ﭼﺮا ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ؟
ﺟﯽ ﺳﺒﮏ ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻼﻏﺖ  :ﺑﻼﻏﺖ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ آدﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺗﻪِ دل دارد ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎزِ ﻣﺨﻞ ّ و اﻃﻨﺎب ﻣﻤﻞ ّ
در آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن آرد .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻏﺖ را ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻼم ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ‘ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﺎم آن را »ﻧﻈﻢ « ﻣﯽ ﮔﺬارد ،و
ﻣﮑﺮ ّراً در دﻻﺋﻞ اﻻﻋﺠﺎز )ﻣﺜﻼ ً ص 44ـ (403 ،283 ،276 ،45ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﻢ  ،ﺟﺴﺘﻦ
و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺤﻮی در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای ﻣﻘﺼﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .او ﺑﺮای ﻟﻔﻆ  ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺰﯾّﺖ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد و
اﺳﺘﻘﺮارش در ﮐﻼم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آن در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﺤﺘﻮاﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻠﻤﺎت آن ،دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ و دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪا در ﻗﺮآن اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده و
ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ اﺋﻤﻪ
ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ؟
ﻣﺎ ﻧﻢاز را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ بﺧﺎﻃﺮ ﺑﻼﻏﺖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﭼﺮا
ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮن زﺑﺎن ﺑﺎ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ!

ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﯿﺎﺳﻰ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ .اﺷﺘﻘﺎق ﻛﻠﻤﺎت و واژه ﻫﺎى
آن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ.ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل اﻓﻌﺎل در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺷﺶ ﺻﯿﻐﻪ ،ﭼﻬﺎرده ﺻﯿﻐﻪ دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﺳﻢ ﻫﺎ ﻣﺆﻧﺚ و ﻣﺬﻛﺮ دارﻧﺪ و
اﻓﻌﺎل و ﺿﻤﺎﯾﺮ و ﺻﻔﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ واژه در ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺑﺎ
اﻟّﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
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