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رابطه، تأثیر و کارکرد زبان و تفکر 
از دیدگاه قرآن کریم دکتر خدیجه احمدی 

بیغش
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
kh.ahmadi@modares.ac.ir که اســت  تفکر  و  زبــان  انسان؛  به  خداوند  ودیعه ی  دو  چکیده: 

گرفته شوند، در تعالی انسان نقش  گر به خوبی شناخته و به کار  ا
و  با هم  این دو  رابطه ی  زمینه ی  در  با مطالعه  دارنــد.  به سزایی 
کدام بر دیگری مصالح و مفاسد این دو توانایی را خواهیم  تأثیر هر 
زبانشناسان  و  روانــشــنــاســان  مسأله،  ایــن  بــا  رابــطــه  در  شناخت. 
نیز  اسالمی  پژوهشگران  بین  در  کرده اند،  ارائه  نظریاتی  بسیاری، 
با محوریت قرآن پرداخته  بر تفکر  تأثیر زبان  از جنبه ی  به مسأله 
شده  دیــده  کم تر  تفکر  و  زبــان  جانبه  دو  رابطه ی  اما  اســت.  شده 
سوال  این  به  پاسخ گویی  درصــدد  حاضر  پژوهش  ایــن رو  از  است. 
است میان زبان و تفکر چه رابطه ای برقرار است. بررسی توصیفی 
که نه تنها زبان و تفکر با هم  کی از آن است  تحلیلی این مسئله حا
گذاشته  مرتبط هستند، بلکه تفکر به صورت مستقیم بر زبان تأثیر 
و زبان نیز بر تفکر تأثیر می گذارد. اما نکته ی اساسی در این بحث 
که زبان و تفکر  گرفته  که نظر خداوند بر این اصل قرار  این است 
باهم و به طور مقارن استفاده شوند، به خصوص در تالوت قرآن، 
گردد. به منظور بررسی رابطه  تا رسیدن به هدف واالی فالح آسان 
کدام در محضر قرآن  دو جانبه این دو مقوله ابتدا به شناخت هر 
پرداخته شد. سپس به اصل وجود این ارتباط و بعد به طور مجزا 
به تأثیر تفکر بر زبان و تأثیر زبان بر تفکر با مد نظر قرار دادن دالیل 
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مقدمه.  

که امکان تولید و زایش در جامعه و  زبان و اندیشـه به عنوان دو توانایی در بشـر 

ح  نـزد فـرد را داراسـت و نیـز امـکان انتقال به دیگر افـراد و اقوام را فراهم می کند، مطر

کندکـه در پیشـبرد  کمـک  اسـت. شـناخت انسـان از ایـن دو توانایـی می توانـد او را 

کنـد. لـذا شـناخت ایـن دو ابـزار و توانایی برای انسـان  علـم و تکامـل خـود بهتـر عمـل 

کـه زبـان و تفکـر چـه ارتباطـی بـا هـم  ضـروری می نمایـد و ایـن سـؤال پیـش می آیـد 

کـه مضـرات ایـن  دارنـد. شـناخت ایـن ارتبـاط، بشـر را بـه ایـن هـدف نزدیـک می کنـد 

ع پیوسـتگی و تأثیـر و تأثـرات را بشناسـد و فوایـد آن را بفهمـد و در زندگـی و حتی در  نـو

گسـترش رسـانه های  کـه بـا  درمـان بـه ویـژه از بعـد روحـی از آن بهـره بگیـرد. امـروزه 

جمعـی و فضـای مجـازی، برخـی قدرت هـا دسـت بـه تغییـر ذائقـه ی ملت هـا می زنند 

و حتـی فرهنـگ یـک قـوم را دسـت خوش تغییـر قـرار می دهنـد.

روانشناسـان بـرای بهره گیـری از ایـن تأثیـرات متقابـل در بهبـودی بیمارانشـان 

تـا  نیـز  ایـن مسـأله پرداخته انـد. متأخریـن  بـه  کـودکان  و رشـد  تربیـت  امـر  نیـز در  و 

کـه در درمـان برخـی خلقیـات و  بـه ایـن حـد ایـن تأثیـر و تأثـرات را پررنـگ یافته انـد 

برخـی تفکـرات منفی گرایانـه و نیـز در پرخاشـگری ها و تظاهـرات رفتـاری نامناسـب 

اجتماعـی، بـر تکـرار جمـالت بـا بـار معنایـی دلخـواه در رسـانه ها روی آورده انـد. بایـد 
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گفـت، حتـی سیاسـتمداران بـا صـالح رسـانه های جمعـی و فضـای مجـازی بـر پایـه ی 

همیـن تأثیـرات دسـت بـه تغییـر تفکـرات اجتماعـی و تغییـرات در حـوزه ی فرهنـگ 

گفتـاری و رفتـاری در جوامـع می زننـد. بنابرایـن ضـروری می نمایـد بـه ایـن سـؤاالت 

کـه: ارتبـاط بیـن زبـان و تفکـر از دیـدگاه قـرآن و سـنت چیسـت؟ تفکـر  پرداختـه شـود 

چـه تأثیـری بـر زبـان دارد؟ زبـان چـه تأثیـری بـر تفکـر بشـر دارد؟

بنابـر ایـن مـا در ایـن تحقیـق به بررسـی این دو عنصر حیاتی در زندگی بشـر، رشـد 

کـدام بـر دیگـری با در نظـر گرفتن  و تعالیـش خواهیـم پرداخـت. ونیـز بـه تأثیـرات هـر 

شـواهد و قرایـن قرآنـی، خواهیم پرداخت.

پیشینه ی تحقیق.  

در زمینـه ی رابطـه ی زبـان و تفکـر، کتاب هـا و مقاالتـی به وفور یافت می شـود که 

ع پرداخته اند. از جمله می توان به ویگوتسـکی اشـاره کرد  از ابعـاد مختلـف بـه موضـو

کـودک و روان شناسـی  کـرده اسـت. او از منظـر رشـد  کـه در ایـن زمینـه نظریـه ای ارائـه 

کتـاب زبـان و  بـه مسـأله پرداختـه اسـت )سـیف، ۱۳۶۸ ش، ص ۸۶( می تـوان بـه 

کـه در  گاه اشـاره نمـود  تفکـر نوشـته آقـای محمـد رضـا باطنـی )۱۳۷۳(، انتشـارات آ

گـون زبـان پرداختـه اسـت و در یکـی از ایـن مقـاالت  گونا آن طـی مقاالتـی بـه ابعـاد 

ع می پـردازد. او از بعـد زبان شناسـی بـه مسـأله ورود پیـدا می کنـد.  بـه همیـن موضـو

کـه  معناشـناختی،  تحلیلـی  قرآنـی،  رویکـردی  تفکـر؛  و  زبـان  مقالـه ی  همین طـور 

توسـط جمعـی از نویسـندگان )۱۳۹۵( مجلـه پژوهش نامـه تفسـیر و زبـان قـرآن تهیـه 

کـه ارتبـاط بیـن زبـان و تفکر را از سـوی تأثیر زبان بر تفکـر از دیدگاه قرآن  شـده اسـت، 

کلیـد واژه ی »قـول« بررسـی نموده انـد. امـا بررسـی دو جانبـه ایـن تأثیـر  بـا محوریـت 
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یعنـی تأثیـر تفکـر بـر زبـان و تأثیـر زبان بـر تفکر از دیدگاه قرآن، بحثی اسـت که در این 

گرفـت. روش مـا در ایـن تحقیـق، توصیفـی تحلیلی با  مقالـه مـورد توجـه قـرار خواهـد 

کتاب خانـه ای بـا محوریـت قـرآن می باشـد. اسـتفاده از منابـع 

رابطه ی زبان و تفکر.  

هنـگام  انسـان  کـه  بودنـد  رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  وسـطی  قـرون  زبان شناسـان 

کالم بـاز شـود.  گفتـن  گفتـن از سـه مرحلـه ی پیاپـی می گـذرد، تـا زبانـش بـه  سـخن 

ایـن سـه مرحلـه عبارتنـد از: الـف( وجـود چیزهـای مـادی و غیـر مـادی در اطـراف مـا؛ 

ب( درک ایـن مظاهـر توسـط انسـان؛ ج( بیـان نمودن این مظاهـر برای دیگران )پور 

آقاسی، ۱۳۷۸ ش، ص ۷۶( برای تبیین رابطه ی زبان و تفکر در مرحله ی نخست 

گفتـه نماند  بایـد شـناخت درسـتی از دو عنـوان زبـان و تفکـر بـه دسـت آوریـم. البتـه نا

کـه نیـاز بـه دقـت بیشـتر  کاربـرد و معانـی می باشـد  کـه ایـن دو واژه در قـرآن دارای 

خواهـد داشـت، لـذا ابتـدا بـه شـناخت ایـن دو واژه می پردازیـم:

زبان.   .  

زبـان در لغـت بـه معنـای عضـو تکلـم یـا لغـت خـاص بـوده و در اصطالح اساسـًا به 

گفتـه می شـود، هرچنـد بـه پیـروی از اثـر  عضـو ماهیچـه ای و اساسـی ترین ابـزار تکلـم 

همیـن معنـای اصطالحـی بـه مجموعـه ی توانایی هـای انسـان و یـا هـر قـوم و ملیـت 

در ایجـاد ارتبـاط بـا مخاطـب اطـالق می گـردد. بنابرایـن زبـان ویژگـی منحصـر بـه فرد 

ایجـاد  ارتبـاط  بیـرون  بـا محیـط  بـه نحـوی  تمـام موجـودات  بلکـه  انسـان نیسـت، 

می کننـد. ایـن ارتبـاط یـا در قالـب آواهـا و عالئـم و یـا اشـارات اسـت، هـر چنـد سـاختار 

کـه  گرفـت  ایـن ابـزار در انسـان بسـیار متکامل تـر و مترقی تـر اسـت. می تـوان نتیجـه 
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زبـان مجموعـه ای بـه هـم پیوسـته از نشـانه های مرتبـط بـرای ارتبـاط بـا مخاطـب 

اسـت. زبـان، یکـی از توانایی هـای ذهـن انسـان بـرای ایجـاد ارتبـاط و انتقـال پیـام 

گفتار، نمود آوایی و ظهور خارجی این توانایی اسـت )باطنی، ۱۳۷۳  اسـت. تکلم و 

ش، ص ۱۱۲( مـا حتـی هنگامی کـه در خلـوت خویـش در حـال اندیشـیدن هسـتیم 

کسـی سـخن نمی گوییـم، بـاز هـم از توانایـی سـخن برخورداریـم و از آن بهـره  و بـا 

گفتـاری در میـان باشـد )سـعیدی روشـن، ۱۳۹۵ ش، ص ۹(. می گیریـم؛ بـی آنکـه 

کاربردزباندرقرآن

گـره از زبانـم بگشـای. لسـان یـا  >َو اْحُلـْل ُعْقـَدًة ِمـن ِلسـاِنی< )طـه، ۲۷( یعنـی: و 

گفتن  زبان عضو معروف بدن و نیروی آن اسـت، یعنی به من نیروی زبان و سـخن 

کـن زیـرا عقـده در عضو طبیعی موسـی؟ع؟ نبـوده بلکه در نیـروی بیان او  کامـل عطـا 

گره بوده اسـت. هر قومی، زبانی  کاسـتی و عقده و  که همان نطق و سـخنوری اسـت 

ْلواِنُکم< )الروم، ۲۲( 
َ
ْلِسـَنِتُکْم َو أ

َ
ویـژه ی خویـش را دارد. لـذا می فرماید: >و اْخِتالُف أ

در ایـن آیـه، اختـالف در زبان هـا اشـاره بـه اختـالف لغـات و اختـالف تلفـظ و نغمه هـا 

کـه  کلمـات هسـت  کـه آهنـگ و تلفظـی در  انسـانی نغمـه ای  بـرای هـر  زیـرا  اسـت، 

کـه چشـمان  گوش هـا آن را تمیـز می دهنـد. چنان کـه در صورت هـا نیـز چنیـن اسـت 

آن را از هـم بـاز می شناسـند )راغـب اصفهانـی، ۱۳۶۹ ش، ج ۴، ص ۱۳۳( بنـا برایـن 

گفتـن و نطـق و نیـز انـواع لغـت، مثـل فارسـی و عربـی بـا لفـظ  معنـای توانایـی سـخن 

کریم اسـتفاده شـده اسـت. لسـان در قرآن 

که از  واژه ی »َقـْول« بـه چنـد معنـا بـه کار مـی رود. از جملـه؛ سـخن، همـان چیـزی 

کـه در نفـس و جـان آدمی قبل  اسـم و فعـل و حـرف تشـکیل می شـود. بـه چیـزی هـم 
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کـه خود  کـردن بـا لفـظ متصـور می شـود قـول گوینـد[ کلمـات متصـور در ذهـن  از بیـان 

ُبَنـا اهَّلل< )مجادلـه، ۸(. یعنـی: در  ْنُفِسـِهْم َلـْو ال ُیَعّذِ
َ
گفتـن اسـت >َو َیُقوُلـون ِفـی أ آغـاز 

گفته هایمـان عـذاب نمی کنـد؟! دل می گوینـد: چـرا خداونـد مـا را بـه خاطـر 

کـه در اعتقادشـان هسـت هم چـون قـول قـرار داده و بیـان کرده اسـت  پـس آنچـه 

ب< )الکهـف، ۶۸( نیـز در معنـای الهـام بـه کار رفتـه  ْن ُتَعـّذِ
َ
ـا أ >ُقْلنـا یـا َذا اْلَقْرَنْیـِن ِإّمَ

َتْینـا طاِئِعیـن< )فصلـت، ۱۱( 
َ
گفتـن بـه صـورت الهـام بـوده >قاَلتـا أ اسـت. این گونـه 

آن را قـول نامیـده اسـت و گفته انـد در آیـه این گونـه گفتن هم در مورد زمین و آسـمان 

بـه صـورت تکوینـی و تسـخیری از سـوی خـدای تعالـی اسـت نـه بـه خطـاب نمـودن 

کـه بـر آنها وارد شـده باشـد. و همین معنا را در خطـاب خداوند به جهنم هم  ظاهـری 

می بینیـم )راغـب اصفهانـی، ۱۳۶۹ ش، ج ۳، ص ۲۶۳( واژه ی قـول در امثـال ایـن 

دو آیـه اخیـر بـا توجـه بـه قراینـی که در آیـه می یابیم معانـی دیگری نیـز می یابد که در 

کـه قـول را در معنـای الهـام بیـان می دارد  تفسـیر آیـات بـه آن توجـه می شـود و آیـه ای 

ع داشـته باشـیم  کوتـاه بـه ایـن موضـو کـه اشـاره ای هـر چنـد  بـه ایـن سـبب بیـان شـد 

کـه خداونـد گاهـی معنـا را بـر قلـب القـا می کنـد بدون کمـک از زبان و حـال اینکه پس 

کـه اتخـاذ زبانـی  از بـه وجـود آمـدن آن معنـا در قلـب، ایـن خـود ذهـن و قلـب اسـت 

بـرای بیـان آن معنـا می کنـد، مثـل احادیـث قدسـی.

کـه انسـان تولیـد می کنـد تـا معنـا و  واژه ی لفـظ را نیـز راغـب در معنـای صدایـی 

 َلَدْیـِه َرِقیـٌب َعِتیـٌد< 
َّ

فکـر خـود را انتقـال دهـد بیـان می نمایـد >مـا َیْلِفـُظ ِمـْن َقـْوٍل ِإال

)ق، ۱۸( یعنـی: انسـان از زمـان حیـات و پایان آن سـخنی بر زبـان نیاورده مگر اینکه 

گاهنـد. همراهـان او بـر آن آمـاده و آ
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تفکر.   .  

اندیشـه، همـان تفکـر اسـت، بـه معنـای تأمل. به عبارت دیگر فکـر، اعمال نظر و 

تدّبـر اسـت بـرای بـه دسـت آوردن. در قامـوس قرآن آمده اسـت: »اْلِفْکـُر: اعمال الّنظر 

في الّشـی« )قرشـی، ۱۳۶۱ ش، ج ۵، ص ۱۹۹( در المصباح المنیر آمده: »اْلِفْکُر ترّدد 

القلب بالّنظر«)فیومی، ۱۳۸۶ ش، ص ۲۱۳(:

گفتـه فکـر در لغـت بـه معنـای تأمـل واقعیـات و عبـرت هـا اسـت  در لسـان العـرب 

المعانـی« و در اصطـالح  الّتـردد لطلـب  )ابـن منظـور، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۶۵(. »و 

گردنـد  کـه مـالزم بـا آن هاینـد معلـوم  سـیر در معلومـات موجـود اسـت تـا مجهوالتـی 

گونـه فعالیـت ذهنـی  )الشـعرانی، ۱۳۹۸ ش، ج ۲، ص ۲۷۰( امـا تفکـر در اینجـا هـر 

اعـم از تصـور، تصدیـق، خیـال، آرزو و غیـره )شـریعتمداری، ۱۳۷۲ ش، ص ۳۸۴-

۳۹۳( بنابرایـن هـر آنچـه از فعـل و انفعـاالت ذهـن در هر مرحله ای که باشـد، در واقع 

کـه ممکـن  گسـترده و عـام از تفکـر اسـت  جزیـی از تفکـر را رقـم می زنـد. ایـن معنـای 

کـه در بخـش بعـد  گـردد. همان طـور  اسـت بـه فراخـور حیطـه ی مـورد بحـث تنگ تـر 

گفـت. خواهیـم 

کاربردتفکردرقرآن

کـه در رابطـه بـا تفکر در بخش قبل عنوان شـد، شـاید عام تر از  تعریـف اصطالحـی 

کـه مـا در قـرآن می بینیـم. علمـای قرآن پـژوه در تعریـف تفکـر قـدری  آن چیـزی باشـد 

آورده:  این گونـه  کـه  اصفهانـی  راغـب  جملـه  از  پرداخته انـد.  ع  موضـو بـه  خاص تـر 

ـُر: جـوالن تلـک القـّوة بحسـب نظـر 
ُ

َفّک »اْلِفْکـَرُة: قـّوة مطرقـة للعلـم إلـی المعلـوم، و الّتَ

یقـال  الحیـوان، وال  ـُروا؛ لإلنسـان دون 
َ

َتَفّک  
َ

ال َو  اهَّلِل  ِء 
َ

آال ِفـی  ـُروا 
َ

َتَفّک العقـل، و ذلـک 
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إال فیمـا یمکـن أن یحصـل لـه صـورة فـي القلـب« )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص 

کـه انسـان ها را بـه تفکـر در آیـات الهـی و آسـمان ها و  ۶۴۳( ایشـان در ادامـه آیاتـی 

زمیـن و آنچـه از نشـانه های خداونـد اسـت، فـرا می خوانـد را بـه عنـوان شـاهد تعریـف 

کمـک حدیـث  کـه راغـب علیـه الرحمـة از واژه ی تفکـر بـه  خـود مـی آورد. تفسـیری 

فـوق نمـوده همـان معنـی اسـت که فالسـفه بـرای تفکـر نموده اند؛ یعنـی تفکر عبارت 

اسـت از جوالن خاطر و اندیشـه در صورت ذهنی به سـوی شـیء محسـوس خارجی، 

و برگشـت فکـر از آن شـیء بـه آن خاطـره، ایـن رفـت و برگشـت اندیشـه بـرای اثبـات 

شـیء محسـوس را تفکـر گوینـد و تـا از چیـزی اثـر ذهنـی در وجـود انسـان نباشـد اصواًل 

اندیشـه و تفکـر در بـاره ی آن چیـز بی اسـاس اسـت و چـون بشـر تصـوری از ذات و 

وجـود خـدا در ذهـن نمی توانـد داشـته باشـد پس تفکـر در باره ی او نا ممکن اسـت اما 

کـه محسوسـند بخوبـی می توانیـم بیاندیشـیم و بـه وجـود مؤثر  در آثـار و آیـات خلقـت 

کنیـم )خسـروی حسـینی، ۱۳۶۹  کل وجـود عالـم پـی ببریـم و شناسـایی حاصـل  در 

ش، ج ۳، ص ۸۷(.

عالمـه طباطبایـی در المیـزان، جایـگاه تفکـر را این چنیـن بیـان می نماینـد: هیـچ 

تردیـدی نداریـم در اینکـه حیـات انسـانی، حیاتـی اسـت فکـری، نـه چـون حیوانـات 

کـه مـا آن  ک  غریـزی و طبیعـی، زندگـی بشـر سـامان نمی گیـرد مگـر بـه وسـیله ی ادرا

کـه هـر قـدر فکـر  را فکـر می نامیـم و از لـوازم فکـری بـودن زندگـی بشـر یکـی ایـن اسـت 

صحیح تـر و کامل تـر باشـد قهـرًا زندگـی انسـانی اسـتوارتر خواهـد بـود. ایشـان در ادامه 

کـه تفکـر اسـتوار باعـث زندگـی اسـتوار خواهـد شـد،  آیاتـی را بـرای دلیـل ایـن سـخن 

اِس  ْحَیْینـاُه َو َجَعْلنـا َلـُه ُنورًا َیْمِشـی ِبـِه ِفی الّنَ
َ
کاَن َمْیتـًا َفأ  َو َمـْن 

َ
می آورنـد، از جملـه: >أ

ٍج ِمْنها< )األنعام، ۱۲۲( یعنی: آیا کسـی که مرده  ُلمـاِت َلْیـَس ِبخاِر
ُ

َکَمـْن َمَثُلـُه ِفـی الّظ



95 رابطه، تأثیر و کارکرد زبان و تفکر از دیدگاه قرآن کریم

کردیـم و برایـش نـوری قـرار دادیـم تـا بـا آن نـور در بیـن مـردم  بـود سـپس زنـده اش 

ج شـدنی از آنهـا  کـه خـار کـه در ظلمت هایـی قـرار دارد  کسـی اسـت  کنـد، مثـل  مشـی 

نیسـت. برایش 

ِذیـَن ال َیْعَلُمـوَن< )زمـر، ۹( و 
َ
ِذیـَن َیْعَلُمـوَن َو اّل

َ
و نیـز فرمـوده ی >َهـْل َیْسـَتِوی اّل

وُتـوا اْلِعْلـَم َدَرجـاٍت< 
ُ
ِذیـَن أ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ِمْنُکـْم و اّل

َ
هم چنیـن فرمـوده ی >َیْرَفـِع اهَّلُل اّل

کـه ایمـان آورده انـد بـاال می بـرد و کسـانی  )مجادلـه، ۱۱( یعنـی: خـدا کسـانی را از شـما 

کـه موفـق بـه علـم شـدند، درجاتـی برتـری می دهـد. را 

ولِئـَک 
ُ
ْحَسـَنُه، أ

َ
ِبُعـوَن أ ِذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل َفَیّتَ

َ
ـْر ِعبـاِد اّل و بـاز می فرمایـد: >َفَبّشِ

ْلبـاِب< )زمـر، ۱۸( یعنـی: بـه بنـدگان مـن 
َ ْ
وُلـوا األ

ُ
أ ولِئـَک ُهـْم 

ُ
أ ِذیـَن َهداُهـُم اهَّلُل َو 

َ
اّل

گـوش می دهنـد و از بهترینـش پیـروی می کننـد، بشـارت ده  کـه هـر سـخنی را  آنهـا 

کـرده و همانـان خردمندان انـد  کـه خـدای تعالـی هدایتشـان  کسـانی هسـتند  کـه آنهـا 

کـه می بینیـم خداونـد در ایـن  )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۵، ص ۴۱۴( همان طـور 

کـه  کـه باعـث روشـنی راه می شـود و انسـانی  آیـات تفکـر را چـون نـوری بیـان می کنـد 

کـه نتیجـه ی تفکـر اسـت رسـیده  کـرده و بـه علـم  از ایـن قـوه ی خـدادادی اسـتفاده 

از آنجـا  کثـرت علـم و  کثـرت تفکـر را مایـه ی  بـا غیـر عالـم یکـی نمی دانـد.  باشـد را 

کـه عنـوان کردیـم خداوند  باعـث باالرفتـن درجـات بیـان مـی دارد و در آخریـن آیـه ای 

کـه پـس از شـنیدن سـخنان و اقـوال تفکـر می کننـد و بعـد بهتریـن آن را  کسـانی  بـه 

آنـان هدایـت یافته انـد و صاحبـان عقـل و  کـه  انتخـاب می کننـد، بشـارت می دهـد 

کوچک تـری اسـت. بلکـه  اندیشـه اند. بنابرایـن تفکـر در آیـات قـرآن دارای دایـره ی 

نتیجـه  بـه  مرحلـه ی  در  ذهـن  انفعـاالت  و  فعـل  گفـت:  خالصـه  بیـان  بـه  می تـوان 

کـه تفکـر قرآنـی را رقـم می زنـد. چرا که مثـاًل خیال و تصـورات ذهنی در  رسـیدن اسـت 
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حیطـه ی مرحلـه قبـل از تفکـر قرآنـی هسـتند. البتـه ایـن نظـر در رابطه بـا واژه ی تفکر 

کلـی زبـان در نفـس انسـان  صـدق می کنـد و در رابطـه بـا آنچـه سـخن وکالم و بـه طـور 

ک اشـاره نکرده اسـت.  ک اسـت، قـرآن در همه جـا بـه خود ادرا کـه ادرا ایجـاد می کنـد 

 َمْعُروفـًا<. خداونـد 
ً

کـه بـا نرمـی و خـوش >َو ُقوُلـوا َلُهـْم َقـْوال بـه طـور مثـال در آیاتـی 

دسـتور می دهـد بـا والدیـن چگونـه سـخن بگوییـد، یا بـا یتیم چطـور زبانی بـا یتیمان 

گـر اینهـا  کـه دسـتور بـه قـول سـدید می فرماینـد ا سـخن بگوییـد. و یـا در بیـان الهـی 

تأثیـری بـر مخاطـب نداشـت چـرا بایـد در نحوه ی سـخن گفتن این چنین دسـتوراتی 

وارد شـود. بنابراین ما از نفس این دسـتورات متوجه می شـویم زبان یکی از راه های 

کـه اعـم از احساسـات و تفکـر انسـان اسـت. بنابرایـن در  کلـی اسـت  کات جزئـی و  ادرا

قـران بـا اشـاره ی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه رابطـه ی زبـان و تفکـر پـی می بریـم. از 

گردید با توجـه به مطلبی  آیـه ی هجدهـم سـوره ی الزمـر که در سـطرهای بـاال عنوان 

ِذیـَن َیْسـَتِمُعوَن اْلَقْوَل< نیـز می توان 
َ
کـه >اّل کـه قبـال در رابطـه بـا لفـظ قول بیان شـد، 

همیـن معنـا را دریافـت. یکـی از مصادیـق معنـای زبـان اسـت، و نیـز ایـن قسـمت از 

کـه جـِزء او لوالبـاب شـدن اسـت، نتیجـه  کـه نتیجـه اتبـاع احسـن را بیـان می کنـد  آیـه 

گـوش دادن بـه سـخنی و تفکـر در آن و سـپس انتخـاب بهتریـن آن در  کـه  می گیریـم 

کـه زبـان و تفکـر را جـدا از هـم  ارتبـاط تنگاتنـگ هسـتند. بنابرایـن ایـن قـول برخـی 

کـه مرتبـط بـودن زبان و تفکـر از دیدگاه  دانسـته اند از دیـدگاه قـرآن غلـط اسـت. حـال 

کـدام از جهـات دوگانـه ایـن رابطـه یعنـی؛ تأثیـر تفکـر  قـرآن مشـخص اسـت بـه هـر 

بـر زبـان و تأثیـر زبـان بـر تفکـر را از منظـر قـرآن بررسـی می کنیـم و ابتـدا بـه نظریـات 

کوتـاه می نماییـم. روانشناسـان و زبانشناسـان اشـاره ای 

اینکـه تفکـر بـر زبـان مقدم اسـت یا بالعکـس و تأثیر هر کدام بـر دیگری و نحوه ی 



97 رابطه، تأثیر و کارکرد زبان و تفکر از دیدگاه قرآن کریم

کـه بـدان پرداختـه شـده اسـت و در ایـن بـاره چهـار نظـر وجـود  آن مسـاله ای اسـت 

ع تفکـر مـا اسـت و یـا در تفکـر اثـر دارد. ب( تفکر  دارد: الـف( زبـان، تعیین کننـده ی نـو

ع سـخن گفتن نشـان دهنده ی تفکر ما اسـت. ج( زبان  گـذار اسـت و نـو بـر زبـان تأثیـر 

کم کـم بـا هـم مرتبـط شـده و  کودکـی،  و اندیشـه، مسـتقل از هـم هسـتند تـا در زمـان 

وابسـته بـه هـم می شـوند. د( زبـان و اندیشـه مسـتقل از هـم عمـل می کننـد )نیـک 

کتـاب زبـان و تفکـر خویـش بـا نگاهـی بـه نظـر  النـد، ۱۳۸۷ ش، ص ۱۴( باطنـی در 

خ  کـه در انـدام صوتـی ر گفتـن  کـه بیـان مـی دارد تفکـر چیـزی غیـر از سـخن  افالطـون 

می دهـد، نمی باشـد، ایـن دیـدگاه را افراطـی می دانـد )همـو، ۱۳۶۹ ش، ص ۱۱۶( و 

گـذار بـر تفکـر نیسـت امـا توانایـی  کـه زبـان تنهـا عامـل تأثیـر  باالخـره نتیجـه می گیـرد 

کـه در مراحل مجرد  تفکـر را در انسـان بـه نحـو معجـزه آسـایی بـاال می برد. بـه طوری 

از تفکـر، زبـان و اندیشـه قابل تفکیـک از هـم نیسـتند و اینجـا زبـان همـان تفکر اسـت 

گانه ی تأثیر هر کدام  )همـان، ص ۱۲۲(. حـال صحـت ایـن نظریات را با بررسـی جدا

بـر دیگـری از دیـدگاه قـرآن می سـنجیم:

تأثیر تفکر بر زبان از دیدگاه قرآن.  

کـه  می کنیـم،  آغـاز  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  گهربـار  کالم  از  بخـش  ایـن  در  را  سـخن 

فرمودنـد: »المـرء مخبـوء تحـت لسـانه«. )ابن بابویـه، ۱۴۴۰ ق، ص ۴۴۷( یعنـی: 

گفتن آشـکار می گردد. لذا  شـخصیت هر انسـان، زیر زبان او مخفی اسـت و با سـخن 

کـه  ع سـخن گفتـن او تأثیـر می گـذارد. اینـج اسـت  ع تفکـر انسـان اسـت بـر نـو آنچـه نـو

گیـری نمـوده و فرمـوده: تـا مـرد سـخن نگفتـه باشـد  شـاعر از همیـن سـخن مولـی وام 

عیـب و هنـرش نهفتـه باشـد.
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گسـترده ای را تأییـد می نمایـد:  خداونـد تبـارک نیـز در آیـات فراوانـی چنیـن تأثیـر 

ُقـوا اهَّلَل َو ُقوُلـوا َقـْواًل َسـدیدًا؛ ُیْصِلـْح َلُکـْم  ذیـَن آَمُنـوا اّتَ
َ
َهـا اّل ّیُ

َ
از جملـه در ایـن آیـه >یـا أ

ْعماَلُکْم َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو َمْن ُیِطِع اهَّلَل َو َرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظیمًا< )األحزاب، 
َ
أ

کنیـد و سـخن  کـه ایمـان آورده ایـد! تقـوای الهـی پیشـه  کسـانی  ۷۱ و ۷۰( یعنـی: ای 

کـس  گناهانتـان را بیامـرزد؛ و هـر  کنـد و  کارهـای شـما را اصـالح  حـق بگوییـد تـا خـدا 

کنـد، بـه رسـتگاری عظیمـی دسـت یافته اسـت! اطاعـت خـدا و رسـولش 

کـه نوعـی تفکـر عمیـق اسـت اشـاره دارد و  کـه خداونـد ابتـدا بـه تقـوا  می بینیـم 

ع تفکـر بـر خواهـد آمـد اشـاره می کنـد. لـذا می تـوان  کـه از ایـن نـو سـپس بـه سـخنی 

گفـت خداونـد قـول سـدید و سـخن حـق را نتیجـه ی تفکـر بـر پایـه ی تقـوا می دانـد. 

پـس ابتـدا دسـتور کسـب تقـوا می دهـد و بعـد قول سـدید. حدیـث نبوی نیـز به همین 

کفضـل اهَّلل علـی خلقـه و ذلـک  مطلـب اشـاره دارد: »فضـل القـرآن علـی سـائر الـکالم 

انـه منـه« )الموحـد االبطحـی االصفهانـی، ۱۴۱۱ ق، ص ۱۲۰( یعنـی: برتـری قـرآن بـر 

کالم هـای دیگـر هماننـد برتـری خداونـد بـر سـایر آفریدگانـش اسـت؛ چرا که قـرآن از او 

است.

کـه کالم خداونـد اسـت، برتـر معرفی می کنـد. کالم که از  رسـول خاتـم؟ص؟ قـرآن را 

گوینده ی  همان لغات عربی تشـکیل شـده اسـت پس تفاوت آن با دیگر سـخنان در 

کـه منشـا و خالـق عقـل و تفکـر بشـری اسـت لـذا بایـد سـخن خالـق تفکـر و  آن اسـت 

گوینـده ی هـر چـه عالم تـر باشـد سـخنش  کـه  تعقـل باالتـر از هـر سـخنی باشـد، چـرا 

کـه  کامـل مثـل قـرآن بـا جهان بینـی و تفکـری  کامل تـر خواهـد بـود. حـال یک زبـان 

در سـایه ی کالم الهـی خوابیـده در یک جـا جمـع شـده اسـت و کتاب جامع مسـلمانان 

را شـکل داده اسـت. بنابرایـن تأثیـر تفکـر بـر آنچـه انسـان بـر زبـان مـی آورد بـه قـدری 
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کـه قـرآن دربـاره ی کسـانی که چیـزی می گویند که در قلبشـان نیسـت و  مسـلم اسـت 

ْفواِهِهْم 
َ
فقـط بـر زبـان جـاری می کننـد، موضع گیری می کنـد و می فرمایـد: >َیُقوُلـوَن ِبأ

َلْیـَس ِفـی ُقُلوِبِهـم< )آل عمـران، ۱۶۷( یعنـی: بـه دهـان می گوینـد آنچـه در دل  مـا 

ندارند.

ایـن تعبیـر در مـوارد دیگـر از گفتار اشـخاص ذکر نشـده، پس اینکـه چیزی بر زبان 

ج می شـود خالف عادت همیشـگی  که از دهان خار که فقط الفاظ اسـت  جاری شـود 

کـه  اسـت. در تمـام مصیبت هـا و اتفاقـات مختلـف زندگـی بشـری نیـز این طـور اسـت 

کـه او در طـول عمـر خـود بـه  آنچـه بـر زبـان جـاری می شـود در واقـع آن چیـزی اسـت 

کـرده و در مرحلـه ی باالتـر ملکـه ی فکـر و نفـس او شـده اسـت. بنابرایـن در  آن فکـر 

کـه از فکـر او برخواسـته و نمی توانـد  ایـن مواقـع قـول و لسـان او همـان چیـزی اسـت 

کـه در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه  فقـط الفـاظ بـدون پشـتوانه ی فکـر او باشـد؛ لـذ اسـت 

ِإَلْیـِه راِجُعـون< )البقـره، ۱۵۶( فرموده انـد:  ـا  ِإّنَ َو   ِ
ـا هَّلِلَّ ِإّنَ صاَبْتُهـْم ُمِصیَبـٌة قاُلـوا 

َ
أ >ِإذا 

»لـم یـرد بـه القـول المنطقـّی فقـط بـل أراد ذلـک إذا کان معـه اعتقاد و عمـل« )راغب 

گفتـن تنهـا >قالـوا< )عبـارت  اصفهانـی، ۱۳۶۹ ش، ص ۶۸۹( یعنـی: بیـان لفظـی و 

در حـال )مصیبـت( منظـور نیسـت بلکـه آن چیـزی منظـور اسـت که با اعتقـاد و عمل 

همراه باشـد.

در تأثیـر تفکـر بـر زبـان بایـد بـه نکتـه ی اصلـی که به قـدری واضح و مبرهن اسـت 

کنیم؛ و آن اینکه، اصاًل نزول قرآن و ارسـال  کم تر به بیان آن می پردازیم، اشـاره  که 

انبیاء با هدف هدایت و به فالح رسـیدن انسـان، به وسـیله ی بیان معانی و تفکری 

که در الفاظ کالم اهَّلل نهفته اسـت. اسـت 
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تأثیر زبان بر تفکر از دیدگاه قرآن.  

کـه در تـالوت قـرآن از طـرف اولیـاء الهـی بیـان  کیـد و ثـواب فراوانـی  توصیه هـای ا

کالم الهـی  کالم الهـی بـر تفکـر انسـان اسـت. تـالوت  شـده اسـت، خـود بیان گـر تأثیـر 

باعـث رهنمـون سـاختن تدریجـی قـاری بـه تدبـر و بهره گیـری از هدایت هـای قـرآن 

کسـی  از طریـق تشـویق و ترغیـب بـه وسـیله ی ایـن اسـلوب حکیمانـه می شـود، زیـرا 

کـه بـا قرائـت آغـاز می کنـد و از معانـی آن غافـل اسـت بـه تدریـج در حیـن قرائـت بـه 

کـرد، و بعـد رفته رفتـه صرافـت عمـل بـه هدایت هـای آن  معانـی آن نیـز توجـه خواهـد 

می افتـد؛ و هم چنـان ایـن مسـیر تکاملـی را پله پلـه طـی می کنـد تـا بـه نهایـت راهـی 

بـود )زرقانـی، ۱۳۸۵  یابنـده  گفته انـد: عاقبـت جوینـده  کـه  کـرده می رسـد  آغـاز  کـه 

بـر جـان  کم کـم  کالم  ایـن  قـرآن،  تـالوت  بـر  بـا مداومـت  بنابرایـن  ش، ص ۶۹۶(. 

انسـان اثـر می کنـد و باعـث ایجـاد نوعـی تفکـر و جهان بینـی در انسـان می شـود. ایـن 

کـه خداونـد بـرای انسـان از تـالوت قـرآن در نظـر دارد. مشـرکان  همـان چیـزی اسـت 

مکـه از شـنیدن قـرآن هـراس داشـتند، و یـاران خـود را از گـوش دادن بـه تـالوت قـرآن 

پرهیـز می دادنـد. آنـان بـا چشـم خـود دیـده بودند که گوش سـپردن به ایـن کالم چه 

تأثیـری بـر شـنونده دارد، امـا بـا ایـن وجود، جاذبـه ی قرآن و زیبایی هـای منحصر به 

گـوش بسـپارند. ایـن مطلـب در قـرآن  فـرد آن باعـث می شـد شـبانه بـه تـالوت قـرآن 

ُکـْم 
َ
َکَفـُروا ال َتْسـَمُعوا ِلهـَذا اْلُقـْرآِن َو اْلَغـْوا ِفیـِه َلَعّل ِذیـَن 

َ
نیـز بیـان شـده اسـت >َو قـاَل اّل

کافـر شـدند گفتنـد: بـه این قـرآن گوش  کـه  َتْغِلُبـوَن< )فصلـت، ۲۶( یعنـی: و کسـانی 

فـرا مدهیـد و سـخن یـاوه در آن افکنیـد تـا شـاید پیـروز شـوید.

گوینده ی آن خداوند اسـت  که  کالم الهی اسـت  کسـی بگوید این در رابطه با  گر  ا
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کـه چگونـه سـخن بگویـد تـا بـر انسـان تأثیـر بگـذارد. در  و خالـق بشـر، پـس می دانـد 

کـه تفکـری عظیـم  گفـت: زبـان قـرآن در حـد اعلـی از انـواع زبـان اسـت  جـواب بایـد 

در آن نهفتـه اسـت. امـا زبـان بشـری نیـز در مرتبـه ی نـازل دارای تأثیـر اسـت، زیـرا 

هـر سـخنی تحـت تأثیـر تفکـری بیـان شـده اسـت و بـا مقصـود خاصـی بـرای اثـر بـر 

بـر تفکـر مخاطـب در  کالم بشـری  شـنونده ی خـود، بیـان می گـردد. بنابرایـن تأثیـر 

کـه قـرآن بر مخاطب می گذارد، غیر قابل انکار اسـت. مؤید  حـدی پایین تـر از تأثیـری 

کـه در انتخـاب دوسـت و هم نشـین از  کیـد و سفارشـات فراوانـی اسـت  ایـن مطلـب تأ

طـرف بـزرگان دیـن رسـیده اسـت. همین طـور می تـوان دسـتورات فـراوان نسـبت بـه 

گفتـن و برخـورد بـا والدیـن، یتیـم را مثـال زد. نفـس ایـن دسـتور نشـان از  ع سـخن  نـو

کـه یکی از طرق  کـه بـر آنان دارد. در قسـمت قبل خاطر نشـان شـد  تأثیـر عمیقـی دارد 

کـه سـخن فرزنـدان بـر والدیـن دارد  ک انسـان شـنیدن اسـت، بنابرایـن تأثیـری  ادرا

کلـی باشـد، جزیی از تفکری اسـت  ک جزئـی یـا  کـه اعـم از ادرا ک آنـان اسـت  جـزء ادرا

ع دسـتورات الهی، می تـوان به این آیه اشـاره  کـه مـورد نظـر مـا اسـت. نیـز از همیـن نـو

ذًی َو اهَّلُل َغِنـّی َحِلیٌم< )البقره، 
َ
کـرد: >َقـْوٌل َمْعـُروٌف َو َمْغِفـَرٌة َخْیـٌر ِمـْن َصَدَقٍة َیْتَبُعهـا أ

کـه آزاری بـه  گفتـار پسـندیده در برابـر نیازمنـدان، از عفـو و بخششـی  ۲۶۳( یعنـی: 

دنبـال آن باشـد، بهتـر اسـت؛ و خداونـد، بی نیـاز و بردبـار اسـت.

کـه خداوند صدقه نـدادن را بر صدقه  کنایـه به حدی اسـت  تأثیـر زبـان بـا نیـش و 

دادن بـا زبـان بـد، ترجیـح می دهـد. دعـوت بـه تفکـر و تدبـر دربـاره ی قـرآن، مسـتلزم 

قـرآن  نه تنهـا خـود  کنـد  را درک  آن  معنـای  بتوانـد مسـتقاًل  کـه شـخص  اسـت  ایـن 

کریـم، بـا صراحـت مـردم را بـه تدبـر درباره ی آیـات، دعوت می کرد و آنهـا را که در این 

راه فکـر نمی کردنـد، مـورد نکوهـش قـرار مـی داد، بلکـه رهبـران عظیـم الشـان اسـالم 
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 َفـال 
َ
کریـم می گویـد: >أ نیـز همـواره در ایـن راه مشـوق مـردم مسـلمان بودنـد، قـرآن 

ْقفاُلهـا< )محمـد؟ص؟، ۲۴( یعنـی: آیـا آنهـا در قـرآن 
َ
ْم َعلـی ُقُلـوٍب أ

َ
ـُروَن اْلُقـْرآَن أ َیَتَدّبَ

تدّبـر نمی کننـد، یـا بـر دل هایشـان قفـل نهـاده شـده اسـت؟!

کـه در هـر سـه شـبانه روزی یک بـار قـرآن را  از امـام هشـتم؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

کم تـر از مـدت سـه روز قـرآن را ختـم  گـر می خواسـتم در  ختـم می کـرد و می فرمـود: ا

در  و  مـورد  چـه  در  اینکـه  و  آن  دربـاره ی  می رسـم،  آیـه ای  هـر  بـه  لکـن  می کـردم، 

چـه وقـت نـازل شـده، فکـر می کنـم، از ایـن رو در هـر سـه روز یک بـار قرائـت می کنـم 

.»۴۹ ص   ،۱ ج  الرضـا،  اخبـار  عیـون  ق،   ۱۴۴۰ )ابن بابویـه، 

کریـم شـده اسـت،  کـه نسـبت بـه تدبـر و تفکـر دربـاره ی قـرآن  همیـن سـفارش ها 

تفسـیر  زمینـه ی  در  همـواره  امـروز،  تـا  اسـالم  صـدر  از  کـه  کـرد  وادار  را  مسـلمانان 

کننـد و دانـش خـود را در راه فهـم نـکات و دقائـق قرآنـی بـه کار اندازنـد  قلم فرسـایی 

کـه دعـوت به تفکر و تدبر  ع آیـات  )طبرسـی، ۱۳۸۴ ش، ج ۱۰، ص ۳ _ ۴(. از ایـن نـو

کـه در همیـن زمینـه بـه چشـم می خـورد ایـن مطلـب  در قـرآن می کننـد و نیـز روایاتـی 

گـر زبـان بـر تفکـر انسـان تأثیـر نداشـت چـرا خداونـد ایـن همـه بـه  بـه ذهـن می رسـد؛ ا

تدبـر و تفکـر در آیـات قـرآن اهمیـت داده اسـت. پـس ایـن تأثیـر بـه قـدری در بیـن 

گاه فقـط نتیجـه ی ایـن  کـه نیـاز بـه بیـان نـدارد، بلکـه  همـه واضـح و مبرهـن اسـت 

کـه بـا توبیـخ تدبـر و  کـه رسـتگاری و هدایـت اسـت بیـان می شـود. حتـی آیاتـی  تأثیـر 

کـه  گوشـزد می نمایـد، در مرحلـه ی نخسـت نشـان می دهـد  تفکـر نکـردن در آیـات را 

کـه بـر تفکـر تأثیـر بگـذارد سـپس ایـن امـر الهـی  کالم و لسـان الهـی ایـن قابلیـت را دارد 

ـاِس مـا  ـَن ِللّنَ ْکـَر ِلُتَبّیِ ْنَزْلنـا ِإَلْیـَك الّذِ
َ
ُبـِر َو أ نـاِت َو الّزُ کنیـد: >ِباْلَبّیِ کـه در ایـن آیـات تفکـر 

ـُروَن< )النحـل، ۴۴( یعنـی: ]زیـرا آنـان را[ بـا دالیـل آشـکار و 
َ

ُهـْم َیَتَفّک
َ
َل ِإَلْیِهـْم َو َلَعّل ُنـّزِ
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نوشـته ها ]فرسـتادیم [، و ایـن قـرآن را بـه سـوی تـو فـرود آوردیـم، تا برای مـردم آنچه 

کـه آنـان بیندیشـند. را بـه سـوی ایشـان نـازل شـده اسـت توضیـح دهـی، و امیـد 

گـرو ادای حق تالوت  کـه ایمان بـه کالم اهَّلل را در  کریمـه  همین طـور در ایـن آیـه ی 

ولِئـَك ُیْؤِمُنـوَن ِبـِه َو 
ُ
ذیـَن آَتْیناُهـُم اْلِکتـاَب َیْتُلوَنـُه َحـّقَ ِتالَوِتـِه أ

َ
آن بیـان می کنـد: >اّل

کتاب ]آسـمانی [  که  کسـانی  ولِئَك ُهُم اْلخاِسـُروَن )البقره، ۱۲۱( یعنی: 
ُ
َمْن َیْکُفْر ِبِه َفأ

بـه آنـان داده ایـم، ]و[ آن را چنانکـه بایـد می خواننـد، ایشـانند که بـدان ایمان دارند. 

کـه زیانکارانند. کفر ورزنـد، همانانند  کـه بـدان  و ]لـی [ کسـانی 

مفسـران بـا توجـه بـه روایـات حـق تـالوت را تفکـر در آیـات و سـپس عمـل بـه آن 

ِخَرِة …< )البقره، ۲۱۹ و ۲۲۰( 
ْ

ْنیا َو ال
ُ

ُروَن؛ ِفـی الّد
َ

ُکـْم َتَتَفّک
َ
دانسـته اند. جملـه ی >َلَعّل

کـه آنهـا هیـچ کاری را چه در زندگـی مادی و چه  درس مهمـی بـه مسـلمانان می آمـوزد 

در زندگـی معنـوی، بـدون فکـر و اندیشـه انجـام ندهند، حتی تبیین آیـات الهی برای 

بندگان نیز برای برانگیختن اندیشـه ها و حرکت به سـوی تفکر اسـت، و چه بیچاره 

کارهـای  کارهـای دینی شـان روی فکـر و اندیشـه اسـت، و نـه  کـه نـه  هسـتند مردمـی 

گـر قرآن و تالوت  دنیایشـان )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۱ ش، ج ۹، ص ۷۶(. بنابرایـن، ا

و شـنیدن آیـات الهـی، بـر تفکـر انسـان مؤثـر نبـود خداونـد چگونـه هدایـت انسـان را 

کـه بـه تفکـر در قرآن دسـتور مـی داد و  بـه وسـیله ی آن رقـم مـی زد. بـا توجـه بـه آیاتـی 

کـه نـزول قـرآن را بـرای تفکـر در آن بیـان می نمایـد، و اصـل هدایـت و فـالح  نیـز آیاتـی 

انسـان توسـط قـرآن و دعـوت بـه تـالوت هر روز و نیـز بیان ثواب فـراوان برای تالوت، 

کامـاًل روشـن و واضـح قـرآن بـر تفکـر انسـان پـی می بریـم و از خداونـد ایـن  بـه تأثیـر 

کـه بـر تفکـر مـا توسـط کالم خـود تأثیـر بگـذارد. لطـف و فضلـش را می خواهیـم 
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نتیجه.  

گفتن با الفاظ یا اشـاره یا نوشـتار و چه سـخن گویی  زبان، چه آن توانایی سـخن 

کات نفـس اسـت.  کـه از ادرا انسـان در حیـن تفکـر رابطـه ای مسـتقیم بـا تفکـری دارد 

گرفتـن آیـات قـرآن،  کـه بـا در نظـر  ایـن رابطـه دو سـویه اسـت: تأثیـر تفکـر بـر زبـان، 

تفکـر سـر منشـأ جـاری شـدن سـخن می باشـد، در تمـام انـواع آن. می تـوان فصاحـت 

گـون و نشـانه های خداوندکـه در ایـن آیـات نهفتـه اسـت  گونا و بالغـت قـرآن، علـوم 

کـه در چـه  گوینـده آن اسـت  کـه هـر سـخنی نشـانه  را مؤیـد ایـن تأثیـر دانسـت. چـرا 

ع در رابطـه بـا خداونـد در حـد اعلـی نمایـان  کـه ایـن موضـو حـد از علـم و تفکـر اسـت. 

کـه در واقـع می تـوان گفـت ابـالغ رسـالت پیامبـران،  شـده اسـت. تأثیـر زبـان بـر تفکـر، 

کتـاب  بـر پایـه ی ایـن تأثیـر می باشـد. بـا نگاهـی بـه توجـه ویـژه ی اسـالم بـه تـالوت 

کـه خداونـد بـا هـدف تربیـت انسـان و هدایـت او  ع  گرفتـن ایـن موضـو الهـی و در نظـر 

بـه عبودیـت و در نهایـت رسـیدن بـه فـالح، قـرآن را نـازل نمـود، بـه این نتیجه رسـید 

کـه خداونـد بـه وسـیله ی تأثیـر قـرآن بر تفکر انسـان می خواهـد او را به تفکـر توحیدی 

برسـاند. بنابرایـن ایـن دو ودیعـه ی الهـی؛ یعنـی زبـان و تفکـر در رابطـه ای مسـتقیم 

و دو سـویه، می تواننـد دو بـال پـرواز بـه سـوی فـالح و رسـتگاری باشـند. آیـات قـرآن 

و روایـات معصومـان؟مهع؟ بـه صـورت آشـکار و مشـخص توصیـه بـه همراهـی ایـن دو 

نموده انـد. زبـان بـدون تفکـر جـز انحـراف از راه حـق چیـزی بـه بـار نمـی آورد، و تفکـر 

ابتدایـی  نـدارد و در سـطوح  پـرورش  انتقـال و رشـد و  بـرای  زبـان وسـیله ای  بـدون 

کنـار هـم باعـث فـالح انسـان خواهنـد شـد. خواهـد مـا نـد. لـذا ایـن دو همـراه و در 
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