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  چكيده  
تحوالت  بعدازاين چراكهارتباطي تنگاتنگ با آگاهي از تحوالت تاريخي يك زبان دارد،  شناسيريشه

منوط به شناخت اين تحوالت  هاآنزباني، واژگان دستخوش تغييراتي شده كه فهم صحيح معاني 
 يدامنه يگسترهزبان عربي نيز وجود دارد، بر   ازجمله هازبان يهمهخواهد بود. اين نكته كه در 

از  گيريبهرهپيش رو با  يمقاله روازاينواژگان قرآن كريم اثر خواهد گذاشت.  شناسيريشهپژوهش 
وقوع، در بررسي مفردات قرآني  رغمبهبه دنبال بررسي تحوالتي است كه  ايكتابخانه -روش اسنادي

ن قرآن بايد به سه دوره واژگا شناسيريشهكه براي  دهدمياين پژوهش نشان  ينتيجه. شودنميلحاظ 
 صرفاًقرآن كريم كه  شناسيريشه يحوزه هايپژوهش برخالفويژه داشت.  توجهيبيتحول زبان عر

، در اين پژوهش نشان داده خواهد شد كه براي اندساختهسامي معطوف  هايريشهتوجه خود را به 
حوالت زبان عربي، پيش، در حين واژگان قرآن بايد به سه دوره تحول زبان عربي، يعني ت شناسيريشه

ها اتفاقاتي همچون حذف برخي حروف در اين دوره چراكهو بعد از عصر نزول قرآن توجه داشت 
الفبا، گسست زبان عربي بعد از ظهور اسالم و انتقال محوريت فرهنگ از حاضره به باديه و آميختگي 

 تأثيرواژگان را تحت  شناسيريشهه ك دادهرويعربي شمالي و جنوبي در هنگام فتوحات  هايزبان
را گسترده  شناسيريشهتاريخي مورد نياز در يك پژوهش  يدامنه. توجه به اين اتفاقات، دهدميقرار 

  .شودميواژگان قرآن  شناسيريشه يحوزهنموده و باعث دستيابي به نتايجي جامع در 
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  طرح مسئله
واره مورد اهتمام بسياري از همآندر طول تاريخ تالش براي دريافت معاني كلمات قر

انديشمندان جهان اسالم بوده است. اولويت باالي فهم واژگان قرآن براي مسلمانان سبب شده 
هاي علمي جهان اسالم قرار هاي واژه شناختي در شمار اولين حركتاست كه پژوهش

ر.ك: ابن  ؛ همچنين53-52، صص تابي(براي مشاهده برخي از اين آثار ر.ك: ابن نديم، گيرد
هاي گوناگوني را ها در طول تاريخ ناماين تحقيق بااينكه). 1412زيد بن علي،  ؛1413عباس، 
لغات القرآن، مفردات القرآن، كلمات القرآن، معاني القرآن، مجاز القرآن، الوجوه و النظائر،  :چون

ه، لغات االضداد، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ما اتفق معناه واختلف لفظه، الفروق اللغوي
در مسيري  تاكنونبه خود گرفته است اما  معربات القرآن، تاويل مشكل القرآن و مبهمات القرآن

 شده است. هاحوزهنگارش آثار فراواني در اين  مايهدستمشخص ادامه يافته و 

تن امروزه نيز پژوهش در مفردات قرآن امر رايجي است كه با توسعه علوم و قرارگرف
واژگان قرآن را به  شناسيريشههاي جديدي همچون ابزارهايي نو در اختيار محققان، گستره

هاي روي پژوهشگران باز و نوع تحقيقات آنان را با پيشينيان متفاوت كرده است. انجام پژوهش
ي ها با ترجمهعمر چنداني در ايران ندارد. اقبال و گسترش اين دست پژوهش شناسيريشه

در اين  اثرگذاري جدي و اولين نمونه عنوانبهآرتور جفري  هاي دخيل در قرآناژهوكتاب 
اند، نگاشته شده شناسيريشهكه در ميان آثار موجودي كه با رويكرد  ايگونهبهحوزه آغاز شد 

هاي دخيل در واژهاثري را يافت كه كتابنامه آن خالي از اطالعات كتابشناسي  تواننمي تقريباً
حاجي خاني، ؛ 1395اخوان طبسي و ميرحسيني، ؛ 1390(براي نمونه ر.ك: پاكتچي، باشد قرآن

 )1396نيل ساز و دهقان، ؛ 1395عيوضي، ؛ 1395روحي برندق، و دهقان، 

تر از آن، بلكه مهم شودنميهاي كتاب محدود تنها به استفاده از داده اثرپذيرياين 
هاي سامي شناسي كاربست الگويي است كه جفري در كتابش اخذ نموده است. رواج پژوهش

 هايزباناستاد  عنوانبهدر غرب و همچنين پرورش فكري جفري در مدرسه مطالعات شرقى 
  سامي توجه فراواني نشان دهد.  شناسيريشههايش به باعث شد تا او در پژوهشسامى 

كار او در نوع خود بديع و راهگشا است اما بايد براي مسلماناني كه مبتني بر اثر او  اگرچه
در واژگان قرآن  شناختيريشهي مطالعات پي برده و به دنبال توسعه شناسيريشهبه اهميت 

اي تمام واژگان قرآن، آيينه شناسيريشهي هاي جفري در حوزهكريم هستند، تفهيم نمود كه گام
فراتر از اين برداشته شود و  هاييگامنيست و الزم است  شناسيريشهيك پژوهش جامع نما از 

  او درگير آنها بوده است پرداخت.  ازآنچهو تحوالتي بيش  هادورهبه 
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سامي واژگان قرآن توجه كرده است، حال آنكه با نگاه به  شناسيريشهبه  غالباًجفري 
دريافت كه براي  توانميتاريخي  شناسيزباني در حوزه شناسيريشهاصل و چيستي 

ي قرآني نبايد تنها به فهم معناي سامي واژگان اكتفا نمود و الزم است در يك واژه شناسيريشه
قرار گيرد تا در نهايت  مدنظردوره طي نموده است  ازاينپسكنار آن، فرايندي كه واژه حتي 

  .يافتدسترآني ي قي يك واژهي ريشهبتوان به فهمي دقيق در حوزه
 پذيرامكانمفردات قرآن تنها زماني براي محقق  شناسيريشهپژوهشي جامع در حوزه  

است كه او از سير تحوالت زبان عربي عصر نزول اطالع كافي داشته و مبتني بر آن، ابزارها و 
 شناسيريشههاي ي پژوهشهاي مناسبي را براي فهم واژگان بكار برد. نگاهي به پيشينهروش

وقتي  چراكه در ايران حكايتگر ناديده انگاشتن اين امر است تاكنونبعد از ترجمه كتاب جفري 
از شهرام هدايت،  كريم از قرآن هاييواژه شناختيزبان بررسيبه آثار مرتبطي چون كتاب 

بر درآمدي از آذرتاش آذرنوش و  يابي تعدادي از واژگان قرآن كريمواكاوي و معادل
در حقيقت همان روند  شودمياز حيدر عيوضي نگريسته  شناسي تطبيقي قرآن و توراتزبان

  . شودميمعيوبي كه از آن سخن به ميان آمد مشاهده 
تاريخي مناسب در اين حوزه دانست، -فقدان ادبيات نظري توانميسبب وقوع اين امر را 

تاريخي كه بتواند  شناسيزبانن عربي از منظر كه  تاكنون اثري با نگاه به تحوالت زبا ايگونهبه
 روازاينواژگان قرآني ارائه كند، تدوين نشده است.  شناسيريشهخط سيري تاريخي براي 

، گامسهمفردات قرآن به دنبال آن است تا در  شناسيريشهي پيش رو با هدف بازتعريف مقاله
قرآن و آگاهي از تحوالت  كلمات شناسيريشهي دقيق ميان ضمن مشخص نمودن رابطه

  واژگان قرآن ارائه دهد.  شناسيريشهتاريخي زبان عربي، تصوير روشني از 
، كاربرد و ضرورت آن ارائه شناسيريشههاي مقدماتي پيرامون در گام نخست ابتدا بحث

بيان  شناسيريشهي . در گام دوم اهميت آگاهي از تاريخ تحوالت زبان عربي در حوزهشودمي
تحوالت بنيادين  ترينمهمي مهم در زبان عربي، هد شد و در گام آخر با اشاره به سه دورهخوا

  واژگان قرآني مورد بررسي قرار خواهد گرفت. شناسيريشهمرتبط با 

  و كاربرد آن در مطالعات قرآني شناسيريشه .1
به معناي مطالعه ريشه تاريخي يا شيوه تكوين كلمات از منبع  شناسيريشهاتيمولوژي يا 

اي برگرفته از ). اين اصطالح كه واژه188، ص1393و داوري،  كهن (نغزگوياصلي است
Etymology   فرانسوي است اصالتي يوناني دارد و از راه زبان التين وارد زبان فرانسه شده

بر  Etymonاست و   Etymonمعني شناختِ  به Etymologyاست. در زبان يونان باستان 
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 .Halsey, 1882, p. 704; Liddell & Scott, 1996, p( گرددميمعناي حقيقي واژه اطالق 

161(  
 شناسيريشهو 1همزمان شناسيريشهواژگان در دوسطح  شناسيريشه، شناسيزباناز منظر 

همزمان به بررسي  شناسيريشه). در 28، ص1383(آرالتو، قابل پيجويي است 2در زمان
اند و هر دوي آنها هاي ديگري مشتق نشدهكه از واژه شودميواژگاني از يك زبان پرداخته 

در زمان با اين فرض كه واژگان از  شناسيريشههمزمان در همان زبان وجود دارند. اما  طوربه
حول يك واژه در طول هاي موجود در زبان ساخته نشده است، به بررسي تاريخ تساير ريشه

) و به همين خاطر است كه در آن به چگونگي تلفظ 195، ص1387، (صفويپردازدميزمان 
   .شودميهاي گذشته داشته است توجه يك واژه و معنايي كه براي گويندگان زبان در دوران

واژگان قرآن  شناسيريشهدر زمان قابليت استفاده در  شناسيريشهاز دو سطح مذكور تنها 
 طوركليبهرا دارد و به همين سبب ضروري است كه كاربردهاي آن توضيح داده شود. 

  پنج نقش اساسي است. اين موارد عبارتند از: دارعهدهدر زمان  شناسيريشه
واژه، كه بايد صحت آن و عناصر  دهندهتشكيلترين شكل يا عناصر يافتن قديمي -1

  ات رسد.مرتبط و موازي با آن به اثب
با اصوات  بايستميواژه، كه  دهندهتشكيليافتن صداي معين هر واژه يا عناصر  -2
  يك واژه مقايسه شود. 3متناظر
در معناي واژه، كه بايد هم از نظر آوايي و هم از نظرعلمي 4بررسي هرگونه انحراف -3

  مورد بررسي قرار گيرد.
  نتقال تاريخي واژه.در ا5بررسي و توضيح داليل هرگونه تغيير معنا -4
هستند؛ همچنين  7و تركيب اصوات 6بررسي واژگاني كه نشان دهنده اصوات متعارف -5

. (etymology, 2017)انداند و يا از واژگان ديگري اقتباس شدهاصواتي كه در زبان تجزيه شده
معنوي مجموع اين وظايف به آشنايي با تاريخ واژگان يك زبان و همچنين تطورات لفظي و 

 ).11، ص1374، (ابوالقاسمي انجامدترين كاربرد تا جديدترين كاربردشان ميواژگان از قديمي

در زمان نقشي بسزا در مطالعات واژه پژوهي دارد. فهم درست  شناسيريشه طوركليبه
متون تاريخي منوط به فهم صحيح معناي واژگان آن است و در اين بين  خصوصبهمتون،  
ي لفظ و معنا را در هر دوره مشخص با مشخص نمودن تطورات واژه، رابطه شناسيريشه
پژوه است و اهميت آن در متوني كه از نياز اساسي يك متن فردمنحصربه. اين ويژگي كندمي

ي باورهاي اعتقادي و مانند متون مقدس كه شكل دهنده -حساسيت بيشتري برخوردارند
ترين خللي سبب فهمي نادرست از كوچك چراكه شوديم دوچندان -ها هستنداخالقي انسان
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با تكاپوي  شناسيريشهآغازين  هايپايه گيريشكل. از همين رو شودميمراد خداي متعال 
 است خوردهگره اندبودهعهد عتيق  هايواژهعالماني مسيحي كه در پي يافتن معناي واقعي 

(etymology, 2017).  
واژگان قرآن نيز از اهميتي  شناسيريشه يمطالعهدريافت كه  توانميبه همين تناسب 
به سبب رويارويي با يك متن مقدس و ضرورت فهم دقيق  پژوهانقرآنبسزا برخوردار است. 

امروزه با حجم  اگرچهدارند.  شناسيريشهواژگان اين متن، نياز مبرمي به استفاده از 
هستيم اما توانمندي  روروبهقرآني  هايوسقامو  هافرهنگ، هانامهلغتي از توجهقابل
علمي،  هايروشدر كاربست  توجهشقابل هايپيشرفتدر فهم واژگان به جهت  شناسيريشه

ظرفيت بيشتري در شناخت معاني مفردات را نسبت به اين كتب در اختيار واژه پژوهان قرار 
ن قرآن امري الزم به واژگا شناسيريشهو به همين خاطر امروزه حركت به سمت  دهدمي

  .آيدميحساب 
واژگان در مطالعات قرآني عالوه بر آن  شناسيريشه هايظرفيتنتايج حاصل از كاربست 

هاي آن هاي مثبت آثار مفردات پژوهي كهن برخوردار است، از برخي آسيبكه از تمام ويژگي
كه تنها به مطالعات قرآني  يكارآمدنيز مبراست. اين  -شودميكه در ادامه بدان اشاره -آثار

ي كلمات ي شناخت تغييرات ريشهدر حوزه اوالًاختصاص ندارد، ناشي از چند نكته است: 
سعي در  شناختيزبانبلكه با نظر به تاريخ و احتماالت  گيردنمياز دانش صَرف بهره  صرفاً

، 1393و داوري،  كهن نغزگوي؛ 11، ص1374، (ابوالقاسمينمايدميفهم تغييرات يك واژه 
  ). 118ص

حدسي و غير مستند بر مبناي وجود شباهت ميان دو  اظهارنظرهاياز  شناسيريشهدر  ثانياً
 اصطالحاً )؛ امري كه 114، ص1395(اخوان طبسي و ميرحسيني، نمايدميپرهيز  شدتبهواژه 

عالوه بر آنكه   ثالثاًشود؛ تراشي گفته مييا به تعبير عاميانه ريشه 8شناختيبه آن مغالطه ريشه
هاي علوم انساني همچون از ساير حوزه كندميرود؛ سعي به شمار مي 9دانشي چند روشي

براي درك صحيح تغييرات زباني و معاني دقيق واژگان بهره ببرد تا نوع  شناسيانسانتاريخ و 
نوع آثار ر.ك: دهقان،  اي از اين(براي مشاهده نمونهاستداللش از جامعيت كافي برخوردار باشد

، گيرندميها هم مورد بررسي قرار گيري واژه، وامشناسيريشهبه سبب آنكه در  رابعاً). 1391
) و 15-13، صص 1386(بدره اي، پيوندهاي فرهنگي بين اعراب و ساير اقوام روشن شده

براي كسب (شودميبستر وضع اوليه واژه دخيل و داليل استفاده از آن در قرآن مشخص 
   ).Jeffery, 2007, pp. 12-32قرآني ر.ك: يهاواژهواماطالعات بيشتر در باب 
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) 208، ص1395(عيوضي، كندميبه شناخت بهتر مفاهيم قرآني كمك  شناسيريشهخامسا 
ي جديد به شكل يك قالب تهي از زبان مبدأ وارد ، واژهگيريواماي چون در پديده مثالً چراكه

تا زبان مقصد به هر شكل و با هر محتوايي آن را پر كند، بلكه در اين  شودنميزبان مقصد 
تواند ما را در فهم بهتر شناسي مي. بنابراين مطالعه ريشهشوندمي جاجابهانتقال، معاني نيز 

 كهازآنجايي سادساًهاي تاريخي اقوام ياري رساند. بيني و ويژگيعقايد، آداب و رسوم، جهان
پيدايش استعمالي جديد براي يك كلمه نشانگر يك سلسله تحوالت در ارتباط با  طورمعمولبه

ها امكان شناخت واژگان قرآن با پيجويي اين نوع استعمال شناسيريشهآن واژه است، در 
  ). 1395زاده، (شيرزاد، شيرزاد و هدايتشودمي پذيرامكانتحوالت آن عصر 

هايي كه در مورد معناي كلمات قرآن وجود دارد اهمتفاختالفات و سوء شناسيريشه سابعاً
خوريم كه زبان عربي به واژگان فراواني برمي ويژهبه هازبان. در بسياري كندميرا برطرف 

خورد. مطالعه هاي فراوان در فهم معناي آنها و توجيه ساختار صرفي آنها به چشم مياختالف
تري شناسي با معلوم كردن بومي يا وارداتي بودن كلمه و نيز سير تحوالت آن، فهم دقيقريشه

  ). 1384ر.ك: معموري،  شناسيريشهاربرد (براي آشنايي بيشتر با ككندمياز واژه ارائه 
مرتبط با آن  هايزمينه يهمهدر  شناسيريشهچنانكه كه مشاهده شد طيف فوايد و آثار 

مطالعات قرآني بسيار زياد است و به همين سبب امروزه فهم دقيق واژگان قرآن كريم  خصوصاً
كاربست آن در مطالعات و  شناسيريشهدرك درست  درگروو يا حداقل سنجش معاني پيشين 

 شناسيريشهي ي ديد محقق در حوزهقرآني است. در اين بين آنچه موجب افزايش گستره
هاي تاريخي مختلف و تحوالت درون داشتن نگاهي جامع و لحاظ دوره شودميواژگان 

ي پژوهش هاي تاريخي در گستره دامنهآگاهي تأثيردر ادامه پيرامون  روازاينهاست. آن
  صحبت خواهد شد. شناختيهريش

  واژگان  شناسيريشهفهم تطورات تاريخي زبان بر  تأثير. 2
 پذيرامكانواژگان بدون در نظر گرفتن تاريخ و تحوالت يك زبان  شناسيريشه

 شناسيزبانكلمات يك زبان با  شناسيريشه. به همين خاطر (Campbell, 1998, p.1)نيست
پيوندي عميق دارد و اين به علت آن است كه بدون درك تحوالت رخ داده در يك  10تاريخي

ي جزء و كل است. اين رابطه دوجانبه به شكل رابطه غيرممكنزبان فهم تاريخي كلمات آن 
 هازبانشناسي تاريخي به كشف قواعد حاكم بر سير تغيير و تحول است و اين يعني زبان

  پردازد. ها ميا تطبيق آن قواعد به يافتن ريشهشناسي بولي ريشه پردازدمي



  11    تاثير شناخت تحوالت تاريخي زبان عربي بر گستره ي پژوهش هاي ريشه شناسي واژگان قرآن 

تاريخي اين واقعيت است كه زبان در طول زمان دچار دگرگوني  شناسيزباني آغاز نقطه
و قواعد  -نظام مقوالت-ها بازتاب تغييرات دستوراين دگرگوني .(Bynon, 1977, p.1)شودمي

ها، صورت زيربنايي كاربرد زبان است و ممكن است در سطوح مختلفي چون تغييرات در واج
(اندرسن، ها در گفتار ظاهر شودها، معاني و ترتيب ظاهر شدن واژهآوايي تكواژها و واژه

ي سطوح آوايي، دستوري و واژگاني روي ه). اگرچه تغييرات در هم319، ص1، ج1380
تغيير در  معموالًاما بايد دانست كه اين تغييرات يكسان و به يك اندازه نيست و  دهدمي

تغييرات آوايي و دستوري بسيار كند  كهدرحالي، دهدميواژگان بسيار سريع و گسترده رخ 
  ).429، ص1363(مشكوةالديني، افتندمياتفاق 

نيست،  هازبانتنها در شناخت چگونگي بروز تغييرات در تاريخي  شناسيزباناهميت 
انساني نيز مفيد و حياتي است.  هايزبانتر، در فهم طبيعت نگرانهبلكه در مقياسي باالتر و كلي

 و در حال حركتند 12طور پيوسته، پويانيستند، بلكه به تحركبيو  11هايي ثابتپديده هازبان
  ). 249، ص1380 ،(مارتينه

ها و ساختارهاي گوناگون زبان در طول تاريخ دگرگون ناظر به اين ويژگي مهم، قالب
در  مخصوصاً. آشنايي با اين تحوالت نشيندميساختار ديگر  جايبهشده و همواره ساختاري 

 13ي برخي از واژگاني ريشهگاه فهم عاميانه چراكهفهم متون كهن نقش و اهميت فراواني دارد 
تاريخي با يادآوري فرايند  شناسيزبان. در چنين مواردي شودميباعث انحراف از معناي اصيل 

. (براي نمايدميتاريخ معناي حقيقي واژه را تعيين  درگذرواژگان  تكتكساخت و معناي 
  ).34 -11، ص1373آگاهي بيشتر نك: آرالتو، 

است و در صورت فقدان،  شناسيريشهمالحظات تاريخي از ضروريات يك پژوهش 
ي تبييني علمي، كاري ناصواب است. هر نوع پيجويي زباني از قبيل كشف ادعاي ارائه

و همچنين تحوالت دروني يك زبان  گريكديبا هاي زباني ها، ارتباطات پيچيده خانوادهواژهوام
تنها با  واژهموااست. براي مثال فهم منشأ يك  پذيرامكانهاي تاريخي از طريق بررسي صرفاً

 پذيرامكانآگاهي تاريخي از ارتباطات تجاري، سياسي و يا حتي نظامي يك ملت با ديگر ملل 
اعضاي يك خانواده زباني را كشف نمود كه از تاريخ مشترك آنها  توانمياست و يا هنگامي 

 مطلع بود. همچنين زماني امكان فهم تحوالت يك زبان وجود دارد كه از وقايع تاريخي
(براي كسب اطالعات ي كه براي آن ملت رخ داده است آگاهي كافي وجود داشته باشداثرگذار

  ). 60-41، صص1393بيشتر در مورد رابطه زبان، زمان و مكان ر.ك: متيوز، 
منفرد  و چه در  صورتبهو مسير تحول آنها چه  هازبانفلذا كشف رابطه خويشاوندي 

با داشتن نگاهي تاريخي قابل  صرفاًاموري است كه  لهازجممقام عضوي از خانواده زباني 
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تحقق است. حال مبتني بر اين شرايط هرچه ميزان آگاهي محقق از اين وقايع بيشتر باشد در 
قرار خواهد  مدنظرنتيجه در پژوهش نيز اقتضائاتي كه الزم است در نظر گرفته شود را نيز 

  ه از جامعيت بيشتري برخوردار باشد. پژوهشي سامان داده خواهد شد ك طبيعتاً گرفت و 
خاص  يدورهبر يك  صرفاًبرعكس اين وضعيت، اگر نگاه تاريخي محقق جامع نباشد و 

محقق از تحوالتي كه  طبيعتاًاز معناي واژه در همان عصر آگاه شد و  توانميتمركز شود تنها 
دامه ضمن معرفي دوران وقوع يافته است مطلع نخواهد شد. در ا ازاينپسيك واژه در 

مفردات قرآن پرداخته  شناسيريشه يحوزهدر  هاآگاهياين  تأثيرزبان عربي، به  يتاريخچه
 خواهد شد.

  واژگان قرآن شناسيريشه. بررسي رابطه آگاهي از تحوالت بنيادين زبان عربي بر 3
سامي است كه با ديگر لغات از يك محيط  هايزبان هايشاخهزبان عربي يكي از 
از  هازبان، اين شاناوليه. بعد از خروج اقوام سامي از مهد اندگرفتهجغرافيايي واحد نشأت 

سامي  هايزباناز  ايخانواده. در كنار زبان عربي اندشدهمتمايز  تدريجبهيكديگر جدا و 
آن كه  توجهقابلي وجود دارد. نكتهآشوري، عبري، فنيقي، آرامي و حبشي  هايزبانهمچون 

سامي از قدمت كمتري برخوردار است اما داراي  هايزباناگرچه زبان عربي در ميان ديگر 
. علت اين امر باشدمي، هاستزباناين  يهمهاصلي  ينمونهبيشترين شباهت به زبان مادر كه 

لغات عربي در يك كرد.  وجوجسترا در وضعيت  جغرافيايي صحرانشيني اعراب بايد 
كه با يكديگر در زبان و فرهنگ  شوندميشمالي و جنوبي تقسيم  يدودستهكلي به  بنديتقسيم
   14زيادي دارند. يفاصله

تا پيش از ظهور اسالم، به دليل برتري فرهنگي و سياسي، زبان جنوبي(حميري) بر زبان 
شمالي تفوق داشته است، اما بعد از شكست دولت حمير، وجود شرايط تجاري مناسب در 
مناطق شمالي و همچنين ظهور اسالم اين برتري از ميان رفت و زبان قريش به علل ديني، 

  ).15-13صص ،غلبه پيدا كرد (زيات هالهجهر اقتصادي و اجتماعي بر ديگ
كه براي پژوهش در واژگان عربي و  دهدمينشان  راحتيبهداده هايي كه ارائه شد 

بخصوص واژگان قرآن الزم است كه به تاريخ توجهي بسيار داشته باشيم اما وقتي به سنت 
. بررسي انتقادي سنت يمشومي روروبهبا روندي متفاوت  كنيمميواژه پژوهي مسلمانان نگاه 

، دو آسيب مهمِ شناسيزبانواژه پژوهي قرآن كريم و تفكرات نظري حاكم بر آن از منظر علم 
را براي » ي زبان قرآنهاي فرازباني در حوزهاز تحليل گيريبهره«و » ثابت ديدن واژگان«

 موردمطالعه انيزمهم. مبتني بر آسيب اول واژگان فقط با رويكرد سازدميپژوهشگر نمايان 



  13    تاثير شناخت تحوالت تاريخي زبان عربي بر گستره ي پژوهش هاي ريشه شناسي واژگان قرآن 

 (براي نمونه نك:شودميها اصل و معنايي ثابت تصور قرار گرفته و در نتيجه براي آن
هاي كالمي همچون پيراسته ). در آسيب دوم نيز تحليل14-13، صص1، ج1430مصطفوي، 

تا، (براي نمونه نك: ابوعبيده، بيشودميبر زبان قرآن تحميل  غيرعربيبودن قرآن از واژگان 
  ). 18-17، صص1ج

به سير تاريخي آن و  تنهانههايي آن است كه براي فهم معناي واژه ي چنين برداشتنتيجه
، بلكه فقط آراء لغويان به شكلي شودنميتقدم و تأخر معاني در مقايسه با يكديگر توجه 

). 1373(براي نمونه ر.ك: راغب اصفهاني، گيردميموازي و در كنار هم مورد بررسي قرار 
معاني واژگان قرآن  يابيريشهسامي براي  هايزبان مخصوصاً هازبانهمچنين رجوع به ساير 

  ). 46، ص1977اي از قائالن ر.ك: ابن فارس، (براي نمونهشودميامري غير الزم تلقي 
تاريخي واژگان  ناسيشريشههاي جديد مفردات پژوهي براي امروزه استفاده از روش

به فهم تاريخ زبان عربي وابسته است، زيرا زبان عربي همواره داراي صورتي  شدتبهقرآن 
 و تغييراتي بنيادين را در اداوار مختلف به چشم خود ديده است فرودها و فرازثابت نبوده و 

ريخي سبب ). به همين خاطر مطالعه تا11، ص1410عبدالتواب، ؛ 36، ص1، جتابي(زيدان، 
ي اهل روشن شدن تغييرات ساختاري واژه، فهم معاني مدفون در آن و شناخت تصور اوليه

فهميد كه در دوران مختلف، واژگان با  توانميو  شودميزبان در هنگام نخستين استعماالت 
  .اندرفتهميچه صورت و چه تغييراتي در معنا به كار 

(براي نگاهي گذرا به تاريخ بسيار گسترده است  طبيعي است كه سير تحول زبان عربي
ويژه  طوربه) اما در زمينه فهم واژگان قرآن بايد 223-159، ص1390زبان عربي ر.ك: مهدي، 

بنيادين نوع مواجهه ما در  صورتبهبر سه دوره تمركز كرد. اطالع از تحوالت اين سه دوره 
ين سه دوره عبارتند از تحوالت پيش از واژگان قرآن را متفاوت خواهد كرد. ا شناسيريشه

زمان نزول، هنگام نزول و پس از نزول قرآن تا حدود قرن سه كه در ادامه به شكلي ساده اما 
ها علمي مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا حتي خوانندگاني كه از داليل اهميت اين دوره

 آگاه نيستند نيز بر آن واقف شوند. خوبيبه

  بررسي تحوالت زبان عربي  پيش از عصر نزول قرآن  .1-3
در  اثربيشايد در نگاه اول، توجه به تحوالت زبان عربي پيش از نزول قرآن امري 

 رودميآنچه از يك واژه پژوه توقع  طورمعمولبهواژگان قرآن تلقي شود؛ زيرا  شناسيريشه
بر دانستن  ايفايدهاين منظر  دريافت معناي واژه در همان كاربرد عصر نزول اش است. از
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معناي قبل از عصر نزول و بعد از عصر نزول مترتب نيست و به همين خاطر ممكن است 
  به آنها امري بيهوده تلقي گردد. يابيدست

اين اشكال تنها در صورتي صحيح است كه امروزه ما منابعي را در دست داشته باشيم كه 
استعمال مردم عصر نزول را  بر اساس همآنبا ضريب اطمينان باال معناي تمامي واژگان قرآن 

فاقد چنين منابعي هستيم. در چنين وضعيتي نيازمند آن  عمالًبيان كرده باشد و حال آنكه 
آن  بر اساسرا به كار ببريم تا  شوندميتاريخي مطرح  شناسيزباني كه در هايروشهستيم تا 

بر اساس همين تاريخ  ثانياًبتوانيم معاني موجود از يك واژه را تاريخ گذاري كنيم و  اوالً
دستيابي به چنين هدفي  يالزمهدر عصر نزول را شناسايي نماييم.  كاررفتهبهگذاري معناي 

  زبان عربي است. توجه به تحوالت 
فهم سلسله تحوالت پيش از نزول قرآن  سهمي اثرگذار بر فهم دقيق معناي واژگان قرآن 

، 1978اي از نقش تحوالت تاريخي بر زبان عربي نك: المنجد، (براي مشاهده نمونهداشته
دور از  اظهارنظرهايهاي معاني واژگان قرآني و )، تا جايي كه  بسياري از بدفهمي25-14ص

  )Jeffery, 2007, pp. 3-4, pp. 191-192. (ها داردواقع، ريشه در همين ناآگاهي
(براي نمونه اي از عالمان معتقدند كه قرآن كريم فاقد واژگان معرب استبراي مثال عده

). طبق اين نظر قرآن منشأيي غير از 13، ص1389محمدشاكر، ؛ 13، ص1391نك: سالم مكرم، 
تطبيقي چنين ادعاهايي با شواهد -تاريخي شناسيزباني رد. از نظر محققان حوزهزبان عربي ندا

)؛ فراتر از اين، نه فقط زبان 121، ص2001(بالسي، از زبان عربي ناسازگار است آمدهدستبه
، واژگيوام يمسئلهدنيا چنين وضعيتي ندارند. فارغ از  هايزبانعربي بلكه هيچ كدام از 

(براي آشنايي اندداشتههمجوار خويش  هايزبانروابط خانوادگي با ساير  هازبانبسياري از 
  ). Comrie, 1990 هاي زباني و گستره آن ر.ك:بيشتر با خانواده

زمان  مروربهو  اندبوده، زباني واحد خانوادههم هايزباناي تاريخي اين در دوره اساساً
است. تحقيقات زبان شناسان قرن هجده ميالدي از اين حيث  آمدهپيشاستقالل آنها  يمسئله
هايي علمي دريافتند كه اشتراكات برخي از است. اين زبان شناسان با انجام بررسي توجهقابل
آن زبان مادر  اكنونهمكه  هرچنداند؛ به حدي است كه به حتم منشائي واحد داشته هازبان

اورالي و  هايزبانتوسط زبان شناساني چون ليبنيتس در موجود نباشد. اين فرضيه كه در ابتدا 
ساير  بههند واروپايي مطرح شد بعدها  هايزبانفرانسوا كوردو و سر ويليام جونز در مورد 

 هازباننيز تسري يافت و موجب كشف روابط زباني فراواني ميان ساير  هازبان
  ).123- 121، صص1381(دوگروليه، گرديد
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امروزه چيزي حدود سي خانواده زباني كشف شده است كه مشتمل بر چهارهزار زبان 
جهان به سبب  هايزبان). مبتني بر اين تحقيقات بسياري از 248، ص1371، (يولباشدمي

محسوب شده و در ذيل يك هايي خويشاوند كديگر دارند، زبانارتباط اندام واري كه با ي
اي در ). در اين بين زبان عربي زيرمجموعه392، ص1372، الك(فگيرندميجاي  بنديطبقه
 آيدآسيايي به حساب مي-آفريقايي هايزبانسامي است كه خود يكي از پنج شاخه  هايزبان

)Comrie, 1990, p. 560.(  
ي زبان عربي پيش از نزول قرآن تحولي كه در حوزه ترينمهمبا توجه به توضيحات فوق، 

سامي است. بر اساس نظريات  هايزبانجدايي زبان عربي از ساير  يمسئلهقابل بررسي است، 
دور منشأ و حتي  ايدرگذشتههستند كه  هازباناي از سامي مجموعه هايزبان، شناختيزبان

زمان و به اقتضاء شرايط جغرافيايي و فرهنگي دچار تغييراتي  مروربهاند اما شكل واحدي داشته
در قالب  هركدامجايي كه )؛ تا 19، ص1929(ولفنسون، انددهز دست داشده و وحدت خود را ا

- 16، ص1، ج1357ر.ك: مشكور،  هازبان(براي مشاهده اين اندزباني مستقل تشخص يافته
سامي نسبت به اصل مشترك  هايزباناز  هركدامهايي كه تفاوت رغمبه). در هر سو 17

هاي آوايي، صرفي، نحوي و توان بسياري از اشتراكاند اما همچنان ميخويش يافته
  ).  O’Leary, 1923براي نمونه نك: مشاهده كرد( هازبانمعناشناختي را در ميان اين 

 موجب شده است تا با مطالعات تطبيقي، امكان هازبانمشترك ميان اين  ايمايهبنوجود 
بسياري از  روازاينشود و  پذيرامكانها در زبان ديگر هاي مبهم هر يك از آنبازخواني بخش

 جزبهعناصر زبان عربي مانند اشتراك، ترادف، تضاد، اشتقاق و واژگان معرب كه تا پيش از آن 
  گردند. معنادارديگري براي تحليل آنها وجود نداشت،  حلراهاستناد به سماع 

هايي منسجم ميان زبان عربي با ساير اين هدف منوط به انجام پژوهشبه  يابيدست
سامي است. تاكنون تحقيقات تطبيقي مناسب و فراواني در اين زمينه صورت گرفته  هايزبان
) اما O’Leary ،1923؛ 2003فهمي حجازي، ؛ 1414(براي نمونه نك: برجشتراسر، است
هاي قرآني هايي نو به روي پژوهشها سبب گشوده شدن دريچهترين مسائلي كه درك آنعمده

است، بحث و بررسي پيرامون حذف برخي از حروف زبان عربي و جايگزين شدن ديگر 
ها، ورود حروفي خاص به زبان عربي و همچنين تبديل و تبدل برخي آواها آن جايبهحروف 

هايي از قبيل حذف حرف سامخ، ورود حرف ضاد به عربي و ت. نمونهبه آواهايي ديگر اس
تغييراتي آوايي صورت گرفته در حروف كاف، قاف و خاء مواردي مختصر از اين گسترة 

  پردامنه است(براي آگاهي كامل از اين تطورات ر.ك: همان). 
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جزئي وجود ندارد  صورتبه شدهگفتهي تغييرات اگرچه در اين مقاله امكان بررسي همه 
اهميت تطورات  يدرزمينهها مؤيد ادعاي اين بخش آن ترينمهماما توضيح در مورد يكي از 

حذف حرف سامخ و اثرات  يمسئلهدر ادامه به  روازاينزبان عربي پيش از نزول قرآن است؛ 
  اخت.عدم درك صحيح از اين پديده در مواجهه با مفردات موجود در آيات قرآن خواهيم پرد
 نيو شحرف سامخ در زبان سامي به خاطر شباهت در نوع تلفظ در كنار واژگان سين 

و به سبب هويت مستقلي كه از اين دو حرف داشت، عالمتي مستقل در الفباي  گرفتميقرار 
). لكن نوع 207-205، صص2003(فهمي حجازي، سامي را به خود اختصاص داده بود

 5حرف يكسان نبود؛ براي نمونه زبان عربي از حدود قرن  سامي با اين هايزباني مواجه
حذف تدريجي سامخ از سيستم الفباي  سويبهميالدي به دليل عدم تناسب با نظام آوايي، پيش 

هاي بعد ديگر اثري از حرف ) تا جايي كه در دوره26، ص1414(برجشتراسر، خود رفت 
  رد خود را از دست داد. سامخ در الفباي عربي وجود نداشت و تلفظ آن كارب

مهم آن  سؤالبسياري از واژگان بود.  يدهندهتشكيلحرف سامخ يكي از حروف  طبيعتاً
است كه اين واژگان بعد از حذف اين حرف به چه وضعيتي دچار شدند؟ آيا با اين حذف، 

آوايي  يراتييتغپذيرش  سويبهيا  اندرفتهازمياناند نيز اين حرف بوده يدربردارندهكلماتي كه 
حركت نمودند؟ مسلم آن است كه با حذف حرف سامخ كلمات حاوي اين حرف حذف 
نشدند بلكه با پذيرش جايگزيني از حروف ديگر به حيات خود ادامه دادند. چنانكه گفته شد 

 روازايني تلفظ حرف سامخ داشتند، حرف شين/سين از نظر نوع تلفظ شباهت زيادي به شيوه
  آمد كه اين حروف بتوانند جايگزيني مناسب براي سامخ به حساب آيند.شرايطي فراهم 

با حذف مذكور و جايگزيني صورت گرفته، دو تحول مهم اتفاق افتاد اول جايگزيني  
. دوم اشتراك لفظي رفتميسين/شين در سنت امالي عربي با مواردي كه در آنها سامخ به كار 

، (پاكتچيآمدميء حروف اصلي كلمه به حساب در ميان برخي از كلماتي كه سين/شين جز
)، زيرا واژگاني وجود داشت كه تنها تفاوتشان از نظر ساخت در تمايز ميان 27-26، ص 1392

كلماتي  گيريواماي مانند حروف سين، شين و سامخ بود؛ حال اگر در اين شرايط با پديده
  واهد شد. پيچيده خ ازپيشبيش مسئلهحاوي حرف سامخ روبرو باشيم، 

اي پيچيده در اين مورد نمونه عنوانبه توانميرا كه كاربردي قرآني نيز دارد » سَفَرَ«ي واژه
آرامي -آرامي و سرياني است. در خاستگاه عبري-عبري منشأمعرفي نمود. اين واژه داراي دو 

دون كه ب (Zammit, 2002, p. 222)معناي نوشتن و در منشأ سرياني معناي درخشيدن دارد
 تفكيك ميان اين دو منشأ، هر دو معني در فرهنگ لغات عربي براي اين واژه بيان شده است

  ). 246، ص 7، ج 1409(براي نمونه نك: فراهيدي، 
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در يكي از اين دو خاستگاه حرف سامخ و در ديگري حرف سين حرف اصلي است. 
ر انتقال سامخ متفاوت حرف سين بدون هيچ تغييري به زبان عربي منتقل شده اما وضعيت د

است. مبتني بر توضيحات فوق زبان عربي نيازمند جايگزيني حرفي جديد در ازاي سامخ بود، 
در عربي قبل از  اگرچهدر مثال مذكور با سيني واجه هستيم كه نائب از سامخ است.  روازاين

ميان سَفَرَ به معناي نوشتن و سَفَرَ به معناي درخشيدن  واقعاًاسالم به خاطر تفاوت در تلفظ، 
تفاوت وجود داشت اما پس از حذف سامخ به سبب همگون شدن تلفظ و نوشتار اين تفاوت 
از ميان رفت و بدين نحو سَفَرَ با يك صورت نوشتاري داراي دو معناي نوشتن و درخشيدن 

  شد. 
هر دو  توانميقابل مشاهده است و  خوبيبهنمود اشتراك لفظي اين واژه در قرآن كريم 

َُل «ريشه را در آن پيگيري نمود. كاربرد ريشة سَفَرَ به معناي نوشتن و نوشته در آية شريفة  َم
ِمُل أَْسفاراً  ِملُوها َمكَثَِل َالِْحامِر َحيْ لُوا َالتَّْوراَة ُمثَّ لَْم َحيْ َن ُمحِّ ِ َّ ََرَرةٍ ِبأَیِْدي َسفَ «) و آيه 5:(الجمعة »َا -15:(عبس »َرٍة ِكراٍم 

ذا أَْسَفرَ «) و همچنين كاربرد ريشة سَفَرَ به معناي درخشان در آية شريفة 16
ِٕ
ْبِح ا ) 34:(المدثر »َو الصُّ

  قرآن كريم است.اي بارز از  وجود اين پديده در نمونه
عدم آگاهي از روند تغييرات  رغمبهچنانكه ديده شد در اين مثال مترجمان و مفسران 

اند اما توجه به اين آن آيات را معنا نموده بر اساستفاوت ميان معاني را دريافته و  خوبيبه
نكته را نيز نبايد دور از ذهن داشت كه امكان برخي سوء فهم از مفردات قرآن كريم به سبب 

ه لزوم پرداخت دقيق به به تطورات زبان عربي بعيد نيست. به همين خاطر امروز توجهيبي
ي مفردات امري اساسي و در ادامه توانميمفردات قرآن و بازبيني مجدد معاني مفردات را 

  پژوهي قرآن به حساب آورد.

  هنگام نزول قرآنبررسي تحوالت زبان عربي  .2-3
يره عربستان تأثيراتي شگرف بر زندگي مردم آن ناحيه نهاد(براي جزبهظهور اسالم در ش

و سبب  Hawting, 2004, vol. 4, p. 253-260) اي از تحوالت رخ داده نك:ده نمونهمشاه
ي در حوزه تنهانهي آن در عربستان شد، تحوالتي كه محدوده پردامنهتحوالتي  گيريشكل

ي تحوالت اسالم در (براي مشاهده آداب و رسوم بلكه در گستره زبان نيز قابل مشاهده است
ي تحوالت و براي مشاهده؛ 73-69، ص1969ي فرهنگ و رسومات عرب، نك: امين، حوزه

  ). 74-53، ص1390ميرجليلي، ؛ 193، ص1936، اسالم در زبان عربي، نك: زيدان
ي ن مطالعههاي پركاربردي است كه امكايكي از حوزه 15اجتماعي شناسيزباندر اين بين 

(براي آشنايي بيشتر ر.ك: سازدمي پذيرامكانتحوالت آن عصر را به شكلي دقيق و علمي 
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شناسي است كه به مطالعه تأثيرات اجتماعي اي از علم زبان). اين حوزه شاخه1379، كالوه
هاي زباني ها و مدلعواملي مانند هنجارهاي فرهنگي، توقعات و بافت، بر ويژگي

  .(Bonvillain, 2003, p. 4)پردازدمي
 روازاينمتأثر از تحوالت اجتماعي است.  شدتبههاي اين حوزه، هر زبان مبتني بر تئوري

، مهاجرت و يا جنگ اثرگذاربروز رخدادهاي اجتماعي از قبيل قحطي، ظهور پيامبر يا فيلسوفي 
سبب ورود حجم زيادي از عناصر جديد اجتماعي به داخل فرهنگ شده كه در پي آن نظم 

، كردندميهايي كه از زبان پشتيباني حاكم بر اجتماع از بين رفته، پيكر فرهنگ و سنت
. اين دهدمياي به نام گسست زباني رخ نظمي نوين، پديده گيريشكلو با  ريزدفرومي

  ).36، ص1، جتابي(زيدان، نمود گذارينامتوان نهضت زباني نيز مي نوعيبهرا گسست 
اظهار داشت كه ظهور اسالم گسستي زباني در  توانمي گفتهپيشبا توجه به توضيحات 

، 1377جمعي از نويسندگان، ؛ 202-188، ص1936، (زيدانيره عربستان پديد آوردجزبهش
ي صحيح ). با توجه به اين نكته، اگر به دنبال شناخت ريشه1392پاكتچي، ؛ 489-485ص

هاي منابع لغوي داده راحتيبهقرار دهيم و  مدنظرواژگان قرآن باشيم، بايد مالحظات دقيقي را 
لغات در قرون اوليه  آوريجمعمتقدم را ختم كالم ندانيم. عمدة محققان با استناد به اينكه منابع 

دهند كه محتواي كتب د به استعمال اهل باديه بوده است اين اطمينان خاطر را مياسالم مستن
براي درك معناي تاريخي واژگان قرآن  توانميهستند و  اتكاقابللغويان به سبب قدمت، آثاري 

حال  )1430مصطفوي، ؛ 1388(براي نمونه ر.ك: جمعي از نويسندگان، ها مراجعه نمودبه آن
جوع به سخنان اهل باديه راهنمايي دقيق براي دستيابي به معناي دقيق واژگان ر اساساًآنكه 

  .شودنميقرآن محسوب 

يكدست نبوده است، بلكه  كامالًي جزيرة العرب در عصر نزول قرآن توضيح آن كه جامعه
كردند و داراي هاي حاضره العرب و باديه العرب در آن زندگي ميدو جامعة مشخص با نام

). ظهور اسالم در 271، ص7، ج1422(علي، اندي اجتماعي با يكديگر بودهتعامالت ويژه
زمينه  ها و رسومات جاهلي شد، همچنين با فراهم كردنحاضرة العرب سبب از بين رفتن سنت

براي تعامالت وسيع با ديگر ملل، مردم عرب را از انزوا خارج نمود، انزوايي كه عاملي مؤثر در 
، 1929(ولفنسون، آمدسامي به حساب مي هايزبانحفظ اصالت زبان عربي در مقايسه با ساير 

ط ها در شكل خاصي از رواب). با ظهور اسالم، جامعة حاضره و باديه كه طي قرن188و144ص
اجتماعي با يكديگر تعامل داشتند، دچار تغيير و دگرگوني شدند. پيش از ظهور اسالم، جامعة 

   (Knauf, 2003, vol. 3, p. 544)ي حاضره از نظر زبان و فرهنگ تابع باديه بود
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تا جايي كه اهل حاضره فرزندان خود را براي يادگيري زبان، آداب و رسوم و فرهنگ 
(براي مشاهده داليل اهميت باديه در نزد عرب ر.ك: فرستادندديه مياصيل و فصيح عربي به با

  ).156-152، ص1، ج1408ن خلدون، اب
اسالم چرخشي فرهنگي را در جامعه بوجود آورد و باديه را از جايگاه نخست خود 

شدن فرهنگ حاضره، براهل باديه بود تا خود را ملتزم به پيروي از  پررنگخارج كرد. حال با 
قبول براي آنان موجب بروز  غيرقابلجديد نمايند. پذيرش اين وضعيتِ سخت و آيين 
هايي ميان اين دو جامعه شد. گزارش اين چالش در قرآن قابل مشاهده است؛ آياتي چالش

ُدوَد م«همچون ُ َىل رَ ااْلَْٔعراُب أََشدُّ ُكْفرًا َو ِنفاقًا َو أَْجَدُر أَالَّ یَْعلَُموا   ُ َّ َْزَل ا قالَِت ااْلَْٔعراُب «و يا ) 97:التوبه»(ُسولِ ا أَ
ِل اْالٕمياُن يف ُقلُوُِمك  ُ ا یَْد ُوا َو لِكْن ُقولُوا أَْسلَْمنا َو لَمَّ َّا ُقْل لَْم تُْؤِم ) نشان دهندة مقاومت باديه 14:(الحجرات» آَم

  هور اسالم است.رابر فرهنگ نوظدر ب
روابط تغيير كرده و روابط جديدي به حال با جابجايي قطب فرهنگي، بسياري از درهر
، 7، ج 1422هاي فرهنگي عرب حاضره و باديه ر.ك: علي، (براي آشنايي با تفاوتوجود آمد

ي ). قرآن در فضايي مطالب خويش را بيان مي كرد كه درك حضري تاييد كننده285- 271ص 
مود. تجارت مفهومي مرتبط توان به كاربرد واژة تجارت در قرآن اشاره نآن بود. براي نمونه مي

باديه نشينان براي امر تجارت نيازمند ارتباط با  چراكهبه حاضره و دور از فضاي باديه است، 
  . (Eisenstein, 2002, vol. 2, p. 426-427; Knauf, 2003, vol. 3, p. 544)حاضره بودند

بيان ايمان و نوع يابد تا جايي كه حتي براي اين مفهوم حضري در فضاي قرآن توسعه مي
شود. امري كه نمود آن در آياتي رابطة دين دارانه نيز از الگوهاي استعاري تجارت استفاده مي

نَ «چون  ْم َو ما اكنُوا ُمهَْتِد ُ ُ َ اِبلْهُدى فَام َرِحبَْت ِجتاَر َ ال ُوا َالضَّ َن ِاْشَرتَ ِ َّ َن آمَ «) و 16 :البقرة»(أُولِئَك َا َّ َا ا ُّ ُوا َهْل  أَ
َذاٍب أَلمي َىل ِجتاَرٍة تُْنجیُمكْ ِمْن  ُُّمكْ    ) قابل مشاهده است. 10:الصف»(أَُدل

در هر سو چنانكه مشاهده شد زبان عربي در هنگام نزول قرآن به گسست زباني دچار 
تاريخي واژگان قرآن نيازمند مراجعه به منابعي هستيم كه بر  شناسيريشهشده است. پس براي 

، 1413(السامرائي، استعمال حاضره العرب عصر نزول تدوين شده باشند نه باديه العرباساس 
). اطالعات منابعي كه فاقد ويژگي مذكورند براي فهم دقيق مفردات قرآن كافي 202ص

نشين از برخي مفاهيم و لغات، متفاوت با درك فردي  نخواهد بود، زيرا درك يك فرد باديه
 شناسيزبانهاي از روش گيريبهرههمين خاطر بازيابي زبان حاضره با باشد. به حاضره اي مي

واژگان قرآن كريم  شناسيريشهي اقداماتي است كه بايد در حوزه ترينمهمتاريخي يكي از 
  مورد توجه قرار گيرد.
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  بررسي تحوالت زبان عربي پس از نزول قرآن .3-3
با رحلت رسول بزرگوار اسالم سلسله وقايعي مهم در جهان اسالم رخ داد. بيشتر 

اند سياسي بوده و ديگر ابعاد اين هايي كه مورخان تا عصر ما از اين حوادث ارائه دادهتحليل
حوادث كمتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از اين وقايع مهم كه با تنگ نظري سياسي 

در  گفتهپيشهمبستگي مسلمانان براي گسترش اسالم است. واقعه  يئلهمسشده است  روروبه
؛ 1988(براي كسب اطالعات بيشتر ر.ك: بالذري، شودميمنابع تحت عنوان فتوحات شناخته 

اين جريان تاثيراتي عميق بر  گيريشكل). 78، ص2، ج1385اثير،  ابن؛ 1411ابن اعثم كوفي، 
اي جديد شد. فهم تاثيرات فتوحات بر اين زبان به مرحله زبان عربي گذاشت و موجب ورود

. با اين حال آثار كمي آيدميامري بسيار ضروري به حساب  شناختيزبانزبان عربي از حيث 
  اند. به تحليل زبان عربي از اين بعد پرداخته

با شروع دوران فتوحات از زمان ابوبكر و اوج گيري آن در زمان عمر بن خطاب زبان 
گيرد. به دليل شرايط جنگ و لزوم اجتماع اقوام و اتحاد عربي در معرض اتفاقي بزرگ قرار مي

هايي مشترك گرد هم قبايل براي شركت در نبرد؛ اعراب شمالي با اعراب جنوبي در رزمگاه
، 3، ج1387ها ن.ك: طبري، اي از اين آميختگيي نمونهي مشاهده(براشوندميجمع 

ي همزيستي تنگاتنگ و طوالني مدتي ). اين امر زمينه111، ص4، ج411،471،484،488صص
ترين چالش اين همزيستي،  فقدان زبان مشترك است. . جديكندميميان اين دو گروه ايجاد 

اند و الي و جنوبي هيچ تفاوتي با هم نداشتهشايد در نگاه اول تصور شود كه زبان عرب شم
اشتباه  كامالًهاست؛ اما اين تصور اطالق عنوان عربي به هردو به معناي يكساني آن

به سبب قرارگرفتنشان در منطقة  صرفاً). دليل چنين اطالقي 25، ص1، ج1936، (زيداناست
هايي چون حميري، زبان) وگرنه عربي جنوبي شامل 20، ص1368(الفاخوري، عربستان است

كه موطن اصلي آنها يمن و جنوب عربستان است و عربي  شودميسبئي، معيني و قحطاني 
كه امروزه به عربي فصيح شهرت دارد و موطن  شودميشمالي شامل عربي زبان قرآن كريم 

  .)44-42، ص1392(پاكتچي، اصلي آن حجاز و نواحي اطراف آن است
كه ميان زبان عربي شمالي و عربي جنوبي وجود داشت اما به هر با وجود تفاوت بنياديني 

حال برقراري ارتباط اين دو گروه با هم براي بر طرف كردن نيازهاي متقابل و هماهنگي بيشتر 
ي ). به نظر مي رسد مسئله44-42، ص 1392(پاكتچي، آمدميامري ضروري به حساب 

 شناسيزبانها شكل بگيرد كه در اصطالح اين گروهاي ميان شد تا زباني واسطهباعث  گفتهپيش
   .)pp. 15 2006, ,Owens-(17معروف است 16زبان يا زبان آميختهبه نيم
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 زبان معيار عربي شد گيريشكلتبديل و موجب  17ين زبان به كريولهمĤنبا گذر زم
تعريف دقيق اصطالحات  درگرو). با توجه به اينكه فهم صحيح وقايع رخ داده 1393(پاكتچي، 

است، لذا الزم است تا در همين بخش توضيحي مختصر در باب زبان آميخته و كريول داده 
  منطبق گردند. شدهگفتههاي زباني شود و پس از آن وقايع رخ داده با پديده

ي زبان به همراه دستور و واژگان مختصر است زبان آميخته در حقيقت صورت ساده شده
. زبان گيردميمختلف مورد استفاده قرار  هايزبانراري ارتباط ميان افرادي با كه براي برق

. توزيع آن به سبب برخي آيدميآميخته زبان مادري هيچ كس نيست و زبان ارتباطي به حساب 
هاي چند مليتي جنگي به هاي بين المللي و يا جبهههاي اجتماعي از قبيل تجارتاز پديده

. در فرايند ايجاد آن بايد گيردميي تماس چند زبان با يكديگر شكل تيجهو در ن آيدميوجود 
حداقل سه زبان وجود داشته باشد زيرا اگر تنها دو زبان داشته باشيم به احتمال زياد يكي بر 

و ديگري را به حاشيه مي راند. در ساخت زبان آميخته، عالوه بر مبادالت  آيدميديگري فائق 
  . گيردميواژگاني، كار با ساده سازي صرف و نحو و نظام واجي زبان مسلط صورت 

و نسل  شودميروند ساده سازي، معكوس  شودميوقتي زبان آميخته به نسل بعد منتقل 
 هايزبانپيچيدگي مي گذارد و كم كم مانند  سويبهبعدي فراگيرندگان زباني، زبان آميخته رو 

). 108، ص1393و داوري،  كهن (نغزگويشودميمعمولي شده و ديگر بدان كريول اطالق 
بدان توجه داد. اين زبان از آميزش  توانميترين مثالي است كه زبان اردو شبيه گيريشكل
لي مردمي كه در ناحيه رود سند اردو زده فارسي، تركي، عربي، هندي و... با زبان مح هايزبان

 7- 6اينكه اردو در حدود قرن رغمبه). 544-543، ص7، ج1377(مجتبائي، بودند شكل گرفت
زمان و با تغيير نسل توسط مردم همان  مروربهاما  آمدمييك زبان آميخته به حساب  صرفاًابتدا 
، 1377اين تحوالت ر.ك: مجتبائي،  (براي آگاهي كامل اززباني كريول درآمد صورتبهديار 

   )547-541، ص7ج
ي فتوحات رخ داده هاي زباني فوق الذكر با سلسله وقايعي كه در دورهبا تطبيق پديده

هايي مشترك را ميان مسلماناني كه فاقد فتوحات جبهه يمسئلهاست متوجه خواهيم شد كه 
كديگر جز با ايجاد يك زبان مشترك زبان مشترك بودند ايجاد كرد كه تعامل ميان اعضا با ي

مختلفي  هايزبانطبيعي به سبب آميختگي  كامالًممكن نبود. براي حل اين معضل در فرايندي 
. در ساخت اين زبان آميخته گيردميكه در اين اردوگاه جمع شده بودند زباني آميخته شكل 

ه تعيين ميزان مشاركت هر موجود در اردوگاه به يك اندازه نيست. اگرچ هايزباني سهم همه
انتظار داشت كه از  توانميقابل دستيابي نيست اما  راحتيبهاي زبان آميخته گيريشكلزبان در 

ارزشي ذاتي در  طبيعتاًو  آمدميها، زبان عربي شمالي كه زبان قرآن به حساب ي آنههمĤنمي
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(حاج برخوردار بود هانزباميان مسلمانان داشت از قابليت بيشتري براي غلبه بر ساير 
  ). 504-502، ص8، ج1377منوچهري، 

مصون  آمدهپيشهاي غلبه مذكور اما نبايد پنداشت كه اين زبان از دخل و تصرف رغمبه
هاي اسالمي در مناطق غير عرب باعث شد مانده باشد. اين آميختگي در كنار گسترش سرزمين

به غير از ورود  چراكهتا همين زبان نيز اصالت اوليه خود در زمان نزول قرآن را از دست دهد 
؛ ها در آن رخ داد، فرايندي همچون ساده سازي واژگان و قالبهازبانواژگاني غريب از ساير 

هاي زبان محاوره بر زبان عربي شمالي غالب و حجمي وسيع از واژگان تا جايي كه ويژگي
). توسعه 27-26؛ ص19، ص1، ج1408نصار، ؛ 17-16، ص1404(مرعشلي، بدان وارد شد

محصول  توانميرا  شودميواژگان و حجم وسيع واژگان مترادفي كه امروزه درعربي ديده 
  همين اتفاق دانست.

ي اردوگاهي در ميان عرب زبانان و در هر سو كم كم به سبب رايج شدن زبان آميخته
اي همچنين تغيير نسل و انتقال اين زبان به نسل بعدي، زبان آميخته از وضعيت زبان واسطه

). اين زبان عالوه بر 1393(پاكتچي، خارج شد و فرايند كريول سازي خويش را آغاز نمود
هاي تازه تصرف بانان، به دليل جريان فتوحات، در ميان ساير سرزمينرواج در ميان عرب ز

هاي تازه فتح شده براي تعامل و شده نيز رواج يافت. فتوحات باعث شده بود تا مردم سرزمين
ارتباط با مسلمانان كشورگشا از همان زباني استفاده كنند كه فاتحان كشورشان بدان تكلم مي 

 نبود جز عربي جديدي كه در همين فرايند توليد شده بود نمودند و اين زبان، زباني
(Versteegh, 1984, pp. 59-76). 

اي جديد دانست، اساس ورود زبان عربي به دوره توانميسلسله جريانات مذكور را 
ي تحوالت آن، اي اندك از زبان قرآن كريم در عصر نزول كه سرعت شتابندهاي با فاصلهدوره

هاي فراوان در عربي شمالي اين ها شد. دست خوردگيجي از نگرانيمو گيريشكلموجب 
حس را تقويت كرد كه گويا عربي اصيلي كه قرآن بدان نازل گشته در حال اضمحالل است. از 

پيش بيني حركت مي كرد. نافهمي  غيرقابلاي سوي ديگر زبان عربي جديد نيز به سمت آينده
از زبان و واژگان قرآن تا بحدي بود كه  كردندميكلم نسل جديدي كه با زبان عربي كالسيك ت

اسباب نگارش آثاري تحت عنوان غريب القرآن را فراهم آورد؛ زيرا حجم كثيري از واژگان 
هاي جديد غريب بود و اين احساس وجود داشت كه قرآن از واژگان غير قرآن براي نسل

  ). 31، ص 1393(فرزانه، معمول استفاده كرده است
ر سو وضعيت موجود طلب مي نمود تا تالشي گسترده براي حفظ زبان عربي در ه

زبان قرآن زباني عربي بود و كوشش براي حفظ آن در حقيقت كوششي  چراكهصورت پذيرد 
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. تحقيقات طاقت فرساي لغت پژوهان قرن دو را آمدميبراي حفظ زبان قرآن به حساب 
زبان عربي معرفي  يحوزهنمونه اي بارز در زمينه ي ايجاد ثباتي نسبي در  توانمي

  ). 26، ص 1987(يعقوب و عاصي، نمود
آنچه در اين بخش بدان اشاره شد در حقيقت تالش براي نشان دادن تحوالتي بود كه در 

كه  دهدمينشان  خوبيبهي اين تحوالت زبان عربي حتي پس از نزول قرآن كريم رخ داد. همه
 توانميزماني  اساساًباشد و  پذيرامكان راحتيبهلغات قرآن كريم امري نيست كه  شناسيريشه

  بدان مبادرت كرد كه درك درستي از آن در ذهن محققان شكل گيرد. 
وصف واژه پژوهان قرن  غيرقابلاهميت و تالش  رغمبهفهم دقيق و جامع مفردات قرآن 

 پذيرامكانترين معجم زبان عربي به دو دليل قديمي عنوانبهخليل » العين«دو همچون كتاب 
كتاب، خود راه باديه را در پيش گرفت و حال آنكه  آوريجمعنيست. اول اينكه خليل براي 

گسست زباني هنگام نزول قرآن، بر درستي فهم واژگان نزد جامعة حاضرة العرب مهر تأييد مي 
اي دو قرني از زمان نزول قرآن كريم نگاشته شده است و فاصلهزند؛ دوم اينكه كتاب خليل با 

اي رخ داده است، ي زماني تحوالت گستردههمان طوري كه نشان داده شد در طي اين فاصله
نشان داد كه او تا چه حد از اين تحوالت آگاهي  تواننميدقيق  طوربهاين در حالي است كه 

  ه است.داشته و آنها را در اثر خود لحاظ كرد

  گيرينتيجه
ي اصلي آن بررسي تاريخي است كه وظيفه شناسيزباناي از زير شاخه شناسيريشه

با توجه به تحوالت يك زبان در طول تاريخ،  شناسيريشهتطورات واژه در طول تاريخ است. 
كه در هر دوره، واژه  كندميتغييرات لفظي و معنايي يك واژه را بررسي و در نهايت مشخص 

بايد درك  شناسيريشهدچار چه تغييراتي شده است. پس در گام نخست براي يك پژوهش 
ي تاريخ و درستي از اين تحوالت به دست آورد. طبيعي است كه هرچه اطالعات محقق درباره

، ضوابط تربيشتر باشد، در نتيجه ابزارهاي مورد استفاده مناسب موردمطالعهسير تغييرات زبان 
  تر خواهد بود.هاي تحقيق جامعتر و يافتهحاكم بر پژوهش دقيق

و در حقيقت دستاورد اصلي  كندميواژگان قرآن نيز از قاعده فوق پيروي  شناسيريشه
دقيق تر اين مقاله اثبات نمود كه آگاهي بيشتر از  صورتبهمقاله نيز تبيين همين قاعده است. 

هاي قبل، هنگام و پس از نزول قرآن، سبب گستردگي در بازه مخصوصاًتحوالت زبان عربي 
ابزارها و لوازم كار محقق خواهد شد و دستاوردهاي او تنها بعد از طي اين فرايند است كه از 

  . شودمياتقان و جامعيت بيشتر برخوردار 
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ده واژگان قرآن مورد استفا شناسيريشهمبتني بر اين ادعا در كنار روشي كه امروزه در 
بايستي به ساير تغييرات  -سامي زبان عربي شناسيريشهيعني تمركز صرف بر -گيردميقرار 

ي فتوحات بر اساس آميختگي دو جامعه عرب شمالي و جنوبي و همچنين زبان عربي در دوره
ان دو جامعه حاضره و باديه هاي فرهنگي ميگسست زباني در هنگام ظهور اسالم و چالش

تا  موردمطالعهاين تحوالت معاني واژگان را در عصر  چراكهام داشت نيز توجه ت العرب
  حدودي دگرگون ساخته است. 

، درك خواهد كرد كه الزم است در شودميزماني كه واژه پژوه از اين امور مطلع 
اي بيش از آن چيزي كه تحقيقات امروزه بدان متكي است ، به گسترهشناختيريشههاي بررسي

هاي تاريخي زبان و تحوالت آن به از ظرفيت گيريبهرهتوجه كند و تمام تالش خود را براي 
  .كار بندد

   
   هايادداشت

                                                 
1. synchronic etymology  
2. diachronic etymology 
3. Corresponding Sounds 
4. Deviation 
5. Shift in Meaning 
6. Normative Sounds 
7. Combinations of Sounds 
8. Etymological Fallacy 
9. Multi Method 
10. historical linguistics 
11. Static 
12. Dynamic 
13. Folk etymology 

در بحث فرهنگ، عرب شمالي مردمي بدوي و چادر نشين بودنـد در حـالي كـه سـاكنان عـرب جنـوبي يـا  .14
اختالفـات در اعـراب،  قحطانيان به عنوان اولين وارثان تمدن قديمي شناخته مي شوند. در بحث از زبان نيز اين

ما لسان حمير بلساننا و ال لغتهم « ضماير، احوال اشتقاق و تصريف بود تا جايي كه ابو عمرو بن العال گفته است:
 ».لغتنا

15 . Sociolinguistics 
16 . pidgin 
17 . creole 
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