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سیدصفي اهلل قادري، مریم میرنژاد
دبیران زبان و ادبیات ادب

چكیده
خداونـد حكیـم هیـچ كاري را بـدون دلیل انجـام نمي دهد و اگـر بین همة زبان هـا زبان عربي 

را بـراي قـرآن انتخاب كرده، حتمًا دلیلي براي این كار داشـته اسـت.
براي اینكه متوجه آن دلیل شویم، به این نكات توجه كنید:

1. در عالم الفاظ، براي هر معنا یك لفظ انتخاب مي شود.
2. این الفاظ خود داراي زیبایي در بیان هستند.

3. زبانـي كـه تعـداد الفـاظ بیشـتري دارد، از قوت و غناي بیشـتري برخوردار خواهـد بود، چرا 
كـه واقعیت هـاي بیشـتري را كشـف كـرده و بـراي همین اسـت كه دامنـة لغات گسـترده تري 

دارد.
4. واقعیت هـاي خارجـي و موجـودات مادي حـاالت، مكان هـا، و زمان هاي متفاوتـي دارند كه 
هركـدام مي توانـد در انتخـاب لفظ مسـتقل تأثیر داشـته باشـد. در بعضي زبان ها بـراي تك تك 
حـاالت، زمان هـا و مكان هـاي یـك موضـوع یا شـيء خارجـي، لفظـي وجـود دارد، در حالي كه 
متأسـفانه در اكثـر زبان هـاي دنیا حاالت متفاوت اشـیا در تغییر نـام و لفظ آن ها تأثیـري ندارد. 
بنابرایـن، گوناگـون بـودن اسـم یك شـيء در حـاالت متفاوتـش، نوعي غنـاي ادبـي و لغتي به 
آن زبـان مي بخشـد. بنابرایـن، زبـان عربي ویژگي هایي ماننـد غناي لفظي و محتوایـي و نزدیك 
شـدن بـه معنـاي مطلوب، دوري كـردن از گفتار حشـو، و رسـاندن معناي زیاد با عبـارت كوتاه 

را در خود گنجانده اسـت.

كلیدواژه ها: قرآن، زبان عربي، زبان

زبان 
ایـن مقالـه بـراي آشـنایي و تدریـس بهتـر دبیـران محترم بهشت

آمـوزش زبان قرآن و دبیران دیني و قرآن آورده  شـده اسـت.
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مقدمه
مـردم مسـلمان ایـران نیـز در كنار دیگـر ملت ها 
در  مؤثـري  قدم هـاي  آن هـا  پیشـاپیش  و حتـي 
آموختـن زبان عربي برداشـتند تا جایي كه بیشـتر 
كتاب هـاي صـرف و نحـو از تألیفـات دانشـمندان 
مسـلمان ایرانـي اسـت. مثًا سـیبویه، دانشـمند 
بـزرگ علـم نحـو، اثر عمـدة خـود »الكتـاب« را با 
طرحـي عالمانـه و منظـم در علم نحـو تألیف كرد 
كـه مرجعي درسـي به شـمار آمـد و هنوز هـم آرا 
و نظـرات او در میـان نحوشناسـان حجت اسـت. و 
نیز ابن سـینا و امـام محمد غزالي بیشـتر آثار 

خـود را بـه زبـان عربي نگاشـته اند.
امـروزه زبـان عربـي یكـي از چنـد زبـان زنـدة 
سـخن  بـدان  انسـان  میلیون هـا  كـه  دنیاسـت 
مي گوینـد و در كنفرانس هاي جهانـي نیز از جمله 
چهار زبان انگلیسـي، فرانسـه، آلماني و عربي است 
كـه در سـخنراني ها و گفت وگوهـا بدیـن زبان هـا 

ترجمـة هم زمـان مي شـوند.
اكنـون به بركت انقاب شـكوهمند اسـامي و به 
نـص صریح قانون اساسـي، درس زبـان عربي یكي 
از درس هاي دورة متوسـطه محسـوب مي شود. این 
اصل در شـمار اصول فرهنگي قانون اساسـي جاي 
گرفته و قانونگذاران كشـور بـراي احیاي مجدد نور 
قـرآن در دل هـاي فرزنـدان ایـن سـرزمین، تعلیم 

زبـان قـرآن را الزم دیده اند.
زبـان عربـي تنها زباني اسـت كـه مي تـوان براي 
آن صفت قائل شـد. مـا در این مقاله به ویژگي هاي 

مي پردازیم. آن 

1. وسعت
بـه ایـن معنـي كـه دامنـة هیـچ زباني بـه این 
حـد گسـترده نیسـت. گاهـي بـراي یـك معنـي 
لغت هـا و ده هـا لغـت وجـود دارد. مثـًا شـتر در 
عربـي 18 لغـت دارد و برعكـس، زماني یك لغت 
ده هـا معنـي مخصـوص دارد؛ مثـًا كلمـة عیـن 

دارد. معنـي  هفتاد 

2. موجز بودن
بدیـن معنـي كـه بـا یـك كلمـه یـا جملـه اي 
كوچـك مي تـوان مطالـب زیـادي را فهمانـد. مثًا 
زمانـي كه گفتم: َخـَرَج، مي فهمیم كسـي در زمان 
گذشـته خارج شـده و او مرد بوده اسـت، و گاهي با 
یـك تغییر كوچك یـك تحول بـزرگ در معني به 
وجـود مي آید؛ مثـًا یك الـف و الم معناي كلمه را 

كامـًا عـوض مي كند.

3. فصاحت
بدیـن معنـي كه بـه تصدیق اهـل فـن، زباني به 

روانـي و زیبایـي زبان عربي نیسـت.

4. مقید بودن
بدیـن معنـي كـه از تمـام زبان ها بیشـتر پایبند 
قواعـد اسـت و خیلي كـم اتفاق مي افتد كـه در آن 
تغییـر و تبدیلي بدون قاعده و اصـل صورت پذیرد.

5. خلوص
بدیـن معنـي كـه مخلوطـي نـدارد. در زبان هاي 
دیگـر، غالبـًا رد پـاي چنـد زبـان دیگـر نیـز دیده 
مي شـوند. مثـًا در همین زبـان فارسـي، واژه هایي 
از زبان هـاي دیگـر وارد شـده اند و سـهم زبان عربي 
در آن بیشـتر اسـت. در زبـان فارسـي، كلمه دختر 
یوناني اسـت. جوان ایتالیایي اسـت. قشـنگ تركي 
اسـت. اسـكناس روسـي اسـت. آقـا مغولي اسـت. 

چایـي چیني اسـت و برادر انگلیسـي اسـت.

6. كامل بودن
حتـي  و  زبان هاسـت  كامل تریـن  عربـي  زبـان 
گاهـي بیشـتر از حـد معیـن بـراي یك چیـز لغت 
دارد. مثًا در بیشـتر زبان ها براي دسـت یك اسـم 
داریـم، ولـي در عربـي، گذشـته از ایـن، بـراي هـر 
حركت دسـت و هر قسمت دسـت لغت مخصوص 

وجـود دارد.

7. مملو بودن
مهم تریـن صفـت زبـان عربـي مملـو بـودن آن 
اسـت. در هنـگام تلفظ، تمـام زبان و دهـان و همة 
اعضایـي كـه در حلـق بـراي تكلـم خلـق شـده اند 
بـه كار مي افتنـد و دهـان پـر مي شـود. زبـان هـم 
حـاالت گوناگـون پیـدا مي كنـد و از طـاق دهـان، 
گلـو، هریـك از دندان ها و ... اسـتفاده مي شـود. در 
صورتـي كـه در زبان هـاي انگلیسـي و فرانسـه، در 
هنـگام تلفـظ بیشـتر نـوك زبان هـا و دندان هـاي 
جلـو مشـغول كارند و همیـن به ما نشـان مي دهد 
كـه عربي زبـان طبیعت و طبیعي ترین زبان اسـت.

8. اشتقاق پذیري
یكـي از ویژگي هـاي زبـان عربـي، اشـتقاق پذیر 
بودن آن اسـت. روش سـاختن كلمه در زبان عربي 
اسـتفاده از »ریشـة« كلمه اسـت. به كمك ریشـه 
مي تـوان صیغه هـاي فعـل را در زمان هـاي متفاوت 

اكنون به بركت 
انقالب شكوهمند 
اسالمي و به نص 

صریح قانون 
اساسي، درس 

زبان عربي یكي 
از درس هاي دورة 
متوسطه محسوب 
مي شود. این اصل 

در شمار اصول 
فرهنگي قانون 

اساسي جاي گرفته 
و قانونگذاران 

كشور براي احیاي 
مجدد نور قرآن در 

دل هاي فرزندان 
این سرزمین، 

تعلیم زبان قرآن را 
الزم دیده اند
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و شـكل هاي متعدد اسـم را )مانند اسـم فاعل، اسم 
مفعول، صفت مشـبه، اسـم مبالغه، مصـدر میمي، 

اسـم زمان و مـكان، افعل التفضیل و ...( سـاخت.
برخـاف زبـان فارسـي كـه زباني تركیبي اسـت 
و با اسـتفاده از تركیب )پیشـوند و پسـوند(، از یك 

ریشـه كلمات متعدد سـاخته مي شـود.

9. بي نیازي در واژگان
و  مفاهیـم  همـة  بیـان  بـراي  عربـي  زبـان  در 
اندیشـه هایي كـه بـه ذهن انسـان خطـور مي كند، 

واژگانـي خـاص وجـود دارد.

10. ثابت بودن ساختار
زبـان آدمـي همچـون آب جـاري اسـت. طبیعت 
زبـان ایـن اسـت كه بـر اثر مـرور زمان دسـتخوش 
تغییـر مي شـود، اما بـراي زبان عربـي یك وضعیت 
خـاص پیـش آمد كـه آن را از زبان هـاي دیگر جدا 
كـرد و مسـیرش را از حركـت طبیعي خـود خارج 
سـاخت. آن  وضعیـت و حالت خـاص، همان نزول 
قـرآن كریـم بدیـن زبان بـود. پـس از نـزول كتاب 
آسـماني، اهـل ایـن زبـان آن را در اوج فصاحـت و 
باغـت یافتنـد و پذیرفتند كـه فصیح تـر و بلیغ تر 
از ایـن ممكن نیسـت و قبول كردند كـه این كام، 
فـوق توانایـي بشـر اسـت. لـذا آن را نمونـه اي اعا 
در زبـان تلقـي كردنـد. از آن پـس، هـر عـرب زبان 
سـخنان خـود را بـا ایـن نمونـة اعـا مي سـنجید. 
بنابرایـن، تنها زباني كه در قرن هـاي متمادي زبان 
زنـده خواهـد بود، همیـن زبان قـرآن، یعنـي زبان 

عربي اسـت.
بـه شـرح زیـر  زبـان عربـي  دیگـر صفت هـاي 

ینـد: مي آ
ـ ایـن زبـان به سـبب مصوت هاي بلنـد و حروف 

مشـدد خـود، زنگ دار و موزون اسـت.
ـ هرچـه از مبـدأ خاورمیانـه )جایگاه عمـدة زبان 
عـرب( بـه سـوي شـرق پیـش برویـم، لهجه هـا 
»نازك تـر« و بـه اصطاح، تمامي حـروف به حالت 
»ترقیـق« نزدیـك مي شـوند؛ مثل زبان هـاي مردم 

چیـن و ژاپن.
از طـرف دیگـر، در غرب خاورمیانـه، لهجة اهالي 
كشـورهاي آفریقایـي پرحجم اسـت و همة حروف 
حالـت تفخیـم دارنـد. لـذا در هـر دو نـوع زبـان و 
لهجه، یكنواختي صداي حروف خسـتگي مي آورد. 

امـا در زبـان عربـي كـه زبـان قـرآن اسـت، برخي 
حـروف حالـت »تفخیـم« و بقیه حالـت »ترقیق« 
دارنـد. تركیـب ایـن دو حالـت در زبـان و لهجـة 
عربـي، به خـودي خود چنان تنـوع دلپذیري ایجاد 
مي كنـد كـه گـوش انسـان از شـنیدن آن كمتـر 

خسـته مي شـود.
حـال اضافه كنیـد كاربـرد صوت و لحـن زیبایي 
را كـه در تـاوت آیات اعجازآمیـز كام اهلل مجید بر 
آن توصیـه شـده اسـت. ناگفتـه پیداسـت كـه این 
مجموعـه چـه تأثیـري در گـوش شـنونده به جاي 

مي گـذارد )موسـوي بلـده، 1375: 73(.
ـ نظامـي هوشـمند و پیشـرفته بـر زبـان عربـي 
حاكـم اسـت، به طـوري كه هركسـي این نظـام را 
دریابـد و بـه خوبـي هضـم كنـد، بـه گنجینه هاي 

زبـان عربـي دسـت خواهـد یافت.
ـ بـه آسـاني قـدرت تبییـن معانـي و مفاهیـم 
درونـي فـرد را دارد و ایـن به طور خـاص در ادبیات 
ایـن زبـان، به ویـژه ادبیـات شـعري آن، ماحظـه 
مي شـود؛ به گونه اي كه زبان عربي توانسـته اسـت 
نقـش عمـده اي در اظهـار عواطـف درونـي و بیـان 

آن ها داشـته باشـد.
تركیب هایـي  و ظریـف،  اسـتوار  واژه هایـي  از  ـ 
دل نشـین و محكم، و سـبك هایي زیبـا و با طراوت 

اسـت. برخوردار 
ـ قواعـد )صـرف و نحـو( دقیق و علمـي و باغتي 
دلپذیـر و اعجاب برانگیز دارد كه اكثر زبان شناسـان 

به آن معترف هسـتند.
ـ ایـن شـرافت و افتخـار را یافته اسـت كه ظرفي 
بـراي مفاهیـم ارجمنـد دینـي و قالبي بـراي وحي 
الهـي باشـد، چنانكه خـداي متعـال آن را به عنوان 
زبـان قـرآن برگزیـده و بـه »لسـان عربـي مبیـن« 
)شـعراء/ 195(، یعني زبان عربي روشـنگر، توصیف 
كـرده اسـت. )معصومي بهبهانـي، 1385: 9 و 10(.

برخـي روایـات ایـن نكتـه را تأییـد مي كننـد كه 
زبـان عربـي زبان برگزیـدة الهي اسـت. با قطع نظر 
از صحـت و سـقم این روایـات، ویژگي هاي خاص و 
توانمندي زبـان عربي در انتقال مفاهیم و معاني، را 
مي تـوان از دالیـل این امر شـمرد، در برخي روایات 

است: آمده 
1. اهـل بهشـت به زبـان عربي سـخن مي گویند 
)مجلسـي، 1403 ق، ج 11: 56؛ ج 8: 218 و 216؛ 
ج 10: 81(. حوریـان بهشـتي نیـز به عربي سـخن 

زبان عربي 
غني ترین زبان 
رایج دنیاست. 
امكان توصیف 
حاالت هر 
گویشي به 
زبان عربي به 
راحتي قابل 
تبیین است، اما 
تبیین حاالت 
زبان عربي 
توسط هیچ 
زباني به راحتي 
امكان پذیر 
نخواهد بود
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مي گویند )همـان، ج: 134(.
2. از حضـرت رسـول اكـرم)ص( نقـل شـده 
اسـت: »مـن عـرب را بـه خاطـر سـه چیز دوسـت 
دارم: اول اینكـه خـودم عـرب هسـتم، دوم اینكـه 
قـرآن عربي اسـت و سـوم اینكه زبان اهل بهشـت 

عربـي اسـت )طبرسـي، 1408، ج 2: 206(.
بزرگـوارش  پـدر  از  صـادق)ع(  حضـرت  از   .3
علیهماالسـام روایت شـده اسـت: خداونـد با هیچ 

پیامبـري سـخن نگفـت، مگـر بـا زبـان عربي.1
4. زبـان عربـي زبـان خداي متعـال اسـت.2 خدا 
آن را بـر سـایر زبان هـا برتـري داده اسـت )همـان، 

ج 25: 29(.
زبـان حضـرت  جهـان  آغـاز  در  همچنیـن،   .5
آدم)ع( عربـي بـود، ولـي پـس از اینكـه نافرمانـي 
كـرد و از میـوة درخـت ممنوعـه خـورد، خداونـد 
نعمت هایـش را سـلب كـرد و زبـان عربـي را از او 
گرفت و زبان سـریاني را جانشـین آن كرد.3 سپس 
نخسـتین كسـي كه بـه زبـان عربي سـخن گفت، 
حضـرت اسـماعیل)ع( بـود )همـان، ج 12: 87(. 
حضـرت یوسـف)ع( در اولیـن ماقـات خـود بـا 
پادشـاه مصـر بـه زبـان عربـي سـام كـرد )همان، 
ج 12: 294(. حضـرت سـلیمان)ع( آن را زبـان 

عبـادت خـود قـرار داد.4
حضـرت  وزراي  مي شـود  گفتـه  همچنیـن، 
مهدي)عـج( بـا آنكه همه از غیرعـرب خواهند بود، 
بـه زبـان عربي سـخن خواهند گفـت )ابـن عربي، 

بـاب 366(.
6. ایـن زبـان، به عنـوان زبـان مقدس، در بیشـتر 
عبـادات و برخـي معامـات اسـامي جلـوه كـرده 
اسـت. در اسـام اذان و اقامـة نمـاز و تلبیـة حـج و 
عمـره بایـد بـه زبان عربي باشـد و همة مسـلمانان 

موظف انـد الفـاظ عربـي آن هـا را بیاموزند.
قـرآن مجیـد نیـز بـه عربـي تـاوت مي شـود. 
متـون ادعیـه، زیارت و تسـبیحات به عربي اسـت. 
عقایـد اسـامي نیـز به زبـان عربي بـه میت تلقین 
فقـه  معامـات  بخـش  از  مـواردي  در  مي شـود. 
اسـامي نیز دربارة اشـتراط یا عدم اشتراط عربیت 
بحـث مي شـود و اشـتراط آن مي توانـد درجاتـي 
داشـته باشـد؛ مثًا با وجود اختاف فتواي فقیهان 
بـراي ازدواج و طـاق، خوانـدن صیغـه الزم اسـت. 
همچنیـن، صیغـه بـه خصـوص در صـورت امكان، 
بایـد بـه زبان عربـي باشـد. البته قوام عقـد به نیت 
اسـت نه به كام، ولي در عقود مهمي مانند ازدواج 

و طـاق، گونه هـاي ارتبـاط الهـي نیـز مطرح انـد. 
بـه همیـن دلیـل در این مـوارد هم صیغـه خوانده 
مي شـود و هـم آن صیغـه بـه زبـان مقـدس عربي 

اسـت )توفیقي، شـمارة 27(
ایـن احادیـث بـا قطع نظـر از بررسـي سـندي و 
اینكـه از معصومین )علیهم السـام( صادر شـده اند 
یـا نـه، مي تواننـد از برگزیـده بـودن زبـان عربـي 
حكایـت كنند. البته الزم اسـت به ایـن نكته توجه 
كنیـم كـه اوالً: حجـم این گونـه احادیـث در حدي 
اسـت كـه مي توانـد ما را از بررسـي سـندي بي نیاز 
كنـد؛ ثانیـاً: براي قبول این مطلب هیچ اسـتبعادي 
وجـود نـدارد و دالیـل عقلـي و نقلـي نیـز آن را رد 

. نمي كنند
بـه هـر حـال، زبـان عربـي زبـان قـرآن اسـت و 
خداونـد براي انتقال پیام خود كـه ابدي و همگاني 
اسـت ایـن زبـان را برگزیـده اسـت. ویژگي هـاي 
خـاص و توانمندي زبان عربـي در انتقال مفاهیم و 
معانـي مي تواند از جملـه دالیل گزینـش این زبان 
از سـوي خداوند محسـوب شـود.5 بر همین اساس 
اسـت كه عربـي بودن قـرآن مجید به عنـوان لطف 
خـداي متعالـي در یـازده آیه از كتـاب الهي مطرح 

شـده است.

نتیجه
زبـان عربي غني تریـن زبان رایج دنیاسـت. امكان 
توصیـف حـاالت هـر گویشـي بـه زبـان عربـي به 
راحتـي قابـل تبیین اسـت، اما تبیین حـاالت زبان 
عربـي توسـط هیـچ زبانـي بـه راحتـي امكان پذیر 
نخواهـد بـود، بلكـه بـه بیان توضیـح و اضافـات در 
انتخـاب كلمات نیـاز اسـت. زباني برتـري دارد كه:

اواًل: سرعت انتقال معناي باالتري داشته باشد.
ثانیاً: دقت بیان باالتري داشته باشد.

ثالثـاً: زیبایي ظاهـري الفاظ آن، بر شـیوایي بیان 
در آن زبـان بیفزاید.

بـر ایـن اسـاس، زبانـي كـه از لحاظ لغـات غناي 
بیشـتري دارد، كشـف حـاالت مـورد نظـر خداوند 
توسـط آن راحت تـر انجـام بگیـرد و عـاوه بـر آن، 
دقـت عقلـي زیـادي را طلـب كنـد تـا بـه همـه 
بفهمانـد هیچ كـس نمي توانـد كامـي ماننـد مـن 

بیـاورد، زبـان عربـي خواهـد بود.

پي نوشت ها
1. »مـا انـزل اهلل تبـارك و تعالـي كتابـًا و ال وحیـًا 
اال بالعربیـه، فـكان یقع في مسـامع االنبیا بالسـنه 
قومهم و كان یقع في مسـامع نبینا)ص( بالعربیه«.

2. »تعلمـوا العربیـه فانهـا كام اهلل الـذي یكلم به 
خلقه«.

3. »كان لسـان آدم العربیـه و هـي لسـان اهـل 
الجنـه. فلمـا عصـي ربـه ابدلـه بالجنـه و نعیمهـا 
االرض و الحـرث و بلسـان العربیـه السـریانیه«.

4. حضـرت موسـي)ع( متـن زیـر را بـا اشـاره بـه 
عربـي بـودن معارف اسـامي، به زبان عبـري روي 
سـنگي نقـش كرده بـود كه پـس از ظهور اسـام 
كشـف شـد: »باسـمك اللهم جاء الحـق من ربك 
بلسـان عربي مبین ال اله اال اهلل، محمد رسـول اهلل، 
علـي ولـي اهلل و كتـب موسـي بـن عمـران بیده.« 

)همـان، ج 27، ص 9 و ج 38، ص 58 و 59(.
5. از نظـر زبان شناسـان، زبان عربـي از كامل ترین 
زبان هـاي دنیاسـت كه به خوبـي مي تواند مفاهیم 
و مطالـب گسـترده و عمیـق را در قالب هـاي زیبا 
و كوتـاه بیـان كند. نـك: المیـزان، ج 4، ص 160؛ 
تفسـیر نمونـه، ج 9، ص 300 و ج 13، ص 311؛ 
و ج 21، ص 8؛ پاسـخ بـه پرسـش هاي مذهبـي 
آیـت اهلل مـكارم شـیرازي و آیت اهلل سـبحاني، ص 
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