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 چکیده:
 از ها داده آوری جمع برای و است توصیفی و تحلیلی روش مقاله، این تحقیق .روشن استآدر قر نزبامختلف  بررسی کار کرد های هدف از این مقاله

 حضرت خدا فرستاده آخرین بزرگ ی معجزه و بشریت همه زندگانی کتاب عنوان به قرآن که ی مقاله نشان می دهدها یافته.است شده استفاده ایکتابخانه روش

 ،(بعدی چند)تالیفی زبان قرآن زبان و است بالایی بسیار ظرفیت دارای زبان که است معنی بدان این است شده نازل زبانی های مهارت و زبان براساس(  ص)محمد

 قابل تهنک. بپردازیم پژوهش به زبانی اختلالات و زبان سترشگ و آموزش جمله از زبانی ومسایل زبان مورد در با تکیه بر آیات قرآن تا  داریم نیاز استای  شبکه

 .بگویند خوب سخنِ وهم بگویند سخن خوب هم تا است قرآنی  های آموزه اساس بر فرزندان به  بیان فن و کلامی های مهارت آموزش به جدی توجه ،دیگر توجه

 

 ،زبان قرآن زبانی،کارکردهای  زبان، قرآن،  کلید واژه:

 

                    مقدمه 
 (۱ ـ ۳: الرحمن.   )الْبَیانَ عَل َمَهُ اْلانْسانَ، خَلَقَ الْقُرآنَ، عَل َم َ اَلر َحْمنُ، 

 .کرد تعلیم را بیان او به و آفرید، را انسان فرمود، تعلیم را قرآن رحمان، خداوند 

 به خدا مهربانی و لطف مظهر ترین بزرگ. کند می یادآوری را زبان کمک به آموزش مسئله انسان، آفرینش یادآوری از پس متعال خداوند

 ترین اصلی  زندگی اولیه های سال همان در تواند می ویژگی این داشتن با انسان.است داشته ارزانی او به را بیان و تکل م قدرت که است این انسان

 .بیاموزد را خود ی جامعه ارتباطی نظام

 بیان. دادیم تعلیم را بیان انسان به فرماید می و کند می اشاره انسان آفرینش نعمت از بعد ها نعمت ترین مهم از یکی به خداوند آیه، این در

 را سخن و نطق فقط نه بنابراین،. باشد چیزی کننده آشکار و مبی ن که شود می گفته چیزی هر به و دارد ای گسترده معنی لغوی، مفهوم نظر از

 هرچند است، جمع بیان مفهوم در همه است پیچیده و مختلف مسائل مبی ن که منطقی و عقلی استدلالات انواع و خط و کتابت بلکه شود می شامل

 سخن حقیقت در ولی کنیم، می فکر ای ساده مسئله را آن گفتن سخن به عادت دلیل به ما گرچه. است گفتن سخن همان مجموعه این شاخص

 (89 ،ص1۳،ج۱۳31وهمکاران، شیرازی مکارم. )است انسان اعمال ترین پیچیده از گفتن

یکی از ویژگی های قرآن کریم ارتباط تنگا تنگ آن با زبان است . به طوریکه حتی نام آن هم از یکی از مهارت های زبان یعنی خواندن  

و برای فهم و تفسیر و  رو به رو می شویم ان و مهارتهای آن ) نوشتن( گرفته شده است و قرآن یعنی خواندنی. همچنین در کتابت آن نیز باز با زب

 تاویل احتیاج به تفکر و زبان داریم.

 در قرآن کریم بار ها به زبان و نقش های آن در جامعه ، زندگی و بندگی و  به طور کلی تمام مناسبات انسان اشاره شده است. واین اشارات

 .می نماید و عبرت گیری از آن جلب  بیش از پیش  توجه اذهان را به رابطه قرآن و زبان

 سـود آسـمانی کتـاب این تحلیل در آنان دستاوردهای از و فراخواند دینی تفکر قـرآن و خدمت به را دقیق دانش های همه باید امروزه 

 .(1۱،ص  ۱۳93نیا، قائمی)است آنها مهمترین از بلکه و ها دانش این از یکی شناختی زبانشناسی بی تردید .جـست

ظمت در این مقاله  کارکر د های مهم زبان را با بهره گیری از آیات نورانی قرآن مورد بررسی  قرار می دهیم. تا در یک زمان به دو نعمت باع 

مهم ترین سوال در این مقاله این است که قرآن کریم از چه زوایای به زبان وکار کرد های آن   الهی  یعنی قرآن و زبان   توجه کرده باشیم.

ما خواسته یا ناخواسته متوجه این امر نمی   یباران  روح بخش و رویش دهنده بر سر ما می بارد ول نالبته قرآن همیشه همچو نگریسته است؟

  .شویم

 اهمیت زبان
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ای بسیار پیچیده و پویا گذارد، پدیدهها تأثیر میه در زندگی اجتماعی که بر سایر ابعاد فکری و فرهنگی انسانزبان به عنوان عنصری برجست

ها و ها و اندیشهباشد و تبلوری از افکار و آداب و رسوم یک ملت و موجب انتقال ارزشنمای فرهنگ هر جامعه میتمام یهزبان آییناست. 

باشد، پرداختن به زبان و مسائل مرتبط به آن مانند آموزش و... در سطح اجتماعی و گرایش به همبستگی گروهی میبرانگیزاننده ی حس تعلق 

 (.۱۳99)ابراهیمی نیا،باارزش ترین مسائل هر ملتی قرار دارد 

شود؛ تمدن و فرهنگ بشری انسانی از هم گسیخته می یایستد؛ جامعهاگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخ اجتماع از حرکت باز می

 )گردد.شود و سرانجام زندگی انسان به صورت ابتدایی خود باز میافتد و پژمرده میپرتکاپو و تلاش، از جوش و خروش می یشود؛ جامعهنابود می

 (۱1،ص۱۳31، باطنی

 .های خود را زبان و اختلاف زبان ها در کنار آفرینش آسمان و زمین یاد می کنددر قرآن کریم، سوره روم  خداوند یکی از نشانه 

 هایمایه دانشمندان برای این در گمانبی شما، های¬رنگ و شما های¬زبان اختلاف و است زمین و هاآسمان آفرینش او آیات جمله از و"

 .(11:روم)  "است عبرت

از بیان ومهارت های متناسب زبانی  مردم را به سوی حق پرستی فرا می خوانند و این نقش شگرف همچنین پیامبران الهی با زبان و استفاده 

و نظام تعلیم و تربیت بدون بهره گیری از زبان نمی تواند از عهده مسوولیت ها و وظایف  صلی تبلیغ انبیا برشمرده شده استزبان  به عنوان ابزار ا

ماعی، معاملات ، مذاکرات ، جلسات علمی و... این زبان است که ایفای نقش می کند و آن که از مهارت بالای خود بر آید. در روابط خانوادگی و اجت

 زبانی و خلاقیت بیشتر زبانی بر خوردار است  دیگران را به سوی هدفی تر غیب یا  اقناع می کند.

 

 تعریف زبان 
روی قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمان یا خبری از ذهنی به ذهن های وضعی است که از ها یا دلالتای از نشانهزبان مجموعه

 (.۱11 ،ص۱۳ 38رود )ناتل خانلری،دیگر به کار می

ی اجتماعی زبان است، عرضه ای که مکم ل نظری هشناس، نظری هزیست ۳شناس و اریک لنبرگروان 1شناس، راجر برونزبان ۱نوام چامسکی

ها از طریق تکامل حاصل شده است و در هنگام تول د، ذاتی ذهن هر ی زیستی است که در طی قرناین نظری ه، زبان یک شالودهاند. بنابر کرده

 (.۱99، ص۱۳93گیرد )مدرسی،ی ژنتیکی قرار میآموزد در حکم روبنایی است که بر این شالودهکودک است. زبانی که کودک از محیط می

ی توانند، زبان را در محدودهکند که میی تعریفی از زبان اشاره میجمله چنددغام تعاریف مختلف به ( از ا۱۳93)1داگلاس براون 

 ها به طور دقیق شرح دهند.تعداد معدودی از واژه

 زبان نظام مند است.

 های اختیاری است.ای از نشانهزبان مجموعه

 بصری نیز باشند.ها عمدتاً صوتی هستند، اما ممکن است به صورت این نشانه

 ها به مفاهیم قراردادی اشاره دارند.این نشانه

 رود.زبان برای برقراری ارتباط به کار می

 کند.ی گفتاری یا در یک فرهنگ عمل میزبان در جامعه

 .ها محدود نباشدها است اگرچه ممکن است به انسانزبان اساساً متعلق به انسان

 (.1،ص۱۳93گیرند، زبان و یادگیری زبان هر دو دارای خصوصیات جهانی هستند )براون،روش فرا میمام مردم تقریباً زبان را به یک 
 

 کارکرد های زبانی

 ،تکیه گاه اندیشه  ،ارتباطی عبارتند از: زبان شناسان استدارد اما مهمترین آن ها که مورد توافق اکثر زبان کارکرد های گوناگونی

 هنری ،عاطفی) حدیث نفس(

                                                           
1
- Noam chomsky 

2
 - Roger brown 

3
 - Eric Lenneberg  

4
 -Douglas Brown 
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همه ما در محیط های متفاوت اجتماعی خود از جمله  .: اساسی ترین نقش زبان ایجاد ارتباط بین انسان هاست ۱نقش ارتباطی  الف ( 

 در خانواده,مدرسه و..., در مسائل اداری آموزشی و بازر گانی و ...در استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و کتاب و همچنین در دهها نقش

ما هیچ گاه  استفاده می کنیم. زبان چنان با زندگی ما عجین است که و حتی از زبانهای خارجیساعت از زبان فارسی  دیگر در هر روزچندین

 آگاهانه به این همگامی بسیار نزدیک توجهی نداریم.

دارد که با عنوان  شناختی هم نقش روان .یک پدیده جامعه شناختی است  زبان انسان علاوه بر نقش ارتباطی :1ب ( تکیه گاه اندیشه  

شکل می گیرد.این واقعیت دانشمندان را  بسیاری معتقدند اکثر فعالیت های ذهنی انسان در قالب زبان .تکیه گاه اندیشه از آ ن یاد می شود

تفکر حتی برخی رابطه تنگاتنگ زبان و   ورزی را به آدمی می آموزد. به این فکر رهنمون شده است که ادعا کنند اساسا زبان است که اندیشه

ها محصور در توانش زبانی آنان  زبانی ( معتقد شوند که انسان را بدین سو هدایت کرده است که با قائل شدن به پدیدهای به نام) نسبیت

 .(۱3،ص ۱۳91)زندی،است

در   .می بریم شخصی و تحلیل احساسات درونی خود نیز سودی های عاطف از زبان برای بیان حالت :ج( نقش عاطفی ) حدیث نفس (

برای  ،می نماید اندوه فراوان که بر اثر ناکامی رخ بسیاری از موارد هنگام شادمانی زاید الوصف که بر اثر شادکامی پیش می آید و یا هنگام

بارها شاید  .کنیماز زبان برای نشان دادن شعف یا نامرادی خود استفاده می  ،مواجهه باروی خوش زندگی یا مقابله با چهره سیاه و تاریک حیات

می سخن گفتن جوانی که به رویای خود دست یافته یا مادری که عزیز خودرا از دست داده است بوده ایم در این موارد نقش عاطفی زبان هویدا 

  شود.

پیرایه است . اما  د( نقش هنری . زبانی که برای ایجاد ارتباط به کار می رود از لحاظ زیبایی شناختی بسیار ساده و به دور از هرگونه 

دهند که حس زیبایی شناختی انسان و  می را طوری سامان آن ،و معنای زبان ،نحوی ،صرفی ،گاهی انسانها با تغییراتی در ساختهای آوایی

تئاتر و سینما ان و هنرهای جدید مثل تشعر و داس :نندطبع هنری او را تحت تاثیر خود قرارد می دهد. این نقش زبان بیشتردر آثار ادبی ما

 قرآن کریم عالی ترین نمونه ای است که می تواند نقش هنری زبان را جلوه گر سازد. ( ۱3صهمان،.).متجلی می شود

گوینده،  :ها اشاره شده است. مثلاهای مختلف به آنشمرد که در منابع مختلف به نام( شش جزء برای یک پیام می۱81۱) ۳یاکوبسن

 .مخاطب، پیام، موضوع، رمزگان و محمل

آورد. با همان ترتیب اگر به نظر او تمرکز بر هر یک از این شش جزء در یک پیام، کارکردی خاص از زبان را در آن پیام پدید می

 .جویانهشناختی، اخباری، فرازبانی و همدلیکارکردهای عاطفی، ترغیبی، زیبایی:بشمریم

 را این گونه بیان می فرماید: زبان های کارکرددر حدیثی زیبا   السلام علیه علی امام

 فصل و حل  حکومت مقام در است، دهنده خبر باطن از شهادت مقام در. سازد می آشکار را آنها زبان تنها که دارد وجود خصلت ده انسان در

 در است، اشیا معر ف مجهولات توضیح مقام در است، کننده شفاعت نیازمندان برابر در است، دهنده جواب سؤالات به نطق مقام در است، کننده

 تسکین و گوینده تعزیت غص ه و مصیبت موارد در است، دارنده باز بد کارهای از وعظ، مقام در است، نیک کارهای به دهنده دستور امارات مقام

 ص ،31 ج: بحارالأنوار آورد می وجدْ به را شنونده که است سُراینده خوش و است برنده بین از را آنها مد احی با حسد و حقد موارد در است، دهنده

       .(1۲٫ ص ،9 ج: الکافی أصول و19۳

 زبان قرآن

 ،برخی تمثیلی, برخی رمزی واشاری ،اسطوره ایبرخی ، برخی زبان قرآن را نمادین رابطه با زبان قرآن دیدگاه های متفاوتی ارائه می شود:در

لی که مطرح می شود این است برخی مجازی و برخی زبان عرفی دانسته اند.، سلبی عده ای ،برخی زبان ظاهرگرا ،برخی زبان فطرت ،برخی زبان هدایت

نازل « لسان قوم»ست و به جه به اینکه قرآن کتاب هدایت برای همه انسانها ا؟خداوند با چه زبانی و در چه قالب و فضایی با مردم سخن گفته استکه: 

اصطلاحات خاصی دارد که آن را زبان مخصوص به خود و در مواردی ها و  ولی این زبان ویژگی .است، ظواهر آن عرفی و قابل فهم همگان استشده

 گرداند.تر از زبان عرف میمتعالی

                                                           
1
 .communicative function 

2
 .medium of thought 

3
 . Roman Jakobson 
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زیرا  .ایی از آنها را در خود دارد. زبان قرآن مخصوص به خود استزبان قرآن، نه یکسره رمزی است، نه علمی، نه ادبی و نه عرفی، اگر چه نموده  

آن به اندازه درک خویش بهره های درخشان و قدسی نیز در خود داشته باشد تا هر کس از قرآن کتاب الهی است. پس باید در عین عرفی بودن، جلوه

، به عنوان مثال قرآن عقل واحساس شبکه ای دانست. -لذا می توان زبان قرآن را تالیفی رآن در عین اینکه تالیفی است وحدت شبکه ای دارد.قببرد.

این پیوند سبب شده است که در این کتاب عقل واحساس وعمل وبه عبارتی بعد شناختی وعاطفی  یت را پیوند می زند.تعلیم وترب، حکمت وموعظه

 .( ۱۳81 ،) مامورزادهورفتاری در هم آمیزند

هیچ کس بهانه ی اگر کتابی جهان شمول و جاودانه باشد باید به گونه ای با جهانیان سخن بگوید که همگان از فهم آن نصیبی داشته باشند و 

هماهنگ  گسترده ی بشریت را نبینند و ازپیمودن مسیر سعادت نا امید نشود. تنها زبانی که جهان نارسایی زبان یا نا آشنایی آن راراه سلوک وصعود خود

  .گوید می سخن ها انسان با مشترک فرهنگ همین با کریم قرآن و می کند، زبان فطرت است که فرهنگ مشترک انسان هاست

لمان فارسی و سهیب رومی و سنشانه ی فطری بودن زبان قرآن و مشترک بودن فرهنگ جهان شمول آن را می توان در گردهمایی دلپذیر 

)جوادی مشاهده کردلله صلی الله علیه و اله و سلم مد بن عبداحاویس قرنی بلال حبشی و عمار عربی در ساحت قدس پیامبر جهانی، حضرت م

 (.۳11ص،۱۳93 ،ملیآ

  در قرآنو کارکرد های آن  زبان 

در بعضی آیات از خداوند  .است برابر آمده(  اندرز و پند)  مُوعِظَة واژه که مواردی تعداد با که است آمده قرآن در بار11(  زبان)  لسان کلمه

شانه الهی زبان به عنوان عضو ی از بدن انسان یاد می کند و در جایی از آن به عنوان وسیله ای جهت هدایت انسان ها و یا از تنوع زبان به عنوان ن

شتر می شود و  علت در بعضی آیات به این اشاره شده که در واقع صحبت کردن به زبان مردم، باعث فهم بی یاد می کندکه باعث شناخت است 

 کلمهمعتقدند  مفسرین از بعضی .شودآن را فهمیده و در جملات آن تفکر  ین است کها –زبان معمول مردم آن زمان  -نزول قرآن به زبان عربی 

مصادیق مربوط به هر ،است که در زیر براساس این تقسیم بندی معنایی و کارکرد های زبان  شده برده بکار مفهوم و معنی چهار به قرآن در( لسان)

 کدام را بیان می کنیم.

 با تاکید برکارکرد ارتباطی آن زبان و وسیله نطق معنای الف: زبان به

 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ، وَ لِساناً وَشَفَتَیْنِ اَ -۱

 (8-9؟ )بلد: آیا برای انسان دو چشم قرار ندادیم؟ و یک زبان و دو لب

اشاره به مهمترین  نعمت های خود به انسان اورا به تفکر و شکر گزاری  فرا می خواند. زیرا انسان بوسیله ضمن در این آیات خداوند  

ارتباط برقرار کند نیازهای جسمی ، روحی و روانی خود را برطرف سازد. در آموزش و تعلیم وتربیت نیز، بی شک مهمترین  ندزبان می توا

 ابزار و عامل  رشد بشر زبان می باشد.

 (19ـ  13)طه : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی، یَفْقَهُوا قَوْلی.-1

  .و گره از زبانم بگشا، تا سخنان مرا بفهمند

قدرت بیان و تکل م در ادای رسالت رسولان الهی نقش مهمی دارد به گونه ای که حضرت موسی)علیه السلام( از خداوند می خواهد هر 

 .سخنش آن چنان فصیح و بلیغ باشد که همه مخاطبان منظور وی را درک کنند و را از زبان او بردارد و گره ای نوع لکنت

 (۳1 :)قصص وَ أَخِی هارُونَ هُوَ اَفْصَحُ مِن ی لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِی رِدْءاً.-۳

 کند. تصدیق مرا تا بفرست من کمک به و من با هم را او است ترفصیح من از هارون برادرم و

اصولًا کار  در این آیه داشتن مهارت های کلامی و استفاده از خلاقیت های زبانی با تأکید بر کارکرد ارتباطی زبان مورد توجه بوده است.      

 خود عملبه مسئولیت سنگین پیامبران با سکوت  نمی توانستند ی است به شیوه انتقال شفاهی بوده است و بزرگ پیامبران که ابلاغ رسالت اله

  کنند.

از آن، کتاب موسی که هدایت و رحمت بود و این قرآن مصدق تورات  پیش۱۳شعرا: ) وََیِضیقُ َصدِْری وَلاَ َینطَلُِق ِلسَاِنی فََأرِْسلْ إَِلی َهارُونَ -1

 است و به زبان عربی ساده بیان فرموده شده و مقصد آنست که ستمکاران را هشدار و نیکوکرداران را بشارت دهد

 1 :ابراهیم) بِلَِسانِ قَوْمِهِ لُِیبَِی نَ لَهُمْ َفُیضِلُ  الل هُ مَن َیشَاءُ وَیَهِْدی مَن یَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الَْحِکیمُوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَ سُولٍ إِلاَ   -1

کند به پیامبری مبعوث نکردیم تا بتواند حقایق و مطالب دین را برای آنها به خوبی شرح م ما هیچ پیامبری را جز اینکه به زبان قومش تکل

هر کس را مصلحت بداند هدایت می فرماید و اوست آن بی همتا قدرتمند  دهد. پس خداوند هر کس را مصلحت بداند در گمراهی وا می نهد و

 .منشا حکمت

 (۱۲۳ :نحل) مُ بِینٌ ا لِسَانٌ عَرَبىِوَ لَقَْد نَعَْلمُ َأنَ هُْم یَقُولُوَن إَِن مَا یَُعلِ مُُه َبشَرٌ ِل سَانُ اَل ذِى یُلِْحدُونَ إَِلیِْه أَعَْجمِىٌ  َو هَاذَ-۳
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می دهند، زبان بیگانه است ما کاملا اطلاع داریم که آنها می گویند: بشری او را تعلیم می دهد. زبان مادری شخصی که چنین نسبتی به او 

 .و این قرآن ) به زبان خود پیامبر یعنی( به زبان عربی است که برای عرب زبانها واضح و روشن و قابل فهم است

 (۱81 :شعرا) بِلِسَانٍ عَرَبِیٍ  مُ بِینٍ.-1

 .و ) فرآن( به زبان عربی ساده و قابل فهم بیان شده است"

 (19 :دخان) فَإِنَ مَا یَسَ رْنَاهُ بِلِسَانِکَ لَعَلَ هُمْ یَتَذَکَ رُونَ -1

 .را درک کنند و پند بگیرند) ای پیامبر( ما قرآن را به زبان مادری تو )که زبان عربی است( بیان فرمودیم تا آسان باشد و مردمان معانی  

 (39 :مائده) واْ َیعَْتدُونَ لُِعنَ ال َذِیَن کََفرُواْ ِمن َبِنی إِْسرَاِئیلَ عََلى ِلسَانِ دَاوُودَ وَعِیَسى اْبنِ َمرَْیمَ ذَلَِک ِبمَا َعَصوا و َکَانُ -۱ ج:  زبان به معنی دعا

داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند، این مجازات به سزای  )دعای(آنهایی که از قوم بنی اسرائیل کافر شدند، ) به امر خداوند( به زبان

 .نافرمانی ) از امر خداوند و پیامبران( و تجاوز گری مصرانه آنها مقرر فرموده شد

 خوب آوازه و نیک نام معنای بهد: زبان  

 (1۲مریم: ) وَوَهَبْنَا لَهُم م ِن ر َحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِی ًا -

 . دادیم بلند آوازه و نیکو سخن و داشتیم ارزانی آنها به را خویش رحمت و 

 (91شعرا: فِی الْآخِرِینَ )وَاجْعَل ل ِی لِسَانَ صِدْقٍ -

 .و برای من در بین آیندگان نام نیکو و ذکر خیر نصیب فرما"

  چگونه سخن بگوییم؟ 
بسیاری از مردم سخنان خود را جزء اعمال خویش نمی دانند و خود را در سخن گفتن آزاد می پندارند، در حالی که مؤثرترین واز طرفی 

 به زبان می آید. گو ناگون که در بافت ها و شرایط اجتماعی طرناک ترین اعمال آدمی، همان سخنان اوستخ

نرم است. بیان نرم امید ها را زنده می کند و تفهیم و  و امر به معروف و نهى از منکر، بیان نیکو گام او ل در تمام موقعیت های زبانی حتی در 

 حتی اگر مخاطب شما فرعون باشد. ،تفاهم در بالاترین درجه انجام می پذیرد

 (1۳)اسرا:   " الش َیْطانَ کانَ لِلاِنْسانِ  َعدُو ا ً مُبِیناَو ُقل لِعبادی یَقُولُواْ الَتی هِیَ َاْحسَُن إِن َ الش َْیطَانَ َینزَُغ بَیْنَُهمْ إِن َ  -۱

)ای پیامبر ( به بندگانم بگو سخنی گویند که نیکوتر است ، چرا که شیطان میان آنها فتنه و فساد می کند . همانا شیطان برای انسان 

                   .دشمنی آشکار بوده است

 .(۱9لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ )ق :ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْل اِلا   -1

 .هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی کند، مگر این که نزد آن فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت است

عمومیت تعبیرآیه نشان می دهد که تمامی الفاظ وگفتارآدمی ثبت می شود. امام صادق)علیه السلام( می فرماید: هنگامی که دو مؤمن کنار 

می نشینند و بحث های خصوصی می کنند، حافظان اعمال به یکدیگر می گویند ما باید کنار رویم، شاید آنها سر ی دارند که خداوند آن را هم 

 .(   18 ،ص3۳، ج علامه مجلسی است) مستور داشته

 .(9۳ولُوا لِلن اسِ حُسْنا و به زبان خوش با مردم تکل م کنید )بقره: قُ-۳

و با او کمال  (موسی امر کرد موقعی که پیش فرعون می روی با زبان نرم سخن بگو )فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِ ناً لَعَلَ هُ یَتَذَکَ رُ أَوْ یَخْشیخداوند به حضرت 

 .( 11  )طه:آرامى و نرمى سخن گویید، باشد که متذکر شود یا )از خدا( بترسد )و ترک ظلم کند(

 .(3۲اتَ قُوا اللَ هَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدیداً) احزاب: یا أَیُ هَا الَ ذینَ آمَنُوا -1

 د و سخن محکم و استوار گویید.یاى اهل ایمان! خدا ترس باش

و خلل ناپذیر و موافق حق و واقع است، سخنى که همچون یک سد محکم جلو امواج فساد و  "محکم و استوار "سدید در لغت به معنى

 استوارگویى در سخن، یکی از مصادیق تقوا است.گیرد و باطل و کژی ها را مى

 نتیجه :بحث و 

خدمت . از طرفی اوند در قرآن کریم زبان را برترین رسانه معرفی می کند زیرا قرآن و پیام الهی از طریق زبان  جاری می شودخد    

گفتار و  در واقع .حضرت محمد)صلی الله علیه وآله( در جامعه انسانی انجام داد، هیچ قدرتی توانایی انجام آن را ندارد زبانبزرگی که زبان قرآن و

انگیز ترین  در حقیقت سخن گفتن از شگفت دیبه حساب می آ خداوندآثار رحمت و برکت  و از مواهب که در ضمیر انسان استوتعلیم آن  بیان

 .و دامنه عمل بسیار وسیعی دارد اعمال انسان است
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: برای هر نداست؟ امام)علیه السلام( فرمود بر تراز امام زین العابدین)علیه السلام( سؤال شد از کلام و سخن گفتن و ساکت شدن کدام 

زند پیامبر، امام فرمود: ها آفاتی است، وقتی از آفات سالم ماند، سخن گفتن افضل است از سکوت. عرض شد چگونه می شود ای فر کدام از این

ا انبیا و اوصیا به خاموشی مبعوث نشده اند بلکه خداوند آنها را به سخنرانی فرستاده و بهشت با سکوت به دست نمی آید، و دوستی خدا را ب

بین ماه و  سکوت نمی توان یافت، جلوی آتش دوزخ را با سکوت نمی توان گرفت، همه اینها با سخن گفتن بدست می آید. من هیچ وقت

خورشید برابری نمی گذارم، ولی تو می خواهی فضیلت سکوت را توصیف کنی و در مقام این نیستی که فضیلت سخن گفتن را از راه کم ارزشی 

 (39،ص131ج  ،)علامه مجلسی.سکوت، معرفی کنی

هر چه  است وپر رمز و رازپیچیده و از آن استفاده می کنیم، بسیار  همیشهاز کنار آن می گذریم و  آسانیما به  پدیده ای که  ،زبان 

و بیشتر نیاز داریم  تا در مورد زبان ومسایل زبانی از جمله آموزش و  بیشتر در مورد آن مطالعه می کنیم، بیشتر به حساسیت آن پی می بریم.

 نکته قابل توجهکمتر به آن پرداخته شده است.  ،نسبت اهمیت موضوع ژوهش بپردازیم. امری که تاکنون بهگسترش زبان و اختلالات زبانی به پ

قرآنی است تا هم خوب سخن بگویند  و فن بیان  به فرزندان بر اساس آموزه های  آموزش مهارت های کلامیتوجه جدی به دراین رابطه  دیگر

 خوب بگویند. وهم سخنِ

ره ی همه ی حقایق مربوط به انسان معنادار و جهان معنا دار است)علامه از طرفی قرآن، این کتاب الهی دارای زبانی گویا در با

انسانی و اجتماعی  الهی و )زبان فطرت( و رسایی و گو یای آن از آفت های زبان که هم روابطتوانیم بازبان قرآن ( . وما می۱3۲:۱۳91جعفری،

  راتحت تأثیر قرار می دهد و  هم از گناهان نابخشودنی است به دور باشیم.

 :راهبردی تاپیشنهاد
 .شود وارد زبان آموزش محتوای و فرم درقر آنی) اسلامی(  زندگی سبک و فرهنگبا هدف بومی سازی،   -

 .داده شود ارتباطی در آموزش زبان اولویت -به رویکرد قرآنی   -

 راه اندازی کرسی زبان شناسی قرآن در حوزه و دانشگاه  -

 

 :منابع
 قرآن کریم -

قم، تهران:دانشگاه  المهدی مدرسه آموزانزبان میان در مقدماتی فارسی زبان تدریس در استفاده مورد آموزشی مواد بررسی (.۱۳99ابراهیمی نیا، علی) -

 پیام نور مرکز تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

 ، تهران: انتشارات آگاه.ی زبانی مقالات دربارهمجموعه(. ۱۳33باطنی، محمد رضا) -

 ، قم: انتشارات اسراء  قرآن در قرآن.(۱۳93جوادی آملی،عبدا...) -

 ، تهران: انشارات سمت.ی دبستان(روش تدریس زبان فارسی )در دوره (.۱۳9۳زندی، بهمن) -

 ، تهران : موسسه ی تدوین ونشر آثار علامه جعفری.معقولقرآن نماد حیات .(۱۳91جعفری، محمد تقی) -

 .۳۲قرآنی، مجله ذهن، شماره  مطالعات و شناختی زبانشناسی .(۱۳93قائمی نیا، علی رضا) -

 للمطبوعات دارالتعارف:  بیروت ،الکافی اصول (.۱۳38)یعقوب بن محمد ، کلینی -

 انتشارات دارالکتب اسلامیه :، تهرانحار الانوار.ب(۱۳13مجلسی، محمد باقر) -

 ، تهران: انتشارات چاپار. از واج تا جمله(. ۱۳93مدرسی، فاطمه)     -

 ، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانیشناسی زباندرآمدی بر جامعه(. ۱۳39مدرسی، یحیی)    -

 انتشارات دارالکتب اسلامیه :،تهرانتفسیر نمونه .(۱۳31کارم شیرازی و همکاران، ناصر)م     -  

    http://www.parsquran.com/articles/zaban.htm.قرآن  در زبان.(۱۳81کافی ،اشرف )    -  

 13 شماره هفتم، سال ، حقوق مبانی و اسلامی فقه مطالعات فصلنامه دو مطهری، شهید نگاه از قرآن زبان  .(۱۳81فریحه) مامورزاده،     -  

 .۱ شماره ۱۳93 زمستان و پاییز علم و قرآن قرآنی، مطالعات در آن کاربردهای و شناسی زبان (دانش ۱۳93معموری، علی) -
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