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آيا زبان
جنتیان عربی است؟
از فحوای آیات قرآنی  ،جنت جای است در آسمان  ،ووسعت آن به مقداری وسعت زمین
وآسمان معرفی شده  ،به نظرمفسران که عدم درک وسعت جنّت در قلمرو فهم وذهن
انسانها نیست.
مطابق حکم قرآن عظیم الشان ،جهان فعلی که ما در آن زندگی میکنیم ،پایان یافتنی است
ووقوع قیامت وادامه زندگی انسانها در جهان دیگر در یک تقسیمبندی کلی(سعید وشقی )
تعبیر شده است .

زبان تکلم در این جهان چه خواهد بود ؟
علماء در یک تعریف ساده زبان فرموده اند:که زبان وسیله ای است برای افهام وتفهیم ،
ویا هم زبان وسیله ایست که ارتباط میان انسانها را تأمین میکند.
ولی با تأسف باید گفت که همین زبان که وسیلهء افهام وتفهیم است در مواردی به جنجال
های بی مورد بین انسانها و از جمله در بین ما افغانها مبدل گشته است .هست مواردیکه
دانسته و نا دانسته ،در مورد مسایل علمی ،مسلکی و تخصص بدون داشتن فهم متناسب
الزم خود را صاحب نظر دانسته و بدون مطالعه و فهم محتوی ،مطابق میل و آروزها،
تمایالت ،سمپتی های خویش در مسایل مسلکی و فنی حکم صادر میکنیم و نظر مسلکی
پیشکش میکنیم.
تأسف باراین است که در مواردی اول نظر  ،حکم و فتوی صادر نموده و میدهیم و بعد
در مورد صحت و سقم آن استدالل و مستندات میجویم وبه هر قیمت ارایه کردن نظر
میخواهیم.
علم زبانشناسي ( لنګویستیک) در عصر امروز مشتمل بر  ١٢علم مستقل است كه
پرداختن و آموزش همهء این علوم از توان یک انسان خارج است که به این ترتیب ادعا
لینګویست و زبان شناس بودن دیروز و امروز بر یک شخص یک ادعای دقیق و بر جا
نبوده ،بلکی به این صفت یک انستیتوت و ادارهء علمی مسمی و متصف شده میتولند تا
یک شخص.
اما من این مسأله را کامالً از یک دید و زاویهء دیګر و کامالً اختصاصی به بررسی
میګیرم و آن اینکه:
آیا زبان اهل جنت واقعا ً زبان عربی است ویاهم زبان اهل دوزخ واقعا ً زبان مجوسی
است؟
این مسأله شاید مورد عالقهء همه نباشد که قابل فهم است ،اما برای عدهء از مسلمانان
موضوع قابل بحث است که من درین نوشته خدمت شان توضیحات حتی المقدور ارایه
میدارم .
قبل از همه باید ګفت که بخش از مفاهیم و وسایل انسانی در آن دنیا به قدرت و امر الهی
شکل خاص خویش را کامالً عوض خواهد کرد و بخش از مفاهیم امروزي کامالً به شکل
دیګر وجود خواهند داشت .آن ذاتیکه از نیستی هست میکند مطمینا ً قادر است تا وسیلهء
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در اختیار وی قرار دهد و یا بیاموزاند که همه باهم مباشر و مستقیم بدون موانع صحبت
و یا افهام و تفهیم کرده بتوانند و این بحث امروزی ما کامالً منتفی باشد .به تایید این ما
زمانیکه از دست و پا و بصر الهی بحث داریم بالتأخیر ذکر کلیمهء بالکیف بخاطر
ضرورت است که ما به کیفیت این وسایل که برای نزدیک ساختن مفاهیم این اشیاء برای
بشر است که به انسان اورده شده و اصالً ما از جزئیات ان آګاهی نداریم .
شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا در مجموع فتاوی جلد چهارم بخش (العقیدة) در این
بابت در تماس به این مبحث نگاشته است:
معلوم نیست که انسانها درروز قیامت بکدام زبانی صحبت خواهند کرد ،و با چه زبانی
خطاب هللا تعالی رامی شنوند،برای اینکه هللا تعالی و رسولش صلی هللا علیه وسلم در این
باره به ما خبری نداده اند ...و به صحت نرسیده که زبان مردم عربی باشد و در این
مسئله نمی دانم که بین صحابه نزاعی باشد بلکه آنها به این مسئله نپرداخته اند زیرا سخن
در این باره جزو فضولی است ولی بین متأخیرین قیل و قالهایی شده:
تعداد کثیری از علماء بر این عقیده اند که زبان تکلم مروج در اهل جنت زبان عربی
است .
حتی برخی دیگری از علماء بدین عقیده اند که زبان اهل جنت زبان سریانی است ،
واستدالل می اورند که :زبان ابو البشر حضرت آدم علیه السالم سریانی بوده.
البته تمامی این اقوال نه از طریق عقل ونه هم از طریق نصوص حجت شده میتواند ،
زیرا همه آن ادعاهایی هستند که خالی از دلیل درستی هستند و خداوند سبحان بدان آگاه
تر است(.تفصیل موضوع را میتوان در مجموع فتاوی شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة  ،جلد
چهارم بخش (العقیدة) مطالعه فرماید).
خوانندهء محترم !
علمایکه بر عربی بودن زبان اهل جنت تاکید می ورزند  ،استدالل خویش را برحدیثی
که حضرت «ابن عباس » که از پیامبر صلی هللا علیه وسلم روایت فراموده اند
احب العرب لثالث :النّى
،استناد مینمایند  ،واشاره به حدیث دارند که می فرماید ّ « :
عربى ،و القرآن عربّى ،و کالم اهل الجنة عر ّبى»؛ من [زبان] عرب را به خاطر سه چیز
ّ
دوست مى دارم:
 اول اینکه خودم از ا ّمت عرب هستم، دوم اینکه که کتاب هللا ( قرآن عظیم الشان ) به زبان عربى فرود آمده است.. سوم اینکه:زبان اهل جنت عربی است ،ودرجنت پر طراوت و زیباى خداوند (ج) بهزبان عربى گفتگو مى شود( .تفسیر مجمع البیان ،تفسیر آیه  1سوره یوسف)..
برخی از مفسرین در تفاسیر خویش بر استدالل عقلی اتکاء نموده مینویسند :
 زبان اهل جنت ،از سه حالت خارج نیست :اول :
هر قوم به زبان خود و لغات مختلف دنیائي تکلم می كنند؛که البته اعراب به زبان عربی
 ،افغانها به زبان افغانی  ،ترک ها به زبان ترکی ،انگلیس ها به زبان انگلیسی وفرانسوی
ها به زبان فرنسوی وغیره اقوام به زبان های مادری خویش ...
دوهم :
در جنت زبان جدیدی اختراع میشود  ،که جنتیان به آن صحبت خواهم کرد .
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سوم:
ویا جنتیان به زبان واحده عربي که کالم وحي و تکلم خدا با بنده اش بوده تکلم خواهند
کرد .
ولی این همه استدالل ها توسط علماء رد گردیده  ،ودالیل رد شان بشرح ذیل جمعبندی
گردیده است:
دلیل اول :
دلیل اول که علماء در رد آن ارایه میدارند اینست که :موجودیت زبانهای متعدد ومتنوع
در بین بشریت برای مصلحت میباشد  ،که هدف عمده واساسی آن شناخت از همدیگر
است  ،طوریکه قرآن عظیم الشان این فهم را با زیبای خاصی چنین بیان فرموده است :
َٰ
ض َو ْ
ت
ک ْم َوأ َ ْل َوانِ ُ
سنَتِ ُ
ک ََل َیا ٍ
اوا ِ
« َو ِم ْن آ َیا ِت ِه َخ ْل ُ
ف أ َ ْل ِ
ق ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
اختِ َال ُ
س َم َ
ک ْم ِإ َّن ِفي َذ ِل َ
ِلّ ْلعَا ِل ِم َ
ین « (و از نشانههاى قدرت اوست آفرینش آسمانها و زمین ،و اختالف زبانها و
رنگهایتان .در این عبرتهایى است براى دانایان» (.سوره روم :آیه ) 22
شعُوبًا
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَاکُم ِ ّمن َذک ٍَر َوأُنث َ َٰى َو َجعَ ْلنَا ُک ْم ُ
ویا هم طوریکه می فرماید «:یَا أَیُّ َها النَّ ُ
ارفُوا » (اى مردم ،ما شما را از مردوزن افریدیم  ،و شما را جماعتها و
َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
قبیلهها کردیم تا یکدیگر را بشناسید .هر آینه گرامىترین شما نزد خدا ،پرهیزگارترین
شماست .خدا دانا و کاردان است»( .سوره حجرات :آیه ) 13
دوهم رداستدالل اختراع زبان جدیددر جنت:
علماء می نویسند که :اگر قرار باشد در جنت زبان جدیدي اختراع شود ،این زبان نسبت
به عربي که در صدد اثبات آن براي اهل جنت هستیم؛ از دو حالت خارج نیست  ،یا این
زبان کاملتر است و یا ناقص است و یا مساوي است.
اگر ناقص باشد که ترجیج بال مرجح بوده و قبیح است .اگر مساوي باشد که ترجیح آن
لغو است اگر کاملتر است ،پس چرا خداوند قران را به زباني انزال داشته که از این زبان
فعلي پائینتر است؟
لذا این استدالل هم با اکملیت قرآن و جامع بودن آن سازش ندارد؛ پساین نظریه که گویا
زبان نو اختر ع میگردد از اصل وریشه باطل است.
سوم رداستدالل عربی بودن زبان اهل جنت:
طوریکه در فوق هم یاد اور شدیم دلیل که در عربی بودن زبان عربی اهل جنت توسط
علماء پیش کشیده  ،حدیث است که «:أحبوا العرب لثالث ْلنی عربی ،و القرآن عربی ،و
کالم أهل الجنه عربی » این روایت را امام « الطبرانی» در کتاب « االوسط» و
امام « البیهقی»در کتاب (شعب اإلیمان) انرا از « ابن عباس» روایت نموده اند .
ولی علماءشهیر جهان اسالم هریک «ابن الجوزی»«،شیخ امام الذهبی » و«شیخ اإلسالم
ابن تیمیه » و«شیخ البانی » وسایر علماء در کتب خود نوشته اند  ،این روایت اصال
حدیث نموده  ،اسناد آن ضعیف واز جمله احادیثی موضوعی است .طوریکه شیخ
البانی انرا در جمله احادیثی ضعفیه اورده .درکتاب(سلسه االحادیث الضعیفه)
شماره( 160درج می باشد ).
همچنین روایتی دیگر ی که در مورد عربی بودن زبان هل جنت که :امام
«الطبرانی» در (األوسط) از ابوهریره نقل فرموده «:أنا عربی ،و القرآن عربی ،و
لسان أهل الجنه عربی »  ،را همه علماء از جمله احادیثی موضوع شماریده وجناب شیخ
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البانی انرا در
( شماره  161در جمله (السلسله الضعیفه) درج وآنرا از جمله احادیثی موضوعی
شماریده است.

زبان اهل جهنم:
طوریکه در فوق یاد آور شدیم برخی از مفسرین استدالل مینمایند که دوزخیان گویا به
زبان عجمی واز آنجمله زبان مجوسی صحبت میکنند،وحتی برخی از علماء ازجمله
علمائ اهل تشیع روایتی را از حضرت علی کرم هللا وجهه بشرح ذیل پیش می نمایند .
«ساله عن کالم اهل الجنة :فقال :کالم اهل الجنة بالعربیة وساله عن کالم اهل النار؟ فقال:
بالمجوسیة) .از امام علي سوال شد «زبان اهل بهشت و دوزخ چیست؟ ایشان فرمودند:
بهشتیان عربي صحبت میکنند و دوزخیان ،مجوسي».
(رک :علل  -۵۹۷/٢عیون ٢٢۳ /١و بحار ٢۶۸/۸و )۸١/١۰
خدمت این عده از علماء باید کفت که  :دوزخیان ( اهل جهنم ) اصال به
زباني ضرورتی ندارند ونه برای مباحثه چیزی دارند  ،زیرا جهنم جاي تنهایي
است .دوزخیان به مشکالتی سخت ومصیبت زایی مبتال ودست وپنچه نرم میکنند
 ،به مشکالت خود مشغول هستند در آنجا ظلمتي طاقت فرسا حکفرما
است  ،طوریکه قرآن عظیم الشان می فرماید« :إذ اْلغالل فی أعناقهم و السالسل
یسحبون» (آن هنگام که غلها و زنجیرها بر گردن آنها قرار گرفته و با این غل و زنجیر
آنها را مى کشند) (سوره غافر آیه ) 71
«فی الحمیم ثم فی النار یسجرون» (به درون آب جوشان ،و سپس در آتش دوزخ
سوزانده مى شوند)(سوره غافرآیه  ) 72از اوضاع واحوال زندگی دوزخیان چنین فهمیده
میشود که  :دوزخیان در شرایط سوزان وکوته قلفی های تنگ و تاریک
انفرادي زندانی هستند  ،با غول وزنجینر بسته هستند وبه ندرت یگدیگر را می بینند
 ،از هم متنفرند و با هم انس نمي گیرند تا زباني براي مخاطبه و همکالمي داشته باشند.
قرآن عظیم الشان در مورد مکلمه اهل جنت با دوزخیان میگویند :
«جنتیان  ،دوزخیان را صدا می زنند كه ما آنچه را پروردگارمان (توسط پیامبر) به ما
وعده داده بود همه را حق یافتیم .آیا شما هم آنچه را كه پروردگارتان به شما وعده داده
بود ،حق یافتید؟)
َ
َ
َ
ع َد
ع َدنَا َربُّنَا َحقًّا ف َه ْل َو َج ْدت ُ ْم َما َو َ
اب النَّ ِار أ ْن قَ ْد َو َج ْدنَا َما َو َ
اب ا ْل َجنَّ ِة أ ْ
« َونَادَى أ َ ْ
ص َح َ
ص َح ُ
َربُّ ُك ْم َحقًّا»(.سوره االعراف آیه) 44
در مکالمه می بینیم که دوزخیان با سرافكندگي و رسوایي جز اعتراف ،راه دیگري در
پیش ندارند .آتش را با چشم سر در برابر خود مي بینند و حرارت آنرا احساس ميكنند.
زبانهایشان الل مي شود و قادر نخواهند بود آنگونه كه در دنیا با اهل حق درگیر مي
شدند ،درگیر بشوند و بحث و جدل كنند.
بنابراین با كمال شرمندگي ،اعتراف مي كنند ( قالوا نَعَم ) (ميگویند :بلي) همه را،
عین حقیقت دیدیم و به عقاب هولناك و عذاب دردناك گرفتار شدیم .با همین جمله كوتاه،
پاسخ همه سواالت را ميدهند.
وباز می فرماید :
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علَى ال َّ
صد َ
ین  ،الَّذ َ
ظا ِل ِم َ
َّللا َویَ ْبغُونَ َها
َّللا َ
سبِی ِل َّ ِ
« فَأَذَّ َن ُم َؤ ِذّ ٌن بَ ْینَ ُه ْم أ َ ْن لَ ْعنَةُ َّ ِ
ِین یَ ُ
ُّون ع َْن َ
ِع َو ًجا َو ُه ْم ِب ْاَل ِخ َر ِة كَافِ ُر َ
ون» (سوره االعراف ) 44
ترجمه :ندا دهنده اي در میانشان ندا سر میدهد كه نفرین خدا بر ستمگران باد! آن
ستمگراني كه (مردم را) از راه خدا باز مي داشتند (بر راستاي خدا شناسي سد و مانع
ایجاد مي كردند و در دلهاي مردم ،شك و گمان مي انداختند تا آنان را منحرف سازند) و
به ایشان راه خدا را كج و نادرست نشان دهند و آناني كه به آخرت كفر ميورزیدند (و به
جهان دیگري ایمان نداشتند).
بهشتیان ،دست بردار نمي شوند .و از دوزخیان ،سئوال مختلف ،یكي پس از دیگري،
مي نمایند .آنها همچنان با ذلت و خواري پاسخ مي دهند..
قرآن عظیم الشان صحنه دیگري از گفتگوي آنها را در این آیات ،به نمایش گذاشته است:
ون * ع َِن ا ْل ُمجْ ِر ِم َ
سا َءلُ َ
ین
ین * فِي َجنَّا ٍ
س َبتْ َر ِهینَةٌ * إِ َّال أ َ ْ
ت یَت َ َ
« ُك ُّل نَ ْف ٍس بِ َما َك َ
ص َح َ
اب ا ْلیَ ِم ِ
س ِك َ
ص ِلّ َ
وض
سقَ َر * قَالُوا لَ ْم نَكُ ِم َن ا ْل ُم َ
ین * َو ُكنَّا نَ ُخ ُ
ین * َولَ ْم نَكُ نُ ْط ِع ُم ا ْل ِم ْ
سلَ َك ُك ْم فِي َ
* َما َ
َ
ّ
َم َع ا ْل َخائِ ِض َ
ِین * َحتَّى أتَانَا ا ْلیَ ِقینُ » (سوره مدثر  38الی ) 47
ین * َو ُكنَّا نُ َكذ ُ
ِب ِبیَ ْو ِم ال ّد ِ
( هر كسي در برابر كارهایي كه كرده است (در دوزخ زنداني ميگردد و) گروگان مي
شود .مگر یاران سمت راستي (كه مومناناند) .آنان در باغهاي بهشت بسر ميبرند و (از
دوزخیان) ميپرسند .چه چیزهایي شما را بدوزخ كشانده و بدان انداخته است؟ ميگویند:
(در دنیا) از زمره نمازگزاران نبودیم .و به مستمند خوراك نميدادیم .و ما پیوسته با
باطلگرایان (همنشین و همدم) بوده و به باطل فرو رفتهایم .و روز سزا و جزا (قیامت)
را دروغ ميدانستیم .تا مرگ به سراغمان آمد)
همچنان در آیه(  50سوره اعراف ) به مباحثه که بین اهل جنت واهل دوزخ صورت
میگیرد اشاره نموده می فرماید :
ک ُم اللَّـهُ قَالُوا
اب ا ْل َجنَّ ِة أ َ ْن أَفِیضُوا َ
اء أ َ ْو ِم َّما َر َزقَ ُ
اب النَّ ِار أ َ ْ
« َونَاد ََٰى أ َ ْ
علَ ْینَا ِم َن ا ْل َم ِ
ص َح َ
ص َح ُ
علَى ا ْلکَافِ ِر َ
ین» (دوزخیان بهشتیان را آواز دهند که اندکى آب یا از
ِإ َّن اللَّـهَ َح َّر َم ُه َما َ
چیزهایى که خدا به شما ارزانى کرده است بر ما فرو ریزید .گویند :خدا آنها را بر
کافران حرام کرده است).
ص ِلّینَ * َولَ ْم نَک ن ْ
ط ِعم ْال ِم ْسکِینَ * َوکنَّا
و یا آیه  ۴۷-۴۳سوره مدثر « :قَالوا لَ ْم نَک ِمنَ ْالم َ
ّین * َحت َّ ٰى أَتَانَا ْالیَ ِقین» (کساني که در بهشتها
نَخوض َم َع ْالخَائِ ِ
ضینَ * َوکنَّا ن َک ِذّب ِبیَ ْو ِم ال ِد ِ
نشستهاند مىپرسند از گناهکاران که چه چیز شما را به جهنم کشانید؟ گناهکاران مى
گویند :ما از نمازگزاران نبودیم .و به فقیران طعام نمىدادیم و با آنان که سخن باطل
مىگفتند هم آواز مىشدیم و روز قیامت را دروغ مىانگاشتیم تا مرگ ما فرا رسید).
از نمونه از مبحثات که در فوق از آن یاد اور شدیم به این نتیجه میرسیم که اهل دوزخ
واهل جنت به کالم واحدی که همان زبان عربی است تکلم میدارند .
استنتاج نهایی
از مجموع استدال ل ها وارده میتوان چنین نتیجه گرفت که این منطق که گویا ساکنین
جنت به عربی صحب میکنند  ،واهل دوزخ بزبان غیر عربی  ،از جمله مجوسی .
این روایات دروغ ودور از منطق بوده وهیچگونه اصل واساسی در دین مقدس اسالم
ندارد .
استدالل به همچو روایات ضعیفه وموضوعی برای اثبات یک اصل عالی برای هر
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انسانی که کمی فهم و درک از دین واصول شرعی داشته باشد قابل انکار است ،بنآ
منحیث حکم کلی گفته میتوانیم:
انسانها در دنیا به زبان مختلفی مادری خود تکلم می نمایند  ،بنابراین بعد از مرگشان هم
بجزاز زبان مادری خویش به زبان دیگری سخن نمی گویند.
از جانب دیگر چگونه ممکن خواهد ،انسان که تا بحال بزبان عربی صحبت نکرده باشد
 ،چطور میتواند بدون تعلیم وآموزشی در قیامت بیاید ویکسره بزبان عربی صحبت
كند ،ویا هم بالعکس اعراب که در جهنم هستند  ،چطور خواهد توانست با زبان عجمی
صحبت بعمل ارد ؟! زیرا زبان عجمی شامل تمامی زبانهای غیر عربی می شوند!
خداوند متعال انسانها را با زبانها و نژادهای متفاوتی آفرید وهیچ شخصی را بر شخصی
دیگری بنابر بر معیار های زبانی افضلیت وتر جیحیت نداده است  ،مگر براساس ایمان
و تقوا  ،فرق نمی که این انسان دارایی چه رنگ باشد  ،ومستوی معیشتی آن در کدام
سطح قرار داشته باشد  ،غنی باشد ویا فقیر ،عرب باشد ویا هم عجم  ،فضلیت در اسالم
بر بنیاد ایمان و تقوا نزد هللا تعالی است .
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَاکُم ِ ّمن
قرآن عظیم الشان در آیه  13سوره حجرات می فرماید َ «:یا أَیُّ َها النَّ ُ
یر»
َّللا َ
ارفُوا إِ َّن أَ ْک َر َم ُ
َذک ٍَر َوأُنثَی َو َجعَ ْلنَا ُک ْم ُ
ک ْم ِعن َد َّ ِ
ع ِلی ٌم َخ ِب ٌ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل ِلتَعَ َ
َّللا أَتْ َقا ُک ْم ِإ َّن َّ َ
یعنی :ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را به اقوام ا و قبیلهها ی
مختلفی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها مالک امتیاز نیست )،گرامیترین شما
نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!
ض َو ْ
ک ْم
ک ْم َوأ َ ْل َوا ِن ُ
سنَ ِت ُ
اوا ِ
همچنان می فرماید َ « :و ِم ْن آ َیا ِت ِه َخ ْل ُ
ف أ َ ْل ِ
ق ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
اخ ِت َال ُ
س َم َ
ت ِلّ ْلعَا ِل ِم َ
ین» (سوره روم آیه ( )22یعنی :و از آیات او آفرینش آسمانها و
ک ََلیَا ٍ
إِ َّن فِی َذ ِل َ
زمین ،و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در این نشانههایی است برای عالمان).
بنابراین استدالل های که برا عربی زبان بودن اهل جنت توسط علماء مطرح میگردد ویا
هم استدالل های که ؛بر عجمی بودن زبان اهل دوزخ پیش کش میگردد  ،همه آنها از
دالیل باطله بوده ،وهیچگونه اصل ،واساس در دین اسالم ندارد .منحیث
اخیرین سخن خدمت خوانندگان محترم باید بعرض برسانم که :
طبق رهنمود شریعت اسالم هرکس در روز قیامت با زبان مادری خویش صحبت خواهد
نمود ،واز اعمال که در دنیا بعمل اورده است جواب خواهند فرمود.
برادران وخواهران محترم !
فرق نمیکند که زبان روز قیامت زبان عربی یا زبان سریانی باشد،
ویاهم زبان عجمی باشد ،کوشش باید کرد در امتحان عظیمی که در پیش رو داریم و
در فرصت کوتاه که برای ما میسر ګردیده ،سربلند وسرفراز بدر آیم .
از پروردگار با عظمت میخواهیم مارا درجملهء صالحین اهل جنت فردوس قرار داده واز
آتش وغل زنجیر جهنم نجات دهد.
آمین یا رب العالمین
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