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been repeated many times in the Holy Quran, and the creation 
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with emphasis on the tongue and lips, has been clearly and 
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it has assigned various principles and branches. From the 
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conversation and understanding, which has an epistemological 

aspect; Because the ways of understanding from the 

perspective of the Holy Quran are through the eyes, ears or 

tongue. If the language is used to unite the Muslim community 

and spread good among them; It is the best means; Because 

with the help of it, the good is done and the evil is forbidden, 

and if it is used to create division among the Islamic Ummah; 

It is the worst tool for the health of the individual and society 

because it brings the most dangerous pests for the health of 

societies and individuals in families. The most important 

functions of speaking the truth of the tongue are: monotheism, 

tahimidi, supplication, supplication, testimony, confirmation, 

correction, guidance, training, persuasion, eloquence, 

explanation, teaching, praise, and forgiveness. The method of 

this research is descriptive-analytical with library technique. 
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   و همکاران  رحمانی صمد  433

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سالمت بر آن تاثیر و لسان گویی حق کارکردهای بررسی

 طباطبایی عالمه منظر از جامعه

 1رحمانی صمد
 همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران همدان، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2فتحعلیانی حامد

 مالیر، اسالمی، آزاد دانشگاه مالیر، واحد معارف، گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران

 
 3حسینی حمید سید

 آزاد دانشگاه همدان، واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 .ایران همدان، اسالمی،

 
 دهیچک
 تکرار بارها کریم،قرآن در باشدمی الهی خلقت شاهکار که لسان
 با مرتبط حوزه آن، بودن خدادادی و زبان پیدایش درباره و شده

 میان به سخن روشنی و صراحت به ها،لب و زبان بر تأکید با تکلم
 هایشاخه و اصول شناسی، زبان علم در خاطر همین به. است آمده

 لسان کریم، قرآن منظر از. است داده اختصاص خود به را مختلفی
 ت؛اس معرفتی جنبه دارای که باشدمی مفاهمه و مکالمه برای ابزاری

 یا و گوش چشم، راه از کریم قرآن منظر از فهم هاىراه که چرا
 نبی خیر رواج و مسلمین جامعه متحدکردن در زبان اگر. است زبان

 امر نآ کمک به زیرا است؛ وسیله بهترین شود؛ گرفته کار به هاآن
 بین تفرقه ایجاد در اگر و شودمی انجام منکر از نهی و معروف به

 و ردف سالمت برای وسیله بدترین شود؛ گرفته کار به اسالمی امت
 و جوامع سالمت برای را آفات ترینخطرناک زیرا است جامعه

 گویی حق کارکردهای مهمترین. آوردمی دنبال به هاخانواده در افراد
 شهادتی، دعایی، مناجاتی، تحمیدی، توحیدی،: از عبارتند لسان

 تعلیمی، یینی،تب فصاحتی، ترغیبی، تربیتی، هدایتی، تنزیهی، تصدیقی،
 ای کتابخانه فن با تحلیلی-توصیفی تحقیق این روش. استغفاری ثنایی،
 .است

 
 لسان، کارکرد، المیزان، طباطبایی، عالمه قرآن،: کلیدی واژگان

 سالمت معرفت،
 

 03/04/1401: دریافت تاریخ
 25/07/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولhmdftln@gmail.com 

 مقدمه
و همچون سالحی  بزرگ خداوند بر انسان است یهازبان از نعمت

 دارد و در یعیوس دانیم یکین یبرا ای کهباشد به گونهدولبه می
زبانش را آزاد و افسارش  سپس هر ک مکاری هزار چهره است؛ یبد

 پرتگاه سوقبه لبه  برد و ی شیطان میهاراهاو را به را رها کند 
 دهد.می
 به افساراو را که  یمگر کس ست،یکس از شر زبان در امان ن چیه

 و آخرت به او ایآنچه را که در دن بنابراین ،لگام زده باشد عتیشر
انسان از اجزای جزء  ترینسرکشزبان  .کندیم انیرساند، ب یسود م

تالش زحمت در رها کردن وجود دارد و نه  ینه خستگ رایاست، ز
را آن طانیکه ش تاس یابزار نیترآن، و بزرگ دادن در حرکت

محدود و گوش  نچشم محدود به دید . اگربردیانسان به کار م هیعل
وجود زبان با کردن است، اما  به لمسمحدود و دست  شنیدن  به

حق و باطل، انکار و ؛ به همه چیز می پردازدحجم کوچکش 
 رایش نیستو محدودیتی ب مانیتصدیق، اطاعت و معصیت، کفر و ا

المؤمنُ مُلجَم » فرمایدمگر به شریعت. همچنان که امام علی )ع( می
گوید. و به همین خاطر هر چیزی را نمی« بند داردمؤمن دهان –

یدارد و م یعیوس دانیاو م ادیزبان در طاعت خدا و ازجنبه دیگر، 
 و هودهیسخنان ب ی خداوند واستفاده از آن در نافرمان یتوان به جا

به کار  وندو اطاعت خدا ادیرا در  ی در امور دیگران، آنکنجکاو
ح و از آن برای استغفار، تسبید. یرس ی بندگیو به درجات عال گرفت

، تحمید ، تکبیر، تالوت قرآن، امر به معروف ونهی ازمنکر، صلح 
 وسازش بین طرفین دعوا و درگیری  استفاده کرد. 

 تعاریف مفاهیم و اصطالحات -3
 لسان در قرآن  -لفا

هر لفظى در برابر معنایى وضع شده که مشتمل بر غرضى است که 
 "کالم "و "قول "از آن معنا منظور است، از آن جمله دو کلمه

گویند است که اگر صوت خارج از دهان آدمى را کالم و قول مى
براى این است که معناى مورد نظر صاحب صوت را به شنونده 

براین هر چیزى که این اثر و خاصیت را داشته  کند. بنامنتقل مى
باشد، یعنى مقصود یکى را به دیگرى منتقل سازد، آن نیز کالم است، 
چه صوتى و لفظى باشد و یا اصوات و الفاظى متعدد باشد، وچه 

 هاکه اصال از جنس صوت نباشد، مثال اشاره و رمز باشد و انسانآن
مل را کالم بنامند، هیچ توقف که صوت مفید فایده تام و کادر این

و تردید ندارند، هر چند آن صوت از دهان بیرون نیاید، و همچنین 
 در نامیدن اشاره هر چند مشتمل بر صوت نباشد.

قرآن کریم هم مانند همه، عقال معانى و مفاهیمى را که به دلها القا 
هاى شود کالم خوانده و آنچه از ناحیه فرشته و شیطان به دلمى

 (9افتد کالم، قول، وحى، امر، وعده وسوسه خوانده است.)آدمیان مى
القاى  (119()نساء:وَ لَآمُرَنَّهُمْ، فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) مثال در آیه:

کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ )شیطان در دل انسانها را، امر خوانده،  و در آیه
یُوَسْوِسُ فِی ) قول نامیده؛ و در آیه:  (16()حشر:قالَ لِلْإِنْسانِ اکْفُرْ

 یُوحِی بَعْضُهُمْ إلى ) وسوسه نامیده؛ و در آیه: (5()ناس:صُدُورِ النَّاسِ
حى نامیده؛ و نیز در حکایت ( و112( )أنعام: بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ

إنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ و ) کالم ابلیس یعنى آیه:
الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ، و یَأْمُرُکُمْ )و در آیه:  (22)إبراهیم:(وَعَدْتُکُمْ
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 (بِالْفَحْشاءِ، و اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ و فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ
 ( وعده شیطان خوانده است.269-268)بقره:

 معرفت -ب
انسان ادراک چه که با حواس پنجگانه معرفت؛علم به جزئیات آن

ذا ، عِرْفَانًا إءَ أَعْرِفُهُالشی عَرَفْتُ شودگونه که گفته میشود، همانمی
 (1)علمته بإحدى الحواس

ر ء است با تفکّراغب گفته: معرفت و عرفان، درک و شناختن شى
 و تدبر در اثر آن و آن از علم اخص است.

ه ؛ که معرفت بشر ب«للّهیَعلَمُ ا»گویند نمی« فالنٌ یَعرفُ اللّه»گویند 
لم اللّه یع»خدا با تفکّر در آثار اوست نه با ادراک ذاتش و گویند: 

زیرا که معرفت از علم قاصر است و در « یعرف کذا»نگویند:« کذا
 (2شود)حاصل از تفکّر استعمال می

: درک کردن و دریافتن چیزى است از روى اثر المَعْرِفَة و العِرْفَان
نقطه  "انکار"و تدبّر که اخصّ از علم است و واژه آن با اندیشه 

؛ زیرا انکار، ضدّ معرفت و علم است و جهل، مقابل و ضدّ آن است
 (.3ضدّ علم.)
جزء ابزارهای معرفت شناسی معرفی « لسان»های قرآنی،در آموزه

وَأخِی شده و کارکردهای بیانی و قابل فهم بودن آن مطرح است: )
و برادرم » (مِنِّی لِسَانًا فَأرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِی هَارُونُ هُو أفْصَحُ

آورتر است، پس او را با من به عنوان مددکار هارون از من زبان
را یکی از عوامل همچنین آن(. 34قصص: «)بفرست تا مرا تصدیق کند

مَا ونَ إنَّوَلَقَدْ نَعْلَمُ أنَّهُمْ یَقُولُاند: )کسب علم و معرفت معرفی فرموده
)  (بِینٌسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إلَیْهِ أعْجَمِیٌّ وهذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُیُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِ

 (103نحل: 
تا  نشین گشتههم« یُعلِّمُ»با کلمة « لسان»بینیم که کلمة در آیه می

بیانگر تعلیم گفتاری و زبانی باشد و زبان به عنوان یکی از ابزار 
 شناسی مطرح گردد.  معرفت

اگر مقصود شما از دارد که عالمه طباطبایی در ذیل این آیه بیان می
تعلیم، تلقین الفاظ است و قرآن کریم کالم آن مرد است، نه کالم 
خدا، جوابش این است که آن مرد غیرعرب است، و این قرآن به 

و اگر منظورتان این است که آن مرد معانى  زبان عربى مبین است.
دهد، و الفاظ از رسول خدا )ص( و معارف قرآنى را به او یاد مى

بندد، جوابتان این است است، و او الفاظ خود را به خدا افتراء مى
قرآن در بر دارد که هیچ صاحب عقلى در حقیقى  که معارف حقیقى

بودن آن شک ننموده و تمامى عقول، مجبور و مضطر در قبول آنند، 
نها را از بشرى گرفته بود خودش نسبت به اگر رسول خدا )ص( آ

داشت، و حال آنکه او به آیات خدا ایمان دارد و اگر آنها ایمان نمى
کرد، چون خدا کسى را که به داشت خدا هدایتش نمىایمان نمى

کند، و چون مؤمن به آیات خداست، آیاتش ایمان ندارد هدایت نمى
سى بندد مگر کافتراء نمى بندد، چون به خدادیگر به خدا افتراء نمى

إنَّمَا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ الیُؤْمِنُونَ )که ایمان به آیات او نداشته باشد
ه را ب( پس این قرآن افتراء نیست، و بشرى آن105)نحل: (بِآیَاتِ اللّهِ

پیامبر)ص( تعلیم نداده چرا که پیامبر)ص( مؤمن به آیات قرآن 
 (9است.)

، در کنار لب« لسان»ازدیدگاه عالمه طباطبایی،  همنشینیهمچنین 
از منظر قرآن کریم بیشتر نمایان  مورد توجه بودن قدرت گویایی آن

(. خداوند 9-8)بلد:  (هُ عَیْنَیْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِألَمْ نَجْعَل لَگردد: )می

 ها را ببیند تابدن انسان را مجهز به دو چشم نموده تا دیدنی
ها برای او حاصل شود و زبان و دولب را وسیله علم به دیدنیبدین

ها توانایی برسخن گفتن پیدا کند، وسیله آنبرای او قرار داد تا به
و او را از راه سخن گفتن به منویات  ای که داردهم با وسعت دامنهآن

به وسیله سخن گفتن هر یک بر باطن  کندهاى دیگر آگاه مىانسان
 (. 9) دیگرى آگاه گردد وعلم خود را به او منتقل کند و ضمیر

 کارکردهای معرفتی حوزه لسان : 
کریم از دو جنبه مورد بررسی کارکردهای معرفتی لسان در قرآن

کارکردهای  -2گویی کارکردهای حق -1گیرد: قرار می
اشد، بکریم میگویی، البته این تقسیم بندی با الهام از قرآنضالل

و » (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَفرماید:) ه میجا کآن
تواند باشد، پس معلوم است که بعد از حق چیزى جز ضاللت نمى

(. لذا در مقاله پیش 32)یونس: « شویداز راه حق به کجا منحرف مى
 رو فقط کارکردهای حق گویی لسان بررسی خواهد شد. 

 گویی لسان عبارتند از:قکارکردهای ح
 . کارکرد توحیدی: 1

باشد و التَّوْحِید: توحید، عبارت است از ایمان به خداوند یکتا می
 (4خداوند واحد أحد، دارای وحدانیت است)

وحد: وحدت بمعنى انفراد است، واحد در اصل چیزى است که 
مطلقا جزئى ندارد، و هرگاه خداوند متعال توصیف به واحد شود؛ 
به معنای آن است که او کسی است که تجزیه و کثرت در مورد او 

 (2باشد. )صحیح نمی
 بَیْنَنَا وبَیْنَکُمْ أالَّ نَعْبُدَ إالَّ قُلْ یا أهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوا إلَى کَلَمَةٍ سَوَاءٍ)

خطاب در این آیه به عموم اهل کتاب است  (اللّهَ والنُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا
اى که بین ما وشما اى اهل کتاب بیائید به سوى کلمه "و دعوت:

 "مساوی است که جز خدا را نپرستیم وکسی را او شریک نکنیم
در حقیقت دعوت به این است که همه بر معناى یک کلمه متفق و 
مجتمع شویم، به این معنا که بر مبناى آن کلمه واحده عمل کنیم و 

ین بوده که بفهماند کلمه اگر نسبت را به خود کلمه داده، براى ا
ها زنند و بر سر همه زباننامبرده چیزى است که همه از آن دم مى

گوئیم: مردم در است، در بین خود ما مردم هم معمول است که مى
فهماند که در اعتقاد و دل و یک زبانند، و این مىاین تصمیم یک

 اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند.
مصدر است، ولى در معناى صفت  در اصل "سواء"کلمه
واءٍ سَ) شود، و معناى جمله:نیز استعمال مى "متساوى الطرفین"یعنى

ک اى است که تمساین است که کلمه مذکور، کلمه (بَیْنَنا و بَیْنَکُمْ
بدان و عمل به لوازمش بین ما و شما مساوى است و همه ما باید به 

، به "سواء "ه صفتآن تمسک جوییم و بنا براین توصیف کلمه ب
معناى این است که قرآن و تورات و انجیل در دعوت به این کلمه 

 "توحید"است و اگر مراد از کلمه "توحید "متفقند و این کلمه
از قبیل وضع تفسیر  (أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ) باشد، و در حقیقت جمله:

د و کلمه مورد اتفاق خواه "کلمه سواء "صحیح و حق در موضع
ه ، بیائید ب(تَعالَوا إلى أنْ النَعبُدَ إلّا اللَّه) بود و در حقیقت فرموده:

اى که ما سوى اینکه غیر خدا را نپرستیم. بگو بیائید به سوى کلمه
و شما همه در آن یکسانیم و آن کلمه توحید است و الزمه اعتقاد 

که غیرخداى سبحان به توحید دست برداشتن از شرکاء است و این
ا نفى عبادت غیرخد (أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ)رکائى نگیرند و مراد از جملهش
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   و همکاران  رحمانی صمد  435

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بدل است نه استثنا و  "إال اللَّه"است نه اثبات عبادت خدا، وکلمه
سیاق نفى  "الإله إال اللَّه"الزمه بدل بودن آن، این است که سیاق

شریک؛ شریک در عبادت است، نه اثبات إله، چون قرآن کریم 
 (.9) داندبات وجود إله وحقیقت آن را امرى مسلم مىاث
(. 65( )ص:قُلْ إنَّمَا أنَا مُنذِرٌ ومَا مِنْ إلهٍ إلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)

نَا مُنْذِرٌ"جمله خواهد غرض آن جناب را منحصر مى "إنَّما أَ
بسا کند، و سایر اغراض را مانند توقع مال و مقام که چه  "انذار"در

شود را از آن جناب دعوت به حق، در بین مردم مشتبه به آنها مى
توحید را با حجتى که آن را  "وما مِنْ إلهٍ إلَّا اللَّهُ"نفى کند، و جمله

اثبات کند، یعنى، آنچه از اسماء و صفات خدا بر توحید داللت 
 دارد.کند را ابالغ مىمى

کند. هیت را از تمامى آلهه نفى مىالو "وما مِنْ إلهٍ إال اللَّهُ"پس جمله
براى خداى تعالى امرى است که بعد از انتفاى  "الوهیت"و اما اثبات

خود حاصل است، چون بین اسالم الوهیت از غیرخدا، قهرا و خود به
و وثنیت در اصل اینکه معبود به حقى وجود دارد اختالف و نزاعى 

معبود به حق اللَّه نیست، نزاعى که هست در این است که آن إله و 
تعالى است، و یا غیر اوست؟ هر چند که گفتیم اسماء و صفاتى که 
در آیه آمده، خود دلیل اثبات الوهیت خدا نیز هست، و تنها الوهیت 

 (9کند.)غیرخدا را نفى نمى
 "حَسْبُنَا اللَّهُ"(. 173عمران:( )آلقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ ونِعْمَ الْوَکِیلُ و)

ما به خدا است به حسب ایمان است نه به حسب اسباب  اکتفاى
خارجى، که سنت الهیه آن را جارى ساخته، و کلمه )وکیل( به 

کند. معناى کسى است که امر انسان را به نیابت از انسان تدبیر مى
ومَنْ یَتَوَکَّلْ )فرماید:زیر، که مى گردد به معناى آیهمضمون آیه بر مى

 (9(. )3)طالق:(حَسْبُهُ، إنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِه عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
 . کارکرد تحمیدی:2

کلمه حمد به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلى است که ثنا 
 (9اختیار خود انجام داده است)شونده به
 هُ أَهلُمَرَّةً بعدَ أُخرى، فأَنا حمَّادٌ، و اللَّ تَحْمِیداً: حَمِدْتُهُ اللَّهَ و حَمَّدْتُ

و خدا را حمد کردم: او را بارها و بارها حمد  -التَّحْمِیدِ و التَّحامید
اد هستم و خداوند اهل حمد و که من حمّ ]الحمدهلل گفتم[کردم

 (5)است. ستایش
( وقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْال أنْ هَدَانَا اللّهُ)

 (.43)أعراف:
حمد توصیف است، و خداى »هرچند که از نظر عالمه طباطبایی 

سبحان خود را از توصیف واصفان از بندگانش منزه دانسته، و 
، خدا منزه (سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ إالعِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ)فرموده: 

و( کنند، مگر بندگان مخلص ااست از آنچه توصیفش مى
(.و در کالم مجیدش هیچ جا این اطالق را مقید نکرده، 160)صافات:

و هیچ جا عبارتى نیاورده که حکایت کند حمد خدا را از غیر خدا، 
اى از انبیاء مخلصش، که از آنان حکایت کرده که حمد جز عدهبه

 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی)اند، در خطابش به نوح )ع( فرموده:خدا گفته
، پس بگو حمد آن خدایى را که ما را از (نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

(و از ابراهیم)ع( حکایت کرده 28قوم ستمکار نجات داد( )مؤمنون:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إسْماعِیلَ و )که گفت: 

یرى اسماعیل و (سپاس خدایى را که در سر پ39)إبراهیم:(إسْحاقَ
من داد( و در چند جا از کالمش به رسول گرامیش  اسحاق را به

(و 93بگو الحمد للَّه )نمل: (و قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) محمد )ص( فرموده: که
گفتند:  (وقاال الْحَمْدُ لِلَّهِ)از داود و سلیمان) ع (حکایت کرده که: 

دالنى که از کینه پاک( و از اهل بهشت یعنى 15الحمد للَّه )نمل:
درونى، و کالم بیهوده، و فسادانگیز پاکند، نقل کرده که آخرین 

وآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ) کالمشان حمد خدا است، و فرموده:
(و اما غیر این موارد هر چند خداى تعالى 10)یونس: (رَبِّ الْعالَمِینَ

رده، و بلکه آن را به حمد را از بسیارى مخلوقات خود حکایت ک
والْماَلئِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ )همه مخلوقاتش نسبت داده، و فرموده: 

(و نیز 13)رعد: (ویُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ)(و نیز فرموده: 5)شوری: (رَبِّهِمْ
هیچ چیز نیست مگر آنکه » (ءٍ إلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوإنْ مِنْ شَیْ)فرموده: 

که بطورى که ( این44إسراء:«)گویدرا با حمدش تسبیح مى خدا
کنید همه جا خود را از حمد حامدان، مگر آن عده که مالحظه مى

دارد، هر جا سخن از حمد حامدان کرده، حمد ایشان گفتیم، منزه می
را با تسبیح جفت کرده، و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده، 

ه، و همانطور که دیدید فرموده: تمامى و حمد را با آن ذکر کرد
 گویند.موجودات با حمد خود او را تسبیح مى

خداوند منزه از حمد حامدان است؛ براى اینکه غیر خداى تعالى 
هیچ موجودى به افعال جمیل او، و به جمال و کمال افعالش احاطه 

چنان که به جمیل صفاتش و اسماءش که جمال افعالش ندارد، هم
جمال آن صفات و اسماء است، احاطه ندارد، هم چنان که  ناشى از

 ، احاطه علمى به او ندارند.(و الیُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً)خودش فرموده: 
اند به معناى ثنا و ستایش طورى که گفته)الْحَمْدُ لِلَّهِ( کلمه حمد به 

اختیار خود انجام داده، در برابر عمل جمیلى است که ثنا شونده به
خالف کلمه )مدح( که هم این ثنا را شامل میشود، و هم ثناى بر به

شود )من فالنى را در برابر عمل غیر اختیارى را، مثال گفته مى
کرامتى که دارد حمد و مدح کردم( ولى در مورد تأللؤ یک 

گوئیم آن را حمد کردم بلکه مروارید، و یا بوى خوش یک گل نمى
 (9مدح کردم.)توانیم بگوئیم )آن را تنها مى

 (لَم یَکُن لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا و و)
 (.111)إسراء:

این آیه در حقیقت ثنائى است بر خدا، به داشتن ملکیت على االطالق 
شود نفى فرزند و شریک و ولى. و به همین که بر آن متفرع مى

 را امر فرمود: او را تحمید کند. جهت رسول خدا )ص(
 . کارکرد مناجاتی:3

نجوى: بیخ گوشى حرف زدن و سخن سرّى )راز و راز گفتن( اسم و 
نَجَا فالنًا نَجْوًا و »کار رفته است در لغت آمده: مصدر هر دو به

«. ارّهُمُنَاجَاة: س نَاجَاه»یعنى پنهانى با او گفتگو کرد ایضا « سارّه نَجْوَى
در علّت این تسمیه گفته: اصل این کلمه آن است که در جاى راغب 

مرتفعى با طرف راز، خلوت کنى. به قولى اصل آن نجات است و 
 (.6که به کسى در آنچه خالص و نجات اوست یارى کنى.)آن این

بین که  سخنی یبرا ینجو: »دیگویخود م ریدر تفس یراغب اصفهان
گردد که ممکن است در اطالق میشود یا بیشتر انجام میدو نفر 

 (2« )امور خیر باشد یا در امور شر
 (191)آل عمران: (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطاِل)

، با  "رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطاِل"در فرموده خداوند متعال که 
جمع و  "السماوات"کهها و زمین، با اینبه آسمان "هذا"کلمه

 به خاطر آن بوده که غرض در اینمؤنث است اشاره شده، و این 
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ها جداى از هم نبوده بلکه اشاره مناجات اشاره به یک یک آسمان
ها و زمین ها، یعنى مخلوقیت آنها بوده و آسمانبه جهت جامع آن

اى است که در در مخلوق بودن واحدند، و این اشاره نظیر اشاره
لَمَّا رَأَى الشَّمْسَ فَ "جا که فرمود:حکایت کالم ابراهیم) ع( آمده، آن

که این اشاره به جرم خورشید بدان  "بازِغَةً قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ
جهت که خورشید است، نشده، چون ابراهیم هنوز خورشید را 

دانست، که چیست بلکه بدان نشناخته بود، و اسمش را هم نمى
 (9ء است از اشیاء.)جهت اشاره شده که شی

(؛ 41)إبراهیم: (لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ رَبَّنَا اغْفِرْ)
ابراهیم )ع( با این جمله مناجات خود را ختم نموده است. و این 
آخرین دعایى است که وى کرده، و قرآن کریم از او نقل نموده 
است. و این دعا شبیه به آخرین دعایى است که قرآن از حضرت 

رَبِّ اغْفِرْ لِی و لِوالِدَیَّ و لِمَنْ ) ( نقل نموده که گفته است:نوح )ع
 (9(.)28)نوح: (دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا و لِلْمُؤْمِنِینَ و الْمُؤْمِناتِ

اسالمى که (؛ 128( )بقره:رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا)
کند عبارت را میدرخواست آنمناجات  حضرت ابراهیم)ع( در این

است از تمام عبودیت، و تسلیم کردن بنده خدا، آنچه دارد، براى 
 (9پروردگارش )

ا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ ویُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولً)
پروردگارا و در »(. الحَکِیمُوالْحِکْمَةَ ویُزَکِّیهِمْ إنَّکَ أنتَ العَزِیزُ 

میانه آنان رسولى از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تالوت 
نها شان کند که تو آرى تکند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و تزکیه

منظورحضرت ابراهیم در این  (. 129)بقره:«تو عزیز حکیمی
)ص( گونه که پیامبرباشد؛ همانمناجات، بعثت رسول خدا)ص( می

 (9بارها فرمودند من دعای ابراهیم هستم )
ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وثَبِّتْ أقْدَامَنَا )

و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو »(وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ
و قدمهایمان را استوار ساز  شدند گفتند: پروردگارا صبرى به ما ده

به  "إفراغ"کلمه(. 250)بقره :«و بر گروه کافران پیروزمان کن
معناى ریختن ماده مذاب و روانی است در قالب. و منظور ازاین 

جا این است که خداى تعالى صبر را در دل آنان و مناجات در این
 (.9هایشان بریزد)به قدر ظرفیت دل

 . کارکرد دعایی:4
ه معنى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهى دعاء ب

 (إلَّا فِراراً دُعائِی فَلَمْ یَزِدْهُمْ) مطلق خواندن از آن منظور است مثل
الْحَمْدُ ) ( و گاهى مراد همان در خواست و استمداد است مثل6)نوح: 

 (اءِالدُّع إنَّ رَبِّی لَسَمِیعُلِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إسْماعِیلَ وَ إسْحاقَ 
 باشد. ( دعوة نیز به معنى خواندن می39)ابراهیم: 

 (دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعانِ وَ إذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ)
 (6( )186)بقره: 
به معناى این است که دعا کننده نظر دعا  "دعوت"و  "دعا"کلمه 

خود جلب کند، تا بعد از توجیه نظر او حاجتش  سوىشده را به
که از دور یا نزدیک شخصى را که دارد برآورده شود.مانند این

خوانى تا روى خود را برگرداند، آن وقت زنى و مىرود صدا مىمى
 (9پرسى تا به این وسیله حاجتت برآورده شود.)چیزى از او مى

قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا وَ إذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإنِّی )
به معناى جلب فائده و یا زیادتر  "سؤال"کلمه (. 186()بقره:دَعانِ

کردن آن از ناحیه مسئول است، تا بعد از توجیه نظر او حاجتش 
 "دعا"برآورده شود، پس سؤال به منزله نتیجه و هدف است براى 

(9.) 
ن ترین و زیباتریلطیف این آیه در افاده مضمونش بهترین اسلوب و

معنا را براى دعا دارد. زیرا: اوال: اساس گفتار را بر تکلم وحده قرار 
داده، نه غیبت ، و نه سیاقى دیگر نظیر غیبت، و این سیاق داللت 

که خداوند متعال نسبت به مضمون آیه کمال عنایت را دارد بر این
یر یا تعبیرى دیگر نظدارد. ثانیا: فرموده بندگانم، و نفرموده  مردم و 

رساند. ثالثا: واسطه را آن و این نیز عنایت یاد شده را بیشتر مى
انداخته، و نفرموده: )در پاسخشان بگو چنین و چنان( بلکه فرمود: 

گیرند من نزدیکم. رابعا: جمله: )من چون بندگانم از تو سراغ مرا مى
د کرده و رساند مؤککه تأکید را مى« إنَّ»نزدیکم( را با حرف 

قطعا من نزدیکم. خامسا: نزدیکى را با صفت  "فَإنِّی قَریبٌ"فرموده: 
من نزدیک  -أقربُ"نه با فعل  "قریب "بیان کرده و فرموده: 

که تا ثبوت و دوام نزدیکى را برساند. سادسا: در افاده این "شوممى
مضارع آورد نه ماضى،  "اُجیبُ "کند تعبیر بهدعا را مستجاب مى

إذا "را برساند. سابعا: وعده اجابت را مقید کرد به قید ستمرار آنتا ا
که این قید چیزى جز خود با این "در صورتى که مرا بخواند -دَعانِ

مقید نیست، چون مقید خواندن خدا است و قید هم همان خواندن 
که دعوت داعى بدون هیچ شرطى خدا است و این داللت دارد بر این

(. 60()غافر:أَسْتَجِبْ لَکُم اُدْعُونی) ست نظیر آیه:و قیدى مستجاب ا
که خداى سبحان به استجابت این هفت نکته همه داللت دارد بر این

 (9دعا اهتمام و عنایت دارد. )
 
 . کارکرد شهادتی: 5

شهادت به معنى حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را معاینه 
معنى حضور و شهادت در گفته است. در مفردات گوید: شهود در 

 معنى دیدن و معاینه اولى است.
(. هرکه در ماه رمضان 185)بقره:  (شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ فَمَنْ)

وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما )حاضر باشد و مسافرت نکند آنرا روزه بدارد. 
و زن زناکننده (. در عذاب و تنبیه مرد 2)نور: (طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 (6جمعى از مؤمنان حاضر باشند و آنرا ببینند.)
در اصل به معناى معاینه یعنى به چشم خود دیدن،  "شهادت"کلمه

و یا به گوش خود شنیدن، و یا با سایر حواس خود حس کردن بوده 
است، بنابراین شهادت چیزى به جز خبر عادل، در مورد دعوى 

دو شهادت است، یعنى هر دو  نیست. تحمل شهادت و اداى آن هر
 (9دارند)کنند، و قسط و عدالت را به پا مىحق را حفظ و اقامه مى

از دیگر کارکردهای معرفتی لسان، شهادت دادن است و این شهادت 
ممکن است در دنیا اتفاق بیفتد و ممکن است در آخرت باشد؛ البته 

نیا شاهد خاطر این است که در داگر در آخرت هم اتفاق بیفتد به
که یکی از ملزومات شهادت، علم بر آن بوده است. با توجه به این

باشد؛ بنابراین دیدگاه قرآن نسبت به لسان جنبة و معرفت می
یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ گویی آن است که مورد نظر آیات قرآن است: )حق

 (.24)نور:  (نَألْسِنَتُهُمْ وأیْدِیهِمْ وأرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُو
مقصود از شهادت، شهادت اعضاى بدن بر گناهان و همه معاصى 

دهد که مناسب با است، البته هر عضوى به آن گناهى شهادت مى
خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار باشد، مانند قذف )نسبت 
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   و همکاران  رحمانی صمد  437

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

زنا دادن(، دروغ، غیبت و امثال آن، روز قیامت زبان به آن شهادت 
ر چه از قبیل افعال باشد، همچون سرقت و راه رفتن دهد، و همى

براى سخن چینى و سعایت و امثال آن، بقیه اعضاء بدان گواهى 
 شود ازدهند و چون بیشتر گناهان به وسیله دست و پا انجام مىمى

این رو آن دو را نام برده. در حقیقت شاهد بر هر عملى خود آن 
شَهِدَ عَلَیْهِمْ )که آیهنعضوى است که عمل از او سرزده هم چنا
 (.9) (سَمْعُهُمْ وأَبْصارُهُمْ وجُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ

یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَاإلنسِ ألَمْ یَأتِکُمْ رُسُلٌ مِنکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِی )
فُسِنَا وغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ یَوْمِکُمْ هَـذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أن ویُنذِرُونَکُمْ لِقَاءَ

 (.130)أنعام: (الدُّنْیَا وشَهِدُوا عَلَى أنفُسِهِمْ أنَّهُمْ کَانُوا کَافِرِینَ
تکرار کلمه شهادت در آیه مورد بحث به این جهت است که »

متعلق آن دو مختلف است؛ مراد از شهادت اولى شهادت به آمدن 
ز عذاب قیامت است و مقصود انبیاء و ابالغ آیات خداوند و انذار ا

از شهادت دومى شهادت به کفر عمدى خود نسبت به دین انبیاء )ع( 
 (.9«)است

 (ا بِالْقِسْطِشَهِدَ اللّهُ أنَّهُ الإلَهَ إالَّ هُوَ والْماَلَئِکَةُ وأُوْلُوا الْعِلْمِ قَآئِمً)
(. مراد از شهادت به طورى که از ظاهر آیه شریفه بر 18عمران:)آل
، هر چند که شهادت عملى "عملى"است نه "قولى "آید شهادتمى

خدا بر یکتایى و عدالتش نیز در جاى خود صحیح و حق است، چون 
که معبودى واحد دهد بر اینعالم وجود با نظام واحدش شهادت مى

دارد، و با تمامى جزء جزء وجودش که همان اعیان موجودات است 
از او بود نظامى چنین متصل و دهد که اگر معبودى غیر شهادت مى

 (.9داشت)به هم پیوسته نمى
(. 172( )أعراف:وأشْهَدَهُمْ عَلَى أنفُسِهِمْ ألَسْتَ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)
بر هر چیز حاضر کردن گواه است در نزد آن و نشان دادن « اشهاد»

حقیقت آن است تا گواه، حقیقت آن چیز را از نزدیک و به حس 
خود درک نموده و در موقع به شهادت به آنچه که دیده شهادت 
دهد، و اشهاد کسى بر خود آن کس نشان دادن حقیقت او است به 

تحمل آن در موقعى که از  خود او تا پس از درک حقیقت خود و
شود شهادت دهد. هرچند که عالمه طباطبایی معتقدند، او سؤال مى

از قبیل زبان حال و یا الزمه گفتار را به صاحب  "شَهِدْنا بَلى"جمله
گفتار نسبت دادن است، چون وقتى محتاج بودن خود را اعتراف 

ند تیاج داراش این است که به وجود آن کسى که به او احکنند الزمه
نیز اعتراف کرده باشند و در مقام شهادت جز به داللت صریح و 

 ( 9شود.)مطابقى کالم به چیز دیگر اکتفاء نمى
  . کارکرد تصدیقی:6

تصدیق عبارت است از تأیید آنچه که گفته شده است و از نظر عمل 
(. تصدیق به معنى اذعان و اعتقاد و راست 2داند.)آنرا شایسته می

 ( 6باشد)و مراد از تصدیق ایمان به آن می ن مطلب و سخن استدانست
تصدیقی که در آیات قرآن آمده از دو نظر قابل بررسی است؛یکی 

 تصدیق کردن پیام.تصدیق پیام آور و دیگری 
اندن آوری برای رسکه هر پیامتصدیق کننده پیام آور: با توجه به این

ق او از جانب فرد ثالثی پیام خود به گوش مستمعین نیازمند تصدی
باشد و این کار نیازمند ابزاری قوی به نام زبانی فصیح و بلیغ می

وأخِی هَارُونُ ) است؛ لذا از منظر قرآن کریم مورد توجه بوده است:
هُو أفْصَحُ مِنِّی لِسَانًا فَأرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِی إنِّی أخَافُ أن 

 (.34() قصص: یُکَذِّبُونِ

نظر عالمه طباطبایی این است که تنها عامل درخواست همراه در 
این مأموریت، اهمیت فصاحت زبان است که حضرت موسی)ع( 

تر از من است، و زبانى گویاتر از من فرموده برادرم هارون فصیح
دارد، پس او را به یاریم بفرست، تا صدق مرا در مدعایم تصدیق 

خاطر عدم فصاحت بهآورده  که یعذر )ع(در این بیان، موسىکند، 
زبانش بوده ؛ لذا همراهی هارون را درخواست کرده تا با بیان 

 (9فصیحش تصدیق کننده او باشد.)
تصدیق کننده پیام: تصدیق کننده قرآن است که به زبان عربی است 

: شودای که بین قرآن و زبان عربی است فهمیده میو این از رابطه
وهَذَا کِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا   رَحْمَةً و إمَامًا مُوسىَ ابُکِتَ قَبْلِهِ مِن وَ)

 با اینکه قبل از قرآن»(عَرَبِیًّا لِیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ
کتاب موسى بود که راهبر و رحمت بود و این قرآن مصدق تورات 

 انذار کردهاست، لسانى است عربى تا کسانى را که ستم کردند 
 (.12)أحقاف: «نیکوکاران را بشارت باشد

اى حالیه باشد، و معناى جمله این است که: جمله« و مِن قبله»جمله 
دار، در به زودى خواهند گفت: این افترایى است قدیم و سابقه

که کتاب موسى که امام و رحمت بود و قرآن هم آن را تصدیق حالى
هم که  نش خبر داده بود، و این قرآندارد، قبل از آمدن قرآن از آمد

مصدق تورات است، به زبانى عربى آن را تصدیق کرده تا براى 
رسان و براى نیکوکاران بشارتى باشد، و با این حال ستمکاران بیم

 چگونه ممکن است افک بوده باشد.
بودن تورات به این معنا است که: تورات کتابى « رحمه»و « إمام»

مقتداى بنى اسرائیل باشد، و بنى اسرائیل باید در تواند است که مى
اعمال خود از آن پیروى کنند، بدین جهت امام است، و بدین جهت 

 (9که مایه اصالح نفوس مردم با ایمان است رحمت است)
 . کارکرد تنزیهی:7

ه چه ک: تسبیح خداوند متعال وبه دور دانستن او است از آنالتَّنزِیهُ
همچنین تنزیه خداوند؛به دور دانستن خداوند گویند. مشرکان می

 (7)چه که نقصی در آن است است از هرآن
تنزیه خداوند عبارت است از به دور دانستن خداوند و منزه دانستن 

 (93، 6او است از مانند وشبیه)تهذیب اللغة، ج
چه مشرکان اهلل: تسبیح خداوند و مبرا دانستن اوست از آن تَنْزِیهُ

 (4کنند)یتوصیف م
قالُوا سُبْحَانَکَ العِلْمَ لَنَا إالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَّکَ أنتَ الْعَلِیمُ  )

 (.32()بقره:الْحَکِیمُ
شود آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمى که از این آیه معلوم می

وى آموخت، غیر آن علمى بود که مالئکه از آدم آموختند، خدا به
، حقیقت علم به اسماء بود، که علمى که براى آدم دست داد

فراگرفتن آن براى آدم ممکن بود و براى مالئکه ممکن نبود، و آدم 
خاطر همین علم به اسماء اگر مستحق و الیق خالفت خدایى شد، به

خاطر خبر دادن از آن، و گر نه بعد از خبر دادنش، بوده، نه به
باز هم مالئکه هم مانند او باخبر شدند، دیگر جا نداشت که 

ها که براى آدم معلوم بگویند: ما علمى نداریم آن مسمیات و نامیده
اند، نه چون مفاهیم که ظرف شد، حقایقى و موجوداتى خارجى بوده

اند که از وجودشان تنها ذهن است، و اسماء نامبرده موجوداتى بوده
ها و زمین غایب بوده، و به کلى از محیط کون و وجود همه آسمان

ه کطوریاند و عالم شدن به آن موجودات غیبى، یعنى آنبودهبیرون 
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هستند، از یک سو تنها براى موجود زمینى ممکن بوده، نه فرشتگان 
آسمانى، و از سوى دیگر آن علم در خالفت الهیه دخالت داشته 

 (9است. )
 . کارکرد هدایتی: 8

خیرخواهى. هدایت به معنى ارشاد و راهنمائى است از روى لطف و 
: الرّشاد و الْهُدَى"گفته:  "هُدى"در صحاح و قاموس در معناى 

یعنى هُدى به معنى هدایت یافتن و هدایت کردن است ولى  "الدّاللة
 اند.دیگران فقط داللت گفته

ء در مجمع گفته: هدایت در لغت به معنى ارشاد و داللت بر شى
 است.

وى لطف است و در به قول راغب آن داللت و راهنمایى از ر
( و غیر آن گوید: 23)صافات: (صِراطِ الْجَحِیمِ إلى فَاهْدُوهُمْ)باره

 ( 6راهنمایی بر سبیل تحکّم است.)
هدایت انسان توسط خداوند متعال را به چهار نوع دسته  "راغب"

کند: اول: هدایتی که شامل تمامی کسانی است که نعمت بندی می
کُلَّ  رَبُّنَا الَّذِی أَعْطى)فرماید: گونه که میعقل داده شده اند، همان

(. نوع دوم: هدایتی است که برای 50)طه:  (هَدى ءٍ خَلْقَهُ ثُمَشَیْ
های ها از زبان انبیا قرار داده است به کمک نزول کتابانسان

ع سوم: (. نو73)أنبیاء: (بِأَمْرِنا وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ)آسمانی: 
وَ ):اندشود که هدایت یافتهتوفیقی است که شامل حال کسانی می

(. نوع چهارم: هدایتی است که 17)محمد:  (هُدىً اهْتَدَوْا زادَهُمْ الَّذِینَ
سَیَهْدیهِمْ وَ یُصْلِحُ بالَهُمْ وَ )شود:در آخرت به سمت بهشت انجام می

های چهارگانه به ( این هدایت6-5)محمد: (یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ
ای که اگر نوع اول حاصل نشود، باشند؛به گونهصورت ترتیبی می

 (2نوع دوم و سوم و چهارم نیز حاصل نخواهد شد.)
زبانی پیامبران خصوصاً قرآن کریم یکی از عوامل مهم هم

پیامبراسالم)ص( با قوم خود و نیز نازل شدن قرآن به زبان عربی 
را بیان دستورات الهی به شکلی آسان برای درک بهتر مردم و مبین 

که کند، در حالیها بیان میفهم قوم پیامبر)ص( جهت هدایت آن
فَإنَّمَا یَسَّرْنَاهُ ها دشمنانی بسیار خطرناک برای دین خدا بودند: )آن

 (.97( )مریم: دًّابِلِسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُ
منظور از تیسیر و آسان کردن نظر عالمه طباطبایی بر این است که 

آن، این است که آن را به لسان عربى، که لسان مادرى آن حضرت 
است، بر زبانش جارى کرد، پس آیه مورد بحث از این حقیقت خبر 

دهد که خداى تعالى قرآن را به زبان او جارى کرد، یعنى آسان مى
تبشیر و انذار مردم آسان باشد. اگر قرآن به آن حال که بود کرد تا 

ماند و او را به این صورت که )و اکنون نیز هست( نزد خدا باقى مى
رفت که داد هیچ امیدى نمىفعال هست عربى و خواندنیش قرار نمى

مردم آن را بفهمند و هم چنان على )بلند پایه(، و حکیم )غیر قابل 
 (. 9ند.)مافهم و تعقل( مى

ولْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إلَى الْخَیْرِ ویَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ویَنْهَوْنَ عَنِ )
 (.104عمران:( )آلالْمُنکَرِ وأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

عمل در همه شؤون دایر مدار علم است. هر زمان که علم قوى باشد 
یف باشد عمل هم ضعیف گیرد و هر زمان علم ضععمل قوت مى

گردد. پس هر زمان که علم، یک علم صالح باشد، عمل هم صالح مى
شود، و هر زمان که علم، فاسد باشد عمل هم فاسد مى
گردد.بنابراین علم و عمل، اثرى متقابل در یکدیگر دارند و وجه مى

که آیه، خیر و شر را معروف و منکر خوانده، این است که به این
ین، خیر معروف و شر منکر است، نه به حسب عمل حسب نظر د

 (9)خارجی.
 . کارکرد تربیتی:9

گوید: ربّ در اصل بمعنى تربیت است و بر فاعل بطور راغب می
طور اطالق فقط بر خداوند اطالق شود و ربّ بهاستعاره گفته می

 (2گردد که متکفّل به اصالح موجودات است.)می
حسنى است و مقام ربوبیّت خداوند را ربّ به معنى مربّى از اسماء 

گاه که در وصف خدا گفته شود: ربّ العالمین. کند یعنى آنروشن می
مراد پرورش دادن و تربیت کردن تمام موجودات است. در قرآن 

بنا بر نقل المعجم المفهرس  مجید بر خداوند سبحان اطالق شده
ها روشن که مضمون مجموع آن بیشتر از نهصد و شصت فقره است

کند که خداوند پرورش دهنده تمام موجودات است هم خلقت می
از جانب اوست و هم تربیت، بنابراین خالق و مربّى، فقط خداى 

 (6سبحان است.)
 (اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سُوالً أنْوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَ)

 (.36)نحل:
که مسأله اشاره است به این "بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُواللَقَدْ "جمله

بعثت رسول، امرى است که اختصاص به امتى ندارد، بلکه سنتى 
یابد، و مالکش هم است که در تمامى مردم و همه اقوام جریان مى

احتیاج است، و خدا به حاجت بندگان خود واقف است. و 
؛ بیان بعثت رسول است، و "جْتَنِبُوا الطَّاغُوتَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وا"جمله

معنایش این است که حقیقت بعثت رسول جز این نیست که بندگان 
خداى را به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت کند، زیرا امر 
و نهى از یک بشر به سایر افراد بشر، مخصوصا وقتى که آمر و ناهى 

ى ندارد، و معنایش الجاء رسول باشد جز دعوت عادى، معناى دیگر
 (.9و اضطرار تکوینى نیست. )

 (.44( )طه:فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أوْ یَخْشَى)
که در گفتگوى با فرعون از تندى و خشونت خوددارى کنند، این

ترین آداب دعوت است، که همین خویشتن دارى از تندى، واجب
 (.9شود)آیه متذکر میخداوند متعال در این 

چرا که دعوت به دین حق هرگز و در هیچ موردى لغو نیست، براى 
پذیرند اثر گذاشته و ایشان را در که در مردمى که آن را مىاین

پذیرند نیز اثر کند و در مردمى که آن را نمىسعادت تکمیل مى
چنان که خداى کند، همگذاشته ایشان را در شقاوتشان تکمیل مى

و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ و رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ و ) الى فرمود:تع
 (.9(. )82)إسراء: (الیَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلَّا خَسارًا

 "قَصد"( کلمه19)لقمان : (وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ)
به  "غَض"کلمهدر هر چیز به معناى حد اعتدال در آن است، و 

طورى که راغب گفته به معناى نقصان در نگاه کردن و صدا کردن 
است، و بنا به گفته وى غض صوت به معناى آهسته و کوتاه صدا 
کردن است،)مفردات راغب، ماده قص و غض( و معناى آیه این است 

روى را پیش گیر، و در صدایت کوتاه و ناقص که در راه رفتنت میانه
 (.9ساز؛ چرا که این از آداب سخن گفتن است)آن را پیشه 

 . کارکرد ترغیبی: 10
« ءُ: اتَّسَعَالشَّیْ رَغِبَ»رغب: اصل رغبت به معنى وسعت است. گویند 

باشد، معناى دوست داشتن، مایل بودن و « إلى»و « فى»رغب چون با 
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   و همکاران  رحمانی صمد  439

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

فَإذا )( 59توبه: ()راغِبُونَ إنَّا إلَى اللَّهِ) دهد مانند:حریص بودن می
« عن»( و چون با 8-7شرح: ( )فَارْغَبْ رَبِّکَ فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إلى

 وَ مَنْ)دهد، مانند: اعتنائى میگیرى و بىباشد معنى إعراض و کناره
 (2( )130)بقره:  (عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ یَرْغَبُ

 
(. خداوند در این آیه به پیامبرش 84)نساء: (الْمُؤْمِنِینَوَ حَرِّضِ )

اى که نسبت به غیر خودت دارى نماید که تنها وظیفهیادآوری می
این است که در امر جهاد تشویقشان کنى و مؤمنین را تحریک نمایى 
تا شاید خداى تعالى خطر کفار را کفایت و دفع نماید.چون او جز 

نان تکلیفى و مسئولیتى ندارد، هر اطاعت خودش و تحریک مؤم
 (9کسی خواست قبول کند، نخواست قبول نکند.)

(. مؤمنان در هر 65)أنفال: (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ) 
کنند اقدامشان ناشى از ایمان به خداست، و ایمان به اقدامى که مى

رى معادل آن نبوده و در برابر خدا نیرویى است که هیچ نیروى دیگ
آورد، چون بدست آوردن نیروى ایمان مبنى آن تاب مقاومت نمى

بر فهم صحیح است، و همین فهم صحیح صاحبش را به هر خلق 
سازد، و او را شجاع و با شهامت و اى متصف مىوخوى پسندیده

پرجرأت و داراى استقامت و وقار و آرامش قلب و وثوق به خدا 
ر که به هر تقدیآورد، چنین کسى اطمینان و یقین دارد به اینبار مى

چه کشته شود و چه بکشد بُرد با اوست، زیرا در هر دو تقدیر 
پاداشش بهشت است، و او در خود مصداقى براى مرگ به آن معنایى 

ادر بیند و بسیار نپندارند، نمىکه کفار معتقدند و آن را نابودى مى
تا پاى جان بر سر هواهاى خود پایدار بماند، است که دلى بى ایمان 

 (.9که مشاعرش را از دست داده باشد)مگر این
 . کارکرد فصاحتی:11

 "صاحةفَ الرجلُ فَصُحَ "شودفصاحت؛یعنی بیان و وقتی که گفته می
که صفت فرد یا کالم یعنی سخن او خوب و بیان او زیبا شد. وقتی

ت به معنای بلیغ و رسا اس "فَصِیح  مو کال فَصِیح رجل "گیردقرار می
شود به معنای زبان بدون می "فَصِیح لسان"که صفت زبانو وقتی

 (7گره و به دور از بندآمدن است. )
ى وفصیح کسفصاحت به معنى بیان و خلوص کالم از تعقید است 

 (6است که کالمش بیان کننده مقصود و خالى از تعقید باشد.)
ی لسان که مورد نظر قرآن کریم است کارکرد از جمله کارکردها

فصاحت و بالغت آن است که بیشترین تأثیر را بر شنوایی شنوندگان 
ند: اگذارد و به همین خاطر انبیاء در دعوتشان به آن توجه داشتهمی

وأخِی هَارُونُ هُو أفْصَحُ مِنِّی لِسَانًا فَأرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِی إنِّی )
 (.34()قصص : افُ أن یُکَذِّبُونِأخَ

نظر عالمه طباطبایی این است که تنها عامل درخواست همراه در 
این مأموریت، اهمیت فصاحت زبان است که حضرت موسی)ع( 

تر از من است، و زبانى گویاتر از من فرموده برادرم هارون فصیح
تصدیق دارد، پس او را به یاریم بفرست، تا صدق مرا در مدعایم 
ده و شکند، چون در حال خشم لکنتى که در زبانش بوده، بیشتر مى

 قَالَ رَبِّ إنِّی أخَافُ أنْ) مصدق آن این آیه از سوره شعراء است:
یُکَذِّبُونِ ویَضِیقُ صَدْرِی والیَنطَلِقُ لِسَانِی فَأرْسِلْ إلَى 

ام نهیو سپروردگارا من از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند (»هَارُونَ
شود و زبانم به قدر کافى گویا نیست )به برادرم هارون نیز تنگ مى

 (.13-12)شعراء:«رسالت ده( تا مرا یارى کند

ترس از تکذیب، تنگی : سه عذر آورده است )ع(در این بیان، موسى 
تر عدم روانی زبان بوده؛ که از همه مهم سینه و عدم روانی زبان،

طور که او را تکذیب بود، همانخاطر تکذیب چون اگر ترس به
  (9کردند.)کردند برادرش هارون را نیز تکذیب میمی
 . کارکرد تبیینی: 12

کشف و آشکار شدن چیزى است و معنى آن اعمّ از نطق  -البیان
است که ویژه انسان است، وسیله تبیین و روشن کردن چیزى را نیز 

 (3اند)بیان نامیده
 خبر دادن واضح -اند بیان بر دو گونه است: اوّلگفتهاى از علماء عدّه

ها و اشیائى که در حالى از حاالت بآثار و آشکار و روشن در پدیده
بیان در معنى خبر خواستن و کشف  -صنع خداوند داللت دارند. دوّم

از چیزى با پرسش کردن، و خبر گرفتن از آن یا با سخن گفتن یا 
 (.نوشتن یا اشاره کردن. )همان

زبانی پیامبران با اقوامشان را بیان قرآن کریم یکی از عوامل مهم هم
داند زیرا این آگاهی دادن از دستورات الهی برای گروه و قوم می

افتد و این لسان قوم در هر زمانی متفاوت است: طریق زبان اتفاق می
  (.4( )إبراهیم: لَهُمْ ا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَسُولٍ إلَّرْسَلْنَا مِن رَأومَا )

جا به معناى لغت است، و ضمیر در در این "لسان "کلمه
گردد، و به قوم بر مى "لهم"به رسول و در کلمه "قومه"کلمه

شود که: ما هیچ رسولى را نفرستادیم مگر به حاصل معنا چنین مى
زبان مردمش و به لغت و واژه ایشان تا بتواند احکام را براى آنان 

مقصود از ارسال رسل به زبان قوم خود، این است که  ند.بیان ک
ایم هر یک از اهل همان زبانى بوده که مأمور رسوالنى که فرستاده
که خودش از اهل همان محل اند، حال چه اینبه ارشاد اهل آن شده

که مانند لوط از اهالى سرزمین و از نژاد همان مردم باشد، و یا آن
ن قومش با ایشان سخن بگوید. درضمن دیگر باشد، ولى با زبا

ن اند یعنى پیغمبراپیغمبرانى که به بیش از یک امت مبعوث شده
اند را نیز دعوت اولوا العزم، اقوامى که اهل زبان خود نبوده

زبان  "سریانى"که خود،کردند، مثالً حضرت ابراهیم)ع( با اینمى
 "کهبا اینبود عرب حجاز را به عمل حج دعوت نمود، و موسى)ع( 

بودند به ایمان به خدا  "قبطى "بود، فرعون و قوم او را که "عبرى
دعوت فرمود، و پیغمبر بزرگوار اسالم)ص( هم یهود عبرى زبان و 
نصارى رومى زبان و غیرایشان را دعوت فرمود، و هر که از ایشان 

پذیرفت، همچنین دعوت نوح، که آورد ایمانش را مىکه ایمان مى
ه لأمس بنابراین شود.ریم، عمومیت دعوت او استفاده مىاز قرآن ک

معجزه و یک امر غیرعادى  ارسال رسل و دعوت دینى را بر اساس
بنا نگذاشته، ایشان را فرستاده تا به زبان عادى که با همان زبان در 

د، فهماننکنند و مقاصد خود را به دیگران مىمیان خود گفتگو مى
ر د با قوم خود صحبت کنند و مقاصد وحى را نیز به ایشان برسانند.

وأنْزَلْنا إلَیْکَ ) فرماید:اى که مىاین صورت معناى این آیه و آیه
و ما ذکر را به تو نازل کردیم تا » (الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَیْهِمْ

 :نحل«)براى مردم بیان کنى که چه چیز به سویشان نازل شده
 (یکى خواهد بود. 44

در همین راستا در کتاب خصال جابربن عبداهلل حدیثی را از قول 
ومَنَّ عَلَیَّ رَبِّی فَقَالَ: یا مُحَمَّدُ قَدْ أَرْسَلْتُ ) کند:پیامبر)ص( روایت می

کُلَّ رَسُولٍ إلَى أُمَّتِهِ بِلِسَانِهَا وأَرْسَلْتُکَ إلَى کُلِّ أَحْمَرٍ وأَسْوَدٍ مِنْ 
 (.8«)(خَلْقِی
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 است که در اشعار شعرا هم نمود کرده است: زبانی تا جاییتأثیر هم
 د جداهرکه او از هم زبانی ش

 بی زبان شد، گرچه دارد صد نوا
 

 نتیجه گیری
ایی الهی قرآن، با ذات صادق و بنیاد قدسی، آیت و نشانه زبان در

های اجتماعی است. در جریان جمله واقعیت ها ازاست. تفاوت زبان
چون عرضی بر ذات قدسی زبان، سایه اجتماعی شدن، فرهنگ هم

)دروغ، ریا، خشونت و ...( در هایی افکنده و همین امر منشاء آسیب
ایی که شرایع و طرایق رغم چنین خطر عمدهکاربست زبان است. علی

چون حافظه صادق نماید؛ گفتمان صدیقین همرا نیز تهدید می
( وحی) گریزپای و خفی امر رهاورد حافظ تاریخی، -جمعی
خور فصاحت زبان در رسالت رسوالن اگرچه اهمیتی در .است

اما این امر با عدم تمایزگذاری، میانه جمعیت سالم و توجه دارد؛ 
معلول و فصیح و غیر فصیح توأم است. در نتیجه راه برابر فصیح )ابر 

ژگی تر شدن ویگردد. برجستههای فاشیستی( بسته میگراییانسان
؛ زمینه زبانی و قالب فصاحت و روشنی زبان عربی )عربی مبین(

بینی  فهمی )خود برتر داشته و راه بر کجشناختی قرآن را بیان زیبایی
شود. زیرا تنزیل وحی در و خود شیفتگی قومی( عرب نیز بسته می

سنت الهی به طور طبیعی، مبتنی بر زبان هر قومی است. از این روی، 
تنزیل قرآن به زبان عربی و تاکید بر آن، به معنی استیال بخشی عرب 

 ی از جمله قرآن، به زبان اقوام؛تنزیل کتب آسمان بر مسلمانان نیست.
مخل محتوای توحیدی وحی نیست؛ قرآن آشکارا مرزبندی اسالم با 
فرهنگ و زبان عرب را خلق، تبیین و برجسته نموده است؛ لذا 
تصور مطابقت قرآن با عربیت و تایید و بازتولید آن، توسط وحی 

یامت از آن جا که بنا به اعتقاد مسلمانان مردم در ق ممکن نیست.
شوند، خداوند برای بازپرسی اعمال خویش در حضور الهی ظاهر می

دهد که مراقب اعمال خود باشیم در روزی که حتی به ما هشدار می
 .دهندزبان، دست و پا هم برای اعمال ما شهادت می
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