »بِسلْطَانٍ مبِینٍ

، »عالم«پروردگار متعال، » وحدت«فطرت با 

  خورد: بودن ذات او پیوند می» قاضی«و » حاکم«

وإِذَا ذُکرَ اللَّه وحده اشْمأَزت قُلُوب الَّذینَ ال «

 مإِذَا ه هوننْ دینَ مرَ الَّذإِذَا ذُکرَةِ ونُونَ بِاآلخؤْمی

یستَبشرُونَ * قُلِ اللَّهم فَاطرَ السماوات واألرضِ 

ب کُمتَح ةِ أَنْتادالشَّهبِ والْغَی مالا عی مف كادبنَ عی

  )46- 45/(زمر »کَانُوا فیه یخْتَلفُونَ

اي مهم آموزي، مقولهفطري بودن زبان و زبان

هاي اخیر در برخی محافل علمی و است که در دهه

ي که در »فطرت«فلسفی غربی بدان پرداخته شد. 

از » فطرت«محافل مورد اشاره بدان پرداخته شد، 

ت بود؛ طبیعتی که در نگاه و طبیع natureمقوله 

هاي دستگاه اندیشه غربی، مجموعه پدیدهدر غالب 

روشن  اند.بیجان و جدا از شعور و روح و حیات

است که چنین موضوعی، موضوعی پیچیده و 

چندالیه است و همان گونه که متخصصان این وادي 

را از  natureتوان معانی مقوله اند، نمیکردهتصریح 

یک چینش خطی ردیف کرد. ی در حیث معناشناس

. رکـدر مباحث فلسفی غرب  natureباره (در

Lalande, 1985: 667-672 و Julia, 1964: 

). در فرهنگ زبان فلسفی نیز هنگام 189-190

و بیان شقوق فلسفی آن، هنگام  natureبحث از 

تقریباً برابر غریزه و در  natureبحث از شقّ دینی، 

» طبیعتماقبل « و» مابعد طبیعت«برابر 

)prénaturel et paranaturel(  گذاشته شده

  )Foulquié, 1982: 471-472(است. 

مقابل یک زبان  هزبان فطري و طبیعی، نقط

شناس معاصر نوآم  مصنوعی است. به گفته زبان

شود و اگر  نمی  یا آموخته  مصنوعی  ، زبان چامسکی

تواند کارآیی و رواجی هم آموخته شود، نمی

یعی بیابد و نخواهد توانست نقش خود را به طبی

عنوان یک زبان طبیعی ایفا کند. اما زبان خداوند که 

، هم )21(فصلت/ است» چیز«هر  هخود ناطق کنند

) است که 58و دخان/ 17(قمر/» ذکري میسر«

شود، و هم اگر درست فرا گرفته  آسان فراگرفته می

هد شود، بیشترین کارآیی را پس از فراگیري خوا

  داشت.

آموزي را فطري  قرآن کریم نه تنها زبان

» نظام تکوین«ها و  داند و آن را با فطرت انسان می

 هشمارد، به طور کلی مقول در یک جهت می

آموزي و خلقت انسان و تعلیم قرآن (لسان  زبان

واحد  هجا و به صورت یک مجموع مبین) را یک

* خَلَقَ  الرَّحمنُ * علَّم القُرآنَ« دهد: نشان می

  ).4- 1(رحمن/» اإلِنسانَ * علَّمه البیان

و باطنی خود   در ابعاد ظاهري  »  زبان«این 

  شناسی تا سبک  گرفته  الفاظ هاولی  ، از موسیقی گرفته

  حسی  تصویرگري هو شیو  آن  و ساختارهاي نهانی

با ساختار ستوار و   انطباق  داراي  عقلی  و استدالل

انسان و جهان است. زبان   فطرت  صمرصو  بنیان

 هکلیدي است که به قفل گنجین فطري دین، شاه

» حامل«تواند  خورد و می آحاد بشر می هضمیر هم

تمام معانی و ادراکاتی باشد که بشر در زندگی خود 

زبان قرآن نقش و کار یک . ها محتاج است بدان

اي که مبدأ آن  کند، جاده مواصالتی را ایفا می هجاد

رش الهی است و انشعابات آن تا اعماق روح ع

انسان کشیده شده است. تقریباً چیزي شبیه 

اعصاب که تا اعماق بدن و  هها و یا سلسل مویرگ

اند.  فرعی بدن کشیده شده ههر کوي و برزن و کوچ

  آید.  چه که از قرآن بر می این است آن
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  » فطرت«همنشینی زبان قرآن و بنیان  -4

-کریم از فطرت انسانی سخن میهنگامی که قرآن 

گوید؛ جان جهان گوید، در واقع از جانِ جهان می

یا همان جانِ جانان که در عرفان و ادب، حضوري 

مشهود دارد، به جهان حرکت و جوهر بخشیده 

- روح«و » روح«است؛ این جانِ جهان، همان 

است که قرآن از آن در » القدسروح«و » االمین

نحل و جاهاي دیگر سخن گفته هاي قدر، نبأ، سوره

  ). 72: 1389منش،  . خوشرکـاست. (تفصیل را 

مولوي حق را از شدت ظهور و سرَیان در 

  کند:تعبیر می» رنگهست نیست«کائنات به 

هست عودي، کاین عشق از اوست » غیب«در 

  دودي

ز اوست هر وجوديي ک»رنگهست نیست«یک   

اي را ن بر نقطهاز نظر مولوي، انسان، اقبالِ ایستاد

را احساس » جانِ جهان«و کلّی » جهان«یافته تا 

هست «). این 56: 1387کند (شفیعی کدکنی، 

هادي یادآور همان سخن حاج مال» رنگنیست

  سبزواري در منظومه است:

  یا من هو اختفَی لفرط نورِه

 الظــاهرُ البـاطنُ فی ظهورِه

 و باز این سخن تا حدودي شبیه سخن هگل در

است، آنجا که کلی را آن هستی مطلق » کلی«باب 

داند که بنیاد همه چیز است و جهان و فرجامینی می

را از دل خویش پرورانده و برآورده است. (ستیس، 

1357 :16 -17.(  

پروردگار بر کوه، آن » تجلی«قرآن کریم از 

هم براي پاسخی به درخواست حضرت موسی براي 

وه تاب ماندن بر گوید؛ کرؤیت خداوند سخن می

گردید و کلیم » نیست«جاي خود را نیاورد و 

سوره حشر تصریح  خداوند نیز مدهوش بیافتاد.

که  -بزرگی از ذات خداوندي » آیت«کند، اگر می

شد، تو کوه را نازل می 1بر کوه -باشد » این قرآن«

 2دیدي.از خشیت الهی، خاشع و از هم شکافته می

تر از کوه و بزرگ و قول ثقیل» آیت«اما این 

هاي سخته و سترگ، در منزلگاه دیگري صخره

فرود آمد که یاراي آن را داشت. این منزلگاه جایی 

إِنَّا سنُلْقی «جز قلب خاتم پیامبران الهی نبود: 

  )5(مزمل/ »علَیک قَوال ثَقیال

توان گفت، بزرگترین چیزي که از سوي می

، »حیات«داوندي و از منبع زالل و ازلی ذات خ

قول «امکان آمدن تا این اقلیم وجود را یافته، همین 

الهی است. تصریح به اینکه، این قول ثقیل به » ثقیل

واقع مجرا و مجالي جالل و جمال الهی است، در 

لقَد «سخن امام صادق (ع) همراه با قسم آمده است: 

» کنَّهم الیبصرونتجلّی اهللاُ لخلقه فی کالمه و ل

یی که کوه »تجال«). آن 89/107: 1412(مجلسی، 

قرآن از سوي » تنزیل«یاراي آن را نداشت، با 

بر قلب خاتم االنبیاء و المرسلین » رب العالمین«

وقوع و تحقق یافت. ذات احدي در زبان او تجلی 

، لسالماهعلیعلی حضرت یافته است. مگر نه اینکه 

زبان خوانده است؟ به همان  آدمی را نهفته زیر

                                                 
) پس از آنکه 144-143/خداوند در آیات مورد اشاره (اعراف .1

محال بودن رؤیت و نبود تناسب میان آن ظرف و مظروفی را که 

کند که کند، به او امر میمد نظر حضرت موسی است روشن می

بدارد: » سخن«را فرو بگذارد و خاطر را معطوف » رؤیت«حدیث 

یتُک علَی النَّاسِ بِرِساالتی و بِکَالمی فَخُذْ ما آتَیتُک إِنّی اصطَفَ... «

 ).144(اعراف/» و کُنْ منَ الشَّاکرِینَ

علَی جبلٍ لَرَأَیتَه خَاشعا متَصدّعا منْ خَشْیۀِ  هذَا الْقُرْآنَلَو أَنْزَلْنَا « .2

 ).21(حشر/» اسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَاللَّه و َتلْک األمثَالُ نَضْرِبها للنَّ
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توان گفت، جمال الهی خداوندي زیر نسبت می

  نهفته است. -باشد » هذا القرآن«که  - زبانش 

آفرین و زبان قرآن، زبان و نطق خداوند زبان

وجودي متعالی است که همه چیز را به نطق 

سخن «درآورده است؛ همچنانکه سوره فصلت از 

گوید که ها میگوش، چشم و پوست انسان» گفتن

اند و نطقی ندارند. حسب ظاهر در این دنیا خاموش

این گفتار اشاره به این حقیقت دارد که هستی از 

اي از نطقی همگانی و بزرگ برخوردار است. گوشه

هاي این نطق فراگیر در روز قیامت براي انسان

در پاسخ » اشیا«دیرباور رخ خواهد نمود. آن 

- تابند، میطق آنها را برنمیدرا که نهاي هرزهانسان

منطق «گویند ما را ذاتی به سخن در آورده که خود 

  است.» اشیا«و گویاکننده همه » هرچیز

م علَینَا قَالُوا أَنْطَقَنَا و قَالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُّ«

رَّةٍ ولَ مأَو خَلَقَکُم وه و ءي أَنْطَقَ کُلَّ شَیالَّذ اللَّه 

 کُملَیع دشْهرُونَ أَنْ یتَتتَس ا کُنْتُمم ونَ * وعتُرْج هإِلَی

کُملُودال جو کُمارصال أَب و کُمعمس ... «

  )22-21(فصلت/

، »حکیم سخن در زبان آفرین«همان خداوند 

معلّم قرآن، خالق انسان و تعلیم دهنده بیان است و 

در سطور باال نیز دیدیم: ما اشاره به این آیات را 

علَّمه * خَلَقَ اإلنْسانَ * علَّم الْقُرْآنَ * الرَّحمنُ 

  ).4-1(رحمن/» الْبیانَ

  مفهوم توحید در زبان قرآن -5

در  و» زبان موحد«و » توحید«زبان قرآن، زبان 

دانیم که توحید تنها بخش است. میوحدتکل 

ودن خدا و داشتن اطالعی نظري راجع به یکی ب

دوتا نبودن او نیست. بلکه این اصل قویم، در همه 

هاي هاي زندگی نظري و عملی بشر و عرصهجنبه

فرهنگ و سیاست و اقتصاد بشر امروز اثرگذار 

است و زبان توحیدي و موحد نیز آب زاللی است 

هاي باال نفوذ و حضوري ها و زمینهکه در زمین

 گذارد.د را میبخش خویابد و اثر زندگیلطیف می

زبان قرآن در سالیان اخیر » توحیدي«درباره اثر 

کتب معدودي تألیف شده است. با وجود ارزشمند 

ها، بحث در آغاز راه خود قرار بودن این مبادرت

 علم اللغۀ التوحیديتوان دارد. از این دو کتاب می

فی آفاق عولمۀ اللغۀ و اثر محمدعلی الحسینی و نیز 

لغۀ آدم و  -لمنظور القرآنی و مسطرتهالتاریخ وفق ا

اثر عالءالدین  لغۀ القرآن و اثرها فی لغات العالم

ومنْ « هالمدرس را ذکر کرد. در این دو کتاب آی

 کُمنَتأَلْس الفاخْتضِ واألرو اتاومخَلْقُ الس هاتآی

) 22م، (رو »لک آلیات للْعالمینَوأَلْوانکُم إِنَّ فی ذَ

  از مبانی بحث قرار گرفته است. 

اي از  مجموعهامروزه زبان، دیگر صرفاً 

یک بلکه  ،دشو ه نمیشمرد، الفاظ و ترکیبات  اصوات

آموز در فراگیري زبان مادري و یا غیر مادري  زبان

 -اگر آن را به روش صحیح و اصولی فراگیرد  -

دهد، آن را  را درون خود قرار می 1»جهانِ زبان«

قابل خود حاضر، و خود را برخوردار از توان م

گیري از کارکردهاي آن  کارگیري آن و بهره به

چنین توان  میاست که یابد. در چنین حالتی  می

دست یافته است.  2»وجدان زبانی«او به که گفت 

)Dabène: 99-104.(  

ماست، جدا از  هاین تعبیر هیدگر که زبان، خان

: 1388ن هست، (ادگار، اما و اگرهایی که پیرامون آ

 ه) مفید این معناست که انسان در خان280- 279

                                                 
1. l’univers delangage 
2. conscience langagière 
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هاي  بالد و از پنجرهآید، در آن میزبان به دنیا می

نگرد. برخی با ها را میاین خانه، آفاق و دوردست

زندگی  1»سراي زبانزندان«این اعتقاد که انسان در 

کند و هر کس زندانی زبان خویش است؛ می

تر و تأثیر )، این دایره را تنگ101: 1387(مولوي، 

  .2اندتر دیدهآن را پررنگ

توان گفت، با این حساب با قدري مسامحه می

کودکی که در میان زبان فردوسی، متنبی، مولیر یا 

شود، فکر، فرهنگ، نگرش و  شکسپیر زاده می

گیرد. این کودك با زبانی بینش او از آنها نشأت می

ندیشد و این زبان به اندیشه و اکه آموخته است، می

هاي  دهد و گویی وي از پنجره نگرش او جهت می

ببیند؛ حال هر چه این پنجره بازتر و آن، دنیا را می

تر باشد، آفاق را بهتر خواهد دید؛ روشن  بزرگ

اهللا مجید است که اگر این زبان، زبان قرآن و کالم

دید باشد، تفاوتی متمایز و معنادار در این زمینه پ

تواند هنجاري واحد و خواهد آمد. این زبان می

  ها پدید آورد. موحد را میان عموم انسان

دهد، هنوز یک همچنانکه تاریخ گواهی می

قرن از والدت آیین اسالم نگذشته بود که زبان 

قرآن توانست اقوام مختلفی را در گستره جغرافیایی 

اي به هم بپیوندد و شالوده فرهنگ و تمدن گسترده

را بکند. آنچه زبان قرآن در قرون گذشته کرده 

است، و از حیث حقی که در درجه نخست بر زبان 

                                                 
1. Prison house of language 

براي گزارشی » داللت«و » بازنمایی«. پرداختن به مفاهیم 2

توان این یابد. از این رو میدرباره زبان اهمیتی بنیادین   می

نمایاند یا آن آیا زبان، جهان را به ما می« ها را بیان کرد کهپرسش

تواند به چیزهایی غیرِ زبانی آیا زبان می«و » سازدرا براي ما می

-هایی، مالحظات فیزیکی، هستی؛ چنین پرسش»داللت کند؟

  شناسانه را در پی دارند.شناسانه و شناخت

رد توجه صاحبنظران عربی دارد، در زمان حاضر مو

؛ مندور، 194: 2004الشاطئ، است. (نک. بنت 

صبحی صالح،  ؛136 :1360ترجمه علی شریعتی، 

). نصر حامد 125: 1367؛ عبدالتواب، 293: 1960

بوزید را، جدا از نتایجی که خواسته است بعدا از ا

سخنش بگیرد، سخنی است قابل تأمل: تمدن مصر 

باستان، تمدن دنیاي پس از مرگ است، تمدن 

اسالمی،  - یونان، تمدن عقل است و تمدن عربی 

). این 364و  46: 2005، . ابوزیدرکـتمدن متن (

ایمان » زبان قرآن«سخن کسی است که به اصالت 

)، اما 51-46: 2005. ابوزید رکـدانی ندارد (چن

نقل سخن او در اینجا از باب استشهاد به شهادت 

: 1989(نک. هندي، » فضل زبان قرآن«دیگران به 

) و آثار انکارناپذیر آن در فرهنگ و 2353خبر 

  تمدن بشري است.

قرآن، زبان ادبی یک قوم محدود را که در بین 

و متفاوت بودند به هایی مختلف  خود، داراي لهجه

زبانی واحد و سپس چهانی تبدیل کرد. خدمت 

هاي این قوم و  قرآن به زبان عربی در توحید لهجه

اي عادي  نیز تبدیل زبان آنان به یک زبان محاوره

خالصه نشد، بلکه زبان قرآن ابتدا زبان این قوم را 

به زبان علم و علمی تبدیل کرد و قرآن، زبان آن 

علمی   ت درآورد و آن را به شیوهقوم را از تشتّ

: 1382 قابل تعلیم و تعلّم ساخت (نک. باقوري،

در  ).81: 1991؛ الجابري،59ـ53، 33ـ26، 16ـ1

بدیل آفرینی زبان قرآن، باید خدمت بیاقتفاي تحول

بیت (ع) را نیز به زبان عربی مد نظر زبان اهل

: 1373؛ حکیمی، 37: 1384داشت. (حسینی، 

بدیل، برآمده از اي بیی که خود ثمره)؛ زبان142

  شجره قرآن و لسان مبین آن است. 
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. هنگامی  تحکیم روابط ملی است  زبان وسیله

 هاي دقیق که زبان ملی با توجه کامل و روش

و وجب استواري روابط تواند م، میتدریس شود

تحکیم امنیت ملی و سرزمینی گردد (برومند، 

پیوند، به وهن و  هی) و زمانی که این ما19: 1383

تواند در سستی گراید، امنیت و روابط ملی می

معرض آسیب قرار گیرد؛ از این رو فرهنگستان 

دفتر «و » کتاب لغت«زبان و ادبیات کشورها از 

یک قوم نگاهبانی و از تمامیت فرهنگی یک » زبان

  ).75: 1343کنند. (زیگفرید، کشور پاسبانی می

چهار تا پنج هزار امروزه روي کره زمین بین 

کشور جهان  184زبان وجود دارد که در میان 

پراکنده است. وقتی این شمار زبانی در نظر گرفته 

شود، ممکن است این احساس پدید آید که می

ها اند تا انساناوضاع جهان دست به دست داده

اي چنین حالتی را دیگر را نفهمند. عدهحرف هم

: 1379ند. (کالوه، اخوانده» نفرین بابل«معلول 

174 .(  

اشاره به سخنی است که در » نفرین بابل«

تمام جهان را یک زبان و اوایل تورات آمده است: 

لغت بود. گفتند بیایید شهري براي خود بنا نهیم و 

برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی براي 

خویش پیدا کنیم مبادا بر روي زمین پراکنده شویم 

 -نمود تا شهر و برجی را که بنیو خداوند نزول 

کردند، مالحظه نماید و خداوند گفت  آدم بنا می

همانا قوم یکی است و جمع ایشان بر یک زبان و 

این کار را شروع کردند و االن هیچ کاري که قصد 

آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد، اکنون نازل 

شویم و زبان ایشان را درآن جا مشوش سازیم تا 

کدیگر نفهمند، سپس خداوند ایشان را از سخن ی

جا بر روي تمام زمین پراکنده ساخت و از بناي  آن

پیدایش، باب سفر ، کتاب مقدس( شهر بازماندند

  یازدهم).

اي بیش نیست. ولی داستان برج بابل افسانه

حقیقتی که این افسانه در باره نقش اجتماعی زبان 

به جرأت  کند، به هیچ وجه افسانه نیست.بیان می

توان گفت که این افسانه بهتر از هر داستان می

حقیقی نقش زبان را در گردش چرخ اجتماع ترسیم 

کرده است. زبان آنچنان در تاروپود زندگی 

اجتماعی ما تنیده شده است که ما وجود آن را 

کنیم؛ همانگونه که خوردن و بدیهی فرض می

راي کنیم. زبان بآشامیدن خود را بدیهی فرض می

ي است آنچنان عادي که کمتر این زحمت اهما پدید

و باره کار و ساختمان آن دهیم تا دررا به خود می

اندیشه کنیم و از چگونگی فرآیندهاي حاکم بر آن 

توانیم تجسم نمایی که اگر زبان این رو به سختی می

از جامعه انسانی گرفته شود، چرخ اجتماع یکباره 

به مرور زمان  انسانی هجامعایستد. از حرکت باز می

شود، تمدن و فرهنگ بشر نابود از هم گسیخته می

ها سال قبل خود شود و انسان به زندگی میلیونمی

  ).12: 1355گردد. (باطنی، برمی

تمثیلی داراي یک بعد و جنبه » نفرین«این 

نیست. کافی است نگاهی به کتاب معتبري همچون 

 Maurais, La crise des(ها بحران زبان

langues(  بیافکنیم تا در آن طی هفده مقاله علمی

صفحه، ابعاد مختلف بحران زبان  487و در مجموعِ 

ویکم بنگریم. مقاالت را در قرن بیستم و بیست

علمی این کتاب به صورت مستند از بحران زبان 

هایی چون اند: زبانتقریبا در سراسر جهان گفته

وژي، اسپانیولی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، نر
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سوئدي در مناطقی چون فرانسه، سوییس، بلژیک، 

آمریکا، کانادا، یوگسالوي، اندونزي، مجارستان، 

المنافع،  پرتغال، کره، اسرائیل، کشورهاي مشترك

صربستان، کرواسی، اوروگوئه با ارتکاز بر مسائل 

قومی و سیاسی و قوي و ضعیف و ظالم و مظلوم، 

  ه.استعمارگر و استعمارشد

توانست از دستگاه استعمار سه قرن اخیر نمی

موضوع مهمی به سان زبان اقوام و ملل غافل باشد. 

بینیم که استعمار و سوداگري صنعتی قرون اخیر می

» هاییپژوهش«سخت در کار ساختن و پرداختن 

هاي مختلف ها را به دستهرفت که نژاد و زبان انسان

. رواسانی رکـد. (کردنو مباین از یکدیگر تقسیم می

درست بر  –) 85-57: 1386و همو،  20: 1380

خالف آنچه قرآن در سوره روم و مواضع دیگر 

یی از آنها در این مقاله هانمونهبرخی ذکر  کهگفته 

سوداگري اساس توسعه شهرهاي بزرگ  –گذشت 

جهان شد و رشد شهرنشینی در جهان پس از سال 

را ده برابر میالدي، جمعیت شهرنشین جهان  1800

ساله پیش از خود فزونی بخشید  5700دوران 

)؛ این گسترش 28-27: 1382(نوریان و شریف، 

به صورتی ناموزون و نامتعادل بیش از پیش شدت 

خواهد گرفت (آمارهاي مربوط به سکونت و 

. پچی و رکـشناسی در این زمینه را جمعیت

)، و دنیا شاهد بود که در گذر 187: 1370دیگران، 

مداري، نظري بورژوازي و سرمایه زمان، تنگ

ها و مرزها و نژادها کرد. ها را تقسیم به ملتانسان

  ). 31- 30: 1384کوب، (زرین

نوآم چامسکی با عنایت به فطري بودن زبان 

» دستور زبان جهانی« هآن نظری» طبیعت انسانی«و 

کند. به عقیده وي، چنین چیزي مانند را ارائه می

ازو، دو پا و یک قلب، ویژه نوع انسان داشتن دو ب

باشد. به نظر چامسکی، این دستور زبان جهانی  می

: 1378، کرده (نیومایرها را متحد تواند انسانمی

؛ همو، 195- 190: 1388؛ خوش منش، 72-73

یا حداقل آنها را به آرمان و  )375-378: 1388

رؤیاي بزرگ همدلی و داشتن جهانی با کشمکش 

دیک سازد. اندیشه داشتن جهانی متحد و کمتر نز

عاري از جنگ و رقابت براي چپاول و غارت، 

اي براي بشر است و زبان ابزار محکم آرزوي دیرینه

و مهمی براي نیل یا تقریب به چنین آرزویی است. 

هایی روي داده که ها میان انسانبسیاري از جنگ

 همدلی از طریق همزبانی با یکدیگر هفاقد سابق

هایی هر ها میان انساناند و بسیاري از همدلیبوده

پدید  - از حیث رنگ و جغرافیا  - چند دور از هم 

-دیگر را مییکآمده که از طریق آثار و اقوال 

). نقشی که زبان 80: 1378ند. (نیومایر، اهشناخت

تواند قرآن در توحید و تألیف شمل امت اسالمی می

  ایفا کند، غنی از توضیح است. 

در میانه چنین اوضاعی است که برخورداري 

زبان «و » زبان توحیدي«و » زبانِ بکرِ توحید«از 

یابد. بر اثر قدر و قیمتی مخصوص می» موحد

که مراد از  -» زبان قرآن«هاي پدیدآمده، کوتاهی

نه تنها  -آن، زبان اعراب دیروز و امروز نیست 

وان زبان نشد، بلکه به عن» المللِ اسالمیبین«زبان 

علمی جهان اسالم نیز به صورت پویایی که شایسته 

و بایسته قرآن است، تلقّی نشد و جا نیفتاد. نخبگان 

همه تأخیر در اکنون نیز با این امت اسالمی اگر هم

و کاربردها و » زبان قرآن«اندیشه نگاهی تازه به 

کارکردهاي آن بیافتند و جلوي ضرر بیشتر را 

  د بود.بگیرند، منفعت خواه
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ي عظیم »هاپروژه«تثبیت این موضوع نیازمند 

تحقیقاتی نیست. دو مسلمان که قرآن یا بخشی از 

آن را در سینه و چنته علمی خود دارند، از دو نقطه 

بعید از یکدیگر، حتی اگر  هدور و از دو کشور و قار

زبان مادري یکسان نیز نداشته باشند، به مدد سخن 

ر به سرعت ارتباط زبانی و توانند با یکدیگوحی می

اي گاهی حتی قلبی برقرار کنند. عمق چنین رابطه

زبانی دو انسان همزبان بهتر  هتواند از یک رابطمی

باشد. نگارنده بارها شاهد ارتباطاتی از این نوع در 

میان مسلمانان در کشورهاي مختلف بوده است. 

ارتباطاتی که نظیر آن، گاه در میان مسلمانان 

نِ یک سرزمین که هردو نیز ممکن است همزبا

داشته باشند، میسر و و اسالمی مطالعاتی دینی 

  شود. برقرار نمی

  گیرينتیجهبحث و  -6

فطرت عبارت از نقشه واحد ساختار عظیم جهان 

هستی و نیز انسان به عنوان بخشی از جهان هستی 

گرایی انسان را به طور عام و است. قرآن کریم دین

اسالم را به طور خاص بر اساس پذیرش دین 

داند و فطرت را پایه چنین فطرت انسانی می

هایی شمارد. از جمله مقولهگرایشی و پذیرشی می

هاي اخیر از آن سخن رفته و پایه تحول که در دهه

شناسی به شمار آمده، ارتباط و گاه انقالبی در زبان

زبان و فطرت است. زبان قرآن، زبانی از جنس 

برآمده از جان و جوهر جهان هستی است. فطرت و 

این زبان آحاد بشر را به صورت مساوي مورد 

دهد و آنان را به سوي وحدت خطاب خود قرار می

 عقیده کتاب آنکه عین در قرآن خواند.و همدلی می

 و است تعقل بنیان و اندیشه خطاب است، ایمان و

 ریتعب به تواندیم میکر قرآن که است مبدأ نیهم از

 ،ینیخم( »يبشر عائله جمع نقطه« ینیخم امام

  .باشد) 2: 1372

 سوي از امروز دنیاي در قرآنی مهم بعد این

 مخاطبان براي باید مسلمان اندیشوران و نخبگان

هاي هنوز ظرفیت .شود تبیین پیش  از بیش جهانی

عظیمی از زبان قرآن در دنیاي امروز ناشناخته 

نخبگان و اندیشمندان  هبر عهد آنهامانده که تبیین 

هاي جهان اسالم و اساتید و دانشجویان تخصص

  مطالعات قرآنی و حدیثی است. 
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