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 چکیده
در میان عالمان مسلمان مطرح در قرآن كريم  هاآنوجود واژگان دخیل قرآن كه دو رويکرد پذيرش و عدم پذيرش 

ها ژهاين وازبان  نییتعنظرات ايشان در ی برخهمواره ذهن پژوهشگران را به خود مشغول داشته است. با اينکه ، بوده

 مبناي علمی فاقد، هاواژهبعضی از  دربارهاظهارنظرهاي آنان  رسدینظرمبهاما ، شناسی استو مبتنی بر دانش زبان قیدق

تی تعیین درسهاي قرآنی را بهشناسی متقن در دسترس نداشتند تا زبان واژههاي متقدم كه منابع زبانآنان در سده است.

 دخیل و اَعالم قرآنی تمايل داشته و اي به عربی دانستن واژگانگونهدادند و بهرا به زبان عربی نسبت می هاآن، نمايند

تر ديمیهاي قكه در زبان یاسالم پیشا اين انديشمندان حتی اسامی و اَعالم تراشیدند؛ريشه عربی می، براي اين واژگان

، شناختی. در اين پژوهش كوشیده شده با ارائه مستنداتی از منابع زبانادنددبه عربی نسبت میبرد داشته را كار از عربی

با  و انتخاب شده، در اين راستا تعدادي از اين اَعالم مشخص شود. هاآنغیرعربی بودن اين واژگان و خاستگاه اصلی 

انگاري تمايل مفسران سنّتی به عربی، صورت گرفته هايعنايت به ديدگاه مفسران سنتی و پژوهشگران نوين و تحلیل

 شده است.نشان داده ، برخی از واژگان دخیل قرآن
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/ حتقيقات هتران و دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم، ري رشته علوم قرآن و حديث. دانشجوي دکت1
nasr1376@yahoo.com 

/ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و حتقيقات هتران )نويسنده مسئول(، . استاديار گروه علوم قرآن و حديث2
abbasimehrdad@gmail.com 



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  72

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

شته عربي داغير يهازبانکه ريشه در  خورديمکلماتي به چشم ، متن قرآن کريم يالالبهدر 

هاي شود. در مورد وجود واژگان غيرعربي در قرآن ديدگاهواژگان دخيل گفته مي هاآن به و

برخي وجود واژگان  هادگاهيداين  بر اساس. دي وجود دارد که به آن خواهيم پرداختمتعد

ي هااژهوزبان  نييتع ربازياز دهمچنين  پذيرند.غيرعربي را در قرآن پذيرفته و برخي آن را نمي

ير در تفاس بحث محل و مفسران دغدغه، خاصي زبان به هااز آن کيهر انتساب و قرآني رعربيغ

هاي قرآن هواژبرخي  بودن يرعربيغمفسران بر اساس معيارهايي حکم به بعضي  .ه استودبقرآن 

ن اي نييتعآراي آنان در ي برخ گرچهزبان آن واژه را تعيين کنند. ااند تا آن بوده و در پي کرده

 دربارهاظهارنظرهاي آنان برخي  رسديم نظر بهاما ، و مبتني بر دانش زباني است قيها دقواژه

هاي غيرعربي از مبناي علمي متقني برخوردار نيست. مفسران در مواجهه با واژه هاواژهاي از رهپا

. از اين هاي زبان عربي توضيح دهندرا در اوزان و قالب هاآن اند کهقرآن گاهي با تکلف کوشيده

شدت هب عربي بتراشند شهير« االنجيل»کوشند براي واژۀ از مفسراني که مي يفخر رازروست که 

عالم راني است که بسياري از اَ . زمخشري نيز از مفس(132ص، 7ج، يفخر راز) کندانتقاد مي

، 3ج، 1407، )زمخشري شمارداند مردود ميعربي دانسته قرآني را که مفسران و لغويان قبل از او

يل خپنداري بعضي از واژگان دمفسران سنتي که برخي مبتني بر عربيآراء  قبيل اين .(32ص

اين اطالعات ، ودهنقل ب هيپاسنت تفسير بيشتر بر  که آنجا ازنسل منتقل شده و بهنسل، قرآن است

علمي به تفاسير بعدي تا به امروز  شناختي و تاريخيِبه همان صورت و بدون توجه به مباني زبان

ني بر است مب يشناختزباناز منابع  يارائه مستندات، اين مقالهدر راه يافته است. دغدغه اصلي 

 غيرعربي است و خاستگاه اصلي، اينکه برخي از واژگان دخيل که به زبان عربي منتسب شده

منابع فقدان دسترسي آن انديشمندان به ، اينکه علت اين امر و ؛هاي ديگر استزبان هاآن

ربي ع هاي ظاهري با واژگانتوجه به شباهت سه عامل . در اين راستابوده استمتقن  يشناسزبان

ه اينان را ب، گرايي مفسران عربها و يا حس قوميابي عربي براي اين واژهريشه، از لحاظ وزني

 و هانمونهعربي دانستن واژگان دخيل مجاز کرده است. اثر حاضر به بررسي تعدادي از اين 

از  سپردازد. در اين پژوهش پشناسي نوين ميبه منابع زبان با توجه هاآن اثبات دخيل بودن

 عالم قرآني با رويکرد مذکور بررسي شده است.موردي از اَ  هشت نمونه، بررسي کليات
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 مفهوم واژه دخیل و معرّب -2

اي اي است که وارد يک قوم شود و به آنان منتسب شود يا واژهبه معناي بيگانه لغتدخيل در 

لسان العرب دخيل همچنين  (.135ص ، 5ج، 1350، )معين که از زباني وارد زبان ديگري شود

 (.242ص، 11ج، داند )ابن منظوراخل ميرا به معناي د

 فی َکالِم الَعَرب و ُادِخَلت»کند: مي امعن گونهنيااز نظر اصطالحي دخيل را  هواژ، ابن منظور

، 11ج، )ابن منظور اي که در کالم عرب وارد شود و اصل آن عربي نيست: واژه«َست ِمنهَلي

 .(255ص، 11ج، ابن منظور) ب را عربي کردن واژه عجمي دانسته است. همچنين تعري(242ص

ي که به زبان هاي غيرعربدر فرهنگ ابجدي نيز در اين مورد آمده است: االسم المعرب: اسم

 (.838ص ، 1376، بستاني) عربي راه يافته است

 ها در مورد واژگان دخیلی ديدگاهبررس -3

ن وجود دارد: مطابق با ديدگاه برخي چون امام در مورد واژگان دخيل دو نظر بين مفسرا

طبري و... تمامي واژگان قرآن به زبان عربي است. اينان معتقدند که پذيرش ، دهيابوعب، شافعي

براي اثبات سخن خود به آيه و  اين نظر به معناي غني ندانستن و نقص زبان عربي است

( استناد 44/ 41 :)فصلت ﴾َجمٌی َو َعَربیهأَاْع اُتهُ  ُفصَِّل  آيالوا َلْوَجمًيا َلقاُلناُه ُقرآنًا َاْعَوَلوَجَعْل﴿

به  کهيدرصورتد؟ باشد چگونه عرب آن را بفهماگر در قرآن غير از عربي  :گويندکنند و ميمي

ند که وجود چچنان، کندوجود چند واژه بيگانه قرآن را غيرعربي نمي»گفته سيوطي در االتقان 

مقابل اين  در .(473ص، 1ج، 1382، )سيوطي« کندسي را غيرفارسي نميقصيده فار، واژه عربي

 کندپذيرد اما استدالل ميديدگاه ديگري وجود دارد که وجود واژگان دخيل در قرآن را مي، نظر

اي نيست که عربي نباشد و براي فهم آن به که قرآن به زبان عربي مبين است و در آن واژه

ها در اثر مراودات بازرگاني اعراب اين واژه که صورتنيبد، ز باشداستعانت از زبان ديگري نيا

و در اشعار و مکالمات  ها را تغيير دادهها اين واژهآن با اقوام مختلف وارد زبان عربي شد و

هاي ناب عربي درآمد و در قرآن استعمال واژه صورتبهها بردند؛ در نتيجه اين واژه به کارخويش 

 .(17ص، 1418، )ثعالبي شد

در دو يا  واژگاني بساچهگويند: ها معتقدند و ميبرخي نيز به نظريه وفاق و توافق بين زبان

د: گويو مي نظر استچند زبان مشترک باشند که معناي واحدي دارند. طبري از طرفداران اين 

ي يا نبطي شآنچه از ابن عباس و غير او در تفسير الفاظي از قرآن گفته شده که به فارسي يا حب»
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اتفاق افتاده که عرب و فارس و حبشه با يک لفظ از آن  هاآن در هالغتتوارد ، يا مانند اينهاست

نظر است که واژه در لغت  اين ( اما او در نهايت بر15ص، 1ج، 1343، )طبري« اندسخن گفته

 درصورتفقط عرب در زبان خود با آن آشنا بوده است. او معتقد است  حتماًعرب وارد شده و 

چه طبري . آنرا تعيين کرد خاستگاه حقيقي واژگان دخيل توانمي، بدون ترديد علم قطعيِکسب 

پژوهشگران  ،شناختي است که در قرن بيستم بنا نهاده شد و با تکيه بر آنگويد همان مباني زبانمي

ارد در موکنند. گرچه  مشخصنوين توانستند خاستگاه واقعي بيشتر واژگان دخيل قرآن را 

کل  طورهباما پذيرش آن ، توانيم اين نظر را که مبتني بر توارد لغات است بپذيريممحدودي مي

برخي واژگان در اصل به زباني اختصاص  چراکهمردود است؛ ، و در مورد همه واژگان دخيل

بنابراين سيوطي همچون جواليقي ؛ هاي ديگر تسرّي يافته استداشته و از آن زبان به لغت

ع نموده و هر وجود و عدم وجود واژگان دخيل( جم)( بين دو نظر فوق 5ص، 1961، )جواليقي

هاي دخيل وجود دارد و هم نظر گويند در قرآن واژهکساني که مي نظر همپذيرد؛ دو نظر را مي

کل و به شصيقل خورده ، ها در زبان عربي وارد شدهامام شافعي و پيروانش که معتقدند اين واژه

 هديدگاه جواليقي و سيوطي نظري .(475ص، 1ج، 1382، )سيوطي ژگان عربي درآمده استوا

نکه توان آن را پذيرفت. ايطورکلي در مورد برخي از واژگان دخيل ميتلفيقي کاملي است که به

از اين ، هاتوان پذيرفت نه همه آناژگان دخيل ميشود اين نظر را در مورد برخي وگفته مي

ه مفسران متقّدم با برخي از اين واژگان دخيل آشنايي نداشتند و سردرگمي آنان رهگذر است ک

اين امر را آشکار ، شناختي نداردهاي متعدد که هيچ توجيه زباندر نسبت دادن واژه به زبان

 .ندادر زبان عرب کاربرد نداشته، سازد که تمامي واژگان دخيل قرآن قبل از عصر نزولمي

 ها در تشخیص واژگان دخیلاز معیار استفاده -4

 هاآن بر اساسعالمان مسلمان براي تشخيص واژگان غيرعربي از عربي معيارهايي داشتند که 

در کتب فقه  هاآن دند. اين معيارها را که تعدادکرعربي يا دخيل بودن واژگان قرآني را تعيين مي

کلمات ( 2 ؛هاي صرفي دشوارساختار( 1توان در سه مورد خالصه نمود: مي، اللغه متفاوت است

هاي اين ق و نمونهيدابدون قاعده. مص( Phoneticآواشناسي )هاي صورت (3 ؛شهيربدون 

هايي از حروف که در زبان عربي وجود يا ترکيب کلمات عربي استشکال صرفي مجاز اَ، موارد

له ا اتّفاقي( از جمکاربرد )با کاربرد نادر يکاربرد و ديگر کلمات کمندارد. همچنين واژگان تک

واژگاني . (318ص، 1392، )ريپين هاي بيگانه از زبان عربي بودندهنامزدهاي احتمالي براي واژ

قاعدتًا غيرعربي بود. گاهي نيز واژگاني وجود داشت که ، که با اين معيارها مطابقت داشت
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عربي  هايساخت براي آن ريشۀ عربي تصور کنند و حتي توانستنديماما ، خاستگاه عربي نداشت

شد که از آن اسم فاعل و مفعول و پنداري واژه سبب ميبنابراين تمايل به عربي، از آن بسازند

ه او )ب« تأسَّی»فعل ، «ُاسوة»عرب از واژه  مثال عنوان بهمصغّر و... بسازند و آن را عربي بدانند. 

ن زمين بارا «:َدَبَج االرَض املطُر» جمله. مثال در )نقش زد( را ساخت« َدَبَج»، اقتدا کرد( و از ديباج

-66صص ، 1946، خالد الرفاعي )حسن شعار هم استفاده شدرا نقش زد )گلستان کرد( که در ا

69). 

 هانآ ورود واژگان از زباني به زبان ديگر و تغيير شکل در موردشناس معاصر صفوي زبان

اصطالحي با ، واژگان قرضي در مورد»رد: نگابرده و ميکاررا به« قياسي يسازمعادل»اصطالح 

قياسي وجود دارد که در هر زبان به شکلي کاربرد دارد. در مورد واژگاني که  يسازمعادلعنوان 

نجام هاي آن ااز هر زباني وارد عربي شد اين فرآيند صورت گرفت و تغييراتي بر واژه و ساخت

 ه شکلبشکل گرفت و « پارادايز»اني وارد شد و که از اصل ايراني به يون« فراديس»واژه  مثالً؛ شد

هاي مکّسر خود يافت از آن مفرد عرب چون آن را شبيه به جمع، وارد عربي شد« فراديس»

، شدرا ساخت و وارد زبان خود کرد. در مورد واژگاني که از عربي هم وارد فارسي مي« فردوس»

ه ساخت اين دست، هاي قرضياي از واژهعهاين فرآيند به نحوي ديگر اتفاق افتاد. با ورود مجمو

 قياس منجر برحسبي سازمعادلتواند به شود و ميالگو در نظر گرفته مي عنوانبهها از واژه

حمّال و جز آن از عربي به فارسي باعث شده تا اين ، بقّال، هايي چون رمّالشود. ورود واژه

ي ترک« قند»از  را به وجود آورد و« اشکفّ »، فارسي« کفش»عربي بتواند از  يسازواژهالگوي 

تواند در سازي قياسي ميبنابراين فرآيند معادل. (119ص، 3ج، 1391، )صفوي« را بسازد« قنّاد»

 که ذکرآيد. در زبان عربي هم اين پديده در مورد برخي واژگان چنان به وجودهاي مختلف زبان

گيري در قالب تصريفي زبان را پس از قرضهاي دخيل واژه زبانانعربشد اتفاق افتاده است. 

مصغّرسازي و ، اند. اين فرآيند در جمع و مفرد نمودن واژهخود ريخته و شکل معّرب به آن داده

 هاي ديگر نمود داشته است.ساخت

 پنداري واژگان غیرعربییعرب -5

قرآن  عربيانگاري واژگان غيرکه بيان شد در ميان مفسّران سنّتي تمايل به عربي گونههمان

عربي در نظر بگيرند.  راستا براي واژگان دخيل قرآن ريشهاند در اين وجود داشته و کوشيده

ن تواهايي را که ميواژه، شناسان و مفسّرانبرخي از لغت مواردي است که دست نيا ازاي نمونه
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د که حتي نظرناما بعضي ديگر بر اين ، انددر نظر گرفت عربي دانسته يحرفسهبراي آنان ريشۀ 

، مرتبط است عربي ههاي صحيح بيگانه با الگويي عربي توافق دارد يا به يک ريشاگر بعضي اسم

در با واژۀ لرزيدن عربي )« يعقوب»طور مثال حتي اگر بنابراين به؛ تواند عربي باشدالزاماً نمي

 ياما هر دو ،ربي تطبيق دادع «َسحِقَ»را بتوان با ريشۀ « اسحاق»ه معنا( توافق داشته باشد و يا واژ

هاي متفاوت دارند زيرا شکل غيرعربي اين دو اسم واج، ها عجمي و معرّب هستنداين واژه

(Baalbaki, 1983, p 136). رسد دليل اينکه برخي از عالمان مسلمان در تشخيص به نظر مي

در نظر  يحرفسهريشه  ،توانستند براي واژهاند همين امر است که چون ميرفته به خطازبان واژه 

شناسي نوين به عبري غيرعربي بوده است. منابع زبان کهيدرحالاند گيرند آن را عربي دانسته

لي قرن چهارم کند که اين واژه در ميان يهوديان بابِاذعان دارد و بيان مي« اسحاق»بودن واژه 

« يعقوب» واژه، بع نوينمنا بر اساسهمچنين  .(120ص، 1386، )جفري ميالدي متداول بوده است

 اژهواحتماالً ممکن است از عربي به عبري آمده باشد اما با توجه به روابط اعراب با مسيحيان 

 .(398ص، 1386، )جفريوارد زبان عربي شده باشد يک منبع مسيحي  از، سرياني آن

 سازي واژگان غیرعربیتالش براي عربی -5-1

پنداري واژگان غيرعربي قرآن و عدم تمايل ي عربيران متقدّم نوعي تالش برادر ميان مفس

رب ميلي لغويان عمحقق هلندي بر بي رستيگشود. وِبه خارجي دانستن اين واژگان مالحظه مي

پنداري واژگان غيرعربي صّحه گذاشته بر عربي هاآن به خارجي دانستن واژگان دخيل و تمايل

. هاي دخيل وجود داشته باشدتزام اصل خارجي واژهميلي به الرسد يک بيمي به نظر»گويد: و مي

کلمه  اين ايعربي بر هيافتن ريش بهگرايش ، (شيطان)طور مثال در مورد اصل واژه ابليس به

 «اَبَلسَ» هاما ديگران براي آن مشتق از ريش، اندوجود دارد. برخي واژه را فارسي )يا يوناني( دانسته

نيز بيان پيش از اين ( اين موضوع که Versteegh, 2015, p 215« )اند.اميدي( تعيين نموده)نا

 ر نظرد عربي هريش شانيا برتوان که مي داردهاي دخيلي انگاري واژهريشه در ميل به عربي، شد

، يشناختبانزاينکه ظاهر واژه با زبان عربي تطبيق داشته باشد بدون بررسي  رفصِبهيعني ؛ گرفت

ت که اين اسايراد وارد بر اين مبحث  باشد. يرعربيغگرچه ، دهندمي آن را به زبان عربي نسبت

لکه طبق ب، داشتن يا مطابقت با اوزان عربي معيار عربي بودن واژه نيست يحرفسهصرفاً ريشه 

 گويد:اي صرف کامل نشود دخيل است. او مياگر واژه، دهدمعياري که سيبويه در الکتاب ارائه مي

دخيل و غيرعربي ، تواند صرف کامل شود. اسامي خاص هم به همين دليلاصل خارجي واژه نمي»

براي ابليس يا بنابراين  (236ص، 3ج، 1408، سيبويه/ Versteegh, 2015, p 209«)هستند.
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و يا جمع  رسبب عربي بودن نيست تا با ساخت مصغّ، يحرفسهريشۀ داشتن تنها ، ديگر هر واژه

 شت و واژه بايد بتواند در عربي صرف کامل شود.مکسّر آن بتوان آن را عربي پندا

 انگاري بر مبناي ادلّه اعتقاديعربی -5-2

هاي ظاهري با واژگان عربي از لحاظ ذکر شد سه عامل توجه به شباهت مقدمهکه در چنان

گرايي مفسران عرب آنان را بر اين امر واداشته ها و حس قوميابي عربي براي اين واژهريشه، وزني

اما در مورد ، عامل اول بحث شد انگاري واژگان دخيل کرده است. در مورد دوبه عربيمجاز و 

ي ومق تعصبات ليبه دلشايد ، در قرآن را نپذيرند يرعربيغاي وجود واژگان عامل سوماينکه عدّه

دانستند که از هرگونه ترين زبان ميترين و غنيو مالحظات مذهبي بود که زبان خود را کامل

شناسي در اينجا به يک موضوع اعتقادي تبديل شده زبان واقع مسأله نياز است. درگيري بيموا

هاي زهگري و انگيشعوبي شود.است که مانع از پژوهش بيشتر در مورد واژگان غيرعربي قرآن مي

 نند.انياز از وجود هر لغتي بدخواهي نيز عاملي بود که زبان عربي راغلبه دهند و آن را بيمليّت

چالش و جدال با خداوند متعال ، غيرعربي را در قرآن يده صراحتاً پذيرش و قبول هر واژهعبابو

شارح المعرّبات جواليقي از معاصرين ، محمد شاکر .(471ص، 1ج، 1382، دانست )سيوطيمي

ا ر هاآن پذيرد و همهيک از واژگان بيگانه را در قرآن نميوجود هيچ، دفاع از قرآن ليبه دلنيز 

 هاقولنقل»گويد: کوپف پژوهشگر آلماني در اين زمينه مي. (6ص، 1961، داند )جواليقيعربي مي

ب مذه راتيتأثهاي ادبيات عرب نفوذ کرد و حتّي از قرآن و احاديث پيامبر )ص( در همۀ شاخه

قّدم در متشناسان که لغت دار بوداين تأثير چنان ريشه بر فقه اللّغه عربي نيز مشهود بود و

 .(kopf, 1956, p 286« )مذهبي را کامالً حفظ کرده بودند هايشان انگيزهايهاي حرفهتفعالي

اي بر ذهن برخي لغويان و مفسّران نهاده بود که مانعي بر مالحظات مذهبي گويي پرده، بنابراين

 در کشف حقيقت بود. هاآن سر راه

 دخیل ها و اَعالم قرآنیشناختی واژهبررسی زبان -6

نمونه از اعالم و واژگان قرآني غيرعربي انتخاب شده و با رويکرد  هشت، در اين بخش

ان ها ابتدا ديدگاه مفسربررسي شده است. در اين نمونه، در نگاه عالمان مسلمان هاآن پنداريِعربي

در  وسپس ديدگاه پژوهشگران نوين مورد ارزيابي قرار گرفته ، سنتي در مورد واژه بررسي شده

تحليل نگارنده ارائه شده است. الزم به ذکر است که منبع اصلي ما در بخش ديدگاه ، پايان

با نوزده زبان وي زيرا ، بوده( Arthur Jeffery)کتاب واژگان دخيل آرتور جفري ، پژوهشگران
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، تکه در دسترس ما نيست( را مشاهده نموده اس) گريدهاي آشنا بوده و بسياري از منابع به زبان

 زبانيفارسهمچنين آثار پژوهشگران عرب و ، اما در تکميل منابع از چهار اثر نويسندگان غربي

 نيز بهره گرفته شده است.

 ادريس -6-1

 ديدگاه مفسّران سنّتی -6-1-1

بعضي » زمخشري گويد: .(8ص، 1961، )جواليقي قي اين واژه را معرّب دانسته استجوالي

اما  «خنوخ بود.إدرس خواندن بسيارش و اسم او  به سببد اندانسته« درس»ادريس را از ريشۀ 

 ملَعَ  به سببفقط ، فعيل باشدزيرا اگر از ريشۀ درس بر وزن إ، داندخود اين نظر را صحيح نمي

 منصرف بودن آن دليل عجمي بودن آن استاما غير، آن است پس بايد منصرف باشد بودن

ن به تنهايي سبب غيرمنصرف شدن کلمه نميعلم بود نظر او به (.24ص، 3ج، 1407، )زمخشري

 پس واژه عجمي است.، تا غير منصرف باشد بلکه عجمي بودن آن نيز بايد اضافه شود، شود

ه مشتق اين واژ :گويدحاتم لفظ ادريس را سرياني دانسته و ميابيهمچنين آلوسي به نقل از ابن

 کند و بر اين نظر است کهکرار مينيست و دليل زمخشري را بر غيرعربي بودن آن ت «درس»از 

 .(423ص، 8 ج، 1415، دهد )آلوسيرا مي درس دادنبه همان زبان سرياني معناي کثرت 

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-1-2

و در عبري  «اخنوخ»هاي دخيل ضمن اشاره به اينکه ادريس همان آرتور جفري در کتاب واژه

 ،آموزگاري با دانش بسيار است به معناي، و مسيحيانبه مفهوم آموختن آمده و در نزد يهوديان 

ثالً . ماندضيضدونقکند. برخي از اين نظرات نظرات متعددي را از پژوهشگران غربي بيان مي

ريم اند. گِآن را عربي خالص شمرده (Eickmann) و آيکمان( Sprenger)ر رنگِ شپِ اِ

(Grimme )گونه اثري از اين ولي هيچ، نوبي داردج عربيِ اصلِ، واژهاين برد که هم گمان مي

( Torrey( و توري )Casanovaنيست. کازانوا )هاي يافت شده در عربستان جنوبي نام در کتيبه

است که از طريق يک صورت زباني ميانجي « ِاسدِراس»همان « ادريس»برند که مراد از گمان مي

هرمس ، کند که مراد از ادريس( تصور ميAlbrightصورت ادريس درآمده است. آلبرايت )به

نوح بابِلي ، ( آن را مأخوذ از نام آتراخاسيسMontgomeryمونتگُمري ) آنکهحالاست. 

مسأله است. وي ادريس  حلراهگويد ( ميNöldekeاما از ديدگاه جفري آنچه نولدکه )؛ داندمي

لف هاي مخترتداند که از يک صافي سرياني گذشته است. در سرياني صورا صورت عربي مي



 79   یدخیل قرآن در تفاسیر اسالم يهاواژه يپنداریعرب                                                         

سرياني فلسطيني مسيحي است و از اين صورت است که ، اين اسم وجود دارد که صورت اخير

يورام  (.110ص، 1386، آيد )جفريدست مي صورت عربي ادريس به «د»و  «ن»با يکي شدن 

از ژيل  به نقلنظري شبيه به آلبرايت دارد و ، ( در مورد اين واژهYouram Erderاِردِر )

(Gillesمي )هِرمِس به اعراب رسيد )اردر به شکلتحريف نام هرمس است که ، گويد: ادريس، 

داند. اين نظر که بر پايه ادريس را نامي شامي مي (. نظر ديگري وجود دارد که200ص، 1392

به حبشه است که نام يکي از آنان که  مسلمانانتازهمفسّر متقدّم است دربارۀ هجرت ، قاتلنظر مُ

 ،به شام در کودکي (ص)همچنين در سفر پيامبر ، صل بوده ادريس گزارش شده استاالشامي

)حاج  ادريس نام داشت، بوت آن حضرت داديکي از چهار راهب مسيحي که بشارت به ن

 .(332ص، 1377، منوچهري

 تحلیل-6-1-3

دريس ا واژه، واژگان دخيل دارندپنداري که گفته شد برخي مفسران که تمايل به عربيچنان

با تمسّک به استداللي  زمخشري از جملهاما ديگران ؛ اندو عربي دانسته «درس»را هم از ريشه 

ا يکي تنه، باشدفعيل زيرا ادريس اگر بر وزن إ؛ اندحکم کرده هواژاين نحوي به غيرعربي بودن 

م جز عجمي بودن اين نا، است و سبب دومبودن را دار ملَيعني عَ، از اسباب عدم انصراف

گاه او با ديد. نظر داندواژه را سرياني مياين ، حاتمابياز ابن به نقلتواند باشد. زمخشري نمي

ارد اين واژه خاستگاه سرياني د، نظر پژوهشگران نوين بنا برزيرا ؛ پژوهشگران نوين همسو است

ياني با سر در زبان سرياني وجود دارد. شامي دانستن اين نامهم منافاتي آنهاي مختلف و صورت

بنابراين مفسراني که اصل ، زبان سرياني نيز رواج داشته، چون در ميان اهل شام، بودن آن ندارد

اما در بيان آن دسته از عالمان مسلمان که واژه را عربي  اند؛اند به خطا نرفتهرياني گفتهآن را س

 شود.پنداري واژه ديده مياند تمايل به عربيدانسته

 سیابل -6-2

 گزارش مفسران سنّتی -6-2-1

ابن گرفته است ) «يَئِسَ»و  «نَِدمَ»ي به معنا« ابََلسَ»و  «بَلَسَ»لسان العرب اين واژه را مشتق از 

ه معناي که بمعنا نموده « ن امُلَتندمالَکئيب احَلزي»کتاب العين نيز اين واژه را  .(30ص، 6ج، منظور

اميده ن گونهنياها نوميد گشت نيکي ههم و گفته ابليس چون ازناراحت و نوميد است ، غمگين

، 1961، عجمي دانسته است )جواليقي. جواليقي واژه را (262ص، 7ج، 1410، شد )فراهيدي
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 بودن رينظکمرا آن  فعيل دانسته و دليل غيرمنصرف بودنو بر وزن إطبري واژه را عربي  .(17ص

، 1343، بيگانه محسوب شده است )طبريعالم همچون اَ  روايناز، دانداين وزن در زبان عربي مي

دانند. مثالً زمخشري در مورد اين اما اکثر عالمان مسلمان اين نظر را مردود مي ؛(197ص، 1ج

 ،گويند مشتق از ابالس نيست )زمخشريکه ميعجمي است و چناناي ابليس واژهگويد: واژه مي

عجمي اسمي ، منصرف بودنو غير عَلَم به سببابوحيان اندلسي هم آن را  .(24ص، 3ج، 1407

ّدي آن را دانسته و ديگران مانند ابن عباس و سُ« عليلفِ»گويد زجاج آن را از وزن داند و ميمي

اشتقاق عربي در ، در علم صرف .دور از رحمت است يبه معنا اند کهدانستهمشتق از ابالس 

يک از عرب اين چرا هيچ ،شود و اگر اين واژه مشتق از ابالس استعجمي داخل نمياسماء 

( بنابراين گويا عربي دانستن اين 244ص، 1ج، 1420، ؟ )ابوحياناسم را استعمال نکرده است

پنج  اند که در قرآندليل آن را عربي گفته نيبه اواژه از ابن عباس سرچشمه گرفته است. شايد 

)روم: « سينبلِمُ»، (75/ 43: ؛ زخرف77/ 23؛ مؤمنون: 44/ 6)انعام: « سونبلِمُ»هاي بار از ساختار

 استفاده شده است. (12/ 30)روم: « سُبلِ يُ»و ( 49/ 30

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-2-2

در مورد زبان اين واژه سه نظر ذکر شده است: ديدگاه نخست که اکثر محققان غربي بدان 

 ،)جفري تيوناني ديابلوس اس هواژ هشداذعان دارند اين است که اين واژه صورت تصحيف

يطان ش يبه معناعبري آن  هواژ اين واژه نماياننده، سبعيني عهد عتيق در ترجمه .(105ص، 1386

هاي است. نظر دوم اين است که اين واژه از زبان سرياني به عربي آمده باشد که طبق پژوهش

ن ار قرآن وارد زبجفري احتمال آن ضعيف است و شايد تنها از طريق کاربردش د يشناسزبان

اين احتمال هم وجود دارد که مستقيماً از يوناني وارد عربي شده باشد و در  عربي شده باشد.

. ديدگاه رفته استاند به کار ميط بودهتبکه با کليساي روم شرقي مر يزبانعربميان مسيحيان 

است که اين واژه ممکن است از عربستان جنوبي آمده و شايد تحت  مبتني بر نظر گريمسوم 

اما اين واژه در زبان حبشي شاذ است و اگر تصور او در ؛ أثير صورت حبشي قرار گرفته باشدت

صحيح باشد تصورش درباره اينکه ، اين باب که صورت حبشي واژهبه عربستان رسيده است

 (106-104صص ، 1386، )جفري نمايدبسيار بعيد مي، جنوبي است اين واژه در زبان عربي

گويا اين واژه در شعر جاهلي عرب نيامده و »گويد: ل بودن واژه ميآذرنوش در توجيه دخي

امي هاي سيافته است. از سوي ديگر در زباننزول وحي به عربي راه از واژگاني است که در دوره

هاي غيرسامي به ناچار بايد در زبان، اي براي آن يافت نشدهنمونه يا ريشه، دور و نزديک هم
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نظري مخالف ، عرب محققانخشيم از  .(593ص، 2ج، 1374، رنوشآذ)« جستجوي آن پرداخت

 را نور از فارسي و سانسکريت diaکه  بيترتنيابه، داندعربي ميـ  دارد و اين واژه را فارسي

deva داند که به ضياء و نور عربي نزديک است. ميBolos  مترادف سيّد عربي است که سين

سيّد( است. بعل )به معناي ماند که مي باقي Bolosر آخر آن زائد لغوي يوناني است و د

Diabolos ،«چون سيّد و برتر  شده خواندهاست و به اين لقب  «بعل الضياء»يا  «سيّد النور

 .(41-40صص، 1977، )خشيممالئکه بوده است 

 تحلیل-6-2-3

آن را از  ايه و عدهداستان نبودکه ديديم عالمان مسلمان در تعيين زبان اين واژه همچنان

ه و عجمي دانستزمخشري و ابوحيان اندلسي آن را  عربي دانسته و برخي از مفسران چون ريشه

اند. دهکرزبان آن را دقيقاً تعيين ن در عين حال، مستند براي سخنانشان اقامه نموده دليل

؛ انديوناني و حبشي نسبت داده، عربي دانسته و به سه زبان سريانيپژوهشگران نوين آن را غير

 هاي سرياني و حبشي احتمالکه جفري بررسي نموده منتسب دانستن اين واژه به زباناما چنان

نه در آن ند. البته اينکه چگوبي به يوناني بودن واژه معتقدتري دارد و اکثر پژوهشگران غرضعيف

ل کي جاي تأمّ واسطۀ زبان سومي به زبان قرآن راه يابد اندبي، اي از آن مسافت دورواژه، روزگار

 اند.يوناني بودن واژه را پذيرفته، پژوهشگران نوين با احتياط حالنيباادارد. 

علمي نيست و او تنها سعي دارد اين واژه را ، رسد ديدگاه خشيم پژوهشگر عربمي به نظر

 توان گفت مفسران و لغوياني کهها ميديدگاه يبندجمعبنابراين در ؛ اي عربي جلوه دهدگونهبه

ميل به  ليبه دلو  اند و در تعيين زبان واژه تالشي ننمودهاند به خطا رفتهواژه را عربي دانسته

 اند.دانسته« بَلَسَ»آن را از ريشۀ عربي ، پنداريعربي

 اسرائیل -6-3

 ران سنتیزارش مفسگ -6-3-1

ري اين طب انيبه برفته است.  به کاربار در قرآن  43، اين واژه که لقب يعقوب پيامبر بوده

ه باهلل به زبان عبري و اسرا  يبه معن «ايل». خدا و برگزيده از خلقش است هبند يبه معناواژه 

حيان اندلسي هم معاني متعددي براي اين واژه . ابو(197ص، 1ج، 1343، بنده است )طبري يمعن

به ن همچني ( واز ابن عباس به نقل؛ )محکم کردن «شَدّ »به معني ، خدا هبرگزيد است: بيان نموده

 سويعزماني که يعقوب از بيم « یَتعال الّلِهی إَل ُمهاِجرًا ِباللَّيِلی أسر» سفر کردن در شب.ي معنا
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تمايل به ، معناي اخير .(278ص، 1ج، 1420، رفت )ابوحيانفرار کرد شبانه به سفر  برادرش

کثر عالمان مسلمان آن را اما ا؛ سازداند نمايان ميگفته« سَري»ه انگاري واژه را که از ريشعربي

زمخشري هم اين اسم  .(11ص، تابي، خفاجي/ 9ص، 1961، اند )جواليقياسمي بيگانه شمرده

، )زمخشري شماردعجمي مي، ميت و غيرمنصرف بودنلَعَ  ليبه دل« اسماعيل»و  «ابراهيم»را مانند 

 .(131ص، 1ج، 1407

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-3-2

دهد که واژه نشان مي، عبري آن دان حرف آغازين در مقايسه با واژهفقديدگاه جفري  بنا بر

حبشي  سرياني و، مستقيماً از عبري گرفته نشده و يک منشأ مسيحي دارد. سه خاستگاه يوناني

صورت  ويژهبه، اما بيشتر احتمال دارد که واژه از اصل سرياني؛ براي آن در نظر گرفته شده است

جفري در  .(Horovits, 1925, p 91/ 21ص، 1386، )جفري ده باشدمسيحي گرفته شفلسطيني 

مام گويد تکه مي داند با نظر قاموسرا عبري مي« ئيل»اي بين بيان طبري که اينجا مقايسه

، ريپذيرد. )جفسرياني هستند نموده و نظر قاموس را مي، شودختم مي« ئيل»هايي که به صيغه

 .(21ص، 1386

 تحلیل-6-3-3

 ؛اند: برخي تمايل به اختصاص ريشه عربي داشتندسه نظر در مورد واژه ارائه نموده مفسران

اي آن را به زبان عبري اند و عدهعجمي دانسته و زباني براي آن تعيين ننمودهاي آن را دسته

ا هورويتس زير، اند. پژوهشگران نوين به ترجيح پذيرش منشأ سرياني واژه تمايل دارندنسبت داده

 (.Horovits,1925, p 11)يل دقيقاً با شکل سرياني آن منطبق است ذعان دارد که واژۀ اسرائهم ا

يعني در زبان سرياني هم همين واژه وجود دارد و اگر نظر صاحب قاموس را هم بپذيريم 

راين بناب؛ داند وجهي نداردرا به زبان عبري مي« ايل»شود و نظر طبري که اين مطلب تأييد مي

ه به يل که زبانشان عبري بوداسرائزني بر اينکه اين واژه در مورد بنيي از طريق گمانهشايد طبر

« سَري»تعيين زبان نموده باشد. بدين ترتيب نظر عالماني هم که واژه را از ريشۀ عربي ، کار رفته

 انگاري واژه است.وجهي ندارد و احيانًا تمايل به عربي، انددانسته

 سَعیَال -6-4

 مفسران سنّتی گزارش -6-4-1
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ز ا نداهاند. طبري گويد: گروهي گمان کردگروهي از عالمان مسلمان اين واژه را عربي دانسته

هايي عرب بر اسم کهيدرحالاضافه شده  «ال»ل( و بر آن فعَمشتق شده )بر وزن يَ «يَسَعُ»، «وَسِعَ»

. (173ص، 7ج، 1343، )طبري پردازدکند و به رد اين نظر مييوارد نم «ال»به اين صورت 

 .(215ص، تابي، خفاجي/ 134ص، 1961، )جواليقي انددانستهجواليقي و خفاجي هم آن را دخيل 

بر آن اضافه شده است و  «ال»عجمي دانسته که  ايهابن منظور به نقل از جوهري آن را واژ

ي چنين صورتي عادت عرب نيست. سپس او امال، شعر موارد ضروري و رازيغبهگويد: مي

 ،)ابن منظور دهدکند که ذهن را به سمت عجمي بودن واژه سوق مييشنهاد مياللَّيسَع را نيز پ

 (.393ص، 8ج

 ديدگاه پژوهشگران نوين -6-4-2

دي ح بهاند صورت عبري واژه برخي از پژوهشگران احتمال عبري بودن واژه را داده و گفته

رود اما احتمال مي، سازدز عبري ممکن ميبه عربي نزديک است که قرضي بودن مستقيم آن را ا

صورت يوناني و سرياني و حبشي واژه را هم بيان  جفرياز يک منبع مسيحي گرفته شده باشد. 

 .(129ص، 1386، دهد واژه از اصل سرياني گرفته شده باشد )جفرياما احتمال مي، نموده

 ,Horovitz, 1925)داند عبري مي ي«ليشااِ»اين واژه را ، هاي عبريهورويتس نيز در بررسي نام

p 11). 

 تحلیل-6-4-3

يابيم درمي، هاي عالمان مسلمان در مورد اين واژه رصد کرديماز آنچه در بررسي ديدگاه

جمي اند و گروهي عگرفته در نظررا براي آن  «وَِسعَ»پنداري آن داشته و ريشه برخي ميل به عربي

ويتس اين واژه را اليشاي هوراند. مورد زبان آن سخني نگفتهاما در ، اندآن را تأييد نمودهبودن 

 تبديل شده و در اتيوپيايي« س»عبري به « ش»بوده که « اليسع»داند که در سرياني عبري مي

نوين نيز احتمال عبري و سرياني بودن  . مراجع(Horovits, 1925, p 13) شودميگفته « اليسا»

اژه وي اين قواحتمالبه، بنابراين؛ اندتر دانستهاني بودن را قوياما احتمال سري، اندواژه را داده

 کند.عربي بودن واژه را تأييد نمي، شناسي جديدغيرعربي و عبري يا سرياني است و مباني زبان

 لیانج -6-5

 گزارش مفسّران سنتی -6-5-1
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، خفاجي /17ص، 1961، اند )جواليقيدخيل ذکر کرده ياواژهرا  «انجيل»جواليقي و خفاجي 

زمخشري و  .داننداي دخيل از اصل سرياني ميرا واژه آنبرخي از مفسران نيز . (36ص، تابي

انجيل را به ، گويد: حسنبه نقل از صاحب کشاف مي يفخر رازهم بر اين نظرند و ي فخر راز

 اياما عده، (132ص، 7ج، زيفخر رافتح همزه خوانده و اين وزن در اوزان عرب وجود ندارد )

اند فعيل دانستهظاهر شدن و از ريشه عربي به وزن إبه معناي خروج و « نجل»را از  آناز مفسران 

 (.6ص، 4ج، 1364، )قرطبي

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-5-2

از  به دخيل بودن واژه، واژه با بيان مطالب فوق از مفسّران آرتور جفري براي توضيح زبانِ

اند که از عبري يا اين واژه را دخيل ذکر کرده» نويسد:س ميعبري يا سرياني اشاره دارد و سپ

واگليون است و ماراچي سرياني گرفته شده است. از قرار معلوم اين واژه همان واژه يوناني اِ

(Maracci )و فرانکل (Frankl) برند که مستقيماً از يوناني وارد عربي شده دو گمان مي هر

ي سامي وارد عربي شده باشد. بعض يهازباناز طريق يکي از  اما احتمال بيشتر آن است که؛ است

اما حدس اينکه اصل آن سرياني باشد اميدبخش ؛ اند که بسيار بعيد استاصل آن را عبري دانسته

رواج  ،برخورد داشته هاآن توان تصور کرد که در ميان مسيحياني که پيامبر )ص( بااست و مي

محقق عرب اين واژه را ذاتاً عربي دانسته و در ، خشيم. (132 ص، 1386، )جفري «است داشته

پس ، زائد استآن دانسته که سين آخر  «aggelos»اصل آن را يوناني ، توجيه عربي بودن واژه

اي که در انجيل وارد اما نون اضافه .رسول و مبعوث است يبه معناشود و تبديل مي «aggel»به 

و  ذاتًا عربي «aggle»ي مانند آن بسيار ديده شده است. شده عربي است و اضافه در لغات التين

سپس ابدال عين به همزه واقع  .که شأن رسول مبعوث استاست اسرع  يبه معن« عجّل»همان 

اجٍل  لکلّ مدت( شده است و در نهايت )اجل )تبديل به شده که در عربي و يوناني سابقه دارد و 

 .(45ص، 1997، )خشيمشود يبا هم انجيل م« کتاب و اجل»( است که کتاب

 تحلیل -6-5-3

، شناسان نوين سه ديدگاه در مورد اين واژه وجود دارد: عربيکه ديديم در ميان زبانچنان

ر وزن بو اي که واژه را عربي رسد عقيدهبه نظر مي اواگليون. يوناني از ريشه، عبري يا سرياني

ود هاي عرب وجچنين وزني در وزن اندن گفتهکه مفسراچنان زيراصحيح نباشد؛ ، داندإفعيل مي

 احتماالً اصلو  وجود داشته نظراختالفآن در تعيين زبان  اما، واژه دخيل استاين ندارد. پس 
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کند که ممکن است اين اين واژه به زبان سرياني است. البته جفري نظرات ديگري را نقل مي

ياني بودن واژه تمايل دارد. پس در مورد اين اما ظاهراً خود به قبول سر، ضعيف کندتاحتمال را 

است و  هاند صحيح بودواژه تعيين زبان مفسّراني چون فخر رازي که زبان آن را سرياني دانسته

نيز  اند. تحليل خشيمواژه داشته پندارياند ميل به عربيدانسته «نجل»عالماني که آن را از ريشه 

ردود غيرعلمي به نظر رسيده و از نظر ما م، استناسي شکه مشخص نيست مبتني بر چه منبع زبان

 است.

 الرَّقیم -6-6

 ران سنتیزارش مفسگ -6-6-1

له به نقل از ابوالقاسم گفته: نوشتن در آن يذَشَ  است.« لوح»به معناي به زبان رومي « رقيم»

واژه رقيم  در مورد. (478ص، 1ج، 1382، واسطي دوات در آن است )سيوطي به گفتهو  است

است  واژه عربي، بدانيم «رقم»از ريشه و کتيبه به معناي اگر آن را  ي متعددي ذکر شده است.معان

سپس به لوحي که اسامي اصحاب  .«م الِکتابقالوا الَرقي ُةيوالَعرب»گويد: مي يفخر رازکه چنان

بسياري از مفسران ديگر  .(429ص، 21ج، يفخر راز) کندر آن نوشته شده بود اشاره ميکهف ب

 .داندآن را نام کوهي که اصحاب کهف در آن بودند ميبصري  اما حسن اندعقيده نيبر همنيز 

ه اي کو معاني ديگري چون نام قريه اصحاب کهف و کتيبه عکرمه آن را دوات به رومي گفته

 .(132ص، 7ج، 1420، نگاشته شده بود نيز گفته شده است )ابوحياننام اصحاب کهف بر آن 

چون  ؛رومي يا يوناني، انداين واژه را به دو زبان نسبت دادهبرولي رومي هستند. بناسه معناي ا

گذاشتند ها و اشياء را نيز به همين زبان مياند و اسامي مکانگفتهاهل آن ديار به اين زبان سخن مي

 دهايتردين ا اند.ريشه رقم را در نظر گرفته، به زبان عربي که براي رقيم به معناي کتيبه سوميو 

باس را مبني عابن  هگفتحاکي از ناآشنا بودن مفسران به زبان قطعي واژه رقيم است و شايد بتوان 

پذيرفت که معلوم نيست نام مکان يا ، رقيم است هاآن قرآني که يکي از بر عدم فهم سه واژه

 (.40ص، 2ج، 1975، )ابوعبيد لوحي مکتوب است

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-6-2

رقيم نظرات متعّددي وجود دارد. ديدگاهي که اصحاب کهف و رقيم را مرتبط  ر مورد واژهد

تواند دو واژه را کنار هم بياورد و در مورد يکي نظر است که قرآن نميبا هم دانسته و براين

توضيح دهد و ديگري را مسکوت گذارد. اين ديدگاه غالبًا رقيم را مربوط به محل اختفاي 
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چه آنکه آن را نام روستايي بدانند که غار در آنجا واقع شده و يا آن را ، داندمياصحاب کهف 

ر مورد د شناسانو غالب لغت يکل هدر غار بدانند. عقيدگرفته و آن را کتيبه سر «مرق»از ريشۀ 

رومي( و به معناي دوات يا کتاب ) يونانبعضي نيز آن را ي ؛عربي بودن آن است، زبان واژه

نوب بياباني ج هباشد که در ناحي يدهد که رقيم سرياني و نام محلاما جفري احتمال مي، دانندمي

، جفري)دهند مسلمان الرّقيم را قرار مي نگاراناي که جغرافيتقريباً در همان ناحيه، فلسطين است

شناسان معاصر اطالعات ديگري ارائه کاظم برگ نيسي از ديگر زبان .(221-220صص، 1386

امروزه روشن شده » نگارد:دهد. او مي به دستتري از اين واژه که شايد تصوير روشن دهدمي

نخست ميالدي بر  هترا است. اين نام نخستين بار در سدشهر پِاست که الرّقيم نام کهن

انيان شهر رقيم از کتاب باست را آمده است. اطالعات ديگر دربارهدر ورودي شهر پت يانبشتهسنگ

س يوسفوس است که نوشته: شهري که نام او )منظور پادشاهي است( را در خود فالويو هنوشت

سترش نبطيان دست به گ، اين شهر همان پتراي يونانيان است. اندکي پيش از دوران سلوکيان .دارد

دولتي پديد آوردند که پايتختش يک شهر قلعه ، اقتدار خود زدند و در شمال غربي دولت ثمود

بنابراين ؛ خواندند. اين شهر را بُطرا نيز ميدنديناميم Ragamيا  Raqmuسنگي بود و آن را 

 363پترا درآمده باشد. اين شهر در سال  صورتبهطبيعي است اگر اين واژه در تلفّظ يونانيان 

رده آو «الّرقيم»ميالدي دچار زلزله شد. يک نامه سرياني به اين حادثه اشاره کرده و نام پترا را 

يک از اين دو ديدگاه در مورد رسد هربه نظر مي .(119- 93صص، 1374، يسي)برگ ن «است

وجود دارد. در اين  نظراختالفرقيم اشاره به نام مکان و محل دارد اما در جا و محل آن  واژه

مورد ضروري است به بحث جغرافياي تاريخي ورود نموده و از آن کمک بگيريم. در مورد مکان 

قول گفته شده است. قول نخست آن را بين دو روستاي رقيم و ابوعلند  غار اصحاب کهف نيز دو

 يهسوس ايونيه ترکفِداند و قول دوم آن را در شهر اِ ان پايتخت اردن ميمّ در هفت کيلومتري شهر اَ

هاي ظاهراً خصوصياتش با مکان در مورد قول دوم .(194ص، 1393، آزار شيرازي)بي داندمي

افسوس در يونان باستان در شمال شرقي مديترانه در  هشدرانيود. شهر مطابقت ندار شدهگفته

ن اکن جغرافيايي پيشيتوان آن را با امزمير در ترکيه قرار دارد و به هيچ طريقي نمينزديکي اِ

 .کندطباطبايي دليلي بر اين موضوع ذکر مي. عالمه (343ص ، 1390، )نوشاوند مرتبط دانست

، (21/ 18دانسته )کهف: مسجدي که بر غار اصحاب کهف ساخته شد اين آيه را در مورد  وي

 نآ از ياخرابه يحت سوسفِاِ غار دراما  کردند بنا غار آن يباال بر يدارد مسجدسپس اذعان مي

 و رقيم از ياثر افسوس غار در .آن مانند نه و صومعه اثر نه مسجد اثر نه، خوردينم چشم به

 شهادت اي و است کهف اصحاب قبور، يک يا چندي آن قبورلت کند نيز ديده نشده که دال نوشته
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 ردهک دارشانيب خدا هاسال از پس، بودند رفته خواب به يمدت مدفونان اين از نفر چند که دهد

در ادامه او از غار ديگري . (409ص، 13ج، 1417، بايياست )طباط نموده روحشان قبض دوباره و

 يرکيلومت در هشتاست که  «رجيب»شاره به همين غار دارد و نام آن رقيم ا احتماالًبرد که نام مي

در اين غار نيز چند قبر به . قرار داردبه نام رجيب  يهنزديک دِ يپايتخت اردن هاشم، مانا شهر

 يا هشت تاست. ها هفتوجود دارد و گويا تعداد آنروم  يشکل قبور باستان

تا قبل از ظهور دعوت  يقرن دوم ميالد ليواامان از اشهر  مان واقع شده ودر ااين غار 

حق  .سپاه اسالم سرزمين مقدس را فتح کرد آنکهتحت فرماندهي حکومت روم بود تا  ياسالم

ر ديگ يمطلب اين است که مشخصات غار اصحاب کهف با اين غار بهتر انطباق دارد تا غارها

 ،ره به نام مکان دارد. اکثر مفسرانبنابراين از نظر او رقيم اشا .(413ص، 13ج، 1417، طباطبايي)

 اندرقيم را در شام يا نزديکي فلسطين گفته يطورکلبهدانند و مي «ايله»رقيم را مکاني نزديک 

-اي متفاوت از زبانعقيده( James Blamey)اما جيمز بِلَمي  .(144-143صص، 1386، )جفري

است و پس از نقل نظرات متفاوت در دهد. او معتقد به تصحيف اين واژه شناسان ديگر ارائه مي

عربي  محققاننويسان و ناتواني نبود اتّفاق نظر در ميان مفّسران و فرهنگ» گويد:مورد رقيم مي

. آورد که عبارت تصحيف شده استناگزير اين نتيجه را پيش مي ترکنندهقانعدر ارائه توجيهي 

ايد اينجا آغاز داستان است و ب چراکهيق باشد بايد دقاين نقطه از متن نه مبهم و نامعلوم بلکه مي

في از تصحي« الرّقيم»با عبارتي آشنا براي خوانندگان و شنوندگان شروع شود. من معتقدم که 

 صورتبنابراين عبارت را بايد به؛ است« خفتن و خفتگان» يمعناد( به جمع راقِ) «قودلرُّا»

د. اين دو واژه شش صامت دارند که چهارتاي )غارنشينان خفته( خوان« اصحابَ الکهفِ الرقودَ»

اما تصحيفي که صورت گرفته چهار مرحله دارد: ؛ نخست آن يکسان و در جاي خود هستند

« .واو عطف زائد بر سر الرقيم.4 ؛در رقيم شدهاضافه«ي».3 ؛«م»به  «و».تغيير 2 ؛«د».حذف 1

و براي اثبات ا .خان استاين موضوع از خطاهاي رايج مستنس .(384-383صص، 1392، )بلمي

يک »که  فرضشيپبا اين  توري. همچنين آوردادّعايش مواردي از اشتباهات تاريخ طبري را مي

هاي آرامي و عبري و سرياني هاي پيامبران و گذشتگان را از کتابداستان، آگاه مرجع انسانيِ

بري وس دانسته که در زبان عقياندَ امپراتوررقيم را تصحيفي از نام ، خواندمي)ص( براي پيامبر 

آن مرجع در خوانش داستان اصحاب کهف حرف ، اند. مطابق توجيه اوخوانده «قيسدَ»آن را 

دقيس  ،شکل نوشتاري اشتباه کرده و به همين جهت به سبب «ر»را با  «د»و  «م»عبري را با  «س»

م اعتقاد به ي آن بر عدو ابتنا فرضشيپبه رقيم تبديل شده است. البته گذشته از نادرستي آن 
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ندارد  اي وجودهورويتس اين نظر را نپذيرفته و بر آن است که در قرآن کلمه، وحياني بودن قرآن

 «ال»آمدن حرف تعريف ، که در نتيجۀ قرائت نادرست نوشته شده باشد و حتي اگر چنين باشد

 .(95ص، 1925، ويتسهور/ 243-242صص، 1390، )نوشاوند «بر سر رقيم پذيرفته نيست

 تحلیل-6-6-3

رسد چون رقيم نام روستايي است که غار در آنجا واقع است و طبق شواهدي که مي به نظر

طباطبايي و نظر به بحث جغرافياي تاريخي از عالمه ، برگ نيسي، در باال ذکر شد )نظر جفري

يز فارغ ري ننباشد. نظر تو صحتشيرازي( رقيم نام مکان باشد و معاني ديگر مقرون به  آزاربي

سته که در قيانوس داندَ امپراتوررقيم را تصحيفي از نام  نکهيبر امبني ، نادرستش فرضشيپاز 

مردود است. نظر جيمز ، اند با ادلّه روشني که هورويتس ارائه دادهقيس خواندهزبان عبري آن را دَ

 السؤري زير چشمگي به نحومسلمانان را  هدقت و حافظ، بلمي گذشته از اينکه پذيرش آن

دهد که معناي مکان نيست و با نظر ديگران معناي ديگري )خفتگان( به اين واژه مي، بردمي

اما اين  ،است ريناپذاجتنابمطابقت ندارد. البته پذيرش وجود تصحيف در منابع اسالمي امري 

ت و مکان اسنام  يقواحتمالبهبنابراين رقيم ؛ تصحيف معناي واژه را کاماًل دگرگون کرده است

ان مبني بر عربي بودن رومي است و حدس عالمان مسلم، گفته شد آنچه بر اساسزبان آن نيز 

 رقم( صحيح نيست. آن )از ريشه

 یسیع -6-7

 گزارش مفسران سنتی -6-7-1

آمده و بسياري از عالمان مسلمان آن را عربي و مشتق  «عيسي بن مريم»اين نام در ترکيب 

، راغب/ 152ص، 2ج، )ابن منظور شمارندگون ميتيره يا سفيدِ، رکچ سفيدِ يبه معنا« عيس»از 

، 4ج، 1375، )طريحيداند ن را اسمي عبري يا سرياني مياما مجمع البحرين آ (.592ص، 1ج

 ،)زمخشري دانداشتقاقش از عيس را مردود ميزمخشري هم اصل آن را عبراني دانسته و  .(88ص

/ 105ص، 1961، جواليقي) اندنيز آن را دخيل شمردهجواليقي و خفاجي  .(363ص، 1ج، 1407

 .(134ص، تابي، خفاجي

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-7-2
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داند و در مورد آن چند احتمال معمايي مي همثابجفري اين واژه را براي اهل تحقيق هنوز به

ند که دانستياي عيسي را همان عيسو مکند که برخي ضعيف يا مردود است. مثالً عدهرا بيان مي

اما شاهد و مدرکي وجود ندارد که ، نهاده بودند)ع( يهوديان از سر نفرت بر حضرت عيسي 

احتمال هم وجود  اما چندنام خوانده باشند و اين نظر مردود است.  نيبه ايهوديان عيسي را 

ياس ق وزني با موسي و يحيي دردارد که ممکن است درست باشد؛ مثالً اينکه اين واژه براي هم

ها به اين صورت بيرون آمده باشد که اين هاروت و ماروت و مانند اين نام، با هارون و قارون

 برد که از رويواژه گمان مي نظر ممکن است تا حدي حقيقت داشته باشد. فرانکل در مورد اين

ن اي تغييرات وسرياني آن و از رهگذر مسيحيان عربستان به اين شکل ساخته شده باشد  واژه

متعارف نيست. جفري سپس در امري غير، اندشده گرفته هايي که از آرامي قرضواژه در واژه

وع سصورت يَ آنکه حال، نرفته به کارگويد: صورت عيسي مقدم بر قرآن نهايي مي يبندجمع

اطالعات بيشتري در مورد اين  که يزماناستفاده شده است و تا  امياالميقداز ، نام شخص براي

ير جاي قلب و تغي هبايد به اين نکته بسنده کنيم که نام عيسي در نتيج، نيايد به دسته واژ

 ها به اين صورت درآمده و ممکن است هنگام انتقال به زبان عربي يا تحت تأثير تلفظهمخوان

 .(312-310صص، 1386، )جفري مسيحيان نِسطوري صورت گرفته باشد

 تحلیل-6-7-3

براي  شدهگفتهبراي معاني که اي زيرا وجه تسميه، رسدنمي به نظر عربي دانستن واژه منطقي

واژه  شوع است وسوع يا يَکه جفري گفته اصل سرياني اين واژه يَآن به عربي وجود ندارد. چنان

تني را که مب هاي قرآني دانست و قول اوعيسي تعبير قرآن است و شايد بتوان آن را از نوآورده

رسد زبان آن مي به نظربنابراين ؛ وع و تبديل آن به عيسي است پذيرفتيس بر قلب حروف واژه

 سرياني باشد و قول مفسران مبني بر عربي يا عبري بودن واژه مردود است.

 وسفي -6-8

 گزارش مفسران سنتی -6-8-1

، 6ج، به معناي اسير و بنده آورده است )ابن منظور« اَسِفَ »ه ابن منظور اين واژه را از ريش

 .(155ص، 1961، فهرست واژگان دخيل ذکر کرده است )جواليقي جواليقي آن را در اما .(9ص

. رد کرده استاند آن را عربي دانستهقول کساني که زمخشري هم آن را اسمي عبراني دانسته و 
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که به وزن  ياواژهدارد هر او اذعان مي .م و عجمي بودن غيرمنصرف استلَعَ ليبه دلاين واژه 

 .(441ص، 2ج، 1407، اي عربي بود الزاماً عربي نيست )زمخشريشهعربي و از ري

 ديدگاه پژوهشگران جديد -6-8-2

ه و ب آرتور جفري خود بر اين نظر است که اين واژه از منابع عبري وارد عربي شده باشد

گويد: اما صورت سرياني يا کند. سپس مينيزاين مطلب را نقل مي( Geiger)نقل از گايگر 

، ن شماليهاي عربستابراين اساس که در زبان ميگر گيري باشد.تواند منبع اين وامز ميحبشي ني

اگر  داند.مأخوذ از عربستان جنوبي مي اين نام را، Yusuf نهو باشد  Yusifتلفظ اين نام بايستي 

 در اين صورت نام يوسف در عربستان جنوبي، هاي اسالمي ذونواس اعتماد ورزيدبتوان به افسانه

يوسف بن شرحبيل بوده است. ، گفته شده نام ذونواس هاآن زيرا در، بود ياشدهشناختهنام 

، ي)جفر وارد عربي شده است، نه مسيحي و ظن بر آن است که اين نام از منابع يهودي هرحالبه

 .(402ص، 1386

 تحلیل-6-8-3

ن مسلمان آن را از ريشۀ که ديديم در مورد اين واژه دو نظر وجود دارد: برخي از عالماچنان

عجمي بودن آن اذعان دارند خي ديگر صراحتاً بر اما بر، اندعربي دانسته گرفته و واژه را «اَسِفَ »

اين واژه خاستگاه عبري دارد و ، هاي جديداما بر مبناي پژوهش؛ انددهکراي نو به زبان آن اشاره

ر عربي بنابراين دليلي ب؛ شوداه تقويت ميپذيرش اين ديدگ، بوده لياسرائيبنچون واژه مربوط به 

 اند وجود ندارد.که برخي گفتهبودن واژه چنان

 گیرينتیجه

يکي از مسائل مطرح در بحث واژگان معرّب است. با ورود به اين ، تعيين زبان واژگان دخيل

ر ب صحيح و برخي رابه شکلي زبان برخي از اين واژگان را ، يابيم عالمان مسلمانبحث درمي

گاه واژه را به يک زبان نسبت داده و گاه به دو يا چند  ؛اندمبناي حدس و گمان تعيين نموده

ها ژهز اين وااند. برخي از مفسّران مسلمان تمايل داشتند که براي بعضي ازبان منتسب نموده

ه و صرفاً با يافتن يک ريش شناسير کنند و بدون توجه به مباني زبانهاي عربي تصوريشه

 فعيل و بهبر وزن إ «نَجِلَ»دانستند. مثالً واژه انجيل را از ريشۀ آن واژه را عربي مي، يحرفسه

 ،که در همان اعصاردرصورتي، اندمعناي خروج دانسته و براي معناي آن نيز توجيهاتي آورده



 91   یدخیل قرآن در تفاسیر اسالم يهاواژه يپنداریعرب                                                         

. دانمودهاي دخيل تلّقي ناين موضوع را مردود دانسته و انجيل را واژه يفخر رازمفسراني چون 

 عالم و. همچنين براي برخي از اَدانديا سرياني ميشناسي اين واژه را يوناني علم زبان، امروزه

هاي يشهاز ر بيبه ترترا  «ابليس»يا  «ادريس»مثالً ، اندهاي عربي فرض نمودهاسامي قرآني ريشه

ده شناسي نوين اثبات شدر زبان اهآن امروزه غيرعربي بودن آنکهحال، انددانسته« بَلَسَ »و « دَرَسَ»

 تمايل برخي داند.عربي پنداشتن اين واژگان را مردود مي، است و زمخشري نيز در همان روزگار

اهري با هاي ظسه عامل توجه به شباهتمبتني بر ، پنداري واژگان دخيلمفسران متقّدم به عربي

است. در قرن گرايي ها و حس قومهيابي عربي براي اين واژريشه، واژگان عربي از لحاظ وزني

بناي محکم  شناختي يکبا تکيه بر مباني زبان، بيستم براي تشخيص زبان اصلي واژگان دخيل

ها شود و تشکيکي در زبان اين واژه مشخصرستي دشد تا زبان اصلي واژگان دخيل به نهاده

 نوين اين نکته را دريافتيم. يشناسزبانکه با بررسي اين واژگان در منابع چنان، وجود نداشته باشد
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