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 .1مقدمه
زبانشـناسـان همواره به دنبال پاسـخ اين سـؤال بودهاند که زبانها از کجا نشـأت
گرفته و چگونه به وجود آمدهاند .نظرات متنوعی از جمله ت وریهای من شأ الهی يا
آفرينش ،اصوات طبیعی و حیوانی ،سازگاری جسمانی ،ژنتیکی و غیره در اين باره
ايراد شدهاند که در بخش بعدی به تف صیل مورد بحث قرار خواهند گرفت .اگرچه
ت وری آفرينش 1يا منشـــأ الهی 2با رويکرد مذهبی به اين مقوله پرداخته ،اما از
مآخذ ا سالمی در اين را ستا ا ستفاده نکرده ا ست .مقالة حا ضر با هد برر سی اين
مهم از منظر قرآن نگاشته شده است .تصديق نظرية فعلی ،مستلزم تبیین اصالت و
حقانیت اين کتاب آسمانی است.
معرفت  )1378سه مورد از ابعاد اعجازی قرآن را با عناوين اعجاز بیانی ،اعجاز
علمی و اعجاز ت شريعی برمی شمارد .او اعجاز بیانی قرآن را به پنج بخش تق سیم
میکند :نخ ست گزينش کلمات ،دوم سبک و شیوة بیان ،سوم نظمآهنگ قرآن،
چهارم وحدت موضـــوعی يا تناســـب معنوی آيات و پنجم ،نکته ها و ظرافت ها.
بنابراين ،بهکارگیری صــحیح واژهها و ترتیب دقیق مطالب از ويژگیهای بارز قرآن
به شــمار میروند که بر صــحت و دقت نظرية حاضــر تأثیرگذارند .آيتاهلل مکارم
شــیرازی در تفســیر نمونه به  14مورد از اعجاز علمی قرآن در حوزههای فیزيک،
کیهان شناسی ،زيست شناسی و زمین شناسی اشاره کرده است رضايی اصفهانی و
ر ضايی آدريانی .)1392 ،مراد از اعجاز ت شريعی قرآن هم مربوط به احکام حقوقی
پیچیدة مندرج در آن اســت بالغی نجفی 1420 ،ق .).قطعاً يک فرد امی در بیش

1. creation
2. the divine source
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از  1400ســـال پیش ،قادر به خلق اثری مملو از ظرا فت های ادبی و حقوقی ،و
همچنین سرشار از اسرار علمی نبوده است.
يکی از اسرار خلقتِ حیوان ناطقی به نام انسان ،قوة نطق اوست .اين نگارنده بر
پاية واکاوی واژه ها و بافت متنی چهار آيه از قرآن و نیز اســـتدالل های دينی به
نتايج قابل توجهی در زمینة منشأ زبان دست يافته است .کاربرد اين نتايج در علوم
اســالمی بر اهمیت و ضــرورت اين مقاله میافزايد .در ادامه به نقد گفتمانی آيات
مورد نظر و نتايج مربوطه پرداخته خواهد شد.
 .2بحث و تحلیل
پیش از پرداختن به نظرية اين مقاله ساير نظريههای طرح شده را مورد نقد و برر سی
قرار میدهیم .يول )2006 1به چهار نظرية ذيل در باب منشأ زبان اشاره میکند:

 )1منشــأ الهی :بیشــتر اديان به يک منشــأ الهی برای زبان قائل هســتند .کتاب
مقدس بیان میدارد که «خداوند ،آدم را آفريد و آدم نام همة موجودات زنده را بر
زبان جاری ساخت» .2هندوها معتقدند زبان از جانب ساراسواتی ،3همسر برهما که
اصطالح ًا خالق هستی است ،به انسان اعطا شده است .چنانچه اين نظريه درست
باشد ،هر نوزاد سالم بايد پس از يک دورة بدون معاشرت زبانی ،قادر به تکلم زبان
خدادادی با شد .در طول تاريخ ،آزمايشهايی به منظور سنجش اين نظريه صورت
گرفته است .در حدود  2500سال پیش ،يک فرعون مصری دستور داد تا دو نوزاد
در نزد يک چوپان الل و گلة بزهای او زندگی کنند .پس از دو ســال ،کودکان تنها
1. Yule
 .2عهد عتیق ،سِفر پیدايش 19:2
3. Sarasvati
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قادر به ادای آوايی بودند که شـــبیه واژة نان در زبان فريقی بود .در ســـال 1500
میالدی ،يکی از پادشاهان اسکاتلند نیز دست به چنین آزمايشی زد که نهايتاً ادعا
شــد کودکان به زبان عبری ســخن میگفتند .لکن در ســاير آزمايشهای تاريخی
کودکان نمیتوان ستند به هیچ زبانی صحبت کنند  .)Yule, 2006بديهی ا ست
که در مورد اول ،بیان يک آوای واژهگونه پس از دو ســـال به معنای فراگیری زبان
نیست و با توجه به نتايج آزمايشهای ديگر نمیتوان صحت و سقم ادعای حاصل
از آزمايش شاه ا سکاتلندی را تأيید نمود و بر در ستی اين نظريه صحه گذا شت.
ع)
شايان ذکر است که نظرية مقالة پیش رو با اين نظريه در خصوص حضرت آدم
اشتراک نظر دارد.
 )2منشأ اصوات طبیعی :1اين نظريه اعتقاد دارد که انسانها با تقلید اصوات محیط
پیرامون يا ا صوات خود شان در هنگام کار گروهی به خلق زبان پرداختند .بهعنوان
مثال ،برای بیان مفهوم باد صـــدای آن را تقلید کردند .اگرچه از ســـويی وجود
نامآواها 2در زبانهای زندة امروز بر اعتبار اين نظريه میافزايد ،اما از ســـوی ديگر،
وجود مفاهیم انتزاعی موجب تضعیف اين نظريه میگردد .)Yule, 2006
 )3منشــأ ســازگاری جســمانی :3انســان در طول تاريخ متحمل تغییرات جســمانی
بسیاری شده است .تکامل جسمانی او در اعضايی همچون دندانها ،لبها ،دهان،
زبان ،حنجره ،حلق و مغز ،بســتر مناســبی برای تکلم فراهم آورده اســت .گرچه
شرايط ج سمانی منا سب ،شرط الزم برای تکلم مح سوب می شود ،اما هرگز کافی
نی ست  .)Yule, 2006گفتنی ا ست خداوند در آية سیام سورة بقره ،تلويحاً به

1. the natural sound source
2. onomatopoeia
3. the physical adaptation source
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وجود ن سلهای پیش از آدم و تکامل آنها ا شاره کرده ا ست که در ت شريح نظرية
مقاله بیان خواهد شد.
 )4منشأ ژنتیکی :1به دلیل توانايی کودکان ناشنوا در برقراری ارتباط از طريق زبان
اشــاره برخی دانشــمندان بر اين باورند که چیزی فراتر از جنبة جســمی بر توانش
زبانی انســـان تأثیر می گذارد .به عقیدة آنان انســـان از يک قابلیت ويژة درونی و
ذهنی برای يادگیری زبان برخوردار اســت  .)Yule, 2006در نظرية اين نگارنده
نحوة فراگیری زبان توسط فرزندان آدم و حوا نیز دقیقاً با اين نظريه مطابقت دارد.
فرنچ )2004 2نیز به معرفی شش نظرية زير پرداخته است:
 )1نظرية صــوت حیوانی :3بعضــی دانشــمندان معتقدند که زبان حاصــل اصــوات
حیوانی اســت .انســانها پس از تکامل خود صــداهای بیشــتری تولید کردند که
رفتهرفته به واژههای معنادار تبديل شـدند .سـپس قواعد نحوی را توسـعه دادند و
اين گونه زبان به وجود آمد ،اما ا صوات حیوانی نه برای بیان ايدهها بلکه برای ابراز
اح سا سات به کار میروند که غیر قابل کنترل ه ستند ،درحالیکه ارتباط با واژهها
قابل کنترل اســـت .بنابراين ،احتمال صـــحت اين نظريه بســـیار پايین اســـت
 .)French, 2004در باب تفاوت اصوات حیوانی و زبان ،الزم است ذکر گردد که
رفتارهای زبانی غیرقابلکنترل ،مانند فحاشی ،متأثر از احساسات است که از طريق
زبان انتقال میيابند.
 )2نظرية هوش ان سانی :4ب سیاری بر اين باورند که هوش ان سان او را قادر به ايجاد
زبان کرده ا ست ،اما بی شتر زبان شنا سان و دان شمندان آن را رد میکنند .از جملة
1. the genetic source
2. French
3. the animal sound theory
4. the human intelligence theory
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آنان دوايت بولینگر 1اســت که در مطالعات زبانی با شــامپانزهها کار کرده اســت.
شــواهدی مبنی بر احتیاج زبان به هوش وجود ندارد و درواقع ،مشــاهدات زيادی
ضد آن موجود ا ست .شامپانزههای هو شمند ،ارتباط با زبان ا شاره را میآموزند،
درک میکنند و حتی به کار میبرند ،اما قادر به ابداع زبان و ارتباط کالمی با ساير
همنوعان خود نیستند .)French, 2004
 )3نظرية تقلید :2ســوزان بلکمور 3در کتاب ماشــین تقلید 4خود بیان میکند که
انســان به ســبب توانايی بینظیر خود در تقلید ،قادر به ســاخت زبان بوده اســت.
مطالعات متعدد نشـــان دادهاند که میمون ها از قابلیت بیشـــتری در اين زمینه
برخوردار ه ستند .نیز پرندگانی چون طوطی و کا سکو نهتنها تقريباً هر صدايی را
می توانند تقلید کنند بلکه حتی قادر به درک معنای آنها هســـتند ،اما تمام اين
حیوانات از تولید زبان عاجزند .)French, 2004
 )4نظر ية پد يدة ظهور ياف ته :5برخی می گوي ند که ز بان بر اثر پد يدة ظهور ياف تة
ناگهانی پا به عرصة وجود گذاشته است؛ بدين معنا که پیشتر در مغز انسان وجود
دا شته و ان سان با تکامل خود آن را ک شف کرده و به ا ستفاده از واژهها يا ن شانهها
جهت انتقال پیام پرداخته اســت .حامیان اين نظريه معتقدند که همزمان با تکامل
انسان تغییراتی شانسی در دیانای 6او رخ داده که به توانش ارتباطی او انجامیده
است .براساس اين نظريه ،زبان به صورت اتفاقی و غیرنظاممند به وجود آمده است،
در صووویرکه زب ن دا داراا تووودبسدرا ظووو در ن د مند و منطقه اتوووا .انسقدد دی ا که به اين نظريه
1. Dwight Bolinger
2. the Meme theory
3. Susan Blackmore
4. the Meme Machine
5. the emergent phenomenon theory
6. DNA

منشأ زبان از ديدگاه قرآن  /قدرت جاودانی

197

وارد شده آن است که چرا تنها انسان از اين نعمت بهرهمند بوده يا تنها او قادر به
ک شف آن بوده ا ست  .)French, 2004انتقاد نخ ست نیازمند اين تو ضیح ا ست
که وقوع دفعی يک پديده با توجیه متافیزيکی يا به تعبیری معجزه ،امکان پذير
است .در شرح آية  30سورة بقره به انتقاد دوم نیز پرداخته خواهد شد.
 )5نظرية زبان اشاره :1مطابق اين نظريه انسان ابتدا با زبان اشاره و بدن به برقراری
ارتباط با همنوعانش پرداخته و ســپس اصــوات را به آن اضــافه کرده اســت که
چگونگی آن با ايدة ماکس مولر 2در ســال  1880به اســم نامآواها توجیه میشــود
 .)French, 2004اين ايده همان نظرية منشأ اصوات طبیعی است که پیشتر به
نقاط ضعف آن اشاره گرديد.
 )6آفرينش :تنها يک نظريه دربارة من شأ زبان ان سان وجود دارد که با مخالفتهای
شــديد مواجه نشــده اســت و آن نظرية آفرينش اســت .برطبق اين نظريه ،خداوند
موهبت زبان را فقط به انســان ارزانی داشــته اســت ،زيرا به تعبیر کتاب مقدس ،او
جلوهای از وجود خداوند ا ست .)French, 2004 3اين نظريه همان نظرية من شأ
الهی است که تا حدودی مورد تأيید نظرية اين مقاله است .در تصحیح نقد مذکور
بايد گفت که اتفاقاً افراد بیدين و بهويژه ضـــد دين شـــديداً مخالف اين نظريه
هســـتند ،چون غالب ًا اعتقادی به خدا و معجزات پیامبران ندارند .در قرآن ،تعبیر
کتاب مقدس از انسان به جلوهای از وجود خدا به شکل ديگری بیان شده است که
در آية  30سورة بقره به آن اشاره خواهد شد.

1. the sign language theory
2. Max Müller
 3عهد عتیق ،سِفر پیدايش 27:1
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اکنون نوبت به تشــريح نظرية قرآنی منشــأ زبان با اســتناد به تفاســیر المیزان،
اطیب البیان ،مجمع البیان ،نمونه و نور ،و نقدهای علمی اين نگارنده میرســـد.
خداوند در چهار آيه از کالم اهلل مجید به موضوع زبان انسان پرداخته است .يکی از
اين موارد ،آية چهارم سورة الرحمن است:
﴿ َخلَ َق إِ
نس َن[ :خداوند] انسان را آفريد﴾ الرحمن.)3 /
اْل ََٰ
﴿علَّ َمهُ الإبَ يَا َن :و به او بیان را آموخت﴾ الرحمن.)4 /
َ
دربارة فعل «علّم» مف صالً در تو ضیح آية  31سورة بقره صحبت خواهد شد.
طباطبائی ره)  )1374و طیب ره)  )1386م شترکاً بر اين باور ه ستند که بیان به
معنی پردهبرداری از هر چیز ،خاصــتاً در اينجا نیات درونی اســت که از بزرگترين
نعمات الهی به انسـان محسـوب میگردد .به نقل از اين دو ،بعضـیها انسـان را به
حضرت آدم ع) و بیان را به اسماء ذکرشده در آية  31بقره ،و عدة ديگری انسان را
به پیغمبر اســالم ص) و بیان را به قرآن تفســیر کردهاند طیب .)1386 ،طباطبائی
پیچیدگی زبان انسان را از وجوه تمايز او با ساير حیوانات برمیشمارد .به نقل از او،
برخیها بیان را خیر و شر و بعضی نیز راههای هدايت و ضاللت تعبیر نمودهاند که
خدا تشخیص آنها را به انسان آموخت.
قرائتی  )1387از توان سخنوری به عنوان يک هدية الهی و تجسمی از رحمت
خداوند ياد می کند که با کمک والدين به فعلیت میرســـد .طبرســـی )1387
ح ضرت آدم ع) را م صداق واژة ان سان میداند و بیان را سرنو شت سازترين موهبت
الهی قلمداد میکند .او آراء ســايرين را نیز در اين باره نقل میکند :گروهی معتقد
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ه ستند که واژة ان سان ا سم جنس ا ست و کل ان سانها را شامل میگردد .از ديد
جبايی ،بیان سخنی ا ست که مبیّن اهدا و مقاصد گوينده ،و وجه تمايز انسان از
حیوان ا ست .ابن کی سان نبی مکرم ا سالم ص) و دانش گذ شته و آينده را بهترتیب
مصاديق انسان و بیان میداند.
مکارم شیرازی  )1374واژة انسان در آية سوم الرحمن به نوع بشر برمیگردد.
ع)
او حول آيات باال ديدگاه دو امام معصـــوم را نیز نقل میکند :از ديد امام رضـــا
اولین آيه بر آفرينش امیرالمؤمنین ع) صـــدق میکند ،و منظور دومین آيه بیان
تمام امور مورد نیاز مردم اســت .امام صــادق ع) بیان را اســم اعظم مینامد که به
وسیلة آن همه چیز دانسته میشود.
واژة بیان در زبان عربی عالوه بر نطق و سخن ،به کتابت ،خط و انواع استدالالت
عقلی و منطقی داللت میکند اما شاخصترين معنی آن همان سخن گفتن است،
زيرا که انســـان بدون اين نعمت هرگز قادر به انت قال تجرب یات و علوم خود به
ن سلهای ديگر نبوده و پی شرفت دانش ،تمدن ،دين و اخالق م ستلزم زبان ا ست
مکارم شیرازی.)1374 ،
بنا بر آخرين تفسیر ،آدم ابوالبشر ،نخستین پیامبر الهی ،برای هدايت دينی و
تربیت اخالقی همســـر ،فرزندان و نوادگان خود نیازمند زبان مشـــترک کامل و
جامعی بوده اســـت .طبعاً ،شـــناخت همة موجودات محیط پیرامون و مفاهیم
انتزاعی و ساخت واژهها و قواعد نحو ی که شالودة زبان مترقی به حساب میآيند،
کار د شواری ا ست و تو سط جامعهای دو نفره يا چندنفره امکانپذير نی ست .چه
ب سا عمر طوالنی ان سان نیز اين فرايند طوالنی را کفا ندهد و همت ن سلهای
مت مادی را می طل بد .حتی اگر در دراز مدت نیز چنین ام کانی فراهم میشـــد
جامعه تا مدتها از نعمت هدايت بیبهره میبود و چه بسا در اين بازه بسیاری از
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مردم بدون بهره مندی از اين نعمت از دنیا می رفتند که اين امر خال عدل الهی
اسـت .ازاينرو ،به نظر می رسـد که خداوند از بدو خلقت آدم و حوا نعمت بالفعل
زبان را به آنان عطا کرد .در آيات  31و  37ســ ورة بقره به چگونگی اين مســأله
اشاره شده است.
در خالل آيات  30تا  38سورة بقره به دا ستان آفرينش و سرنو شت آدم و حوا
پرداخته شــده اســت که آيات  30تا  ،37برای تشــريح ادامة نظريه کافی هســتند.
پیش از ارائة تفســـیر و نقد اين آيات ،می بايســـت تکلم در عالم معنا و دنیا را از
يکديگر متمايز نمود .طباطبائی  )1374و طیب  )1386در تفسیر آية  105سورة
هود ،1بیان میدارند که تکلم دنیوی به واسطة اصوات و ترکیب آنها روی میدهد،
زيرا انســانها از احاطة بر اذهان و قلوب يکديگر عاجزند ،حال آنکه در عالم قیامت
[يا آخرت] که عاری از غیب اســـت ،ن یازی به تکلم و نطق [به روش عالم ماده]
وجود ندارد .لذا اين نگارنده خاطرن شان میکند که تکلم خدا و فر شتگان در آيات
فوقالذکر به مثابة تکلم مرسوم در اين دنیا نیست.
ك لِلإم َٰلٓئِ َك ِة إِنِّي ج ِ
اعل فِي إاْل إَر ِ
﴿ َو إِ إذ قَ َ
ض َخلِي َفة قَالُوٓآ أَتَ إج َع ُل فِ َيها َمن يُ إف ِس ُ
َ
ال َربُّ َ َ َ
ِ ِ
ال إِنِّيٓ أَ إعلَ ُم َما َل تَ إعلَ ُمو َن:
َك قَ َ
ِّس ل َ
فِ َيها َو يَ إس ِف ُ
ك ال َ
س بِّ ُِ ب َح إم َ َو نُ َق ُ
ِّمآ َء َو نَ إح ُن نُ َ
به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشــتگان گفت« :من در روی زمین،
جانشینی [= نمايندهای] قرار خواهم داد ».فرشتگان گفتند :پروردگارا! آيا کسی را
در آن قرار میدهی که فســـاد و خونريزی کند؟! زيرا موجودات زمینی ديگر ،که
قبل از اين آدم وجود داشــتند نیز ،به فســاد و خونريزی آلوده شــدند .اگر هد از
﴿ .1يَوْمَ يَأْتِ لَا تَکَلَّمُ نَفْ

ٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ :آن روز که قیامت و زمان مجازات) فرا رســد ،هیچ

کس جز به اجازه او سخن نمیگويد؛ گروهی بدبختند و گروهی خوشبخت﴾!
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آفرينش اين انســان ،عبادت اســت )،ما تســبیح و حمد تو را بجا میآوريم ،و تو را
تقديس میکنیم» .پروردگار فرمود :من حقايقی را میدانم که شـــما نمیدانید﴾
البقره.)30 /
در آية باال به دو مو ضوع جان شینی ،و ف ساد و خونريزی آدمیان در زمین ا شاره
شـــده اســـت .طباطبائی  )1374و طیب  )1386اعتقاد دارند که فرشـــتگان
میدان ستند ب شر مادی ا ست و قوای غ ضبی و شهوی دارد .قرائتی  )1387سه
فر ضیة دريافت اخبار الهی ،1پیشبینی و درک ان سانهای ماقبل را مطرح میکند.
به نقل از مکارم شــیرازی  )1374بعضــی از مفســران معتقدند پیش از آدم و حوا
علیهما السالم) ،فرشتگانی در زمین ساکن بودند 2و منظور از موضوع نخست ،جانشینی
آدم ع) به جای آنها بوده ا ست .برخی ديگر ،ان سانهای اولیه يا ساير حیوانات را
مراد آن میدانند .مکارم شیرازی و ساير محققان 3نیز بر خالفت الهی و نمايندگی
خدا تأکید دارند.
از نگاه اين نگارنده ،آخرين تف سیر قرائتی  )1387و دو تف سیر آخر نقل شده از
مکارم شیرازی  )1374منطقیتر به نظر میر سند .عنوان جان شینی خدا م شابه
تعبیری اســت که در نظرية آفرينش از کتاب مقدس نقل شــده اســت« :انســان
[ کا مل] جلوهای از وجود خداو ند اســـت»  ،ا ما اگر با عی نک انت قاد گفت مانی يا
زبان شناختی به تحلیل متن بپردازيم ،به ان سانهای اولیه خواهیم ر سید .با توجه
 .1طبرسی ره)  )1387نیز به نقل از ابن عباس میگويد خداوند پیشتر و در ضمن اين آيه از سفاکی نسل آدم به
فرشتگان خبر داده بود.
 .2طبرسی  )1387جنیان را نیز در کنار فرشتگان نام برده است .طیب  )1386هم از امام حسن ع) نقل میکند
پیش از آدم ،اجنه در زمین ساکن بودند که فساد و خونريزی میکردند.
 .3عالمه طباطبائی و طیب اصفهانی نیز جزء اين افراد هستند.

202

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،12پايیز و زمستان 1399

به اين که در اين آيه با زمان حال ساده به ف ساد و خونريزی ان سان ا شاره شده
است در حقیقت فرشتگان در حال بیان اين عادت ديرباز انسانهای اولیه هستند.
در ادامه ،خداوند میفرمايد حقیقتی را میداند که آن ها نمیدانند .اين حقیقت
بايستی خصلتی از انسان نوين باشد که ضد فساد و خونريزی است .به راستی چه
خصوصیتی جز منطق و گفتگو مانع بروز جنگ و برقراری صلح میگردد؟
ال أَنٓ ِِٔ ِ
َس َمآ ِء
ض ُه إم َعلَي ال َإم ََٰلٓئِ َك ِة فَ َق َ
َس َمآ َء ُكلَّ َها ثُ َّم َع َر َ
﴿ َو َعلَّ َم َء َ
ب ُُوني بِأ إ
اد َم إاْل إ
َٰهٓ ُؤَلٓ ِء إِن ُكنتم َٰ ِ ِ
ين :ســپس علم اســماء [= علم اســرار آفرينش و نامگذاری
َ
ُإ َ
ص قَ
موجودات] را همگی به آدم آموخت .بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود:
«اگر راست میگويید ،اسامی اينها را به من خبر دهید»﴾ البقره.)31 /
مکارم شیرازی  )1374فعل علّم را به تعلیم استعداد و ويژگیهای فطری برای
سخن گفتن تفسیر میکند .همچنین به گفتة او امام صادق ع) از واژة اسماء به نام
تمامی موجودات و حتی مصــنوعات بشــری تعبیر کرده اســت .بنا بر نظر مکارم
شــیرازی ،تعلیم اين اســماء به نام آنها منحصــر نیســت ،بلکه دربرگیرندة معانی،
مفاهیم و مسماهايشان هم هست .او در ادامه بیان میدارد که:
علم اســماء چیزی شــبیه علم لغات نبوده اســت بلکه مربوط به فلســفه و
اســرار و کیفیات و خواص آنها بوده اســت[ ... 1خدا] همچنین اســتعداد
نامگذاری اشیاء را به او [آدم ع)] ارزانی داشت تا بتواند اشیاء را نامگذاری
 .1بهتر است اين جمله بدين گونه اصالح شود« :علم اسماء منحصر به علم لغات نبوده است بلکه مربوط به فلسفه
و اسرار و کیفیات و خواص آنها نیز بوده است».
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کند و در مورد احتیاج با ذکر نام ،آنها را بخواند تا الزم نباشـــد عین آن
چیز را نشان دهد مکارم شیرازی.)176 :1/1374 ،

طباطبائی  )1374در تفســیر آية چهارم ســورة الرحمن معتقد اســت مقصــود از
تعلیم بیان به انسان ،وضع واژهها برای او نیست ،بلکه خداوند فطرت او را بهگونهای
آفريده ا ست که بنا به ضرورت زندگی اجتماعی مجبور به و ضع واژهها شود .طبق
نظر او ا سماء در آية حا ضر ،موجوداتی زنده و دارای عقل ،علم و شعور ه ستند که
در پس پردة غیب قرار دارند .وی زبان را مالک نادرســـتی برای برتری انســـان بر
مالئکه میداند و ادامه میدهد « ...علمی که برای آدم دســـت داد حقیقت علم به
اســـماء بود که فراگرفتن آن برای آدم ممکن بود و برای مالئکه ممکن نبود »...
طباطبائی ،)180 :1/1374 ،اما در عین حال از امام صادق ع) نقل میکند که اين
ا سماء شامل دواها ،گیاهان ،درختان و کوههای زمین ،و همچنین درهها ،تنگهها و
بیابانها میشوند .سپس ،اين گونه نتیجه میگیرد:
 ...هیچ فرقی نیست بین اين که گفته شود خدا آنچه در خزائن غیب
هست يعنی غیب آسمانها و زمین را به آدم تعلیم داد و بین اينکه گفته
شــود خداوند اســم همهچیز را که باز غیب آســمانها و زمین اســت به آدم
بیاموخت ،چون روشن است که نتیجة هر دو يکی است.)185 :1/1374 .

طیب  )1386نیز در اين زمینه با طباطبائی  )1374اتفاق نظر دارد .طبر سی
 )1387به نقل از برخی مفســـران میآورد خداوند همة واژه ها و اســـامی تمام
پديده ها را به آدم آموخت .او متذکر میشـــود حتی پارهای بر اين باورند که خدا
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خط و نوشتار را نیز به انسان آموخته است .وی به نقل از ساير مفسرها اين امکان
را میدهد که خدا اين واژه ها را به آدم الهام کرده يا او را به آموختن آن ها وادار
کرده است.
طبرسی  )1387چند تفسیر برای اسماء نقل قول کرده است .از ديد مفسرانی
مانند ابن عباس و سعید بن جبیر ،ا سماء عبارتند از نام همة صنايع و ر شتههای
علمی مربوط به آنها ،رموز ک شاورزی و تمام امور دينی و دنیوی فردی و اجتماعی.
علی بن عی سی همة زبانها و فرهنگها را به عنوان ا سماء تلقی میکند .اعتقاد او
بر آن ا ست که پس از گ سترش خانوادهها و پراکندگی ان سانها هر گروه به زبانی
ســـخن گفت ند .عدهای ديگر نام همة پد يده های آفرينش را مصـــداق اين واژه
میدانند .امام صــادق نیز نام زمینها ،کوهها ،درهها ،دشــتها ،پديدهها ،موجودات،
فر شتگان ،فرزندان آدم و همچنین نام و فوايد حیوانات را م صاديق اين واژه عنوان
کرده اســت .قرائتی  )1387هم با اســتناد به فرمايش امام صــادق ع) ،کلیة موارد
فوق ،بســـتر رودخانهها و حتی فرش زير پايمان را از مصـــداقهای اين واژه مثال
میزند و تصريح میکند که خداوند اسماء و اسرار هستی را مشتمل بر نام اولیای
خود و جمادات به آدم تعلیم داد.
تعابیر مکارم شـــیرازی  ،)1374طباطبائی  )1374و طیب  )1386از فعل
علّم ،به معنای تعلیم بالقوة زبان به آدم هســتند که با اســتنتاج بهدســتآمده از
تف سیر آية چهارم سورة الرحمن تو سط مکارم شیرازی و م ضمون آية  33همین
سوره در ت ضاد ا ست .لذا از ديد اين نگارنده تعلیم بالفعل مدنظر ا ست .در رابطه با
واژة اســـماء ،حديث امام صـــادق ع) با روايت کتاب مقدس همخوانی دارد ،با اين
تفاوت که وی اشــیائی مثل قالی زير پای خود را هم به اين فهرســت میافزايد .از
منظر اين نگارنده ،واژة مذکور مفاهیم ذهنی و انتزاعی را نیز دربرمیگیرد .عبارت
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اســماء اهلل در زبان عربی به معنای صــفات و مفاهیمی انتزاعی همانند بخشــنده،
مهربان ،دانا و جز آن است که برازندة وجود خداوند هستند .در بخش نتیجهگیری
نیز به اين قسمت پرداخته خواهد شد.
﴿قَالُوآ س ب َٰحن َ ِ
َنت الإعلِيم ال ِ
يم :فرشــتگان عرض
إم لَنَآ إَِّل َما َعلَّ إمتَ نَآ إِنَّ َ
ُ إ ََ
كأ َ َ ُ َ
إحك ُ
ك َل عل َ
کرد ند« :منزهی تو! ما چیزی جز آن چه به ما تعلیم داده ای ،نمی دانیم؛ تو دا نا و
حکیمی»﴾ البقره.)32 /
فرشــتگان در پاســخ خدا برابر اين اســتعداد و قدرت شــگر آدم ابراز عجز
میکنند و به برتری او بر خودشان اعترا مینمايند مکارم شیرازی.)1374 ،
ِ
َم أَقُل لَّ ُك إم إِنِّيٓ
َس َمآئِ ِه إم قَ َ
﴿قَ َ
يٓ َ
َس َمآئ ِه إم فَ لَ َّمآ أَنٓبَأ َُهم بِأ إ
اد ُم أَنٓبِإئ ُهم بِأ إ
ال أَل إ
ال ََٰ
الس َٰم َٰو ِ
ت َو إاْل إَر ِ
ض َو أَ إعلَ ُم َما تُ إب ُ و َن َو َما ُكنتُ إم تَ إكتُ ُمو َن :فرمود« :ای آدم! آنان
ب َّ َ َ
أَ إعلَ ُم غَإي َ
را از اســـامی و اســـرار) اين موجودات آگاه کن» .هنگامی که آنان را آگاه کرد،
خداوند فرمود :آيا به شما نگفتم که من ،غیب آ سمانها و زمین را میدانم؟! و نیز
میدانم آنچه را شما آشکار میکنید ،و آنچه را پنهان میداشتید﴾ البقره.)33 /
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
استَ إكبَ َر َو َكا َن ِم َن
اس ُج ُ وآ ِل َء َ
يس أَبَ َٰي َو إ
﴿ َو إِ إذ قُلإنَا لل َإم ََٰلٓئ َكة إ
اد َم فَ َس َج ُ وٓآ إلٓ إبإل َ
َٰ ِ
ين :و ياد کن) هنگامی را که به فر شتگان گفتیم :برای آدم سجده و خ ضوع
الإ َكف ِر َ
کنید .همگی ســـجده کردند ،جز ابلیس که ســـر باز زد و تکبر ورزيد و به خاطر
نافرمانی و تکبرش) از کافران شد﴾ البقره.)34 /
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ث ِش إئتُ َما َو َل تَ إق َربَا
إجنَّةَ َو ُك ََل ِم إن َها َرغَ ا َح إي ُ
َنت َو َزإو ُج َ
اس ُك إن أ َ
يُٓ َُِٔ َ
اد ُم إ
ك ال َ
﴿ َو قُلإنَا ََٰ
ِ َٰ ِ ِ
ََٰه ِذهِ َّ
ين :و گفتیم :ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت
الش َج َرَ فَ تَ ُكونَا م َن الََّّٰلم َ
کن و از نع مت های) آن از هر جا می خواه ید ،گوارا بخور يد ،ا ما) نزد يک اين
درخت نشويد که از ستمگران خواهید شد﴾ البقره.)35 /
ض ُك إم لِبَ إع ٍ
﴿فَأ ََزلَّ ُه َما َّ
ض َع ُ ٌّو َو لَ ُك إم
الش إي َٰطَ ُن َع إن َها فَأَ إخ َر َج ُه َما ِم َّما َكانَا فِ ِيه َو قُلإنَا إاهبِطُوآ بَ إع ُ
فِي إاْل إَر ِ
َي ِحي ٍن :پس شیطان موجب لغزش آنها از به شت شد و
ض ُم إس تَ َق ٌّر َو َم َٰتَع إِل َٰ
آنان را از آنچه در آن بودند ،بیرون کرد و در اين هنگام) به آن ها گفتیم :همگی
به زمین) فرود آيید .درحالیکه بعضی دشمن ديگری خواهید بود و برای شما در
زمین ،تا مدت معینی قرارگاه و وسیلة بهرهبرداری خواهد بود»﴾ البقره.)36 /
طباطبائی  )1374مینوي سد آدم ع) در نزديکی کوه صفا و حوا س) در حوالی
کوه مروه که هر دو در محدودة شــهر مکه واقع هســتند ،هبوط کردند .طبرســی
 )1387نیز به نقل از حضــرت محمد ص) میگويد که مقصــود از ارض ،ســرزمین
مکه بوده است.
َّواب َّ ِ
﴿فَ ت لَ َّق َٰيٓ ء ِ
ِ
ِ ِ ٍ
يم :ســـپس ،آدم از
ََ
َ
اب َعلَإي ه إِنَّ هُ ُه َو الت َّ ُ
اد ُم من َّربِّ ه َكل ََٰم ت فَ تَ َ
الرح ُ
پروردگارش کلماتی دريافت داشت و با آنها توبه کرد) و خداوند توبة او را پذيرفت؛
چرا که خداوند توبهپذير و مهربان است﴾ البقره.)37 /
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برخی از مفســـران معتقدند که منظور از واژة کلمات ،جمالت آية  23ســـورة
اعرا  1يا ساير ادعیه است .رواياتی نیز مبنی بر توسل به نام پنج تن آل عبا ،يعنی
محمد ،علی ،فاطمه ،حســن و حســین علیهم الســالم) مطرح شــده اســت طباطبائی،
1374؛ طبرســـی1387 ،؛ قرائتی1387 ،؛ م کارم شـــیرازی .)1374 ،ط باط بائی
 )1374نیز با ا ستناد به آية  45سورة آل عمران 2اولیاء الهی علیهم ال سالم) را مق صود
اين واژه میداند .طیب  )1386مانند طباطبائی معتقد اســـت چه بســـا کلمات با
اسماء مرتبط باشند .مطابق با نظر طبرسی  )1387کلمه يا کالم اثری است که بر
معنی و مفهوم اســماء) مد نظر گوينده داللت میکند ،يعنی به تعبیر اين نگارنده
معانی و مفاهیم ذهنی واژهها) در قالب کلمات متجلی میشوند.
در نظر مفســران به واژة جمالت اشــاره شــده اســت که اين نگارنده هم بر اين
نکته تأکید دارد .عبارت کلمات قصـــار نیز در نهج البالغه به معنای جمالت کوتاه
امام علی ع) ا ست که حاوی نکات نغز و پندآموز ه ستند .تعريف طبر سی )1387
نیز مفهوم جمله را به ذهن متبادر میســازد .بنابراين ،کلمات در ســطحی فراتر از
اســماء جای دارد و به قواعد قرارگیری واژهها در کنار همديگر اطالق میگردد .در
بخش نتیجهگیری نیز به اين نکته پرداخته خواهد شد.

 ﴿ 1قَا لَا رَبَّ نَا ظَلَمْ نَآ أَنفُس َ نَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَ نَا وَتَرْحَمْ نَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَٓس ِرِينَ :گفتند« :پروردگارا! ما به
خويشتن ستم کرديم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی ،از زيانکاران خواهیم بود»﴾.
طباطبائی  )1374ضمن رد اين ادعا معتقد است آية مورد نظر مربوط به پیش از هبوط آدم به زمین بوده است.
﴿ 2إِذْ قَالَتِ الْمَلَٓٓئِکَةُ یَٓمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَ شرُكِ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ ا سْمُهُ الْمَ سِیحُ عِی سَی ابْنُ مَرْيَمَ وَجِیهًا فِی
الدُّنْیَا وَالْءَاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ :به ياد آوريد) هنگامی را که فرشــتگان گفتند :ای مريم! خداوند تو را به کلمهای
[وجود باعظمتی] از طر خودش ب شارت میدهد که نامش «م سیح ،عی سی پ سر مريم» ا ست ،درحالیکه در اين
جهان و جهان ديگر ،صاحب شخصیّت خواهد بود و از مقرّبان الهی) است﴾.
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در آيات  27تا  29ســورة مائده مکالمهای از دو پســر نخســت آدم و حوا يعنی
هابیل ع) و قابیل نقل شده است:
﴿و اتإ ل علَي ِهم نَب أَ اب ني ءادم بِ الإح ِّق إِ إذ قَ َّرب ا قُرب ان ا فَ ت ُقبِّ ل ِمن أ ِ ِ
َم يُتَ َقبَّ إل ِم َن
َ إَ ُ َ إ َ
َ ُ َ إ إ َ إَ إ َ َ َ َ
َح ه َم ا َو ل إ
ِ
ِ
ين :و داستان دو فرزند آدم را به حق
َّك قَ َ
اخ ِر قَ َ
ال َْلَقإتُ لَن َ
إال َء َ
ال إِنَّ َما يَتَ َقبَّ ُل اللَّهُ م َن ال ُإمتَّق َ
بر آن ها بخوان :هنگامی که هر کدام ،کاری برای تقرّب به پروردگار) انجام دادند،
امّا از يکی پذيرفته شد و از ديگری پذيرفته ن شد برادری که عملش مردود شده
بود ،به برادر ديگر) گفت :به خدا ســوگند تو را خواهم کشــت .برادر ديگر) گفت:
« من چه گناهی دارم؟ زيرا) خدا تنها از پرهیزگاران میپذيرد﴾ المائده.)27 /
ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َخ ُ
ك ِْلَقإتُ لَ َ
ي إِل إَي َ
ك إِنِّيٓ أ َ
س َ
طت إِل َّ
اف اللَّهَ
َي يَ َ َ لتَ إقتُ لَني َمآ أَنَآ ببَاس ي يَ َ
﴿لَئنٓ بَ َ
ر َّ ِ
ين :اگر تو برای کشـتن من ،دسـت دراز کنی ،من هرگز به قتل تو دسـت
ب ال ََٰإعلَم َ
َ
نمیگشايم ،چون از پروردگار جهانیان میترسم﴾ المائده.)28 /
ِ
َٰ ِ ِ
َص ََٰح ِ
ين:
ب النَّا ِر َو ََٰذلِ َ
﴿إِنِّيٓ أُ ِري ُ أَن تَبُوٓأَ بِِإثإ ِمي َوإِثإ ِم َ
ك فَتَ ُكو َن م إن أ إ
ك َج ََٰزٓ ُؤآ الََّّٰلم َ
من می خواهم تو با گناه من و خودت از اين عمل) بازگردی و بار هر دو گناه را به
دوش کشی) و از دوزخیان گردی .و همین است سزای ستمکاران﴾ المائدة.)29 /
اين گفتوگو نشان میدهد که نخستین فرزندان آدم و حوا در زمان بزرگسالی
از قدرت تکلم برخوردار بودهاند.
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بر اســـاس يکی ديگر از روايات تاريخی قرآن آيات  30تا  33ســـورة مريم)،
س)
ح ضرت عی سی ع) در زمان نوزادی به اذن خدا برای اثبات پاکی ح ضرت مريم
لب به سخن گشوده است.
ِ
ِ
ص بِيا :مريم) به او اشــاره کرد.
َش َار إ
ت إِل إَي ِه قَالُوآ َك إي َ
﴿فَأ َ
ف نُ َكلِّ ُم َمن َكا َن في ال َإم إه َ
گفتند :چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگويیم»﴾ مريم.)29 /
َّ ِ ِ ِ
﴿قَ َ ِ
ب َو َج َعلَنِي نَبِيا :ناگهان عی سی زبان به سخن گ شود
ال إنِّي َع إب ُ الله َءاتَ َٰين َي الإك َٰتَ َ
و) گفت« :من بندة خدايم .او کتاب آســـمانی) به من داده و مرا پیامبر قرار داده
است﴾ مريم.)30 /
الٰ لَ َٰو ِ َو َّ
ت َحيا :و مرا هر جا که
ص نِي بِ َّ
الزَك َٰو ِ َما ُد إم ُ
﴿ َو َج َعلَنِي ُمبَ َاركا أَيإ َن َما ُك ُ
نت َو أ إَو ََٰ
باشــم ،وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زندهام ،مرا به نماز و زکات توصــیه
کرده است﴾ مريم.)31 /
ِِ ِ
َم يَ إج َعلإنِي َجبَّارا َش ِقيا :و مرا نســبت به مادرم نیکوکار قرار داده و
﴿ َوبَرٓا ب ََٰول َ تي َو ل إ
جبّار و شقی قرار نداده است﴾ مريم.)32 /
الس َٰلَ ُم َعلَ َّي يَ إو َم ُولِ ُّ
ث َحيا :و سالم خدا) بر من ،در آن
﴿ َو َّ
وت َو يَ إو َم أُبإ َع ُ
ت َو يَ إو َم أ َُم ُ
روز که متولّد شـــدم و در آن روز که میمیرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم
شد»﴾ مريم.)33 /
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پارهای آوردهاند که حضرت مسیح ع) پس از آن رخداد ،ديگر سخن نگفت و به
مانند ساير کودکان در وقت معیّن ،تکلم را آغاز نمود طبرسی.)1387 ،
در آية  22از سورة مبارکة روم نیز به واژة زبان اشارتی شده است:
ِ
ِ َٰ ِ
ِ
ض و ا إختِ َٰلَ ُ ِ ِ
ِ
ك َلءاي ٍ
َٰت
إق َّ
﴿ َو م إن َءايََٰتِ ِه َخل ُ
ف أَلإس نَت ُك إم َو أَل ََٰإون ُك إم إِ َّن في ذَل َ َ َ
الس ََٰم ََٰوت َو إاْل إَر ِ َ
ِِ
ين :و از آ يات او آفرينش آســـ مان ها و زمین و ت فاوت ز بان ها و ر نگ های
لِّل ََٰإعلم َ
شماست .در اين نشانههايی است برای عالمان﴾.
فخر رازی زبانها را به لحن صــدا و رنگها را به ويژگیهای ظاهری انســانها
تفســیر کرده اســت که موجب تمايز آنان از يکديگر میشــود ،اما بعضــی ديگر از
مفســران اين دو واژه را همان زبانها و نژادهای گوناگون بشــريت قلمداد نمودهاند
مکارم شیرازی .)1374 ،قرائتی  )1387از جملة اين مف سرين ا ست .طباطبائی
 )1374و طبر سی  )1387لهجهها را نیز م صداق تف سیر ال سنة میدانند .بنا به
تفسیر طیب  )1386گوناگونی زبانهای اقوام مختلف به علت تفاوتهای نژادی يا
فردی است.
از نظر اين نگارنده موارد اشاره شده بعد از تعبیر فخر رازی به واقعیت نزديکتر
است .کنار هم قرارگرفتن اين دو واژه حاوی نکتهای لطیف در حوزة جامعه شناسی
زبان اســت .در تاريخ به کَرات از مهاجرت انســانها ســخن به میان آمده اســت.
ان سانها با زاد و ولد و گ سترش جمعیت خود يا در پی بهرهمندی از امکانات بهتر
به ســـرزمینهای جديد ســـفر میکردهاند .دوری مهاجران از ســـرزمین مادری و
سکونت در سرزمینی با آب و هوای متفاوت موجب بروز تغییرات تدريجی در ظاهر
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آنان از قبیل رنگ پو ست شان شده ا ست .همچنین دوری از هموطنان سابق شان و
تغییرات زبانی صورتگرفته تو سط خود آنها و ن سلهای آتی موجب شکلگیری
لهجهها ،گويشها و نهايتاً زبانهای ديگر شده ا ست .مدر سی  )1391به دو عامل
جغراف یايی و اجت ماعی در اي جاد گو ناگونی های ز بانی اشـــاره میک ند .در بخش
نتیجهگیری نیز به اين نکته پرداخته خواهد شد.
 .3نتیجهگیری
همان گونه که در تف سیر چهارمین آية سورة الرحمن گفته شد ،الزمة هدايت
مؤثر قوة ناطقه و زبان کامل می سر ا ست که شايد ساخت م صنوعی آن نیازمند
تالش ن سلهای متمادی با شد .بر ا ساس آيات  31و  37سورة بقره ،زبان دفعتاً
در دو مرحله به نخستین انسان نسل نوين و همسر وی انتقال يافت؛ در مرحلة
نخ ست ،واژگان به آنان عر ضه شد و در مرحلة بعدی ،قواعد نحوی در ا صطالح
قرآنی به آنان تلقین گرديد؛ فرايندی که در روند فراگیری زبان تو سط کودکان
نیز م شاهده می شود .ولی فرزندان شان نیازی به فراگیری اين گونة زبان ندارند،
چرا که تا اوايل دوران کودکی از لحاظ فقهی مشـــمول هدايت و انجام تکالیف
دينی نیســـتند و بهلحاظ زبان شـــناختی از توانش زبانی بالقوه برخوردارند که
ناخودآ گاه در يک دورة طاليی 1ف عال میگردد .بدين ترت یب ،آ نان با اتّ کا به
ا ستعداد زبانی نهفته در ذهن شان به مرور بر داده های زبانی اطرا خود ت سلط
ع)
می يابند و زبان اطرافیان خود را می آموزند .به نظر می رسد که عیسی مسیح
نیز از اين قاعده مســـتثنی نبوده و تکلم او در زمان طفولیت صـــرفاً معجزهای
برای اثبات بیگ ناهی مادرش بوده است.
1. critical period
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بر اساس آموزههای اسالم و ساير اديان الهی ،سرمنشأ همة انسانهای نوين به
آدم و حوا علیهما الســـالم) بازمیگردد و فرضـــیة آدم و حواهای متعدد مردود اســـت
رواسانی .)1377 ،طباطبائی  )1374نیز در تفسیر آية چهارم سورة الرحمن بیان
میدارد که ســـرمنشـــأ زبان های امت ها و طوايف مختلف از يک امت اســـت و
تفاوت های اقلیمی در اختال زبان ها اثر مســـتقیم دارد .بنابراين تمام گونه های
زبانی ان سان در جهان از ري شة يک زبان مادری يعنی همان زبان اعطا شده به اين
زوج است.
به اعتقاد موريتس و گريفیتس )2014 1خانوادة زب انی آفريقايی ـــ آسیايی
يا سامی ــــ حامی کهن ترين خانوادة زبانی است .به نقل از مندنهال)2006 2
برخی انديشمندان با استناد به تاريخ هرودوت معتقدند که گويشوران زبانهای
سامی از سرزمین حجاز به مناطق ديگر هجرت کرده اند و زبان اجدادشان عربی
بوده اســت .هرچند ،نظر ديگر ی نیز وجود دارد مبنی بر اين که عناصــر زبانی
3
ســامی توســط بومیان ســرزمین شــام به آن جا منتقل شــده اســت .ياکوب
 ) 2014بر اســـاس شـــواهد زبانی به اين نتیجه رســـید که عربی مادر تمام
زبان های سامی باستانی است.
نظر به اين که مفســران معتقدند محل نزول آدم و حوا در ســرزمین عربســتان
کنونی بوده و بنا بر الوا )2004 4خاســـتگاه زبان عربی نیز از آن ســـرزمین بوده
است ،میتوان مدعی شد که عربی زبان اعطاشده به آنان و سرچشمة ساير زبانها

1. Maurits & Griffiths
2. Mendenhall
3. Yaacob
4. Elewa
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اســت .قرائتی  )1387و طبرســی  )1387در تفســیر آية دوم ســورة يوســف 1به
اســـتناد روايات ،بیان داشـــتهاند که عربی زبان اهل بهشـــت يعنی همان محل
آفرينش آدم و حوا علیهما السالم) و تعلیم اسماء به آنان) است.
منابع
قرآن کريم .)1373 .ترجمة ناصـــر مکارم شـــیرازی.

 .2قم :دفتر مطالعات تاريخ و معار

اسالمی.
کتاب مقدس.
بالغی نجفی ،محمدجواد 1420 .ق .).آالء الرحمن فی تفسیر القرآن .قم :بنیاد بعثت.
ر ضايی ا صفهانی ،محمدعلی و ابراهیم ر ضايی آدريانی« .)1392 .برر سی چهارده اعجاز علمی
قرآن در تفسیر نمونه» .مجلة تخصصی قرآن و علم81 :10 .ـ.88
رواســانی ،شــاپور« .)1377 .فرضــیههای نژادی در علوم اجتماعی و ســیاســی و بررســیهای
فرهنگی-تاريخی جايی ندارد» .مجلة اطالعات سیاسی-اقتصادی76 .127-128 .ـ.91
طباطبائی ،محمدح سین .)1374 .تف سیر المیزان .با ترجمة محمدباقر مو سوی همدانی .قم:
دفتر انتشارات اسالمی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طبرسی ،امیناالسالم .)1387 .ترجمة تفسیر مجمع البیان .ترجمة علی کرمی .قم :مؤسسه
فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.
طیب اصــفهانی ،ســیدعبدالحســین .)1386 .اطیب البیان فی تف سیر القرآن .قم :مؤســســة
سبطین.
قرائتی ،محسن .)1387 .تفسیر نور .تهران :مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن.
﴿ .1إِ نَّآ أَنزَلْنَٓهُ قُرْءَٓ نًا عَرَبِ یًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ :ما آن را قرآنی عربی نازل کرديم ،شـــايد شـــما درک کنید و
بینديشید) ﴾.
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