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 چکیده
شناسان را درگیر کرده است. مقالة حاضر پس از نقد و بررسی       مهری است که ذهن بسیاری از زبان  منشأ زبان راز سربه          

ــاس تفســـیر و تحلیل علمی آيات قرآن کريم ارائه می           نظريه  کند که    های مطروحه در اين زمینه، نظرية جديدی بر اسـ

ست. بر   شدة دو مورد از نظريه ترکیب ای  همبنای منطق دينیِ اين نظريه، ابداع تدريجی زبان و وجود خانوادههای پیشین ا

ضرت آدم و حوا          متعدد زبانی رد می صر  و نحو به ح صورت دفعی در دو مرحلة  شده زبان به  شود. به موجب نظرية ياد
ــان زبان      علیهما الســـالم(     های زبانی محیط  انی خود و دادهها را به طور تدريجی و با تکیه بر توانش زب      القا گرديد، اما فرزندانشـ

  های زبانی مختلف منجرگیری گونهها به شکلگیرند. عوامل اجتماعی و جغرافیايی حاصل از مهاجرت انسان  پیرامون فرامی

 .  آيدمی شمار به هايافته دستاورد مهم اين قرآن، علمی و بیانی ابعاد اعجاز شده است. ارائة مصاديق جديد از
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 . مقدمه1

ها از کجا نشـأت  اند که زبانشـناسـان همواره به دنبال پاسـخ اين سـؤال بوده    زبان

ا ي الهی أمنش های اند. نظرات متنوعی از جمله ت وریگرفته و چگونه به وجود آمده

اره ب و غیره در اين ی، ژنتیکسازگاری جسمانی  آفرينش، اصوات طبیعی و حیوانی،  

شده  صیل مورد بحث قرار خواهند گرفت. اگرچه  ايراد  اند که در بخش بعدی به تف

ــأ الهی  1ت وری آفرينش ما از         2يا منشـ با رويکرد مذهبی به اين مقوله پرداخته، ا

ضر با هد  بررسی اين          ست. مقالة حا ستفاده نکرده ا ستا ا سالمی در اين را مآخذ ا

اشته شده است. تصديق نظرية فعلی، مستلزم تبیین اصالت و مهم از منظر قرآن نگ

 حقانیت اين کتاب آسمانی است. 

سه مورد از ابعاد اعجازی قرآن را با عناوين اعجاز بیانی، اعجاز  1378معرفت    )

شريعی  برمی  سیم    علمی و اعجاز ت شمارد. او اعجاز بیانی قرآن را به پنج بخش تق

ست گزينش کلمات، د می سوم نظم     کند: نخ شیوة بیان،  سبک و  آهنگ قرآن، وم 

ــب معنوی آيات و پنجم، نکته         ــوعی يا تناسـ ها.  ها و ظرافت  چهارم وحدت موضـ

ــحیح واژهبنابراين، به رآن های بارز قها و ترتیب دقیق مطالب از ويژگیکارگیری ص

ــمار می ــر تأثیرگذارند. آيت به ش ــحت و دقت نظرية حاض اهلل مکارم روند که بر ص

ــیرا ــیر نمونهزی در ش های فیزيک، در حوزه قرآنمورد از اعجاز علمی  14به  تفس

شناسی اشاره کرده است  رضايی اصفهانی و       شناسی و زمین  شناسی، زيست   کیهان

ضايی آدريانی،   شريعی قرآن هم مربوط به احکام حقوقی  1392ر (. مراد از اعجاز ت

عاً يک فرد امی در بیش ق.(. قط 1420پیچیدة مندرج در آن اســت  بالغی نجفی، 

                                                           

1. creation 

2. the divine source 
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فت     1400از  به خلق اثری مملو از ظرا قادر  ــال پیش،  های ادبی و حقوقی، و  سـ

 همچنین سرشار از اسرار علمی نبوده است. 

يکی از اسرار خلقتِ حیوان ناطقی به نام انسان، قوة نطق اوست. اين نگارنده بر    

ــتدالل ها و بافت متنی چهار آيه از قرآن و نی     پاية واکاوی واژه    های دينی به   ز اسـ

نتايج قابل توجهی در زمینة منشأ زبان دست يافته است. کاربرد اين نتايج در علوم 

ــرورت اين مقاله می  ــالمی بر اهمیت و ض افزايد. در ادامه به نقد گفتمانی آيات اس

 مورد نظر و نتايج مربوطه پرداخته خواهد شد. 

 

 . بحث و تحلیل 2

ساير نظريه پیش از پرداختن به نظرية  سی    های طرحاين مقاله  شده را مورد نقد و برر

 کند:  ( به چهار نظرية ذيل در باب منشأ زبان اشاره می2006  1دهیم. يولقرار می

ــأ الهی( 1 ــتند.   منش ــأ الهی برای زبان قائل هس ــتر اديان به يک منش  کتاب: بیش
وجودات زنده را بر  خداوند، آدم را آفريد و آدم نام همة م     »دارد که  بیان می  مقدس 

، همسر برهما که  3. هندوها معتقدند زبان از جانب ساراسواتی  2«زبان جاری ساخت 

اصطالحاً 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    

شد. در طول   صورت   تاريخ، آزمايشخدادادی با سنجش اين نظريه  هايی به منظور 

سال پیش، يک فرعون مصری دستور داد تا دو نوزاد     2500گرفته است. در حدود  

در نزد يک چوپان الل و گلة بزهای او زندگی کنند. پس از دو ســال، کودکان تنها 

                                                           

1. Yule 

   19:2عهد عتیق، سِفر پیدايش . 2
3. Sarasvati 
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ــا  1500ل قادر به ادای آوايی بودند که شـــبیه واژة نان در زبان فريقی بود. در سـ

میالدی، يکی از پادشاهان اسکاتلند نیز دست به چنین آزمايشی زد که نهايتاً ادعا     

ــخن می ــد کودکان به زبان عبری س ــاير آزمايشش های تاريخی گفتند. لکن در س

صحبت کنند     کودکان نمی ستند به هیچ زبانی  ست  Yule, 2006توان (. بديهی ا

پس از دو ســـال به معنای فراگیری زبان گونه که در مورد اول، بیان يک آوای واژه

توان صحت و سقم ادعای حاصل     های ديگر نمینیست و با توجه به نتايج آزمايش 

شت.           صحه گذا ستی اين نظريه  سکاتلندی را تأيید نمود و بر در شاه ا از آزمايش 

 ع( شايان ذکر است که نظرية مقالة پیش رو با اين نظريه در خصوص حضرت آدم     

 دارد. اشتراک نظر 

ها با تقلید اصوات محیط : اين نظريه اعتقاد دارد که انسان1منشأ اصوات طبیعی (2

شان در هنگام کار گروهی به خلق زبان پرداختند. به    صوات خود  عنوانپیرامون يا ا

ــويی وجود          ــدای آن را تقلید کردند. اگرچه از سـ مثال، برای بیان مفهوم باد صـ

ــوی ديگر، امروز بر اعتبار اين نظريه میهای زندة در زبان 2آواهانام افزايد، اما از سـ

 (. Yule, 2006گردد  وجود مفاهیم انتزاعی موجب تضعیف اين نظريه می

: انســان در طول تاريخ متحمل تغییرات جســمانی 3ســازگاری جســمانی منشــأ (3

ها، دهان، ها، لببسیاری شده است. تکامل جسمانی او در اعضايی همچون دندان      

ان، حنجره، حلق و مغز، بســتر مناســبی برای تکلم فراهم آورده اســت. گرچه    زب

شرط الزم برای تکلم محسوب می        سب،  شود، اما هرگز کافی  شرايط جسمانی منا

ست    سی   Yule, 2006نی ست خداوند در آية  سورة بقره، تلويحاً به  (. گفتنی ا ام 

                                                           

1. the natural sound source 

2. onomatopoeia 

3. the physical adaptation source 
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سل  ست   های پیش از آدم و تکامل آنوجود ن شاره کرده ا شريح نظرية   ها ا که در ت

 مقاله بیان خواهد شد. 

: به دلیل توانايی کودکان ناشنوا در برقراری ارتباط از طريق زبان 1ی( منشأ ژنتیک4

اشــاره برخی دانشــمندان بر اين باورند که چیزی فراتر از جنبة جســمی بر توانش 

ــان تأثیر می   ــان از يک قابلیت ويژة         زبانی انسـ و  درونیگذارد. به عقیدة آنان انسـ

(. در نظرية اين نگارنده Yule, 2006ذهنی برای يادگیری زبان برخوردار اســت  

 نحوة فراگیری زبان توسط فرزندان آدم و حوا نیز دقیقاً با اين نظريه مطابقت دارد. 

 ( نیز به معرفی شش نظرية زير پرداخته است: 2004  2فرنچ     

قدند که زبان حاصــل اصــوات : بعضــی دانشــمندان معت3( نظرية صــوت حیوانی1

ــان  ــت. انس ــتری تولید کردند که  حیوانی اس ــداهای بیش ها پس از تکامل خود ص

های معنادار تبديل شـدند. سـپس قواعد نحوی را توسـعه دادند و    رفته به واژهرفته

صوات حیوانی نه برای بیان ايده   ها بلکه برای ابرازاين گونه زبان به وجود آمد، اما ا

سات به     سا ستند، درحالی کار میاح ا هکه ارتباط با واژهروند که غیر قابل کنترل ه

ــت             ــیار پايین اسـ ــحت اين نظريه بسـ ــت. بنابراين، احتمال صـ قابل کنترل اسـ

 French, 2004 در باب تفاوت اصوات حیوانی و زبان، الزم است ذکر گردد که .)

يق ات است که از طرکنترل، مانند فحاشی، متأثر از احساسرفتارهای زبانی غیرقابل

 يابند. زبان انتقال می

سانی 2 سان او را قادر به ايجاد   4( نظرية هوش ان سیاری بر اين باورند که هوش ان : ب

شتر زبان   ست، اما بی شمندان آن را رد می    زبان کرده ا سان و دان کنند. از جملة شنا

                                                           

1. the genetic source 

2. French 

3. the animal sound theory 

4. the human intelligence theory 
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ــامپانزه  1آنان دوايت بولینگر ــت که در مطالعات زبانی با ش ــت. ها کار کاس رده اس

ــاهدات زيادی   ــواهدی مبنی بر احتیاج زبان به هوش وجود ندارد و درواقع، مش ش

شامپانزه      ست.  شاره را می   ضد آن موجود ا شمند، ارتباط با زبان ا آموزند، های هو

ند، اما قادر به ابداع زبان و ارتباط کالمی با ساير برکنند و حتی به کار میدرک می

 (. French, 2004همنوعان خود نیستند  

کند که خود بیان می 4ماشــین تقلیددر کتاب  3: ســوزان بلکمور2( نظرية تقلید3

نظیر خود در تقلید، قادر به ســاخت زبان بوده اســت. انســان به ســبب توانايی بی

ــان داده     ــتری در اين زمینه      اند که میمون  مطالعات متعدد نشـ ها از قابلیت بیشـ

ستند. نیز پرندگانی چون  سکو نه  برخوردار ه صدايی را  طوطی و کا تنها تقريباً هر 

ــتند، اما تمام اين     توانند تقلید کنند بلکه حتی قادر به درک معنای آن       می ها هسـ

 (. French, 2004حیوانات از تولید زبان عاجزند  

ته      4 ياف پديدة ظهور ية  تة          : برخی می5( نظر ياف پديدة ظهور بان بر اثر  که ز ند  گوي

 تر در مغز انسان وجودد گذاشته است؛ بدين معنا که پیشناگهانی پا به عرصة وجو 

ستفاده از واژه       شف کرده و به ا سان با تکامل خود آن را ک شته و ان شانه دا ا هها يا ن

جهت انتقال پیام پرداخته اســت. حامیان اين نظريه معتقدند که همزمان با تکامل 

انش ارتباطی او انجامیده او رخ داده که به تو 6ایانانسان تغییراتی شانسی در دی   

مند به وجود آمده است، است. براساس اين نظريه، زبان به صورت اتفاقی و غیرنظام

که به اين نظريه  مند و منطقه اتوووا. انسقدد دی  ادر صووویرکه زب ن دا داراا تووودبسدرا  ظووو در ن د 

                                                           

1. Dwight Bolinger  

2. the Meme theory 

3. Susan Blackmore 

4. the Meme Machine 

5. the emergent phenomenon theory 

6. DNA 
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سان از اين نعمت بهره     و قادر به مند بوده يا تنها اوارد شده آن است که چرا تنها ان

ست     ست     French, 2004کشف آن بوده ا (. انتقاد نخست نیازمند اين توضیح ا

به تعبیری معجزه، امکان             يا  با توجیه متافیزيکی  ذير  پ که وقوع دفعی يک پديده 

 سورة بقره به انتقاد دوم نیز پرداخته خواهد شد.  30است. در شرح آية 

ن ابتدا با زبان اشاره و بدن به برقراری : مطابق اين نظريه انسا1( نظرية زبان اشاره5

ــت که     ــافه کرده اس ــوات را به آن اض ــپس اص ارتباط با همنوعانش پرداخته و س

شــود آواها توجیه میبه اســم نام 1880در ســال  2چگونگی آن با ايدة ماکس مولر

 French, 2004     اين ايده همان نظرية منشأ اصوات طبیعی است که پیشتر به .)

 اشاره گرديد.  نقاط ضعف آن

سان وجود دارد که با مخالفت  6 شأ زبان ان ای ه( آفرينش: تنها يک نظريه دربارة من

شــديد مواجه نشــده اســت و آن نظرية آفرينش اســت. برطبق اين نظريه، خداوند 

او  ،کتاب مقدسموهبت زبان را فقط به انســان ارزانی داشــته اســت، زيرا به تعبیر 

ست جلوه شأ  French, 2004  3ای از وجود خداوند ا (. اين نظريه همان نظرية من

الهی است که تا حدودی مورد تأيید نظرية اين مقاله است. در تصحیح نقد مذکور    

ــديداً مخالف اين نظريه     دين و به بايد گفت که اتفاقاً افراد بی       ــد دين شـ ويژه ضـ

ــتند، چون غالبًا اعتقادی به خدا و معجزات پیامبران ندارند. در قرآن،           تعبیر  هسـ

ای از وجود خدا به شکل ديگری بیان شده است که   از انسان به جلوه  کتاب مقدس

 سورة بقره به آن اشاره خواهد شد.  30در آية 

                                                           

1. the sign language theory 

2. Max Müller 

  27:1پیدايش عهد عتیق، سِفر   3



 1399 پايیز و زمستان، 12، شمارة 7سال علم زبان؛   198

 

اکنون نوبت به تشــريح نظرية قرآنی منشــأ زبان با اســتناد به تفاســیر المیزان، 

ــد. می اطیب البیان، مجمع البیان، نمونه و نور، و نقدهای علمی اين نگارنده          رسـ

مجید به موضوع زبان انسان پرداخته است. يکی از  اهللخداوند در چهار آيه از کالم 

 اين موارد، آية چهارم سورة الرحمن است: 
 

َن:﴿ نسََٰ  .(3الرحمن/   ﴾آفريد]خداوند[ انسان را  َخَلَق اْلإِ
 

 (. 4 الرحمن/  ﴾و به او بیان را آموخت :﴿َعلََّمُه الإبَ َيانَ 
 

ضیح آية    « علّم»دربارة فعل  صالً در تو شد.       31مف صحبت خواهد  سورة بقره 

ستند که بیان به    1386   ره(( و طیب 1374   ره(طباطبائی  شترکاً بر اين باور ه ( م

ــت که از بزرگترين  معنی پرده ــتاً در اينجا نیات درونی اس برداری از هر چیز، خاص

ها انسـان را به  قل از اين دو، بعضـی گردد. به ننعمات الهی به انسـان محسـوب می  

بقره، و عدة ديگری انسان را   31و بیان را به اسماء ذکرشده در آية     ع(حضرت آدم  

(. طباطبائی 1386اند  طیب، و بیان را به قرآن تفســیر کرده  ص(به پیغمبر اســالم 

از او،  قلشمارد. به نپیچیدگی زبان انسان را از وجوه تمايز او با ساير حیوانات برمی

که  اندهای هدايت و ضاللت تعبیر نموده ها بیان را خیر و شر و بعضی نیز راه  برخی

 ها را به انسان آموخت. خدا تشخیص آن

( از توان سخنوری به عنوان يک هدية الهی و تجسمی از رحمت 1387قرائتی  

ــی   کند که با کمک والدين به فعلیت می        خداوند ياد می    ــد. طبرسـ ( 1387رسـ

سان می    ع(حضرت آدم   صداق واژة ان سرنوشت  را م سازترين موهبت  داند و بیان را 

ــايرين را نیز در اين باره نقل میالهی قلمداد می کند: گروهی معتقد کند. او آراء س
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سان         ست و کل ان سم جنس ا سان ا ستند که واژة ان شامل می ه گردد. از ديد ها را 

ست که مبیّن اهدا  و مقاصد گوينده، و وجه تمايز انسان از    جبايی، بیان سخنی ا 

سالم      ست. ابن کیسان نبی مکرم ا یب ترتو دانش گذشته و آينده را به   ص(حیوان ا

 داند. مصاديق انسان و بیان می

گردد. ( واژة انسان در آية سوم الرحمن به نوع بشر برمی   1374مکارم شیرازی   

  ع(کند: از ديد امام رضـــا امام معصـــوم را نیز نقل میاو حول آيات باال ديدگاه دو 

ــدق می  ع(اولین آيه بر آفرينش امیرالمؤمنین   یان    صـ کند، و منظور دومین آيه ب

ــادق  ــت. امام ص ــم اعظم می  ع(تمام امور مورد نیاز مردم اس نامد که به بیان را اس

 شود. وسیلة آن همه چیز دانسته می

وه بر نطق و سخن، به کتابت، خط و انواع استدالالت واژة بیان در زبان عربی عال

ترين معنی آن همان سخن گفتن است،   کند اما شاخص عقلی و منطقی داللت می

به             یات و علوم خود  قال تجرب به انت قادر  بدون اين نعمت هرگز  ــان  که انسـ زيرا 

سل  ست      ن ستلزم زبان ا شرفت دانش، تمدن، دين و اخالق م های ديگر نبوده و پی

 (. 1374ارم شیرازی،  مک

بنا بر آخرين تفسیر، آدم ابوالبشر، نخستین پیامبر الهی، برای هدايت دينی و    

ــترک کامل و       ــر، فرزندان و نوادگان خود نیازمند زبان مشـ تربیت اخالقی همسـ

ــناخت همة موجودات محیط پیرامون و مفاهیم          ــت. طبعاً، شـ جامعی بوده اسـ

 آيند،ی که شالودة زبان مترقی به حساب میها و قواعد نحوانتزاعی و ساخت واژه

سط جامعه     ست و تو شواری ا ست. چه  ای دو نفره يا چندنفره امکانکار د پذير نی

سل      سان نیز اين فرايند طوالنی را کفا  ندهد و همت ن سا عمر طوالنی ان  هایب

مادی را می  کانی فراهم می    مت مدت نیز چنین ام بد. حتی اگر در دراز شـــد طل

بسا در اين بازه بسیاری از    بود و چهبهره میها از نعمت هدايت بیدتجامعه تا م
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رفتند که اين امر خال  عدل الهی مندی از اين نعمت از دنیا می   مردم بدون بهره 

رسـد که خداوند از بدو خلقت آدم و حوا نعمت بالفعل  رو، به نظر میاسـت. ازاين 

ورة بقره به چگونگی اين مســأله  ســ  37و  31زبان را به آنان عطا کرد. در آيات 

 اشاره شده است. 

سرنوشت آدم و حوا       38تا  30در خالل آيات  ستان آفرينش و  سورة بقره به دا

، برای تشــريح ادامة نظريه کافی هســتند. 37تا  30پرداخته شــده اســت که آيات 

ــیر و نقد اين آيات، می    ــت تکلم در عالم معنا و دنیا را از    پیش از ارائة تفسـ  بايسـ

سورة  105( در تفسیر آية 1386( و طیب  1374يکديگر متمايز نمود. طباطبائی  

د، دهها روی میدارند که تکلم دنیوی به واسطة اصوات و ترکیب آن، بیان می1هود

آنکه در عالم قیامت ها از احاطة بر اذهان و قلوب يکديگر عاجزند، حال زيرا انســان

ــت، ن      یازی به تکلم و نطق ]به روش عالم ماده[      ]يا آخرت[ که عاری از غیب اسـ

شان می  شتگان در آيات  وجود ندارد. لذا اين نگارنده خاطرن کند که تکلم خدا و فر

 الذکر به مثابة تکلم مرسوم در اين دنیا نیست. فوق
 

َرإضِ  ِفي َجاِعل   ِإنِّي ِئَكةِ ٓ ِإذإ َقاَل َربَُّك ِللإَملََٰ  وَ ﴿ ُ  أََتجإ  ٓ آ َقاُلو َخِليَفة   اْلإ َعُل ِفيَها َمن يُ فإس           ِ
َما ِفيَها وَ  ِفُك ال ِّ ِ َ  وَ  َء وَ ٓ َيس    إ ُِ ِبَحمإ بِّ ُن ُنس    َ : ُمونَ تَ عإلَ  َل  َما َأعإَلمُ  ٓ نُ َق ُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َنحإ

من در روی زمین، » به خاطر بیاور( هنگامی را که پروردگارت به فرشــتگان گفت: 

فرشتگان گفتند: پروردگارا! آيا کسی را   « خواهم داد. [ قرارایجانشینی ]= نماينده 

ــاد و خونريزی کند؟!  زيرا موجودات زمینی ديگر، که    در آن قرار می دهی که فسـ

قبل از اين آدم وجود داشــتند نیز، به فســاد و خونريزی آلوده شــدند. اگر هد  از 

                                                           

سَعِیدٌ    يَوْمَ يَأْتِ لَا تَکَلَّمُ نَفْ ٌ﴿. 1 شَقِیٌّ وَ آن روز که  قیامت و زمان مجازات( فرا رســد، هیچ   :إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ 

   !﴾گويد؛ گروهی بدبختند و گروهی خوشبختکس جز به اجازه او سخن نمی
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م، و تو را آوريآفرينش اين انســان، عبادت اســت،( ما تســبیح و حمد تو را بجا می 

ــما نمی  می پروردگار فرمود: من حقايقی را   .«کنیمتقديس می   ﴾دانید دانم که شـ
 . (30البقره/  
 

شاره       ساد و خونريزی آدمیان در زمین ا شینی، و ف ضوع جان در آية باال به دو مو

ــت. طباطبائی      ــده اسـ ــتگان      1386( و طیب   1374شـ ( اعتقاد دارند که فرشـ

ست و     می شر مادی ا ستند ب شهوی دارد. قرائتی      دان ضبی و  سه  1387قوای غ  )

ضیة دريافت اخبار الهی  سان ، پیش1فر کند. های ماقبل را مطرح میبینی و درک ان

( بعضــی از مفســران معتقدند پیش از آدم و حوا 1374به نقل از مکارم شــیرازی  
شینی و منظور از موضوع نخست، جان 2، فرشتگانی در زمین ساکن بودند   علیهما السالم( 

سان   به جای آن  ع(آدم  ست. برخی ديگر، ان ساير حیوانات را  ها بوده ا های اولیه يا 

ساير محققان  مراد آن می شیرازی و  نیز بر خالفت الهی و نمايندگی  3دانند. مکارم 

 خدا تأکید دارند. 

شده از  ( و دو تفسیر آخر نقل 1387از نگاه اين نگارنده، آخرين تفسیر قرائتی   

شی  شابه      تر به نظر می( منطقی1374رازی  مکارم  شینی خدا م سند. عنوان جان ر

ــت که در نظرية آفرينش از  ــت:   کتاب مقدستعبیری اس ــده اس ــان »نقل ش انس

مل[ جلوه   کا ــت   ] ند اسـ خداو يا         «ای از وجود  مانی  قاد گفت نک انت با عی ما اگر  ، ا

سان   زبان وجه سید. با ت های اولیه خواهیم رشناختی به تحلیل متن بپردازيم، به ان

                                                           

گويد خداوند پیشتر و در ضمن اين آيه از سفاکی نسل آدم به      ( نیز به نقل از ابن عباس می1387. طبرسی  ره(   1

 فرشتگان خبر داده بود.  

کند  ( هم از امام حسن  ع( نقل می 1386( جنیان را نیز در کنار فرشتگان نام برده است. طیب    1387. طبرسی   2

 کردند.  پیش از آدم، اجنه در زمین ساکن بودند که فساد و خونريزی می

 بائی و طیب اصفهانی نیز جزء اين افراد هستند.عالمه طباط. 3
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شده           شاره  سان ا ساد و خونريزی ان ساده به ف به اين که در اين آيه با زمان حال 

های اولیه هستند.  است در حقیقت فرشتگان در حال بیان اين عادت ديرباز انسان   

مه، خداوند می    يد حقیقتی را می  در ادا ند که آن  فرما ند. اين حقیقت   ها نمی دا دان

نوين باشد که ضد فساد و خونريزی است. به راستی چه      بايستی خصلتی از انسان    

 گردد؟ خصوصیتی جز منطق و گفتگو مانع بروز جنگ و برقراری صلح می
 

َما وَ ﴿ َس        إ ُهمإ  ثُمَّ  ُكلََّها  ءَ ٓ َعلََّم َءاَدَم اْلإ ُُ ٓ َأن فَ َقالَ  ِئَكةِ ٓ الإَملََٰ  َعَلي َعَرض        َ َما وِنيبِِٔ  ءِ ٓ بَِأس        إ
ــرار آفرينش و نامگذاری   :ِقينَ ص       ََٰ ِ  ُكنُتمإ   ِإن ءِ ٓ ُؤَل ٓ هََٰ  ــماء ]= علم اس ســپس علم اس

[ را همگی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود:    موجودات

 . (31البقره/   ﴾«ها را به من خبر دهیدگويید، اسامی اينمی اگر راست»
 

فطری برای  های( فعل علّم را به تعلیم استعداد و ويژگی1374مکارم شیرازی  

م از واژة اسماء به نا   ع(کند. همچنین به گفتة او امام صادق  سخن گفتن تفسیر می  

تعبیر کرده اســت. بنا بر نظر مکارم   تمامی موجودات و حتی مصــنوعات بشــری  

ها منحصــر نیســت، بلکه دربرگیرندة معانی، شــیرازی، تعلیم اين اســماء به نام آن

 دارد که: در ادامه بیان میمفاهیم و مسماهايشان هم هست. او 

 

علم اســماء چیزی شــبیه علم لغات نبوده اســت بلکه مربوط به فلســفه و  

ــت  ــرار و کیفیات و خواص آنها بوده اس ــتعداد   1اس ... ]خدا[ همچنین اس

شیاء را به او ]آدم   شیاء را نامگذاری     ع(نامگذاری ا [ ارزانی داشت تا بتواند ا

                                                           

علم لغات نبوده است بلکه مربوط به فلسفه     منحصر به علم اسماء  ». بهتر است اين جمله بدين گونه اصالح شود:    1

 «. بوده است نیزها و اسرار و کیفیات و خواص آن
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ــد عین آن      نام، آن کند و در مورد احتیاج با ذکر     ها را بخواند تا الزم نباشـ

 (. 176: 1374/1چیز را نشان دهد  مکارم شیرازی، 

     

( در تفســیر آية چهارم ســورة الرحمن معتقد اســت مقصــود از  1374طباطبائی  

ای ونهگها برای او نیست، بلکه خداوند فطرت او را بهتعلیم بیان به انسان، وضع واژه

ست که بن  ضع واژه  آفريده ا ضرورت زندگی اجتماعی مجبور به و شود. طبق  ا به  ها 

ستند که       شعور ه ضر، موجوداتی زنده و دارای عقل، علم و  سماء در آية حا نظر او ا

ــان بر  ــتی برای برتری انسـ در پس پردة غیب قرار دارند. وی زبان را مالک نادرسـ

اد حقیقت علم به علمی که برای آدم دســـت د»... دهد داند و ادامه میمالئکه می

که ممکن نبود      که فراگرفتن آن برای آدم ممکن بود و برای مالئ ماء بود  ــ  ...«اسـ

کند که اين نقل می  ع((، اما در عین حال از امام صادق  180: 1374/1 طباطبائی، 

شامل دواها، گیاهان، درختان و کوه   سماء  ها و ها، تنگههای زمین، و همچنین درها

 گیرد: . سپس، اين گونه نتیجه میشوندها میبیابان

 

چه در خزائن غیب  ... هیچ فرقی نیست بین اين که گفته شود خدا آن          

که گفته    و زمین را به آدم تعلیم داد و بین اين  ها  هست يعنی غیب آسمان

ــم همه ــود خداوند اس ــمانش ــت به آدم  چیز را که باز غیب آس ها و زمین اس

 (.185: 1374/1نتیجة هر دو يکی است.   بیاموخت، چون روشن است که

 

سی  1374( نیز در اين زمینه با طباطبائی  1386طیب   ( اتفاق نظر دارد. طبر

ــران می  1387  ــامی تمام   آورد خداوند همة واژه   ( به نقل از برخی مفسـ ها و اسـ

ــود حتی پاره ها را به آدم آموخت. او متذکر می    پديده   ای بر اين باورند که خدا     شـ
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نوشتار را نیز به انسان آموخته است. وی به نقل از ساير مفسرها اين امکان       خط و 

ها وادار  ها را به آدم الهام کرده يا او را به آموختن آن      دهد که خدا اين واژه   را می

 کرده است. 

( چند تفسیر برای اسماء نقل قول کرده است. از ديد مفسرانی     1387طبرسی   

سعید بن جب  شته     مانند ابن عباس و  صنايع و ر سماء عبارتند از نام همة   هاییر، ا

شاورزی و تمام امور دينی و دنیوی فردی و اجتماعی.   علمی مربوط به آنها، رموز ک

سی همة زبان  سماء تلقی می ها و فرهنگعلی بن عی کند. اعتقاد او ها را به عنوان ا

سترش خانواده    ست که پس از گ سان بر آن ا روه به زبانی ها هر گها و پراکندگی ان

عده    ند.  ــخن گفت پديده     سـ نام همة  ــداق اين واژه   ای ديگر  های آفرينش را مصـ

ها، موجودات، ها، پديدهها، دشــتها، درهها، کوهدانند. امام صــادق نیز نام زمینمی

صاديق اين واژه عنوان     شتگان، فرزندان آدم و همچنین نام و فوايد حیوانات را م فر

، کلیة موارد  ع(( هم با اســتناد به فرمايش امام صــادق 1387کرده اســت. قرائتی  

ــتر رودخانه ــداقفوق، بسـ های اين واژه مثال ها و حتی فرش زير پايمان را از مصـ

سرار هستی را مشتمل بر نام اولیای      زند و تصريح می می سماء و ا کند که خداوند ا

 خود و جمادات به آدم تعلیم داد. 

ــیرازی     ( از فعل  1386( و طیب   1374طباطبائی     (،1374تعابیر مکارم شـ

ه از آمددســتعلّم، به معنای تعلیم بالقوة زبان به آدم هســتند که با اســتنتاج به 

ضمون آية          شیرازی و م سط مکارم  سورة الرحمن تو سیر آية چهارم  همین  33تف

ست. در رابطه با       ست. لذا از ديد اين نگارنده تعلیم بالفعل مدنظر ا ضاد ا سوره در ت

ــادق   و ــماء، حديث امام صـ همخوانی دارد، با اين  کتاب مقدسبا روايت   ع(اژة اسـ

ــت می  ــیائی مثل قالی زير پای خود را هم به اين فهرس افزايد. از تفاوت که وی اش

گیرد. عبارت  منظر اين نگارنده، واژة مذکور مفاهیم ذهنی و انتزاعی را نیز دربرمی    
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ــماء اهلل در زبان عربی به معنای  ــنده،  اس ــفات و مفاهیمی انتزاعی همانند بخش ص

گیری و جز آن است که برازندة وجود خداوند هستند. در بخش نتیجه   مهربان، دانا

 نیز به اين قسمت پرداخته خواهد شد. 
 

بإحََٰ  ٓ قَاُلوا﴿ تَ َنا َما ِإلَّ  ٓ لََنا ِعلإمَ  َل  َنكَ س     ُ عرض  فرشــتگان :يمُ كِ الإحَ  الإَعِليمُ  أَنتَ  ِإنَّكَ  ٓ َعلَّمإ

ند:   ما تعلیم داده     »کرد به  چه  ما چیزی جز آن نا و  ای، نمیمنزهی تو!  دانیم؛ تو دا

 . (32البقره/   ﴾«حکیمی
     

ــگر  آدم ابراز عجز      ــتعداد و قدرت ش ــخ خدا برابر اين اس ــتگان در پاس فرش

 (. 1374نمايند  مکارم شیرازی، کنند و به برتری او بر خودشان اعترا  میمی
 

َمآ َأن اَدمُ  ٓ قَاَل يََٰ ﴿ ُهم بَِأس       إ َمآ َأن ٓ فَ َلمَّا ئِِهمإ ٓ بِئ إ  ٓ ِإنِّي لَُّكمإ  ُقلأَ  أََلمإ  قَالَ  ئِِهمإ ٓ بََأُهم بَِأس       إ
تِ  َغيإبَ  َأعإَلمُ  وََٰ َرإِض وَ َو  السَّمََٰ ُتُمونَ  َأعإَلُم َما تُ بإُ وَن وَ  اْلإ ای آدم! آنان »فرمود:  :َما ُكنُتمإ َتكإ

ــرار( اين   ــامی  و اسـ هنگامی که آنان را آگاه کرد،      .«موجودات آگاه کن را از اسـ

سمان    شما نگفتم که من، غیب آ دانم؟! و نیز ها و زمین را میخداوند فرمود: آيا به 

 . (33البقره/   ﴾داشتیدمی کنید، و آنچه را پنهاندانم آنچه را شما آشکار میمی
 

ُجُ وا ِئَكةِ ٓ ِإذإ قُ لإَنا ِللإَملََٰ  وَ ﴿ بَ َر وَ اسإ َو  أََبيَٰ  ِإبإِليسَ  ٓ ِإلَّ  ٓ آ ِلَءاَدَم َفَسَجُ و ٓ اسإ َكاَن ِمَن   َتكإ
ضوع      :رِينَ فِ الإكََٰ  سجده و خ شتگان گفتیم: برای آدم  و  ياد کن( هنگامی را که به فر

ــجده کردند .کنید ــر باز زد و تکبر ورزيد  و به خاطر  ،همگی سـ جز ابلیس که سـ

 . (34البقره/   ﴾نافرمانی و تکبرش( از کافران شد
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ُكنإ أَنَت وَ ٓ  قُ لإَنا يََٰ  وَ ﴿ اَدُم اس      إ َُ ئإُتَما وَ   َزوإُجَك الإَجنََّة وَ  ُِٔ ا َحيإُث ش      ِ َها َرَغ   َربَا َل  ُكََل ِمن إ  تَ قإ
َجَرَ  فَ َتُكونَا ِمَن الَََِّّٰٰلِمينَ  ِذِه الش  َّ س    : هََٰ کونت و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت در بهشت 

مت  جا می های( آن از  کن و از  نع يد   هر  ید، گوارا بخور يک اين    ، خواه ما( نزد  ا

 . (35البقره/   ﴾درخت نشويد که از ستمگران خواهید شد
 

َرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه وَ ﴿ َها فََأخإ يإطََُٰن َعن إ ِبُطوا فََأزَلَُّهَما الشَّ َلُكمإ  بَ عإُضُكمإ لِبَ عإٍض َعُ وٌّ وَ  ٓ  قُ لإَنا اهإ
َرإِض  تَ َقرٌّ وَ ِفي اْلإ شد و     : َمتََٰع  ِإَليَٰ ِحينٍ  ُمس    إ شت  شیطان موجب لغزش آنها از به  پس 

ها گفتیم: همگی  آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد و  در اين هنگام( به آن      

که بعضی دشمن ديگری خواهید بود و برای شما در    درحالی . به زمین( فرود آيید

 . (36البقره/   ﴾«برداری خواهد بودبهره ةزمین، تا مدت معینی قرارگاه و وسیل
 

سد آدم  ( می1374طباطبائی   صفا و حوا    ع(نوي در حوالی   س(در نزديکی کوه 

ــی   ــتند، هبوط کردند. طبرس ــهر مکه واقع هس کوه مروه که هر دو در محدودة ش

گويد که مقصــود از ارض، ســرزمین می  ص(( نیز به نقل از حضــرت محمد 1387 

 مکه بوده است. 
 

ُه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  ٓ  فَ تَ َلقَّيَٰ ﴿ ِه ِإن    َّ اَب َعَلي    إ ٍت فَ ت    َ ِه َكِلم    ََٰ ــپس :َءاَدُم ِمن رَّب    ِّ آدم از  ،سـ

فت؛ او را پذير ةپروردگارش کلماتی دريافت داشت  و با آنها توبه کرد( و خداوند توب

  .(37البقره/   ﴾ر و مهربان استپذيچرا که خداوند توبه
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ــران معتقدند که منظور از واژة کلمات، جمالت آية       ــورة  23برخی از مفسـ سـ

يا ساير ادعیه است. رواياتی نیز مبنی بر توسل به نام پنج تن آل عبا، يعنی     1اعرا 

ــالم(محمد، علی، فاطمه، حســن و حســین ــده اســت  طباطبائی،   علیهم الس مطرح ش

ــی، 1374 ــیرازی،  1387؛ قرائتی، 1387؛ طبرسـ کارم شـ بائی    1374؛ م (. طباط

ستناد به آية  1374  سالم( اولیاء الهی 2سورة آل عمران  45( نیز با ا صود    علیهم ال را مق

بســـا کلمات با ( مانند طباطبائی معتقد اســـت چه 1386داند. طیب  اين واژه می

( کلمه يا کالم اثری است که بر 1387د. مطابق با نظر طبرسی   اسماء مرتبط باشن  

ــماء( مد نظر گوينده داللت می ده تعبیر اين نگارنکند، يعنی به معنی و مفهوم  اس

 شوند. ها( در قالب کلمات متجلی میمعانی و مفاهیم ذهنی  واژه

اين در نظر مفســران به واژة جمالت اشــاره شــده اســت که اين نگارنده هم بر 

ــار نیز در       به معنای جمالت کوتاه  نهج البالغهنکته تأکید دارد. عبارت کلمات قصـ

سی        ع(امام علی  ستند. تعريف طبر ست که حاوی نکات نغز و پندآموز ه ( 1387ا

ــطحی فراتر از نیز مفهوم جمله را به ذهن متبادر می ــازد. بنابراين، کلمات در س س

ــماء جای دارد و به قواعد قرارگیری گردد. در ها در کنار همديگر اطالق میواژه اس

 گیری نیز به اين نکته پرداخته خواهد شد. بخش نتیجه

                                                           

نَا    ﴿  1 نَا ظَلَمْ نَا  ٓ قَالَا رَبَّ نَا  تَغْفِرْ لَّمْ وَإِن أَنفُس  َ نَا  لَ پروردگارا! ما به    »گفتند:   :س  ِرِينَٓ الْخَ مِنَ لَنَکُونَنَّ وَتَرْحَمْ

 .﴾«خويشتن ستم کرديم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زيانکاران خواهیم بود

 ( ضمن رد اين ادعا معتقد است آية مورد نظر مربوط به پیش از هبوط آدم به زمین بوده است.  1374طباطبائی  

ش   اللَّهَ إِنَّ مَرْيَمُٓ یَ ئِکَةُٓ ٓ الْمَلَ قَالَتِ إِذْ﴿  2 سَی ابْنُ مَرْيَمَ وَجِیهًا فِی     يُبَ سِیحُ عِی سْمُهُ الْمَ رُكِ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ ا

ای  مهرا به کل  به ياد آوريد( هنگامی را که فرشــتگان گفتند: ای مريم! خداوند توالدُّنْیَا وَالْءَاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ: 

شارت می ]وجود باعظمتی سر مريم    »دهد که نامش [ از طر  خودش ب سی پ سیح، عی ست « م که در اين  درحالی ،ا

   .﴾جهان و جهان ديگر، صاحب شخصیّت خواهد بود و از مقرّبان  الهی( است
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ای از دو پســر نخســت آدم و حوا يعنی ســورة مائده مکالمه 29تا  27در آيات 

 و قابیل نقل شده است:   ع(هابیل 
 

الإَحقِّ ِإذإ  وَ ﴿ َأ اب إَنيإ َءاَدَم ب  ِ ُل َعَليإِهمإ نَ ب  َ َل ِمنإ َأح  َ ات  إ ا فَ تُ ُقب  ِّ ان    ا قُ رإب  َ ا وَ قَ رَّب  َ لإ ِمَن  ِ ِهم  َ َلمإ يُ تَ َقب  َّ
تُ َلنََّك قَاَل ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن الإُمتَِّقينَ  َءاَخِر قَاَل َْلَق إ حق ه تان دو فرزند آدم را بو داس :الإ

 ،( انجام دادند  ها بخوان: هنگامی که هر کدام، کاری برای تقرّب  به پروردگار       بر آن

شده       شد  برادری که عملش مردود  شد و از ديگری پذيرفته ن امّا از يکی پذيرفته 

ــت  ــوگند تو را خواهم کش  برادر ديگر( گفت:  .بود، به برادر ديگر( گفت: به خدا س

 .(27المائده/   ﴾پذيردمن چه گناهی دارم؟ زيرا( خدا تنها از پرهیزگاران می» 
 

تُ َلِني َما ٓ  لَِئن﴿ طَت ِإَليَّ َيَ َ  لِتَ قإ تُ َلَك إِ  ٓ  أَنَا ٓ  َبس       َ ٍي َيِ َي ِإلَيإَك ِْلَق إ َأَخاُف اللََّه  ٓ  نِّيبَِباس       ِ
َلِمينَ  اگر تو برای کشـتن من، دسـت دراز کنی، من هرگز به قتل تو دسـت     :َربَّ الإعََٰ

 .(28المائده/   ﴾ترسمگشايم، چون از پروردگار جهانیان مینمی
 

ِب النَّاِر وَ ٓ  أُرِيُ  َأن تَ ُبو ٓ  ِإنِّي﴿ حََٰ ِلَك جَ  أَ ِبِإثإِمي َوِإثإِمَك فَ َتُكوَن ِمنإ َأص           إ  :الَََِّّٰٰلِمينَ  ٓ  ُؤآ  زََٰ ذََٰ
خواهم تو با گناه من و خودت  از اين عمل( بازگردی  و بار هر دو گناه را به        من می

 .(29المائدة/   ﴾دوش کشی( و از دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران
 

دهد که نخستین فرزندان آدم و حوا در زمان بزرگسالی   گو نشان می واين گفت

 اند. از قدرت تکلم برخوردار بوده
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ــاس يکی ديگر از روايات تاريخی قرآن  آيات     ــورة مريم(،  33تا   30بر اسـ سـ

سی    ضرت عی ضرت مريم    ع(ح   س(در زمان نوزادی به اذن خدا برای اثبات پاکی ح

 به سخن گشوده است. لب 
 

اَرتإ ِإلَيإِه قَاُلوا﴿ ِبي ا  ٓ  فََأش         َ ِ  ص         َ  .ه او اشــاره کرد مريم( ب: َكيإَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي الإَمهإ

 . (29مريم/   ﴾«گفتند: چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگويیم
 

ِنَي الإِكتَََٰب وَ ﴿ سی : َجَعَلِني نَِبي ا قَاَل ِإنِّي َعبإُ  اللَِّه َءاتَ يَٰ شود      ناگهان عی سخن گ زبان به 

ــمانی( به من داده و مرا پیامبر قرار داده     . خدايم  ةمن بند »و( گفت:   او کتاب  آسـ

 . (30مريم/   ﴾است
 

ِ  وَ  َجَعَلِني ُمَبارَك ا أَيإَن َما ُكنُت وَ  وَ ﴿ َلوَٰ ِني بِالٰ     َّ ِ  َما ُدمإُت حَ  َأوإص     ََٰ جا که  و مرا هر: ي االزََّكوَٰ

ام، مرا به نماز و زکات توصــیه وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ،باشــم

 . (31مريم/   ﴾کرده است
 

ِلَ ِتي وَ ٓ  َوبَ ر  ﴿ ِقي ا ا ِبوََٰ َعلإِني َجبَّار ا ش       َ ــبت به مادرم نیکوک: َلمإ َيجإ ار قرار داده و و مرا نس

  .(32مريم/   ﴾جبّار و شقی قرار نداده است
 

َم ُوِل تُّ وَ  وَ ﴿ ُم َعَليَّ يَ وإ لََٰ َم َأُموُت وَ  الس    َّ َم أُب إَعُث َحي ا يَ وإ سالم  خ : يَ وإ دا( بر من، در آن و 

ــدم و در آن روز که    میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم    می روز که متولّد شـ

 . (33مريم/   ﴾«شد
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پس از آن رخداد، ديگر سخن نگفت و به    ع(اند که حضرت مسیح   ای آوردهپاره

 (.1387مانند ساير کودکان در وقت معیّن، تکلم را آغاز نمود  طبرسی، 
 

  :به واژة زبان اشارتی شده استروم نیز  ةمبارک ةاز سور 22 ةدر آي
 

ِت وَ  وَ ﴿ وََٰ مََٰ َرإِض وَ  ِمنإ َءايََِٰتِه َخلإُق الس        َّ َنِتُكمإ وَ  اْلإ ِتلََُٰف أَلإس        ِ نِ  اخإ ِلَك َلَءايٍََٰت أَلإوََٰ ُكمإ ِإنَّ ِفي ذََٰ
ِلِمينَ  مان   : لِّلإعََٰ ــ يات او آفرينش آسـ بان    و از آ فاوت ز نگ  ها و زمین و ت های  ها و ر

   .﴾هايی است برای عالماندر اين نشانه .شماست
 

ها های ظاهری انســانها را به ويژگیها را به لحن صــدا و رنگفخر رازی زبان

ــت که ــیر کرده اس ــی ديگر از موجب تمايز آنان از يکديگر می تفس ــود، اما بعض ش

اند ها و نژادهای گوناگون بشــريت قلمداد نمودهمفســران اين دو واژه را همان زبان

شیرازی،   ست. طباطبائی    1387(. قرائتی  1374 مکارم  سرين ا ( از جملة اين مف

سی   1374  سیر   ( لهجه1387( و طبر صداق تف سنة ها را نیز م انند. بنا به دمی ال

های نژادی يا های اقوام مختلف به علت تفاوت( گوناگونی زبان1386تفسیر طیب   

 فردی است. 

ر تاز نظر اين نگارنده موارد اشاره شده بعد از تعبیر فخر رازی به واقعیت نزديک  

شناسی   ای لطیف در حوزة جامعهاست. کنار هم قرارگرفتن اين دو واژه حاوی نکته 

ــت.  ــانزبان اس ــت.  در تاريخ به کَرات از مهاجرت انس ــخن به میان آمده اس ها س

سان  سترش جمعیت خود يا در پی بهره ان مندی از امکانات بهتر ها با زاد و ولد و گ

اند. دوری مهاجران از ســـرزمین مادری و کردههای جديد ســـفر میبه ســـرزمین

تدريجی در ظاهر سکونت در سرزمینی با آب و هوای متفاوت موجب بروز تغییرات 
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شان و          سابق ست. همچنین دوری از هموطنان  شده ا شان  ست آنان از قبیل رنگ پو

صورت  سل   تغییرات زبانی  سط خود آنها و ن شکل گرفته تو ی گیرهای آتی موجب 

ست. مدرسی      ها و نهايتاً زبانها، گويشلهجه شده ا ( به دو عامل 1391های ديگر 

نا      جاد گو ماعی در اي یايی و اجت ــاره می   گونیجغراف بانی اشـ ند. در بخش  های ز ک

 گیری نیز به اين نکته پرداخته خواهد شد. نتیجه

 

 گیری . نتیجه3

شد، الزمة هدايت      همان  سورة الرحمن گفته  سیر چهارمین آية  گونه که در تف

ساخت مصنوعی آن نیازمند        شايد  ست که  سر ا مؤثر قوة ناطقه و زبان کامل می

سل  ساس آيات   های متمادی تالش ن شد. بر ا سورة بقره، زبان دفعتاً   37و  31با

در دو مرحله به نخستین انسان نسل نوين و همسر وی انتقال يافت؛ در مرحلة     

صطالح       شد و در مرحلة بعدی، قواعد نحوی در ا ضه  نخست، واژگان به آنان عر

سط کودکان   قرآنی به آنان تلقین گرديد؛ فرايندی که در روند فراگیری زبان تو

شاهده می  شان نیازی به فراگیری اين گونة زبان ندارند،    نیز م شود. ولی فرزندان

ــمول هدايت و انجام تکالیف        چرا که تا اوايل دوران کودکی از لحاظ فقهی مشـ

ــتند و به   ــناختی از توانش زبانی بالقوه برخوردارند که لحاظ زبان  دينی نیسـ شـ

يک دورة طاليی     گاه در  عال می  1ناخودآ بد ف به        ينگردد.  کا  با اتّ نان  یب، آ ترت

شان به مرور بر داده    ستعداد زبانی نهفته در ذهن سلط  ا های زبانی اطرا  خود ت

 ع( رسد که عیسی مسیح   آموزند. به نظر میيابند و زبان اطرافیان خود را میمی

ــرفاً معجزه ــتثنی نبوده و تکلم او در زمان طفولیت صـ  اینیز از اين قاعده مسـ

 ناهی مادرش بوده است. گبرای اثبات بی

                                                           

1. critical period 
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های نوين به های اسالم و ساير اديان الهی، سرمنشأ همة انسان      بر اساس آموزه 

ــالم(آدم و حوا  ــت بازمی  علیهما السـ ــیة آدم و حواهای متعدد مردود اسـ گردد و فرضـ

( نیز در تفسیر آية چهارم سورة الرحمن بیان   1374(. طباطبائی  1377 رواسانی،  

ــأ زبان  دارد که  می ــرمنشـ ــت و     های امت  سـ ها و طوايف مختلف از يک امت اسـ

ــتقیم دارد. بنابراين تمام گونه     های اقلیمی در اختال  زبان  تفاوت   های ها اثر مسـ

شده به اين      شة يک زبان مادری يعنی همان زبان اعطا  سان در جهان از ري زبانی ان

 زوج است. 

ــ آسیايی ( خانوادة زب2014  1به اعتقاد موريتس و گريفیتس انی آفريقايی ـ

ــ حامی کهن  ( 2006  2ترين خانوادة زبانی است. به نقل از مندنهال يا سامی ــ

ای هبرخی انديشمندان با استناد به تاريخ هرودوت معتقدند که گويشوران زبان   

اند و زبان اجدادشان عربی سامی از سرزمین حجاز به مناطق ديگر هجرت کرده

ی نیز وجود دارد مبنی بر اين که عناصــر زبانی بوده اســت. هرچند، نظر ديگر

ــت. ياکوب    ــده اس ــام به آن جا منتقل ش ــرزمین ش ــط بومیان س ــامی توس  3س

ــید که عربی مادر تمام           2014  ــواهد زبانی به اين نتیجه رسـ ــاس شـ ( بر اسـ

 های سامی باستانی است. زبان

ان نظر به اين که مفســران معتقدند محل نزول آدم و حوا در ســرزمین عربســت

ــرزمین بوده 2004  4کنونی بوده و بنا بر الوا ــتگاه زبان عربی نیز از آن سـ ( خاسـ

ا هتوان مدعی شد که عربی زبان اعطاشده به آنان و سرچشمة ساير زبان     است، می 
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به  1( در تفســیر آية دوم ســورة يوســف1387( و طبرســی  1387اســت. قرائتی  

ــته      ــتناد روايات، بیان داشـ ــت  يعنی همان محل    اند که عربی زبان    اسـ اهل بهشـ

 و تعلیم اسماء به آنان( است.  علیهما السالم(آفرينش آدم و حوا 
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