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چکیده
واژگان دخیل قرآن كه دو رويکرد پذيرش و عدم پذيرش وجود آنها در قرآن كريم در میان عالمان مسلمان مطرح
بوده ،همواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است .با اينکه برخی نظرات ايشان در تعیین زبان اين واژهها
دقیق و مبتنی بر دانش زبانشناسی است ،اما بهنظرمیرسد اظهارنظرهاي آنان درباره بعضی از واژهها ،فاقد مبناي علمی
است .آنان در سدههاي متقدم كه منابع زبانشناسی متقن در دسترس نداشتند تا زبان واژههاي قرآنی را بهدرستی تعیین
نمايند ،آنها را به زبان عربی نسبت میدادند و بهگونهاي به عربی دانستن واژگان دخیل و اَعالم قرآنی تمايل داشته و
براي اين واژگان ،ريشه عربی میتراشیدند؛ اين انديشمندان حتی اسامی و اَعالم پیشا اسالمی كه در زبانهاي قديمیتر
از عربی كاربرد داشته را به عربی نسبت میدادند  .در اين پژوهش كوشیده شده با ارائه مستنداتی از منابع زبانشناختی،
غیرعربی بودن اين واژگان و خاستگاه اصلی آنها مشخص شود .در اين راستا تعدادي از اين اَعالم ،انتخاب شده و با
عنايت به ديدگاه مفسران سنتی و پژوهشگران نوين و تحلیلهاي صورت گرفته ،تمايل مفسران سنّتی به عربیانگاري
برخی از واژگان دخیل قرآن ،نشان داده شده است.
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 -1مقدمه
در البهالي متن قرآن کريم ،کلماتي به چشم ميخورد که ريشه در زبانهاي غيرعربي داشته
و به آنها واژگان دخيل گفته ميشود .در مورد وجود واژگان غيرعربي در قرآن ديدگاههاي
متعددي وجود دارد که به آن خواهيم پرداخت .بر اساس اين ديدگاهها برخي وجود واژگان
غيرعربي را در قرآن پذيرفته و برخي آن را نميپذيرند .همچنين از ديرباز تعيين زبان واژههاي
غيرعربي قرآن و انتساب هريک از آنها به زباني خاص ،دغدغه مفسران و محل بحث در تفاسير
قرآن بوده است .بعضي مفسران بر اساس معيارهايي حکم به غيرعربي بودن برخي واژههاي قرآن
کرده و در پي آن بودهاند تا زبان آن واژه را تعيين کنند .اگرچه برخي آراي آنان در تعيين اين
واژهها دقيق و مبتني بر دانش زباني است ،اما به نظر ميرسد برخي اظهارنظرهاي آنان درباره
پارهاي از واژهها از مبناي علمي متقني برخوردار نيست .مفسران در مواجهه با واژههاي غيرعربي
قرآن گاهي با تکلف کوشيدهاند که آنها را در اوزان و قالبهاي زبان عربي توضيح دهند .از اين
روست که فخر رازي از مفسراني که ميکوشند براي واژۀ «االنجيل» ريشه عربي بتراشند بهشدت
انتقاد ميکند (فخر رازي ،ج ،7ص .)132زمخشري نيز از مفسراني است که بسياري از َاعالم
قرآني را که مفسران و لغويان قبل از او عربي دانستهاند مردود ميشمارد (زمخشري ،1407 ،ج،3
ص .)32اين قبيل آراء مفسران سنتي که برخي مبتني بر عربيپنداري بعضي از واژگان دخيل
قرآن است ،نسلبهنسل منتقل شده و از آنجا که سنت تفسير بيشتر بر پايه نقل بوده ،اين اطالعات
به همان صورت و بدون توجه به مباني زبانشناختي و تاريخيِ علمي به تفاسير بعدي تا به امروز
راه يافته است .دغدغه اصلي در اين مقاله ،ارائه مستنداتي از منابع زبانشناختي است مبني بر
اينکه برخي از واژگان دخيل که به زبان عربي منتسب شده ،غيرعربي است و خاستگاه اصلي
آنها زبانهاي ديگر است؛ و اينکه علت اين امر ،فقدان دسترسي آن انديشمندان به منابع
زبانشناسي متقن بوده است .در اين راستا سه عامل توجه به شباهتهاي ظاهري با واژگان عربي
از لحاظ وزني ،ريشهيابي عربي براي اين واژهها و يا حس قومگرايي مفسران عرب ،اينان را به
عربي دانستن واژگان دخيل مجاز کرده است .اثر حاضر به بررسي تعدادي از اين نمونهها و
اثبات دخيل بودن آنها با توجه به منابع زبانشناسي نوين ميپردازد .در اين پژوهش پس از
بررسي کليات ،هشت نمونه موردي از َاعالم قرآني با رويکرد مذکور بررسي شده است.
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 -2مفهوم واژه دخیل و معرّب
دخيل در لغت به معناي بيگانهاي است که وارد يک قوم شود و به آنان منتسب شود يا واژهاي
که از زباني وارد زبان ديگري شود (معين ،1350 ،ج ،5ص  .)135همچنين لسان العرب دخيل
را به معناي داخل ميداند (ابن منظور ،ج ،11ص.)242
ابن منظور ،واژه دخيل را از نظر اصطالحي اينگونه معنا ميکند« :اُدخِلَت فی کَالمِ العَرَب و
لَيسَت مِنه» :واژهاي که در کالم عرب وارد شود و اصل آن عربي نيست (ابن منظور ،ج،11
ص .)242همچنين تعريب را عربي کردن واژه عجمي دانسته است (ابن منظور ،ج ،11ص.)255
در فرهنگ ابجدي نيز در اين مورد آمده است :االسم المعرب :اسمهاي غيرعربي که به زبان
عربي راه يافته است (بستاني ،1376 ،ص .)838

 -3بررسی ديدگاهها در مورد واژگان دخیل
در مورد واژگان دخيل دو نظر بين مفسران وجود دارد :مطابق با ديدگاه برخي چون امام
شافعي ،ابوعبيده ،طبري و ...تمامي واژگان قرآن به زبان عربي است .اينان معتقدند که پذيرش
اين نظر به معناي غني ندانستن و نقص زبان عربي است و براي اثبات سخن خود به آيه
ُصلَ
﴿وَلَوجَ َعلْناهُ قُرآنًا َاعْجَميًا لَقالُوا َلوْال ف ِّ

آياتُ ُه أَاعْجَمیٌ وَ عَرَبیه﴾ (فصلت )44 /41 :استناد

ميکنند و ميگويند :اگر در قرآن غير از عربي باشد چگونه عرب آن را بفهمد؟ درصورتيکه به
گفته سيوطي در االتقان «وجود چند واژه بيگانه قرآن را غيرعربي نميکند ،چنانکه وجود چند
واژه عربي ،قصيده فارسي را غيرفارسي نميکند» (سيوطي ،1382 ،ج ،1ص .)473در مقابل اين
نظر ،ديدگاه ديگري وجود دارد که وجود واژگان دخيل در قرآن را ميپذيرد اما استدالل ميکند
که قرآن به زبان عربي مبين است و در آن واژهاي نيست که عربي نباشد و براي فهم آن به
استعانت از زبان ديگري نياز باشد ،بدينصورت که اين واژهها در اثر مراودات بازرگاني اعراب
با اقوام مختلف وارد زبان عربي شد و آنها اين واژهها را تغيير داده و در اشعار و مکالمات
خويش به کار بردند؛ در نتيجه اين واژهها بهصورت واژههاي ناب عربي درآمد و در قرآن استعمال
شد (ثعالبي ،1418 ،ص.)17
برخي نيز به نظريه وفاق و توافق بين زبانها معتقدند و ميگويند :چهبسا واژگاني در دو يا
چند زبان مشترک باشند که معناي واحدي دارند .طبري از طرفداران اين نظر است و ميگويد:
« آنچه از ابن عباس و غير او در تفسير الفاظي از قرآن گفته شده که به فارسي يا حبشي يا نبطي
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يا مانند اينهاست ،توارد لغتها در آنها اتفاق افتاده که عرب و فارس و حبشه با يک لفظ از آن
سخن گفتهاند» (طبري ،1343 ،ج ،1ص )15اما او در نهايت بر اين نظر است که واژه در لغت
عرب وارد شده و حتماً عرب در زبان خود با آن آشنا بوده است .او معتقد است فقط درصورت
کسب علم قطعيِ بدون ترديد ،ميتوان خاستگاه حقيقي واژگان دخيل را تعيين کرد .آنچه طبري
ميگويد همان مباني زبانشناختي است که در قرن بيستم بنا نهاده شد و با تکيه بر آن ،پژوهشگران
نوين توانستند خاستگاه واقعي بيشتر واژگان دخيل قرآن را مشخص کنند .گرچه در موارد
محدودي ميتوانيم اين نظر را که مبتني بر توارد لغات است بپذيريم ،اما پذيرش آن بهطور کل
و در مورد همه واژگان دخيل ،مردود است؛ چراکه برخي واژگان در اصل به زباني اختصاص
داشته و از آن زبان به لغتهاي ديگر تسرّي يافته است؛ بنابراين سيوطي همچون جواليقي
(جواليقي ،1961 ،ص )5بين دو نظر فوق (وجود و عدم وجود واژگان دخيل) جمع نموده و هر
دو نظر را ميپذيرد؛ هم نظر کساني که ميگويند در قرآن واژههاي دخيل وجود دارد و هم نظر
امام شافعي و پيروانش که معتقدند اين واژهها در زبان عربي وارد شده ،صيقل خورده و به شکل
واژگان عربي درآمده است (سيوطي ،1382 ،ج ،1ص .)475ديدگاه جواليقي و سيوطي نظريه
تلفيقي کاملي است که بهطورکلي در مورد برخي از واژگان دخيل ميتوان آن را پذيرفت .اينکه
گفته مي شود اين نظر را در مورد برخي واژگان دخيل ميتوان پذيرفت نه همه آنها ،از اين
رهگذر است ک ه مفسران متقدّم با برخي از اين واژگان دخيل آشنايي نداشتند و سردرگمي آنان
در نسبت دادن واژه به زبانهاي متعدد که هيچ توجيه زبانشناختي ندارد ،اين امر را آشکار
ميسازد که تمامي واژگان دخيل قرآن قبل از عصر نزول ،در زبان عرب کاربرد نداشتهاند.

 -4استفاده از معیارها در تشخیص واژگان دخیل
عالمان مسلمان براي تشخيص واژگان غيرعربي از عربي معيارهايي داشتند که بر اساس آنها
عربي يا دخيل بودن واژگان قرآني را تعيين ميکردند .اين معيارها را که تعداد آنها در کتب فقه
اللغه متفاوت است ،ميتوان در سه مورد خالصه نمود )1 :ساختارهاي صرفي دشوار؛  )2کلمات
بدون ريشه؛  )3صورتهاي آواشناسي ( )Phoneticبدون قاعده .مصاديق و نمونههاي اين
موارد ،اَشکال صرفي مجاز کلمات عربي است يا ترکيبهايي از حروف که در زبان عربي وجود
ندارد .همچنين واژگان تککاربرد و ديگر کلمات کمکاربرد (با کاربرد نادر يا اتّفاقي) از جمله
نامزدهاي احتمالي براي واژههاي بيگانه از زبان عربي بودند (ريپين ،1392 ،ص .)318واژگاني
که با اين معيارها مطابقت داشت ،قاعدت ًا غيرعربي بود .گاهي نيز واژگاني وجود داشت که
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خاستگاه عربي نداشت ،اما ميتوانستند براي آن ريشۀ عربي تصور کنند و حتي ساختهاي عربي
از آن بسازند ،بنابراين تمايل به عربيپنداري واژه سبب ميشد که از آن اسم فاعل و مفعول و
مصغّر و ...بسازند و آن را عربي بدانند .به عنوان مثال عرب از واژه «اُسوة» ،فعل «تأسَّی» (به او
اقتدا کرد) و از ديباجَ « ،دَبجَ» (نقش زد) را ساخت .مثال در جمله « َدَبجَ االرضَ املطرُ» :باران زمين
را نقش زد (گلستان کرد) که در اشعار هم استفاده شد (حسن خالد الرفاعي ،1946 ،صص-66
.)69
صفوي زبانشناس معاصر در مورد ورود واژگان از زباني به زبان ديگر و تغيير شکل آنها
اصطالح «معادلسازي قياسي» را بهکاربرده و مينگارد« :در مورد واژگان قرضي ،اصطالحي با
عنوان معادلسازي قياسي وجود دارد که در هر زبان به شکلي کاربرد دارد .در مورد واژگاني که
از هر زباني وارد عربي شد اين فرآيند صورت گرفت و تغييراتي بر واژه و ساختهاي آن انجام
شد؛ مثالً واژه «فراديس» که از اصل ايراني به يوناني وارد شد و «پارادايز» شکل گرفت و به شکل
«فراديس» وارد عربي شد ،عرب چون آن را شبيه به جمعهاي مکسّر خود يافت از آن مفرد
«فردوس» را ساخت و وارد زبان خود کرد .در مورد واژگاني که از عربي هم وارد فارسي ميشد،
اين فرآيند به نحوي ديگر اتفاق افتاد .با ورود مجموعهاي از واژههاي قرضي ،ساخت اين دسته
از واژهها بهعنوان الگو در نظر گرفته ميشود و ميتواند به معادلسازي برحسب قياس منجر
شود .ورود واژههايي چون رمّال ،بقّال ،حمّال و جز آن از عربي به فارسي باعث شده تا اين
الگوي واژهسازي عربي بتواند از «کفش» فارسي« ،ک ّفاش» را به وجود آورد و از «قند» ترکي
«قنّاد» را بسازد» (صفوي ،1391 ،ج ،3ص .)119بنابراين فرآيند معادلسازي قياسي ميتواند در
زبانهاي مختلف به وجود آيد .در زبان عربي هم اين پديده در مورد برخي واژگان چنانکه ذکر
شد اتفاق افتاده است .عربزبانان واژههاي دخيل را پس از قرضگيري در قالب تصريفي زبان
خود ريخته و شکل معرّب به آن دادهاند .اين فرآيند در جمع و مفرد نمودن واژه ،مصغّرسازي و
ساختهاي ديگر نمود داشته است.

 -5عربیپنداري واژگان غیرعربی
همانگونه که بيان شد در ميان مفسّران سنّتي تمايل به عربيانگاري واژگان غيرعربي قرآن
وجود داشته و کوشيدهاند در اين راستا براي واژگان دخيل قرآن ريشه عربي در نظر بگيرند.
نمونهاي از اين دست مواردي است که برخي از لغتشناسان و مفسّران ،واژههايي را که ميتوان
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براي آنان ريشۀ سهحرفي در نظر گرفت عربي دانستهاند ،اما بعضي ديگر بر اين نظرند که حتي
اگر بعضي اسمهاي صحيح بيگانه با الگويي عربي توافق دارد يا به يک ريشه عربي مرتبط است،
الزاماً نميتواند عربي باشد؛ بنابراين بهطور مثال حتي اگر «يعقوب» با واژۀ لرزيدن عربي (در
معنا) توافق داشته باشد و يا واژه «اسحاق» را بتوان با ريشۀ « َسحِقَ» عربي تطبيق داد ،اما هر دوي
اين واژهها عجمي و معرّب هستند ،زيرا شکل غيرعربي اين دو اسم واجهاي متفاوت دارند
( .)Baalbaki, 1983, p 136به نظر ميرسد دليل اينکه برخي از عالمان مسلمان در تشخيص
زبان واژه به خطا رفتهاند همين امر است که چون ميتوانستند براي واژه ،ريشه سهحرفي در نظر
گيرند آن را عربي دانستهاند درحاليکه غيرعربي بوده است .منابع زبانشناسي نوين به عبري
بودن واژه «اسحاق» اذعان دارد و بيان ميکند که اين واژه در ميان يهوديان بابِلي قرن چهارم
ميالدي متداول بوده است (جفري ،1386 ،ص .)120همچنين بر اساس منابع نوين ،واژه «يعقوب»
ممکن است از عربي به عبري آمده باشد اما با توجه به روابط اعراب با مسيحيان احتماالً واژه
سرياني آن ،از يک منبع مسيحي وارد زبان عربي شده باشد (جفري ،1386 ،ص.)398

 -1-5تالش براي عربیسازي واژگان غیرعربی
در ميان مفسران متقدّم نوعي تالش براي عربيپنداري واژگان غيرعربي قرآن و عدم تمايل
به خارجي دانستن اين واژگان مالحظه ميشود .وِرستيگ محقق هلندي بر بيميلي لغويان عرب
به خارجي دانستن واژگان دخيل و تمايل آنها بر عربيپنداري واژگان غيرعربي صحّه گذاشته
و ميگويد« :به نظر ميرسد يک بيميلي به التزام اصل خارجي واژههاي دخيل وجود داشته باشد.
بهطور مثال در مورد اصل واژه ابليس (شيطان) ،گرايش به يافتن ريشه عربي براي اين کلمه
وجود دارد .برخي واژه را فارسي (يا يوناني) دانستهاند ،اما ديگران براي آن مشتق از ريشه «اَب َلسَ»
(نااميدي) تعيين نمودهاند )Versteegh, 2015, p 215( ».اين موضوع که پيش از اين نيز بيان
شد ،ريشه در ميل به عربيانگاري واژههاي دخيلي دارد که ميتوان بر ايشان ريشه عربي در نظر
گرفت؛ يعني بهصِرف اينکه ظاهر واژه با زبان عربي تطبيق داشته باشد بدون بررسي زبانشناختي،
آن را به زبان عربي نسبت ميدهند ،گرچه غيرعربي باشد .ايراد وارد بر اين مبحث اين است که
صرفاً ريشه سهحرفي داشتن يا مطابقت با اوزان عربي معيار عربي بودن واژه نيست ،بلکه طبق
معياري که سيبويه در الکتاب ارائه ميدهد ،اگر واژهاي صرف کامل نشود دخيل است .او ميگويد:
«اصل خارجي واژه نميتواند صرف کامل شود .اسامي خاص هم به همين دليل ،دخيل و غيرعربي
هستند /Versteegh, 2015, p 209(».سيبويه ،1408 ،ج ،3ص )236بنابراين براي ابليس يا
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هر واژه ديگر ،تنها داشتن ريشۀ سهحرفي ،سبب عربي بودن نيست تا با ساخت مصغّر و يا جمع
مکسّر آن بتوان آن را عربي پنداشت و واژه بايد بتواند در عربي صرف کامل شود.

 -2-5عربیانگاري بر مبناي ادلّه اعتقادي
چنانکه در مقدمه ذکر شد سه عامل توجه به شباهتهاي ظاهري با واژگان عربي از لحاظ
وزني ،ريشهيابي عربي براي اين واژهها و حس قومگرايي مفسران عرب آنان را بر اين امر واداشته
و مجاز به عربيانگاري واژگان دخيل کرده است .در مورد دو عامل اول بحث شد ،اما در مورد
عامل سوماينکه عدّهاي وجود واژگان غيرعربي در قرآن را نپذيرند ،شايد به دليل تعصبات قومي
و مالحظات مذهبي بود که زبان خود را کاملترين و غنيترين زبان ميدانستند که از هرگونه
وامگيري بينياز است .در واقع مسأله زبانشناسي در اينجا به يک موضوع اعتقادي تبديل شده
است که مانع از پژوهش بيشتر در مورد واژگان غيرعربي قرآن ميشود .شعوبيگري و انگيزههاي
مليّت خواهي نيز عاملي بود که زبان عربي راغلبه دهند و آن را بينياز از وجود هر لغتي بدانند.
ابوعبيده صراحتاً پذيرش و قبول هر واژه غيرعربي را در قرآن ،چالش و جدال با خداوند متعال
ميدانست (سيوطي ،1382 ،ج ،1ص .)471محمد شاکر ،شارح المعرّبات جواليقي از معاصرين
نيز به دليل دفاع از قرآن ،وجود هيچيک از واژگان بيگانه را در قرآن نميپذيرد و همه آنها را
عربي ميداند (جواليقي ،1961 ،ص .)6کوپف پژوهشگر آلماني در اين زمينه ميگويد« :نقلقولها
از قرآن و احاديث پيامبر (ص) در همۀ شاخههاي ادبيات عرب نفوذ کرد و حتّي تأثيرات مذهب
بر فقه اللّغه عربي نيز مشهود بود و اين تأثير چنان ريشهدار بود که لغتشناسان متقدّم در
فعاليتهاي حرفهايشان انگيزههاي مذهبي را کامالً حفظ کرده بودند» (.)kopf, 1956, p 286
بنابراين ،مالحظات مذهبي گويي پردهاي بر ذهن برخي لغويان و مفسّران نهاده بود که مانعي بر
سر راه آنها در کشف حقيقت بود.

 -6بررسی زبانشناختی واژهها و اَعالم قرآنی دخیل
در اين بخش ،هشت نمونه از اعالم و واژگان قرآني غيرعربي انتخاب شده و با رويکرد
عربيپنداريِ آنها در نگاه عالمان مسلمان ،بررسي شده است .در اين نمونهها ابتدا ديدگاه مفسران
سنتي در مورد واژه بررسي شده ،سپس ديدگاه پژوهشگران نوين مورد ارزيابي قرار گرفته و در
پايان ،تحليل نگارنده ارائه شده است .الزم به ذکر است که منبع اصلي ما در بخش ديدگاه
پژوهشگران ،کتاب واژگان دخيل آرتور جفري ( )Arthur Jefferyبوده ،زيرا وي با نوزده زبان
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آشنا بوده و بسياري از منابع به زبانهاي ديگر (که در دسترس ما نيست) را مشاهده نموده است،
اما در تکميل منابع از چهار اثر نويسندگان غربي ،همچنين آثار پژوهشگران عرب و فارسيزبان
نيز بهره گرفته شده است.

 -1-6ادريس
 -1-1-6ديدگاه مفسّران سنّتی
جواليقي اين واژه را معرّب دانسته است (جواليقي ،1961 ،ص .)8زمخشري گويد« :بعضي
ادريس را از ريشۀ «درس» دانستهاند به سبب درس خواندن بسيارش و اسم او إخنوخ بود ».اما
خود اين نظر را صحيح نميداند ،زيرا اگر از ريشۀ درس بر وزن إفعيل باشد ،فقط به سبب َعلَم
بودن آن است پس بايد منصرف باشد ،اما غيرمنصرف بودن آن دليل عجمي بودن آن است
(زمخشري ،1407 ،ج ،3ص .)24به نظر او علم بودن به تنهايي سبب غيرمنصرف شدن کلمه نمي
شود ،بلکه عجمي بودن آن نيز بايد اضافه شود تا غير منصرف باشد ،پس واژه عجمي است.
همچنين آلوسي به نقل از ابنابيحاتم لفظ ادريس را سرياني دانسته و ميگويد :اين واژه مشتق
از «درس» نيست و دليل زمخشري را بر غيرعربي بودن آن تکرار ميکند و بر اين نظر است که
به همان زبان سرياني معناي کثرت درس دادن را ميدهد (آلوسي ،1415 ،ج  ،8ص.)423

 -2-1-6ديدگاه پژوهشگران جديد
آرتور جفري در کتاب واژههاي دخيل ضمن اشاره به اينکه ادريس همان «اخنوخ» و در عبري
به مفهوم آموختن آمده و در نزد يهوديان و مسيحيان ،به معناي آموزگاري با دانش بسيار است،
نظرات متعددي را از پژوهشگران غربي بيان ميکند .برخي از اين نظرات ضدونقيضاند .مثالً
اِش ِپرن ِگر ( )Sprengerو آيکمان ( )Eickmannآن را عربي خالص شمردهاند .گِريم
( )Grimmeهم گمان ميبرد که اين واژه ،اصلِ عربيِ جنوبي دارد ،ولي هيچگونه اثري از اين
نام در کتيبههاي يافت شده در عربستان جنوبي نيست .کازانوا ( )Casanovaو توري ()Torrey
گمان ميبرند که مراد از «ادريس» همان «اِسدِراس» است که از طريق يک صورت زباني ميانجي
بهصورت ادريس درآمده است .آلبرايت ( )Albrightتصور ميکند که مراد از ادريس ،هرمس
است .حالآنکه مونتگُمري ( )Montgomeryآن را مأخوذ از نام آتراخاسيس ،نوح بابِلي
ميداند؛ اما از ديدگاه جفري آنچه نولدکه ( )Nöldekeميگويد راهحل مسأله است .وي ادريس
را صورت عربي ميداند که از يک صافي سرياني گذشته است .در سرياني صورتهاي مختلف
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اين اسم وجود دارد که صورت اخير ،سرياني فلسطيني مسيحي است و از اين صورت است که
با يکي شدن «ن» و «د» صورت عربي ادريس به دست ميآيد (جفري ،1386 ،ص .)110يورام
اِردِر ( )Youram Erderدر مورد اين واژه ،نظري شبيه به آلبرايت دارد و به نقل از ژيل
( )Gillesميگويد :ادريس ،تحريف نام هرمس است که به شکل هِرمِس به اعراب رسيد (اردر،
 ،1392ص .)200نظر ديگري وجود دارد که ادريس را نامي شامي ميداند .اين نظر که بر پايه
نظر مُقاتل ،مفسّر متقدّم است دربارۀ هجرت تازهمسلمانان به حبشه است که نام يکي از آنان که
شامياالصل بوده ادريس گزارش شده است ،همچنين در سفر پيامبر (ص) به شام در کودکي،
يکي از چهار راهب مسيحي که بشارت به نبوت آن حضرت داد ،ادريس نام داشت (حاج
منوچهري ،1377 ،ص.)332

-3-1-6تحلیل
چنانکه گفته شد برخي مفسران که تمايل به عربيپنداري واژگان دخيل دارند ،واژه ادريس
را هم از ريشه «درس» و عربي دانستهاند؛ اما ديگران از جمله زمخشري با تمسّک به استداللي
نحوي به غيرعربي بودن اين واژه حکم کردهاند؛ زيرا ادريس اگر بر وزن إفعيل باشد ،تنها يکي
از اسباب عدم انصراف ،يعني عَلَم بودن را داراست و سبب دوم ،جز عجمي بودن اين نام
نميتواند باشد .زمخشري به نقل از ابنابيحاتم ،اين واژه را سرياني ميداند .نظر او با ديدگاه
پژوهشگران نوين همسو است؛ زيرا بنا بر نظر پژوهشگران نوين ،اين واژه خاستگاه سرياني دارد
و صورتهاي مختلف آن در زبان سرياني وجود دارد .شامي دانستن اين نامهم منافاتي با سرياني
بودن آن ندارد ،چون در ميان اهل شام ،زبان سرياني نيز رواج داشته ،بنابراين مفسراني که اصل
آن را سرياني گفتهاند به خطا نرفتهاند؛ اما در بيان آن دسته از عالمان مسلمان که واژه را عربي
دانستهاند تمايل به عربيپنداري واژه ديده ميشود.

 -2-6ابلیس
 -1-2-6گزارش مفسران سنّتی
لسان العرب اين واژه را مشتق از «بَلَسَ» و «ابَ َلسَ» به معناي «نَ ِدمَ» و «يَئِسَ» گرفته است (ابن
منظور ،ج ،6ص .)30کتاب العين نيز اين واژه را «الکَئيب احلَزين املُتَندم» معنا نموده که به معناي
غمگين ،ناراحت و نوميد است و گفته ابليس چون از همه نيکيها نوميد گشت اينگونه ناميده
شد (فراهيدي ،1410 ،ج ،7ص .)262جواليقي واژه را عجمي دانسته است (جواليقي،1961 ،
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ص .)17طبري واژه را عربي و بر وزن إفعيل دانسته و دليل غيرمنصرف بودن آن را کمنظير بودن
اين وزن در زبان عربي ميداند ،ازاينرو همچون َاعالم بيگانه محسوب شده است (طبري،1343 ،
ج ،1ص)197؛ اما اکثر عالمان مسلمان اين نظر را مردود ميدانند .مثالً زمخشري در مورد اين
واژه ميگويد :ابليس واژهاي عجمي است و چنانکه ميگويند مشتق از ابالس نيست (زمخشري،
 ،1407ج ،3ص .)24ابوحيان اندلسي هم آن را به سبب عَلَم و غيرمنصرف بودن ،اسمي عجمي
ميداند و ميگويد زجاج آن را از وزن «فِعليل» دانسته و ديگران مانند ابن عباس و سُدّي آن را
مشتق از ابالس دانستهاند که به معناي دور از رحمت است .در علم صرف ،اشتقاق عربي در
اسماء عجمي داخل نميشود و اگر اين واژه مشتق از ابالس است ،چرا هيچيک از عرب اين
اسم را استعمال نکرده است؟ (ابوحيان ،1420 ،ج ،1ص )244بنابراين گويا عربي دانستن اين
واژه از ابن عباس سرچشمه گرفته است .شايد به اين دليل آن را عربي گفتهاند که در قرآن پنج
بار از ساختارهاي «مُبلِسون» (انعام44 /6 :؛ مؤمنون77 /23 :؛ زخرف« ،)75 /43 :مُبلِسين» (روم:
 )49 /30و «يُب ِلسُ» (روم )12 /30 :استفاده شده است.

 -2-2-6ديدگاه پژوهشگران جديد
در مورد زبان اين واژه سه نظر ذکر شده است :ديدگاه نخست که اکثر محققان غربي بدان
اذعان دارند اين است که اين واژه صورت تصحيفشده واژه يوناني ديابلوس است (جفري،
 ،1386ص .)105در ترجمه سبعيني عهد عتيق ،اين واژه نماياننده واژه عبري آن به معناي شيطان
است .نظر دوم اين است که اين واژه از زبان سرياني به عربي آمده باشد که طبق پژوهشهاي
زبانشناسي جفري احتمال آن ضعيف است و شايد تنها از طريق کاربردش در قرآن وارد زبان
عربي شده باشد .اين احتمال هم وجود دارد که مستقيماً از يوناني وارد عربي شده باشد و در
ميان مسيحيان عربزباني که با کليساي روم شرقي مرتبط بودهاند به کار ميرفته است .ديدگاه
سوم مبتني بر نظر گريم است که اين واژه ممکن است از عربستان جنوبي آمده و شايد تحت
تأثير صورت حبشي قرار گرفته باشد؛ اما اين واژه در زبان حبشي شاذ است و اگر تصور او در
اين باب که صورت حبشي واژهبه عربستان رسيده است ،صحيح باشد تصورش درباره اينکه
اين واژه در زبان عربي جنوبي است ،بسيار بعيد مينمايد (جفري ،1386 ،صص )106-104
آذرنوش در توجيه دخيل بودن واژه ميگويد« :اين واژه در شعر جاهلي عرب نيامده و گويا
از واژگاني است که در دوره نزول وحي به عربي راهيافته است .از سوي ديگر در زبانهاي سامي
دور و نزديک هم ،نمونه يا ريشهاي براي آن يافت نشده ،ناچار بايد در زبانهاي غيرسامي به
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جستجوي آن پرداخت» (آذرنوش ،1374 ،ج ،2ص .)593خشيم از محققان عرب ،نظري مخالف
دارد و اين واژه را فارسي ـ عربي ميداند ،بهاينترتيب که  diaرا نور از فارسي و سانسکريت
 devaميداند که به ضياء و نور عربي نزديک است Bolos .مترادف سيّد عربي است که سين
در آخر آن زائد لغوي يوناني است و  Bolosباقي ميماند که به معناي بعل (سيّد) است.
« ،Diabolosسيّد النور» يا «بعل الضياء» است و به اين لقب خوانده شده چون سيّد و برتر
مالئکه بوده است (خشيم ،1977 ،صص.)41-40

-3-2-6تحلیل
چنانکه ديديم عالمان مسلمان در تعيين زبان اين واژه همداستان نبوده و عدهاي آن را از
ريشه عربي دانسته و برخي از مفسران چون زمخشري و ابوحيان اندلسي آن را عجمي دانسته و
دليل مستند براي سخنانشان اقامه نموده ،در عين حال زبان آن را دقيقاً تعيين نکردهاند.
پژوهشگران نوين آن را غيرعربي دانسته و به سه زبان سرياني ،يوناني و حبشي نسبت دادهاند؛
اما چنانکه جفري بررسي نموده منتسب دانستن اين واژه به زبانهاي سرياني و حبشي احتمال
ضعيفتري دارد و اکثر پژوهشگران غربي به يوناني بودن واژه معتقدند .البته اينکه چگونه در آن
روزگار ،واژهاي از آن مسافت دور ،بيواسطۀ زبان سومي به زبان قرآن راه يابد اندکي جاي تأ ّمل
دارد .بااينحال پژوهشگران نوين با احتياط ،يوناني بودن واژه را پذيرفتهاند.
به نظر ميرسد ديدگاه خشيم پژوهشگر عرب ،علمي نيست و او تنها سعي دارد اين واژه را
بهگونهاي عربي جلوه دهد؛ بنابراين در جمعبندي ديدگاهها ميتوان گفت مفسران و لغوياني که
واژه را عربي دانستهاند به خطا رفتهاند و در تعيين زبان واژه تالشي ننموده و به دليل ميل به
عربيپنداري ،آن را از ريشۀ عربي «بَلَسَ» دانستهاند.

 -3-6اسرائیل
 -1-3-6گزارش مفسران سنتی
اين واژه که لقب يعقوب پيامبر بوده 43 ،بار در قرآن به کار رفته است .به بيان طبري اين
واژه به معناي بنده خدا و برگزيده از خلقش است« .ايل» به معني اهلل به زبان عبري و اسرا به
معني بنده است (طبري ،1343 ،ج ،1ص .)197ابوحيان اندلسي هم معاني متعددي براي اين واژه
بيان نموده است :برگزيده خدا ،به معني «شَ ّد» (محکم کردن؛ به نقل از ابن عباس) و همچنين به
معناي سفر کردن در شب« .أسری بِاللَّيلِ مُهاجِرًا إلَی اللّهِ تَعالی» زماني که يعقوب از بيم عيسو
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برادرش فرار کرد شبانه به سفر رفت (ابوحيان ،1420 ،ج ،1ص .)278معناي اخير ،تمايل به
عربيانگاري واژه را که از ريشه «سَري» گفتهاند نمايان ميسازد؛ اما اکثر عالمان مسلمان آن را
اسمي بيگانه شمردهاند (جواليقي ،1961 ،ص /9خفاجي ،بيتا ،ص .)11زمخشري هم اين اسم
را مانند «ابراهيم» و «اسماعيل» به دليل َعلَميت و غيرمنصرف بودن ،عجمي ميشمارد (زمخشري،
 ،1407ج ،1ص.)131

 -2-3-6ديدگاه پژوهشگران جديد
بنا بر ديدگاه جفري فقدان حرف آغازين در مقايسه با واژه عبري آن ،نشان ميدهد که واژه
مستقيماً از عبري گرفته نشده و يک منشأ مسيحي دارد .سه خاستگاه يوناني ،سرياني و حبشي
براي آن در نظر گرفته شده است؛ اما بيشتر احتمال دارد که واژه از اصل سرياني ،بهويژه صورت
فلسطيني مسيحي گرفته شده باشد (جفري ،1386 ،ص .)Horovits, 1925, p 91 /21جفري در
اينجا مقايسهاي بين بيان طبري که «ئيل» را عبري ميداند با نظر قاموس که ميگويد تمام
صيغههايي که به «ئيل» ختم ميشود ،سرياني هستند نموده و نظر قاموس را ميپذيرد( .جفري،
 ،1386ص.)21

-3-3-6تحلیل
مفسران سه نظر در مورد واژه ارائه نمودهاند :برخي تمايل به اختصاص ريشه عربي داشتند؛
دستهاي آن را عجمي دانسته و زباني براي آن تعيين ننمودهاند و عدهاي آن را به زبان عبري
نسبت دادهاند .پژوهشگران نوين به ترجيح پذيرش منشأ سرياني واژه تمايل دارند ،زيرا هورويتس
هم اذعان دارد که واژۀ اسرائيل دقيقاً با شکل سرياني آن منطبق است (.)Horovits,1925, p 11

يعني در زبان سرياني هم همين واژه وجود دارد و اگر نظر صاحب قاموس را هم بپذيريم
اين مطلب تأييد ميشود و نظر طبري که «ايل» را به زبان عبري ميداند وجهي ندارد؛ بنابراين
شايد طبري از طريق گمانهزني بر اينکه اين واژه در مورد بنياسرائيل که زبانشان عبري بوده به
کار رفته ،تعيين زبان نموده باشد .بدين ترتيب نظر عالماني هم که واژه را از ريشۀ عربي «سَري»
دانستهاند ،وجهي ندارد و احيان ًا تمايل به عربيانگاري واژه است.

 -4-6الیَسَع
 -1-4-6گزارش مفسران سنّتی
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گروهي از عالمان مسلمان اين واژه را عربي دانستهاند .طبري گويد :گروهي گمان کردهاند از
«وَسِعَ»« ،يَسَعُ» مشتق شده (بر وزن يَفعَل) و بر آن «ال» اضافه شده درحاليکه عرب بر اسمهايي
به اين صورت «ال» وارد نميکند و به رد اين نظر ميپردازد (طبري ،1343 ،ج ،7ص.)173
جواليقي و خفاجي هم آن را دخيل دانستهاند (جواليقي ،1961 ،ص /134خفاجي ،بيتا ،ص.)215
ابن منظور به نقل از جوهري آن را واژهاي عجمي دانسته که «ال» بر آن اضافه شده است و
ميگويد :بهغيراز موارد ضروري و شعر ،چنين صورتي عادت عرب نيست .سپس او امالي
اللَّيسَع را نيز پيشنهاد ميکند که ذهن را به سمت عجمي بودن واژه سوق ميدهد (ابن منظور،
ج ،8ص.)393

 -2-4-6ديدگاه پژوهشگران نوين
برخي از پژوهشگران احتمال عبري بودن واژه را داده و گفتهاند صورت عبري واژه به حدي
به عربي نزديک است که قرضي بودن مستقيم آن را از عبري ممکن ميسازد ،اما احتمال ميرود
از يک منبع مسيحي گرفته شده باشد .جفري صورت يوناني و سرياني و حبشي واژه را هم بيان
نموده ،اما احتمال ميدهد واژه از اصل سرياني گرفته شده باشد (جفري ،1386 ،ص.)129
هورويتس نيز در بررسي نامهاي عبري ،اين واژه را «اِليشا»ي عبري ميداند ( Horovitz, 1925,

.)p 11

-3-4-6تحلیل
از آنچه در بررسي ديدگاه هاي عالمان مسلمان در مورد اين واژه رصد کرديم ،درمييابيم
برخي ميل به عربيپنداري آن داشته و ريشه «وَ ِسعَ» را براي آن در نظر گرفتهاند و گروهي عجمي
بودن آن را تأييد نمودهاند ،اما در مورد زبان آن سخني نگفتهاند .هورويتس اين واژه را اليشاي
عبري ميداند که در سرياني «اليسع» بوده که «ش» عبري به «س» تبديل شده و در اتيوپيايي
«اليسا» گفته ميشود ( .)Horovits, 1925, p 13مراجع نوين نيز احتمال عبري و سرياني بودن
واژه را دادهاند ،اما احتمال سرياني بودن را قويتر دانستهاند؛ بنابراين ،بهاحتمالقوي اين واژه
غيرعربي و عبري يا سرياني است و مباني زبانشناسي جديد ،عربي بودن واژه را تأييد نميکند.

 -5-6انجیل
 -1-5-6گزارش مفسّران سنتی
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جواليقي و خفاجي «انجيل» را واژهاي دخيل ذکر کردهاند (جواليقي ،1961 ،ص /17خفاجي،
بيتا ،ص .)36برخي از مفسران نيز آن را واژهاي دخيل از اصل سرياني ميدانند .زمخشري و
فخر رازي هم بر اين نظرند و فخر رازي به نقل از صاحب کشاف ميگويد :حسن ،انجيل را به
فتح همزه خوانده و اين وزن در اوزان عرب وجود ندارد (فخر رازي ،ج ،7ص ،)132اما عدهاي
از مفسران آن را از «نجل» به معناي خروج و ظاهر شدن و از ريشه عربي به وزن إفعيل دانستهاند
(قرطبي ،1364 ،ج ،4ص.)6

 -2-5-6ديدگاه پژوهشگران جديد
آرتور جفري براي توضيح زبانِ واژه با بيان مطالب فوق از مفسّران ،به دخيل بودن واژه از
عبري يا سرياني اشاره دارد و سپس مينويسد« :اين واژه را دخيل ذکر کردهاند که از عبري يا
سرياني گرفته شده است .از قرار معلوم اين واژه همان واژه يوناني اِواگليون است و ماراچي
( )Maracciو فرانکل ( )Franklهر دو گمان ميبرند که مستقيماً از يوناني وارد عربي شده
است؛ اما احتمال بيشتر آن است که از طريق يکي از زبانهاي سامي وارد عربي شده باشد .بعضي
اصل آن را عبري دانستهاند که بسيار بعيد است؛ اما حدس اينکه اصل آن سرياني باشد اميدبخش
است و ميتوان تصور کرد که در ميان مسيحياني که پيامبر (ص) با آنها برخورد داشته ،رواج
داشته است» (جفري ،1386 ،ص  .)132خشيم ،محقق عرب اين واژه را ذاتاً عربي دانسته و در
توجيه عربي بودن واژه ،اصل آن را يوناني « »aggelosدانسته که سين آخر آن زائد است ،پس
به « »aggelتبديل ميشود و به معناي رسول و مبعوث است .اما نون اضافهاي که در انجيل وارد
شده عربي است و اضافه در لغات التيني مانند آن بسيار ديده شده است »aggle« .ذات ًا عربي و
همان «عجّل» به معني اسرع است که شأن رسول مبعوث است .سپس ابدال عين به همزه واقع
شده که در عربي و يوناني سابقه دارد و تبديل به اجل (مدت) شده است و در نهايت (لکلّ اجلٍ
کتاب) است که «کتاب و اجل» با هم انجيل ميشود (خشيم ،1997 ،ص.)45

 -3-5-6تحلیل
چنانکه ديديم در ميان زبانشناسان نوين سه ديدگاه در مورد اين واژه وجود دارد :عربي،
عبري يا سرياني ،يوناني از ريشه اواگليون .به نظر ميرسد عقيدهاي که واژه را عربي و بر وزن
إفعيل ميداند ،صحيح نباشد؛ زيرا چنانکه مفسران گفتهاند چنين وزني در وزنهاي عرب وجود
ندارد .پس اين واژه دخيل است ،اما در تعيين زبان آن اختالفنظر وجود داشته و احتماالً اصل
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اين واژه به زبان سرياني است .البته جفري نظرات ديگري را نقل ميکند که ممکن است اين
احتمال را تضعيف کند ،اما ظاهراً خود به قبول سرياني بودن واژه تمايل دارد .پس در مورد اين
واژه تعيين زبان مفسّراني چون فخر رازي که زبان آن را سرياني دانستهاند صحيح بوده است و
عالماني که آن را از ريشه «نجل» دانستهاند ميل به عربيپنداري واژه داشتهاند .تحليل خشيم نيز
که مشخص نيست مبتني بر چه منبع زبانشناسي است ،غيرعلمي به نظر رسيده و از نظر ما مردود
است.

 -6-6الرَّقیم
 -1-6-6گزارش مفسران سنتی
«رقيم» به زبان رومي به معناي «لوح» استَ .شيذَله به نقل از ابوالقاسم گفته :نوشتن در آن
است و به گفته واسطي دوات در آن است (سيوطي ،1382 ،ج ،1ص .)478در مورد واژه رقيم
معاني متعددي ذکر شده است .اگر آن را به معناي کتيبه و از ريشه «رقم» بدانيم ،واژه عربي است
چنانکه فخر رازي ميگويد« :والعَربي ُة قالوا الرَقيم الکِتاب» .سپس به لوحي که اسامي اصحاب
کهف بر آن نوشته شده بود اشاره ميکند (فخر رازي ،ج ،21ص .)429بسياري از مفسران ديگر
نيز بر همين عقيدهاند اما حسن بصري آن را نام کوهي که اصحاب کهف در آن بودند ميداند.
عکرمه آن را دوات به رومي گفته و معاني ديگري چون نام قريه اصحاب کهف و کتيبهاي که
نام اصحاب کهف بر آن نگاشته شده بود نيز گفته شده است (ابوحيان ،1420 ،ج ،7ص.)132
سه معناي اولي رومي هستند .بنابراين واژه را به دو زبان نسبت دادهاند ،رومي يا يوناني؛ چون
اهل آن ديار به اين زبان سخن ميگفتهاند و اسامي مکانها و اشياء را نيز به همين زبان ميگذاشتند
و سومي به زبان عربي که براي رقيم به معناي کتيبه ،ريشه رقم را در نظر گرفتهاند .اين ترديدها
حاکي از ناآشنا بودن مفسران به زبان قطعي واژه رقيم است و شايد بتوان گفته ابن عباس را مبني
بر عدم فهم سه واژه قرآني که يکي از آنها رقيم است ،پذيرفت که معلوم نيست نام مکان يا
لوحي مکتوب است (ابوعبيد ،1975 ،ج ،2ص.)40

 -2-6-6ديدگاه پژوهشگران جديد
در مورد واژه رقيم نظرات متعدّدي وجود دارد .ديدگاهي که اصحاب کهف و رقيم را مرتبط
با هم دانسته و برايننظر است که قرآن نمي تواند دو واژه را کنار هم بياورد و در مورد يکي
توضيح دهد و ديگري را مسکوت گذارد .اين ديدگاه غالب ًا رقيم را مربوط به محل اختفاي
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اصحاب کهف ميداند ،چه آنکه آن را نام روستايي بدانند که غار در آنجا واقع شده و يا آن را
از ريشۀ «رقم» گرفته و آن را کتيبه سردر غار بدانند .عقيده کلي و غالب لغتشناسان در مورد
زبان واژه ،عربي بودن آن است؛ بعضي نيز آن را يوناني (رومي) و به معناي دوات يا کتاب
ميدانند ،اما جفري احتمال ميدهد که رقيم سرياني و نام محلي باشد که در ناحيه بياباني جنوب
فلسطين است ،تقريباً در همان ناحيهاي که جغرافينگاران مسلمان الرّقيم را قرار ميدهند (جفري،
 ،1386صص .)221-220کاظم برگ نيسي از ديگر زبانشناسان معاصر اطالعات ديگري ارائه
ميدهد که شايد تصوير روشنتري از اين واژه به دست دهد .او مينگارد« :امروزه روشن شده
است که الرّقيم نام کهنشهر پِ ترا است .اين نام نخستين بار در سده نخست ميالدي بر
سنگنبشتهاي در ورودي شهر پترا آمده است .اطالعات ديگر درباره شهر رقيم از کتاب باستانيان
نوشته فالويو س يوسفوس است که نوشته :شهري که نام او (منظور پادشاهي است) را در خود
دارد .اين شهر همان پتراي يونانيان است .اندکي پيش از دوران سلوکيان ،نبطيان دست به گسترش
اقتدار خود زدند و در شمال غربي دولت ثمود ،دولتي پديد آوردند که پايتختش يک شهر قلعه
سنگي بود و آن را  Raqmuيا  Ragamميناميدند .اين شهر را بُطرا نيز ميخواندند؛ بنابراين
طبيعي است اگر اين واژه در تلفّظ يونانيان بهصورت پترا درآمده باشد .اين شهر در سال 363
ميالدي دچار زلزله شد .يک نامه سرياني به اين حادثه اشاره کرده و نام پترا را «الرّقيم» آورده
است» (برگ نيسي ،1374 ،صص .)119- 93به نظر ميرسد هريک از اين دو ديدگاه در مورد
واژه رقيم اشاره به نام مکان و محل دارد اما در جا و محل آن اختالفنظر وجود دارد .در اين
مورد ضروري است به بحث جغرافياي تاريخي ورود نموده و از آن کمک بگيريم .در مورد مکان
غار اصحاب کهف نيز دو قول گفته شده است .قول نخست آن را بين دو روستاي رقيم و ابوعلند
در هفت کيلومتري شهر اَ ّمان پايتخت اردن ميداند و قول دوم آن را در شهر ِافِسوس ايونيه ترکيه
ميداند (بيآزار شيرازي ،1393 ،ص .)194در مورد قول دوم ظاهراً خصوصياتش با مکانهاي
گفتهشده مطابقت ندارد .شهر ويرانشده افسوس در يونان باستان در شمال شرقي مديترانه در
نزديکي اِ زمير در ترکيه قرار دارد و به هيچ طريقي نميتوان آن را با اماکن جغرافيايي پيشين
مرتبط دانست (نوشاوند ،1390 ،ص  .)343عالمه طباطبايي دليلي بر اين موضوع ذکر ميکند.
وي اين آيه را در مورد مسجدي که بر غار اصحاب کهف ساخته شد دانسته (کهف،)21 /18 :
سپس اذعان ميدارد مسجدي بر باالي آن غار بنا کردند اما در غار اِفِسوس حتي خرابهاي از آن
به چشم نميخورد ،نه اثر مسجد نه اثر صومعه و نه مانند آن .در غار افسوس اثري از رقيم و
نوشته نيز ديده نشده که داللت کند يک يا چندي آن قبور ،قبور اصحاب کهف است و يا شهادت
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دهد که چند نفر از اين مدفونان مدتي به خواب رفته بودند ،پس از سالها خدا بيدارشان کرده
و دوباره قبض روحشان نموده است (طباطبايي ،1417 ،ج ،13ص .)409در ادامه او از غار ديگري
نام ميبرد که احتماالً رقيم اشاره به همين غار دارد و نام آن «رجيب» است که در هشت کيلومتري
شهر امان ،پايتخت اردن هاشمي نزديک دِهي به نام رجيب قرار دارد .در اين غار نيز چند قبر به
شکل قبور باستاني روم وجود دارد و گويا تعداد آنها هفت يا هشت تاست.
اين غار در امان واقع شده و شهر امان از اوايل قرن دوم ميالدي تا قبل از ظهور دعوت
اسالمي تحت فرماندهي حکومت روم بود تا آنکه سپاه اسالم سرزمين مقدس را فتح کرد .حق
مطلب اين است که مشخصات غار اصحاب کهف با اين غار بهتر انطباق دارد تا غارهاي ديگر
(طباطبايي ،1417 ،ج ،13ص .)413بنابراين از نظر او رقيم اشاره به نام مکان دارد .اکثر مفسران،
رقيم را مکاني نزديک «ايله» ميدانند و بهطورکلي رقيم را در شام يا نزديکي فلسطين گفتهاند
(جفري ،1386 ،صص .)144-143اما جيمز بِلَمي ( )James Blameyعقيدهاي متفاوت از زبان-
شناسان ديگر ارائه ميدهد .او معتقد به تصحيف اين واژه است و پس از نقل نظرات متفاوت در
مورد رقيم ميگويد« :نبود اتّفاق نظر در ميان مفسّران و فرهنگنويسان و ناتواني محققان عربي
در ارائه توجيهي قانعکنندهتر ناگزير اين نتيجه را پيش ميآورد که عبارت تصحيف شده است.
اين نقطه از متن نه مبهم و نامعلوم بلکه ميبايد دقيق باشد چراکه اينجا آغاز داستان است و بايد
با عبارتي آشنا براي خوانندگان و شنوندگان شروع شود .من معتقدم که «الرّقيم» تصحيفي از
«الرُّقود» (جمع راقِد) به معناي «خفتن و خفتگان» است؛ بنابراين عبارت را بايد بهصورت
«اصحابَ الکهفِ الرقودَ» (غارنشينان خفته) خواند .اين دو واژه شش صامت دارند که چهارتاي
نخست آن يکسان و در جاي خود هستند؛ اما تصحيفي که صورت گرفته چهار مرحله دارد:
.1حذف «د»؛ .2تغيير «و» به «م»؛ «.3ي»اضافهشده در رقيم؛ .4واو عطف زائد بر سر الرقيم».
(بلمي ،1392 ،صص .)384-383اين موضوع از خطاهاي رايج مستنسخان است .او براي اثبات
ادّعايش مواردي از اشتباهات تاريخ طبري را ميآورد .همچنين توري با اين پيشفرض که «يک
مرجع انسانيِ آگاه ،داستانهاي پيامبران و گذشتگان را از کتابهاي آرامي و عبري و سرياني
براي پيامبر (ص) ميخواند ،رقيم را تصحيفي از نام امپراتور دَقيانوس دانسته که در زبان عبري
آن را «دَقيس» خواندهاند .مطابق توجيه او ،آن مرجع در خوانش داستان اصحاب کهف حرف
«س» عبري را با «م» و «د» را با «ر» به سبب شکل نوشتاري اشتباه کرده و به همين جهت ،دقيس
به رقيم تبديل شده است .البته گذشته از نادرستي آن پيشفرض و ابتناي آن بر عدم اعتقاد به
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وحياني بودن قرآن ،هورويتس اين نظر را نپذيرفته و بر آن است که در قرآن کلمهاي وجود ندارد
که در نتيجۀ قرائت نادرست نوشته شده باشد و حتي اگر چنين باشد ،آمدن حرف تعريف «ال»
بر سر رقيم پذيرفته نيست» (نوشاوند ،1390 ،صص /243-242هورويتس ،1925 ،ص.)95

-3-6-6تحلیل
به نظر مي رسد چون رقيم نام روستايي است که غار در آنجا واقع است و طبق شواهدي که
در باال ذکر شد (نظر جفري ،برگ نيسي ،عالمه طباطبايي و نظر به بحث جغرافياي تاريخي از
بيآزار شيرازي) رقيم نام مکان باشد و معاني ديگر مقرون به صحت نباشد .نظر توري نيز فارغ
از پيشفرض نادرستش ،مبني بر اينکه رقيم را تصحيفي از نام امپراتور دَقيانوس دانسته که در
زبان عبري آن را دَقيس خواندهاند با ادلّه روشني که هورويتس ارائه داده ،مردود است .نظر جيمز
بلمي گذشته از اينکه پذيرش آن ،دقت و حافظه مسلمانان را به نحو چشمگيري زير سؤال
ميبرد ،معناي ديگري (خفتگان) به اين واژه ميدهد که معناي مکان نيست و با نظر ديگران
مطابقت ندارد .البته پذيرش وجود تصحيف در منابع اسالمي امري اجتنابناپذير است ،اما اين
ال دگرگون کرده است؛ بنابراين رقيم بهاحتمالقوي نام مکان است و
تصحيف معناي واژه را کام ً
زبان آن نيز بر اساس آنچه گفته شد ،رومي است و حدس عالمان مسلمان مبني بر عربي بودن
آن (از ريشه رقم) صحيح نيست.

 -7-6عیسی
 -1-7-6گزارش مفسران سنتی
اين نام در ترکيب «عيسي بن مريم» آمده و بسياري از عالمان مسلمان آن را عربي و مشتق
از «عيس» به معناي سفيدِ چرک ،يا سفيدِ تيرهگون ميشمارند (ابن منظور ،ج ،2ص /152راغب،
ج ،1ص .)592اما مجمع البحرين آن را اسمي عبري يا سرياني ميداند (طريحي ،1375 ،ج،4
ص .)88زمخشري هم اصل آن را عبراني دانسته و اشتقاقش از عيس را مردود ميداند (زمخشري،
 ،1407ج ،1ص .)363جواليقي و خفاجي نيز آن را دخيل شمردهاند (جواليقي ،1961 ،ص/105
خفاجي ،بيتا ،ص.)134

 -2-7-6ديدگاه پژوهشگران جديد
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جفري اين واژه را براي اهل تحقيق هنوز بهمثابه معمايي ميداند و در مورد آن چند احتمال
را بيان ميکند که برخي ضعيف يا مردود است .مثالً عدهاي عيسي را همان عيسو ميدانستند که
يهوديان از سر نفرت بر حضرت عيسي (ع) نهاده بودند ،اما شاهد و مدرکي وجود ندارد که
يهوديان عيسي را به اين نام خوانده باشند و اين نظر مردود است .اما چند احتمال هم وجود
دارد که ممکن است درست باشد؛ مثالً اينکه اين واژه براي هموزني با موسي و يحيي در قياس
با هارون و قارون ،هاروت و ماروت و مانند اين نامها به اين صورت بيرون آمده باشد که اين
نظر ممکن است تا حدي حقيقت داشته باشد .فرانکل در مورد اين واژه گمان ميبرد که از روي
واژه سرياني آن و از رهگذر مسيحيان عربستان به اين شکل ساخته شده باشد و تغييرات اين
واژه در واژههايي که از آرامي قرض گرفته شدهاند ،امري غيرمتعارف نيست .جفري سپس در
جمعبندي نهايي ميگويد :صورت عيسي مقدم بر قرآن به کار نرفته ،حال آنکه صورت يَسوع
براي نام شخص ،از قديمااليام استفاده شده است و تا زماني که اطالعات بيشتري در مورد اين
واژه به دست نيايد ،بايد به اين نکته بسنده کنيم که نام عيسي در نتيجه قلب و تغيير جاي
همخوان ها به اين صورت درآمده و ممکن است هنگام انتقال به زبان عربي يا تحت تأثير تلفظ
مسيحيان نِسطوري صورت گرفته باشد (جفري ،1386 ،صص.)312-310

-3-7-6تحلیل
عربي دانستن واژه منطقي به نظر نميرسد ،زيرا وجه تسميهاي که براي معاني گفتهشده براي
آن به عربي وجود ندارد .چنانکه جفري گفته اصل سرياني اين واژه يَسوع يا يَشوع است و واژه
عيسي تعبير قرآن است و شايد بتوان آن را از نوآوردههاي قرآني دانست و قول او را که مبتني
بر قلب حروف واژه يسوع و تبديل آن به عيسي است پذيرفت؛ بنابراين به نظر ميرسد زبان آن
سرياني باشد و قول مفسران مبني بر عربي يا عبري بودن واژه مردود است.

 -8-6يوسف
 -1-8-6گزارش مفسران سنتی
ف» به معناي اسير و بنده آورده است (ابن منظور ،ج،6
ابن منظور اين واژه را از ريشه «اَسِ َ
ص .)9اما جواليقي آن را در فهرست واژگان دخيل ذکر کرده است (جواليقي ،1961 ،ص.)155
زمخشري هم آن را اسمي عبراني دانسته و قول کساني که آن را عربي دانستهاند رد کرده است.
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اين واژه به دليل عَلَم و عجمي بودن غيرمنصرف است .او اذعان ميدارد هر واژهاي که به وزن
عربي و از ريشهاي عربي بود الزاماً عربي نيست (زمخشري ،1407 ،ج ،2ص.)441

 -2-8-6ديدگاه پژوهشگران جديد
آرتور جفري خود بر اين نظر است که اين واژه از منابع عبري وارد عربي شده باشد و به
نقل از گايگر ( )Geigerنيزاين مطلب را نقل ميکند .سپس ميگويد :اما صورت سرياني يا
حبشي نيز ميتواند منبع اين وامگيري باشد .گريم براين اساس که در زبانهاي عربستان شمالي،
تلفظ اين نام بايستي  Yusifباشد و نه  ،Yusufاين نام را مأخوذ از عربستان جنوبي ميداند .اگر
بتوان به افسانههاي اسالمي ذونواس اعتماد ورزيد ،در اين صورت نام يوسف در عربستان جنوبي
نام شناختهشدهاي بود ،زيرا در آنها گفته شده نام ذونواس ،يوسف بن شرحبيل بوده است.
بههرحال ظن بر آن است که اين نام از منابع يهودي و نه مسيحي ،وارد عربي شده است (جفري،
 ،1386ص.)402

-3-8-6تحلیل
چنانکه ديديم در مورد اين واژه دو نظر وجود دارد :برخي از عالمان مسلمان آن را از ريشۀ
ف» گرفته و واژه را عربي دانستهاند ،اما برخي ديگر صراحتاً بر عجمي بودن آن اذعان دارند
«اَسِ َ
و به زبان آن اشارهاي نکردهاند؛ اما بر مبناي پژوهشهاي جديد ،اين واژه خاستگاه عبري دارد و
چون واژه مربوط به بنياسرائيل بوده ،پذيرش اين ديدگاه تقويت ميشود؛ بنابراين دليلي بر عربي
بودن واژه چنانکه برخي گفتهاند وجود ندارد.

نتیجهگیري
تعيين زبان واژگان دخيل ،يکي از مسائل مطرح در بحث واژگان معرّب است .با ورود به اين
بحث درمييابيم عالمان مسلمان ،زبان برخي از اين واژگان را به شکلي صحيح و برخي را بر
مبناي حدس و گمان تعيين نمودهاند؛ گاه واژه را به يک زبان نسبت داده و گاه به دو يا چند
زبان منتسب نمودهاند .برخي از مفسّران مسلمان تمايل داشتند که براي بعضي از اين واژهها
ريشههاي عربي تصور کنند و بدون توجه به مباني زبانشناسي و صرفاً با يافتن يک ريشه
سهحرفي ،آن واژه را عربي ميدانستند .مثالً واژه انجيل را از ريشۀ «نَجِلَ» بر وزن إفعيل و به
معناي خروج دانسته و براي معناي آن نيز توجيهاتي آوردهاند ،درصورتيکه در همان اعصار،
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مفسراني چون فخر رازي اين موضوع را مردود دانسته و انجيل را واژهاي دخيل تلقّي نمودهاند.
امروزه ،علم زبانشناسي اين واژه را يوناني يا سرياني ميداند .همچنين براي برخي از اَعالم و
اسامي قرآني ريشههاي عربي فرض نمودهاند ،مثالً «ادريس» يا «ابليس» را به ترتيب از ريشههاي
س» دانستهاند ،حالآنکه امروزه غيرعربي بودن آنها در زبانشناسي نوين اثبات شده
«دَرَسَ» و «بَلَ َ
است و زمخشري نيز در همان روزگار ،عربي پنداشتن اين واژگان را مردود ميداند .تمايل برخي
مفسران متقدّم به عربيپنداري واژگان دخيل ،مبتني بر سه عامل توجه به شباهتهاي ظاهري با
واژگان عربي از لحاظ وزني ،ريشهيابي عربي براي اين واژهها و حس قومگرايي است .در قرن
بيستم براي تشخيص زبان اصلي واژگان دخيل ،با تکيه بر مباني زبانشناختي يک بناي محکم
نهاده شد تا زبان اصلي واژگان دخيل بهدرستي مشخص شود و تشکيکي در زبان اين واژهها
وجود نداشته باشد ،چنانکه با بررسي اين واژگان در منابع زبانشناسي نوين اين نکته را دريافتيم.

 92دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

منابع و مآخذ
 قرآن کرمي .1ابوحيان ،حممد بن يوسف؛ حبر املحيط؛ بريوت :دارالفکر. 1420 ،
 .2ابوعبيد ،قاسم بن سالم؛ غريب احلديث؛ بريوت :دار الکتاب العربی 1975 ،م.
 .3اردر ،يورام؛ «ادريس»؛ ترمجه :حسن رضايي ،دايرة املعارف قرآن ،هتران :نشر حکمت 1392 ،ش.
 .4آذرنوش ،آذرتاش؛ «ابليس»؛ دايرة املعارف بزرگ اسالمي ،هتران :مرکز دايرة املعارف بزرگ اسالمی،
 1374ش.
 .5ـــــ؛ راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی؛ چ ،3هتران :نشر توس 1388 ،ش.
 .6آلوسی ،حممود بن عبداهلل؛ روح املعانی؛ بريوت :دارالکتب العاملية. 1415 ،
 .7برگ نیسی ،کاظم« ،واژههای دخیل قرآن و دیدگاهها» ،مجله معارف ،ش 35-34مهر ،74ص119-93
 .8بستانی ،فؤادافرام؛ فرهنگ اجبدي عريب-فارسي؛ ترمجه :رضا مهيار ،هتران :نشر اسالمي 1376 ،ش.
 .9بلمي ،جيمز؛ «الرقيم يا الرقود؟»؛ زبان قرآن ،تفسري قرآن :جمموعه مقاالت قرآنپژوهی غربيان؛ ترمجه:
مرتضي کرميي نيا ،هتران :هرمس 1392 ،ش.
 .10يبآزار شريازي ،عبدالکرمي؛ باستانشناسي و جغرافياي تارخيي قصص قرآن کرمي؛ هتران :دفتر نشر
فرهنگ اسالمي 1393 ،ش.
 .11ثعاليب ،عبدالرمحن بن حممد؛ اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن؛ بريوت :داراحياء التراث العريب. 1418 ،
 .12جفري ،آرتور؛ واژههاي دخيل در قرآن جميد؛ ترمجه :فريدونبدرهاي ،چ ،2هتران :نشر توس 1386 ،ش.
 .13جواليقي ،موهوب بن امحد؛ املعرهب؛ به کوشش :امحد حممد شاکر ،قاهره :بینا 1961 ،م.
 .14حاج منوچهري ،فرامرز؛ «ادريس»؛ دايرة املعارف بزرگ اسالمي ،هتران :مرکز دايرة املعارف بزرگ
اسالمی 1377 ،ش.
 .15حسن خالد الرفاعی ،دميه؛ املعرهب فی املصادر العربيهه؛بريوت :االزهر 1946 ،م.
 .16خرمشاهي ،هباءالدين؛ «واژگان فارسي قرآن»؛ روزنامه مهشهري ،ويژهنامه مبعث ،ديماه  1372ش.
 .17خشيم ،علي فهمي؛ هل يف القرآن اعجمي؟؛ بريوت :دار الشر االوسط 1997 ،م.
 .18خفاجي ،امحد بن امحد؛شفاء الغليل يف ما يف کالم العرب من الدخيل؛ قاهره :مکتبة احلرم احلسينی ،يبتا.
 .19راغب اصفهاين ،حسني بن حممد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بريوت :دارالقلم ،يبتا.

 .20ريپني ،اندرو؛ «واژههاي دخيل و تعيني زبان آنها در تفاسري»؛ زبان قرآن ،تفسري قرآن :جمموعه مقاالت
قرآنپژوهی غربيان؛ ترمجه :مرتضي کرميينيا ،هتران :نشر هرمس 1392 ،ش.

عربیپنداري واژههاي دخیل قرآن در تفاسیر اسالمی 93

 .21زخمشري ،حممود بن عمر؛ کشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ بريوت :دارالکتاب العريب. 1407 ،
 .22مسني ،امحد بن يوسف؛ الدر املصون فی علوم الکتاب املکنون؛ بريوت :دارالکتب العاملية. 1414 ،
 .23سيبويه ،عمرو بن عثمان؛ الکتاب؛ به کوشش :حممد عبدالسالم هارون ،قاهره :مکتبة اخلاجني. 1408 ،
 .24سيوطي ،جاللالدين؛ االتقان يف علوم القرآن؛ چ ،4هتران:نشر امريکبري 1382 ،ش.
 .25صفوي ،کوروش؛ نوشتههاي پراکنده زبانشناسي و ترمجه؛ هتران :نشر علمي فرهنگي 1391 ،ش.
 .26طباطبايي ،سيد حممدحسني؛ امليزان فی تفسري القرآن؛ چ ،5قم :دفتر انتشارات اسالمی. 1417 ،
 .27طربي ،حممد بن جرير؛ ترمجه تفسري طربي؛ به کوشش :حبيب يغمايي ،هتران :چاپخانه دوليت ايران،
 1344ش.
 .28طرحيي ،فخرالدين؛ جممع البحرين؛ هتران :نشر مرتضوي 1375 ،ش.
 .29فخر رازي ،حممد بن عمر؛ تفسري کبري؛ بريوت :دار الفکر ،يبتا.
 .30فراهيدي ،خليل بن امحد؛ کتاب العني؛ قم :نشر هجرت. 1410 ،
 .31قرطيب ،حممد بن امحد؛ اجلامع الحکام القرآن؛ هتران :ناصرخسرو 1364 ،ش.
 .32کرميينيا ،مرتضي؛ زبان قرآن تفسري قرآن ،جمموعه مقاالت؛ هتران :نشر هرمس 1392 ،ش.
 .33معني ،حممد؛ فرهنگ معني؛ نشر امري کبري ،هتران1350 ،
 .34نوشاوند ،راحله؛ «رقيم»؛ دانشنامه جهان اسالم ،زير نظر :غالمعلي حداد عادل ،هتران :بنياد دايرةاملعارف
بزرگ اسالمي 1390 ،ش.
35. Baalbaki, Ramzi; Early Arab lexicographers and the use of Semitic
languages; Berytus, pp. 117-127, 1983.
36. Horovitz, J; Jewish proper names and Derivatives in the Koran; in the
Hebrew Union College Annual, ii. Cincinnati, 1925.
37. Kopf, Lothar; Religious influences on medieval Arabic philology; Studia
Islamica, pp. 33-59, 1956.
38. Versteegh; Sibawayhis Treatment of Loan word, Interpretation and
Transmission; Amal Melesha Marogy and Kees Versteegh (ed.), Leiden and
Boston: Brill, pp. 202-222, 2015.

