
 

 

 
١٥٥ 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 ث زش عالی قرآن و حدیمجتمع آمو
 ١٨١-١٥٥ :، ص١٤٠٠پاییز و زمستان، ٣١، شماره شانزدهمخاورشناسان، سال  یهوپژ قرآن یلنامه علم دو فص     

Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:١٨١-١٥٥ 

 
Critique of Arthur Jeffrey’s Methodology in Analyzing the Words 

Involved in the Quran  

Seyyed Isa Mostarhami١ 

Abstract 

The words involved are singular non-Arabic words that enter the Arabic 
word from another language and are used in the same meaning and with the 
same word (or with slight differences). The claimants and deniers of the 
existence of this category of words in the Holy Quran, refer to historical and 
linguistic evidences and reasons and follow different methods to study this 
issue. Determining the correct method for examining the words involved in 
the Quran is important; because it closes the way to abuses such as claiming 
that the Quran is influenced by the culture of the time and non-Arabic texts of 
the time of revelation. Orientalists have studied this subject with various 
motives and have written several works in the last two centuries. In the 
meantime, Arthur Jeffrey, author of The Words Involved in the Quran, has a 
special reputation. Jeffrey, by discovering historical roots, sometimes 
according to the structural principle and sometimes the usage of words, has 
explained more than ٣٢٠ words of Quranic words and claimed that they are 
involved words. The usages of descriptive-analytical and critical methods 
indicate that Jeffrey’s studies in this field have suffered from methodological 
problems; Such as including some incorrect assumptions, misunderstanding of 
the characteristics of the Quran, incomplete derivation and induction, 
conjectural and unscientific judgments that have guided his statements and led 
to some judgments and misconceptions in determining the meaning of the 
words involved and why they are used in the Quran. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  شناسی آرتور جفری در تحلیل واژگان دخیل قرآنشناسی آرتور جفری در تحلیل واژگان دخیل قرآننقد روشنقد روش
 1سید عیسی مسترحمی 

 چکیده
واژگان دخیل، الفاظ مفرد غیرعربی هستند که از زبانی دیگــر وارد لغــت عربــی شــده و در معنــایی 

ود این دسته واژگان در جروند. مدعیان و منکران ویکسان و لفظی مشابه [و یا با اندک تفاوت] به کار می
های متفاوتی را برای بررسی کنند و روش شناسی استناد میقرآن کریم، به شواهد و دالیل تاریخی و زبان

رو دارای اهمیت است کــه گیرند. تعیین روش صحیح برای بررسی واژگان دخیل در قرآن ازآنآن پی می
رآن از فرهنگ زمانه و متون غیرعربی عصر نــزول قهایی همچون ادعای تأثیرپذیری  راه را بر سوءاستفاده

های متعــددی را های گوناگونی به مطالعه این موضوع پرداخته و نگاشــتهبندد. خاورشناسان با انگیزه می
بین، آرتور جفری، نویسنده کتاب «واژگان دخیل در قرآن» اند. درایندر دو سده اخیر به نگارش درآورده

های تاریخی، گاه با توجه به اصل ســاختاری و است. جفری با کشف ریشه  رای برخوردااز شهرت ویژه 
ها شــده واژه از واژگان قرآنی پرداخته و مدعی دخیل بودن آن  ٣٢٠گاه کاربرد واژگان به توضیح بیش از  

دهد، مطالعات جفری در این زمینــه بــه گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و انتقادی نشان میاست. بهره 
هــای نادرســت، درک فرض ی روشی مبــتال شــده اســت؛ همچــون دخالــت دادن برخــی پیشیهاآسیب

هــای حدســی و غیــر عالمانــه بــوده کــه بــه های قرآن، تتبع و استقرای ناقص، داورینادرست از ویژگی
های نادرســت در تعیــین ها و برداشــتدهی داده و منجــر بــه برخــی قضــاوت اظهارنظرهای وی جهــت
 ها در قرآن شده است.چرایی کاربرد آن مصداق واژگان دخیل و
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 مقدمه
ها همواره با یکدیگر در تبادل لغات هستند. زبان عربــی نیــز در ایــن رونــد، دو گونــه عملکــرد زبان

بــرد کــه «واژه داده و به کار میجای  دشده را بدون هیچ تغییری، در خوداشته است، گاهی واژه وام گرفته
هــا را همچــون واژگــان کنــد و ســپس آنشود؛ و گاهی تغییراتی در آن کلمه ایجاد میدخیل» نامیده می

شــود (ابــن منظــور، لســان العــرب، برد که به این گروه «کلمات معــرب» گفتــه میاصیل خود بکار می
های تــوان بــه اســماء اعــالم (اســمضوع بحث میو). الفاظ مفرد در قرآن را از جهت م٢٣٩/  ١١:  ١٤١٤

یابیم که همگــی های دانشمندان در این زمینه درمیها تقسیم کرد. با تحقیق در نگاشتهخاص) و غیر آن
های َعَلم غیرعربی مانند: ابلیس، انجیل، طالوت، هارون، یأجوج و... در قرآن اتفاق دارند بر وجود اسم

)؛ و ١٢٦/ ٢: ١٩٦٧االتقان فی علوم القرآن، ؛ سیوطی،  ٦٨/  ١:  ١٣٧٨  ن، آالجامع الحکام القر  (قرطبی، 
تنها اختالف آنان در وجود الفاظ غیر َعَلم (اسم خاص) و غیرعربی در قرآن است که آیا چنــین الفــاظی 
در قرآن واردشده یا خیر؛ بنابراین محل نزاع منحصر به الفاظ مفرد اعجمی غیرعلمی است کــه در قــرآن 

 اند.ی غیرعربی به لفظ و معنای واحد استعمال شدهاهو زبان

 ضرورت توجه به واژگان دخیل
ها، قبل از پرداختن به تفسیر جمــالت و عبــارات لزوم توجه به مفردات قرآن کریم و فهم و تفسیر آن

ای در زبان عربی اصــالت یابد که واژهقرآنی، امری بدیهی است. این مسئله زمانی اهمیت دوچندان می
توان ضرورت توجه به واژگان دخیــل طور اختصار میهای دیگر باشد. بهشده از زباناشته و وام گرفتهدن

 صورت زیر بیان کرد.و معرب را به

 الف: یافتن معانی دقیق برخی واژگان 

های گذشته و اقوام غیر عرب ســخن بــه میــان آورده، برخــی با توجه به اینکه قرآن کریم درباره امت
ها و حداقل قسمتی از اعالم و اصطالحات آنان را بــه کــار گرفتــه اســت. در ایــن یژه آن ملتوهای  واژه

شده در قرآن آشکار نباشد و یا احتمال آن باشد که بــا جســتجو در صورت، اگر معنای کلمات وام گرفته
زبــان   رتر شود، بررسی موارد استعمال این واژگــان دمفاهیم آن کلمات در زبان مرجع، مفادشان روشن

 رسد.مرجع و زبان عربی قبل و بعد از نزول قرآن ضروری به نظر می
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 ب: دفع توهم تناقض دورنی قرآن 

اند که وجود واژگان دخیل در قــرآن بــا عربــی بــودن آن، کــه در آیــات متعــددی برخی بر این گمان
جمــی علــی عاال  المعرب مــن الکــالم   شده، ناسازگار است (جوالیقی، ) تصریح۱۹۵؛ شعرا/۲  (یوسف/

). تبیــین چیســتی ٣٨٣/  ١م:    ١٩٥٧  البرهان فی علــوم القــرآن،   ؛ زرکشی، ٤ق:    ١٤١٩،  حروف المعجم
گویی بــه برخــی از شــبهات در ایــن زمینــه ضــروری بــه نظــر واژگان دخیل برای دفع این توهم و پاسخ

 رسد.می

 ج: تبیین عدم تالزم بین وجود واژگان دخیل در قرآن و غیر وحیانی بودن قرآن 

ای بر متأثر شدن قــرآن از کتــب پیشــین و منــابع غیــر گروهی وجود واژگان دخیل در قرآن را، نشانه
 االســالم،  فــی و الشریعة العقیدة ؛ گلدزیهر، ٢٩٦ش:    ١٣٧٤  قرآن،   در آستانهدانند (بالشر،  وحیانی می

 شد.اگو به این توهم بتواند پاسخ). طرح و تبیین چیستی واژگان دخیل می٦م:   ١٩٩٢

 پیشینه بحث 
زمــان بــا نــزول مسئله واژگان دخیل از دیرباز موردتوجه و کاوش دانشمندان مسلمان بوده است. هم

هـــ) و  ٩٥ -هـــ) و ابــن جبیــر (م  ٦٨ -ازآن، این مسئله توسط ابــن عبــاس (م آیات وحی و اندکی پس
هـ) کــه  ٢٠٤ -عی (م  فاش مطرح گردید؛ سپس توسط شاهـ) در شکل ابتدایی  ١١٤  -وهب بن منبه (م  

) در «الرســاله» و «األم» دنبــال ٤١تا:  منکر وجود واژگان دخیل در قرآن کریم بود (شافعی، الرسالة، بی
-هـــ) و ابوعبیــد القاســم بــن ســّالم (م  ٢٠٩ -زمان با شافعی، ابوعبیده معمــر بــن المثنــی (م  شد. هم
اند. این موضوع در قــرن ششــم، بــه اختهد نیز در این بحث به اظهارنظر پردر کتاب «الغریب»  هـ)  ٢٢٤

هـ) در «المعّرب من الکالم األعجمــی» قــرار  ٥٤٠ -صوتی فنی مورد دقت نظر ابومنصور جوالیقی (م 
هـ) در نوع هفدهم از کتاب «البرهان فی علوم القــرآن» بــا  ٧٩٤گرفته است. دو قرن بعد، زرکشی، (م ـ 

ن اینکه قولی را اختیار کند به بحــث از ایــن مســئله همــت وعنوان «معرفة ما فیه من غیر لغة العرب» بد
) نیــز ٨٥٢-حجر عســقالنی (م ). ابن٣٨٧ـ    ٣٨٢:  ١:  ١٩٥٧  البرهان فی علوم القرآن،   گمارد (زرکشی، 

 العرب» نگاشته است (ابــن حجــر عســقالنی، القرآن من غیر لغهدر قرن نهم کتابی با عنوان «ما وقع فی
 .)١١:  ١: ١٤٠٤  تهذیب التهذیب، 

ق) نــوع ســی و هشــتم از کتــاب «االتقــان فــی علــوم القــرآن»   ٩١١الدین ســیوطی (متــوفی  جالل 
االقــرآن» )؛ و وجه سیزدهم اعجاز از کتاب «معترک ٢٨٨:  ١:  ١٩٦٧،  االتقان فی علوم القرآن  (سیوطی، 
 .)؛ را به این مبحــث اختصــاص داده اســت١٤٧:  ١:  ١٤٠٧  معترک االقران فی اعجاز القرآن،   (سیوطی، 
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هــا «المتــوّکلی کم دو اثر مستقل در باب واژگان «دخیل» در قرآن نگاشته است. نخســتین آنوی دست
ب فیما وقــع فــی القــرآن مــن  ب القرآن» و دیگری «المهذَّ فیما ورد فی القرآن باللغات، مختصر فی معرَّ

ب» است که بسیار مشابه اثر نخستین است؛ اما واژه یــب الفبــایی آمــده و ت ها در این کتــاب بــه ترالمعرَّ
 حاوی آرا و نظریات متفاوت بیشتری نسبت به المتوّکلی است.

خشــیم کتــاب «هــل فــی این مسئله موردتوجه نویسندگان معاصر نیز قرار داشته است. علــی فهمی
د القرآن اعجمی»، خالد رشید جمیلی کتاب «اقباس الرحمن فی ادلة نفی العجمة فی القــرآن» و محمــّ

الکریم دراسة تاصیلیة داللیــة» را تــألیف کردنــد. مســئله سی کتاب «المعرب فی القرآنالالسید علی الب
موردگفتگو اخیرًا به همت دکتر عبد الصبور شاهین در کتاب «القراءات القرآنیــة فــی ضــوء علــم اللغــة 

)، تحــت ٣٢١ـ  ٣٣١م:  ١٩٦٦  القراءات القرآنیة فــی ضــوء علــم اللغــة الحــدیث،   الحدیث» (شاهین، 
 ای بحث شده است.«مشکلة االصل االعجمی» با شیوه فنی و محققانه نعنوا

 پیشینه مطالعات مستشرقان در حوزه واژگان دخیل در قرآن 

توجــه بــرای مستشــرقان بــوده اســت. از اواخــر قــرن واژگان دخیل ازجمله مسائل جــذاب و جالب
شناســانی همچــون آرنــس، رنوزدهم، شاهد مطالعات و مکتوبات استشراقی در این زمینه هســتیم. خاو

طور ویژه به مطالعه و اظهارنظر درباره واژگــان فرانکل، هوروویتس و مینگانا ازجمله افرادی هستند که به
رســاله  -اند. در میان آثار مستشرقان، تحقیقات دوراک و نیز کتاب واژگان بیگانه در قرآن دخیل پرداخته

ور آرتور جفری در این موضــوع بــا عنــوان «واژگــان هو کتاب مش  -م)    ١٩٠٩دکترای زیگموند فرانکل (
المعارف قرآن الیــدن توجهی برخوردار است. مقاله آندره ریپین در دایرةدخیل در قرآن» از اهمیت قابل

 )Andrew Rippin. The Designation of "Foreign" Languages in the Exegesis of the Quran. ٢٠٠٣. pp. در  ) ٤٤٤-٤٣٧
 کند.یز از جدیدترین مطالعات مستشرقان درباره واژگان دخیل در قرآن حکایت میناین موضوع 

طور پراکنــده موردنقــد های جفــری در کتــاب «واژگــان دخیــل در قــرآن»، بــهجالب اینکــه دیــدگاه
شناس معــروف، در قســمتی از مستشرقان قرارگرفته است که در این میان، نقدهای «گتوویدن گرن» دین

 توجه است.رسول الّله و معراج او»، قابل دکتاب خود «محم
بــاره ها در موضوع واژگــان دخیــل، هنــوز آراء مستشــرقان دراینبا وجود حجم نسبتًا گسترده نگاشته

 تفصیل موردنقد و بررسی قرار نگرفته است.به
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 نامه جفری زیست 
و مســیحی    ی پــژوه اســترالیای ، مستشــرق و قرآن ) Arthur Jeffery ۱۸۹۲  - ۱۹۵۹جفری، آرتور ( 

آموخته دانشگاه ِملبورن است. او مدتی را در هند  است. وی کشیشی در کلیسای ِمُتدیست و دانش 
زمان به تدریس مشغول بود. وی مدتی را نیز در قــاهره در  برای ادای خدمت سربازی گذراند و هم 

  ١٩٢٩سمت استادی در مدرسه مطالعات شرقی به تــدریس پرداخــت. جفــری توانســت در ســال  
قصــد کلمبیــا  قاهره را به   ۱۹۳۸یالدی از دانشگاه ادینبورگ درجه دکتری را دریافت کند. در سال  م 

های خاورمیانه و خــاور  ترک کرد و تا واپسین روزهای عمر، در سمت رئیس و استاد دانشکده زبان 
و به  ا مندی  نزدیک در دانشگاه کلمبیا مشغول بود. آشنایی جفری با گوتهلف برگشترسر باعث عالقه 

هــا باشــد را  مطالعات قرآنی شد تا حدی که آنان تصمیم گرفتند، قرآنی که مشتمل بر تمــام قرائت 
). آرتــور جفــری ٤٦ ,١٩٩٨ ,Rezvan, "The Qur'an and its world", in Manuscripta Orientalia( منتشر کنند 

هرست پایانی کتاب واژگان ف). ٥٠ ,١٩٦٠ ,Badeau, Artur Jeffery: attributeدرگذشت ( ۱۹۵۹اوت  ۲در 
 بیگانه، نشان از آشنایی جفری با چندین زبان دارد.

توان در چهار دسته کلی جای داد: مطالعات قرآنی، ســیره های علمی جفری را میمجموعه فعالیت
 ، رابطه اسالم و مسیحیت و برگردان برخی متون اسالمی به زبان انگلیسی.پیامبر اسالم 

ه بـــن ســـلیمان سجســـتانی (متـــوفی ِح تصـــحیح کتـــاب «الَمصـــا  )۳۱۶ف» ابـــوبکر عبداللـــّ
)Jeffery, Material for the history of the text of the Qur'an,  ؛ و نیــز تحقیــق مقدمــه «المحــرر ١٨ ,١٩٣٧(

عطیه و انتشار آن به همراه مقدمه تفسیری ناشناس، با عنوان مقــدمتان فــی علــوم القــرآن الوجیز» از ابن
 شود.) در کارنامه علمی آرتور جفری دیده می٤: ١٩٧٢ان فی علوم القرآن، ت(جفری، مقدم

 IsiameMubammad and His Religion,The Library ofهــایی همچــون «محمــد و دیــن وی» (کتاب

Religion, NewYork هایی از قرآن و حــدیث و متــون گونــاگون اســالمی اســت؛ )؛ که ترجمه گزیده٨٥٩١
مختصر شواّذ القرائات» ابن خالویــه؛ «االختیــار فــی اإلســالم»؛ «ابوعبیــده و «پژوهشی پیرامون کتاب  

»؛ «األدب المنــاهض للنصــرانیه»؛ و المســیحی»؛ «تــاریخ محمــد القرآن»؛ «الجــدل اإلســالمی
 های جفری است.ها و نگارش«نصاری مکه» و «الحرکات اإلسالمیه» از دیگر پژوهش

 معرفی کتاب «واژگان دخیل در قرآن»
» در ســال The Foreign Vocabulary of Quranتاب «واژگان دخیــل در قــرآن» بــا عنــوان انگلیســی «ک
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میالدی در باروده [بارودا]، شهری در گجرات واقع در ایالت بمبئی هند چاپ شــده و بــا فاصــله   ۱۹۳۸
صــفحه  ۴۳۱، توسط انتشارات توس در ۱۳۷۲ای در سال زیاد، ترجمه چاپ اول آن به قلم فریدون بدره 

چاپ شده است. ترجمه دیگری از این کتاب با عنوان «لغات دخیله قرآن» نیز توسط سعید نوری انجام 
 منتشر کرده است. ١٣٨٥شده است و انتشارات نوید نور آن را در سال 

آوری دهد، در ایــن کتــاب جمــعمورد از آن را اسامی خاص تشکیل می  ٤٤واژه که    ٣٢٣نویسنده،  
گیــری از منــابع تــاریخی، عــرب جــاهلی، شناســی واژگــان و بهره ، بــا روش ریشهتکرده و کوشیده اس

های اسالمی و استشراقی به بررسی آن بپردازد. جفری تالش کرده است تا تاریخچــه واژگــان و صــورت 
های آرامی، سریانی، حبشــی، عبــری، یونــانی، التینــی، ســومری، سانســکریت، ها را در زباناصلی آن

اریتی، اوستایی، ارمنی و... به دست آورد. این بخش از فعالیــت خــود را در چهــارده گ پهلوی، اکدی، او
وار آورده است که متأسفانه جای این فهرست در چــاپ فارســی آن خــالی صفحه پایانی کتاب، فهرست

 است.
ایــن واژگــان هــر   شود و در بررسی تمامیاین کتاب از واژه «آب» شروع و به واژه «یونس» ختم می

هــای متفرقــه، بــه نظــر خــود شناسان در نشریات، مقــاالت و کتابعاتی را که از مستشرقان و زباناطال
رسد که آرتور جفری در تصنیف کتاب خود به ها اضافه کرده است. چنین به نظر میسودمند یافته، به آن

 داشته است.  ربرخی از آثاری همچون «المعرب» جوالیقی و «االلفاظ الفارسیة المعّربة» ادی شیر نظ
افزاید، تسلط او بــر ضــبط و آوانگــاری واژگــان بــه آنچه بر اهمیت و ارج کتاب «واژگان دخیل» می

گیری قرآن از گانه را مبنی بر وام های یازدهبندی زبانهاست. جفری مانند سیوطی ردههای اصلی آنزبان
شناسی صرف است و متکــی ی و لغتیبندی سیوطی بسیار ابتدا پذیرد، با این تفاوت که تقسیمها میآن

بر استانداردهای نوین زبانشناسی نیست، عالوه بر آن سیوطی، گاهی از بحث لغوی نیز عــدول کــرده و 
 االتقــان فــی علــوم القــرآن، شــود (ســیوطی، های واژگان قرآن کریم نیز وارد میبه بحث و بررسی لهجه

ابتدای کتاب خود آورده که در فهم کتاب  رصفحه د ٤٠). جفری پیشگفتاری در ٤٧٩ـ    ٤٥١/  ١:  ١٩٦٧
 بسیار مؤثر است.

 منابع و ارجاعات جفری 

های گیــری از نگاشــتهجفری در کتاب خود از منابع گوناگونی بهره جسته است. وی گذشــته از بهره 
نظر مسلمان همچون سیوطی، جوالیقی، ثعالبی، خفــاجی از مقــاالت و مکتوبــات دانشمندان صاحب

تــوان بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد: گلــدزیهر مسلمان نیز بهره برده است که از آن جمله میرنویسندگان غی
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)Goldziher) ــارگلیوث ــل (Margoliuth)، م ــفلد (Buhl)، بوه ــه Hirschfeld)، هیرش ــتین بارتولوم )، کریس
)Bartholome) کــارل بروکلمــان ،(Brockelmann) راینهــارت دوزی ،(R. Dozy ــاب ) مؤلــف هلنــدی کت

)، دانشــمند اســکاتلندی متــرجم قــرآن، R.Bellی «فرهنگ لغت تکمیلی عرب»، ریچــارد بــل (ددوجل
)، مؤلــف Torrey)، محقق آلمانی و مؤلف کتاب «واژگان بیگانه»، توری (S.Fraenkelزیگموند فرانکل (

)، نویســنده کتــاب Minganaکتاب «اصطالحات بازرگانی ـ کالمــی قــرآن» و آلفــونس ژوزف مینگانــا (
 سریانی بر سبک قرآن». ر«تأثی

 تعداد و انواع واژگان طرح شده در فهرست جفری 

در قرآن، این کلمات عدد مشخصــی ندارنــد، چــون از یکســو در  نزد قائالن به وجود الفاظ اعجمی
شود و » تعبیر میما قیل بأعجمیتها ها به «بودن برخی از این الفاظ اختالف وجود دارد که از آن  اعجمی

ها در ایــن ، میزان تتّبع و استقراء افراد یکسان نبوده است. بعضــی همچــون ســیوطی ســالراز سوی دیگ
ب    ١١٨اند. سیوطی در االتقان  زمینه به تتّبع و تفحص پیرامون این کلمات پرداخته  ١٢٤واژه و در المهذَّ

 اند.که برخی تنها به نقل الفاظ معدودی بسنده کردهواژه آورده است، درحالی
هایی همچون «اسلم» ها را واژگان دخیل معرفی کرده است، واژهوانی که آرتور جفری آننع  ٣٢٠از  

اند و مواردی همچون هــاروت و مــاروت، یــأجوج و مــأجوج ریشهو «سالم» و «مسجد» و «سجد» هم
عناوینی دوبخشی هستند و ریشه بیست واژه را همچون صوامع، سلسله، ماعون و ... را نیز نیافته است. 

ها، نباتــات، جمــادات، قبایــل و کتــب آســمانی مورد اسامی خاصی از انســان ٧٠وه بر اینکه حدود عال
شوند؛ بنا بــر آنچــه گفتــه شــد، از مجموعــه است که بنا به مبنای مشهور جزء واژگان دخیل شمرده نمی

 ماند.واژه باقی می ٢٠٠واژه مذکور در فهرست جفری، تنها   ٣٢٠
اند. های دخیل از زبــان ســریانی، آرامــی و فارســی وام گرفتــه شــدههجفری معتقد است: اغلب واژ

واژه؛ ســریانی:   ٥٥واژه؛ آرامــی:    ١٩٠های مختلف به ترتیب زیر است: حبشــی،  بسامد واژگان از زبان
واژه؛   ٨واژه؛ عربستان جنوبی:    ١٤واژه؛ عبری:    ١٧واژه؛ یونانی:    ٢١واژه؛ سامی:    ٣٩واژه؛ فارسی:    ٤٥

 ها.واژه و چند مورد معدود از دیگر زبان ٥؛ التین: هواژ ٥سومری:  

تــوان در شده در مکتوبات گذشتگان ازجملــه ســیوطی را مینقد اطالعات ارائهدر موارد متعددی به
هــا را هایی که سیوطی آناظهارنظرهای جفری مشاهده کرد. وی پس از نقد دیدگاه سیوطی در مورد واژه

توانیم به کار محققان مســلمان کــه بــه نویسد: «ما نمیانسته است، میدترکی و هندی و بربری و زنگی  
هــای اند، زیاد هم ارج بگذاریم، آنان در بررســی مشــکل واژهبررسی این موضوع دشوار و مهم پرداخته
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اند. آنچــه شناسی بسیار فقیری در اختیار داشــتهاند؛ زیرا منابع زباندخیل در قرآن چندان توفیقی نداشته
تر این همــه واژه گــردآورد کــه امــروز تعجب است این است که سیوطی توانسته است از منابع قدیم  مایه

های بیگانه و دخیل ها را واژهعربی بودنشان برای ما بدیهی است، ولی دانشمندان و ارباب لغت قدیم آن
 انید).وپیشگفتار جفری بخ ٩٢تا  ٨٨های  ها را در صفحه، مثال٨٧تا  ٨٦اند (ص دانستهمی

 ها پیرامون وجود واژگان دخیل در قرآن دیدگاه 
طور گسترده مورد کاوش دانشمندان قــرار گرفتــه و ای است که بهوجود واژگان دخیل در قرآن مسئله

 های گوناگونی پیرامون آن ارائه شده است.دیدگاه
ف ابوعبیــده وشــناس معــر)؛ همچنــین لغت٤١ تا:الرسالة، بیالف: گروهی مانند شافعی (شافعی،  

)؛ مفّسر، فقیه و مورخ بــزرگ طبــری، ٢٨٩:  ١:  ١٩٦٧  االتقان فی علوم القرآن،   معمربن مثنی (سیوطی، 
االتقان فی علوم احمد بن فارس (سیوطی،  شناس نامی)؛ لغت٢٢ـ    ١/٢١:  ١٤١٥  جامع البیان،   (طبری، 
)؛ ٣٨٣/ ١: ١٩٥٧القــرآن،  م البرهان فی علــو)؛ فقیه اشعری باقالنی، (زرکشی، ٢٨٩/  ١:  ١٩٦٧القرآن،  

)؛ و از ١٧:  ١٤٠٨العرب المختــارة،  القرآن لغــةلغــةجی،  متکّلم و مفّسر اشعری فخر رازی (ر.ک: قلعه
اللغــه العربیــة فــی رحــاب  معاصران احمد شاکر، عبدالوهاب عزام، عبدالعال سالم مکرم (سالم مکرم، 

) و ٥٤ـ    ٥٢:  ١٤٠٨،  ضوء الدراسات اللغویة  یقضایا قرآنیة ف  ؛ سالم مکرم، ١١٦:  ١٤١٥الکریم،  القرآن
هایی در قرآن هستند. آنان وجود واژگان غیرعربی در قرآن را مخالف بــا ... از مخالفان وجود چنین واژه

 االعجمــی علــی حــروف المعجــم، المعرب من الکالم   عربی مبین بودن قران انگاشته (ر.ک: جوالیقی، 
)؛ و نیــز ناســازگار بــا تحــدی ایــن کتــاب ٣٨٣/  ١:  ١٩٥٧آن،  رالبرهان فی علوم الق؛ زرکشی،  ٤:  ١٤١٩

البرهان فی علوم   ؛ زرکشی، ٣٠ـ    ٢٨تا:  بی  اللغة، الصاحبی فی فقهاند (ر.ک: ابن فارس،  آسمانی دانسته
اند، اصالتًا عربــی ها را دخیل پنداشته). این گروه معتقدند: واژگانی که برخی آن٣٨٧/ ١:  ١٩٥٧  القرآن، 

: ١٤١٥الکــریم،  اللغه العربیــة فــی رحــاب القرآنیل گستردگی لغات عربی (سالم مکرم،  لهستند و به د
/ ١:  ١٩٥٧البرهان فی علــوم القــرآن،    اند (زرکشی، ها اطالع حاصل نکره )، از عربی بودن آن١١٦ـ    ١١٥
د و اتفاق رهای دیگر نیز به دلیل توا). از طرفی وجود آن الفاظ در زبان٤١تا:  بیالرسالة،  ؛ شافعی،  ٣٨٧

/ ١تــا:  بیاالم،  تفصیل بیشــتر در شــافعی،  ؛ و به٤١تا:  بیالرسالة،    لغات در دو زبان بوده است (شافعی، 
؛ ٨٩/ ٢: ١٤٠٨الحـــدیث، غریبقتیبـــه، ؛ ابن٢٤ـ  ٢٠/ ١: ١٤١٥جـــامع البیــان، ؛ ر.ک: طبــری، ٩
 ).٣٤٥/ ٦: ١٤٢٢زادالمسیر،  جوزی، ابن



 

 

 
١٦٤ 

         Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:١٨١-١٥٥ 
Critique of Arthur Jeffrey’s Methodology in Analyzing the Words Involved in the Quran 

 

Seyyed Isa Mostarhami 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

/ ١:  ١٩٦٧االتقان فی علوم القرآن،  ون سیوطی، (سیوطی،  چب: در مقابل گروه نخست، کسانی هم
)؛ زمخشــری ٤٣٤و    ٤٠٦/  ١٤٢٧مفــردات الفــاظ القــرآن،  )؛ راغب اصفهانی (راغب اصفهانی،  ٢٨٨

القرآن لغــةجی،  نقیــب (قلعــه)؛ جــوالیقی، جــوینی، ابن٣٦٣و    ١/٣٣٥تــا:  (زمخشری، الکشــاف، بی
های دخیل در قرآن هستند. آنان نیــز بــه روایــات ود واژهج)؛ معتقد به و١٦:  ١٤٠٨لغةالعرب المختارة،  

؛ سیوطی، ٢٤ـ    ٢٠/  ١:  ١٤١٥جامع البیان،  ها در قرآن (ر.ک: طبری،  داّل بر وجود الفاظی از تمام زبان
معتــرک )؛ و نیز وجود تمــام علــوم در قــرآن (ســیوطی، ٢٨٩/ ١: ١٩٦٧ معترک االقران فی اعجازالقرآن، 

) استناد کرده و فاقد وزن بودن برخی الفاظ قرآنی را دلیلــی بــر ١٢٦/  ١:  ١٩٦٧  ، االقران فی اعجازالقرآن
). تعامــل اعــراب بــا ٣٦٣و    ٣٣٥/  ١تا:  دانند (زمخشری، الکشاف، بیها از خارج از عربی میورود آن

اللغــات ها قبل از اسالم، شاهدی دیگری بــر ایــن دیــدگاه شــمرده شــده اســت (عبــدالتواب،  غیر عرب 
 ).١٢: ١٩٧٣السامیة، 

 جمع بین دو دیدگاه 
جمع دانســت. واژگــان دخیــل بــر اســاس ریشــه و اصــل، بیگانــه توان دو دیدگاه گذشته را قابــلمی

ای ها قبــل از نــزول قــرآن بــوده و اساســًا پدیــدهآیند و ورود این الفاظ به زبان عربی، ســالحساب میبه
هــا رســیده اســت، بــا کــه بــه عرب گان هنگامیژمربوط به زبان است و ربطی به نزول قرآن ندارد. این وا 

هــای صــورت واژههــا را تغییــر داده و بهحذف یا تغییر حروف و یا تخفیف آنچه سنگین و دشوار بود، آن
هــای صــورت واژهها را در اشعار و محاوراتشان به کار بردند. درنتیجه، بهعربی درآوردند. سپس این واژه
گرا و صحیح است آن در قرآن به کار رفتند. این دیدگاه، دیدگاهی واقعرعربی درآمدند و در زمان نزول ق

)؛ ٥١/ ١: ١٤١١المحرر الــوجیز فــی تفســیر الکتــاب العزیــز، عطیه،  عطیه (ابنو اندیشمندانی مانند ابن
: ١٩٦٧االتقان فی علوم القــرآن،  )؛ سیوطی (سیوطی،  ٣٤٣:  ١٤٠٨  زادالمسیر، جوزی،  جوزی (ابنابن
)؛ و جمعــی دیگــر (ر.ک: ١٤٩: ١٤١٨جواهر الحسان فــی تفســیر القــرآن، لبی (ثعالبی، ا)؛ ثع٢٨٩/  ١

العرب المختــارة، القرآن لغــةلغــةجی،  ؛ قلعــه١٥٠/  ١:  ١٤٠٧معترک االقران فی اعجازالقرآن،  سیوطی،  
 اند.) آن را پذیرفته١٨٧: ١٤٠٨

 نقد روش آرتور جفری در کتاب واژگان دخیل
عنوان اثــری علمــی انکاری که باعث شده کتاب آرتور جفری بــهغیرقابل  تگذشته از مزایا و محسنا

توان چشم را بر برخی نواقص و نقایص این اثر پوشاند. مجموعه ایــن اشــکاالت را مــی تلقی شود، نمی
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های تبشیری و به دنبــال آن، دور شــدن از مــدار ن ناشی از بیگانگی وی با مفاهیم قرآنی و نیز تعصباتو
 تری انتقادات وارد بر کتاب واژگان بیگانه در قرآن است.طرفی است. موارد زیر ازجمله مهمتحقیق و بی

 الف: ناکافی بودن تتبع

 اول: استقرای ناقص در پیداکردن واژگان دخیل 
اند، یاد نکــرده اســت، نظران با ارائه مستند، دخیل دانستههایی که دیگر صاحبجفری از برخی واژه

)؛ کوکــب ٥)؛ اســفار (جمعــه/١٨)؛ سلســبیل (انســان/١٦تــوان خرطــوم (قلــم/می  اهــ ازجمله این واژه
 )؛ را برشمرد.١٣)؛ و زمهریر (انسان/٤)؛حسیر (ملک/٤؛ یوسف/٧٦؛ انعام/٣٥(نور/

ها در مجــال ایــن مقالــه نیســت و فقــط بــه یــک نمونــه اشــاره اثبات دخیل بودن هر یک از این واژه
ای شدة البرد [شــدت ســرما، ســرمای ســوزان] و ترکیبــی از «زم» نشود. ادی شیر «زمهریر» را به معمی

یعنی سرما و «هریر» یعنی موجب و علت، دانسته و به کاربرهای فارســی ایــن ترکیــب نیــز اشــاره کــرده 
). امام شوشتری نیز کاربرد لغت «زم» بــه ٧٩ش./  ١٣٩٥های فارسی عربی شده،  واژهاست (ادی شیر،  

کنــد (امــام هایی از آن را ذکــر میدهــد و نمونــهرســی مــورد تأییــد قــرار میامعنی سرما را در ترکیبات ف
 ).٣٢٠ش:   ١٣٤٧در عربی،   های فارسیواژه فرهنگشوشتری،  

 دوم: استقرای ناقص در پیداکردن معنای واژه 
توجهی به متن تفاسیر و دیگر منابع فهــم معنــای واژگــان قرآنــی، در استقصای ناکافی در تتبع و کم

کتاب واژگان دخیل مشهود است. عالوه بر اینکه منابع تفسیری مورد مراجعه جفــری را بیشــتر، تفاســیر 
گیری از تفاسیر شیعه در کل کتاب بــه تعــداد انگشــتان دســت هــم بهره   زدهند و ااهل سنت تشکیل می

 رسد.نمی

 بندی غیردقیق ب: تقسیم 

هایی است که نقش بسزایی در فهــم بندی موضوعات و مسائل علمی از بایستهشناسی و چارت گونه
ت: ســ بندی کــرده اســت. نخهــای دخیــل قــرآن را در ســه گــروه دســتهو تحلیل علمی دارد. جفری واژه

ها نیز ممکن است، در حرفی آنهای سامی که ریشه سهوجه عربی نیستند؛ دوم: واژههیچهایی که بهواژه
هــای زبان عربی کاربرد داشته باشد؛ اما در قرآن در معنای ریشه عربی آن به کار نرفته است؛ ســوم: واژه

دیگــر اســت؛ چــون واژه نــور کــه  هــایهــا در زبانعربی اصیلی که معنایشان متأثر از کــاربرد ایــن واژه
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/)، نظیــر کــاربرد واژه ســریانی همــزاد بــا آن اســت ٣٢رود (توبــه  که به معنای دین به کــار مــیهنگامی
 ).٢٧ش:  ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، (جفری، واژه

پرواضح است که در مورد سوم، تعبیر «دخیل» یا «بیگانه» نوعی تسامح است. شاید به همین دلیل 
 های نور و روح را در اصل کتاب، در شمار واژگان دخیل نیاورده است.خود جفری واژه هبوده ک

 توجهی به تطورات معنایی لغاتج: بی 

ازجمله مسائل مهم در معناشناسی واژگان قرآنی، همواره باید موردتوجه قرار گیرد، تطورات معنایی 
شناســی هــای ریشهر گستره پژوهشبتأثیر شناخت تحوالت تاریخی زبان عربی  لغات است (شجاعی،  

)؛ که در بسیاری از موارد، مورد غفلت جفری قرارگرفته است. این تطورات در ٢٠:  ١٣٩٦واژگان قرآن،  
هــای عربــی هســتند کــه قــرآن های مشتق از واژهها همان نام حقایق شرعیه و قرآنیه مشهودتر است. این

مثال، عنوانها قبًال شناخته شده نبودند. بــهبرای عرب  هکاربرده است کها را در معانی جدیدی بهکریم آن
؛ جــوهری، ٤٣٣ق:    ١٤٢٧مفــردات الفــاظ القــرآن،  ها کافر را به معنــای کشــاورز (راغــب،  زبانعرب 

ق.   ١٤١٤؛ ابــن منظــور، لســان العــرب،  ٨٠٧/  ٢ق:    ١٤٠٤  تــاج اللغــة و صــحاح العربیــة  -الصحاح  
رآن آن را در معنای کفر به خدا به کار برد؛ و یــا مــؤمن را از قشناختند، ولی  )؛ و یا ناسپاس می٥/١٤٤ج

الّزینــة فــی رازی،  شناختند و قرآن آن را در معنای خاص دیگــری بــه کــار بــرد (ابوحــاتمجهت امان می
). این دسته ازجمله واژگــانی هســتند کــه جفــری در اصــالت ١٤٦:  ١٩٥٧،  الکلمات االسالمیة العربیة

توجهی به این اصل مهم، جایگاهی برای تحّول ها تردید نداشته است؛ اما او با بیها یا ریشه عربی آنآن
معنایی واژگان قائل نشده است. نمونه روشــن ایــن خطــای روشــی را در اظهــارنظر جفــری دربــاره واژه 

 ).١٢٠ ش: ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژهتوان مشاهده کرد (جفری،  «اسلم» می

 مانه و حدسی لهای غیر عاد: داوری 

ها باید به ضوابط علمی پایبند بود و از حدســیات دوری جســت. شناسی واژهشناسی و ریشهدر واژه
تــوان در ادعاهــای رابطــه «عتیــق» و نکردن ضوابط علمی و اظهــارنظر بــر اســاس حــدس را میرعایت

یل اصحاب الفیل ف) و نیز ٣١٤ ش: ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژه] (جفری،  antiquus«آنتیک» [
ونــانی شــمردن واژه ) و ی٣٨٥(همــان:  ) و یــا آرامــی دانســتن واژه «مثــانی»٣٤٠را با «افئیل» (همــان:  

 ) مشاهده کرد.٣٤٩«قریش» (همان:  

جفری در این موارد با ارائه شواهدی ضعیف و حتی در مواردی بدون دلیل و شاهد به طــرح ادعــای 
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 طلبد.تک این موارد مقالی دیگر میت خطای تکادخیل بودن واژگان پرداخته است که اثب

 های یهودی یا مسیحی واژگان ورزی در جستجوی ریشه : غرض ـه

ورزی و شــود، غــرض طور چشــمگیری مشــاهده میای که مطالعات برخی از مستشــرقان بــهمسئله
ود جــ کوشش برای اثبات تأثیرپذیری قرآن از منــابع یهــودی و مســیحی [ازجملــه عهــدین] بــر مبنــای و

های عبری و سریانی در قرآن است. مؤلف کتاب «واژگان بیگانه در قرآن» نیز همواره در واژگانی از زبان
هــا نیســت. های یهودی یا مسیحی واژگان است و متوجه اصل تاریخی (و نه دینــی) آنجستجوی ریشه

یحی آموخته و خود بــر سفرض است که پیامبر قرآن را از عالمان یهودی و مها همه به دلیل این پیشاین
زنــدگی  کند: «مشــخص اســت محمــدآن مطالبی افزوده است. جفری در مقدمه کتاب تصریح می

توانست از مسیحیان و یهودیان آموخت. هرچند خود، بعدًا در این خود را وقف آموختن کرد و هرچه می
 ).٦٦ ش: ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژهزمینه صاحب سبک شد.» (جفری،  

مسیحی واژه، از پیگیری اصل واژه   -یهودی یا سریانی    -رو بارها پس از رسیدن به منبع آرامی  ازاین
نظر کرده است. برای نمونه در مورد واژه «فرعون» که مسلمًا قبطی است و از «فره عــو» بــه معنــی صرف 

گان دخیل (بــرای نمونــه ژگونه پیگیری وا دارنده کاخ بزرگ، تنها به اصل سریانی آن اشاره شده است. این
، «جبرئیــل»، ص ١٥٧، «تفســیر»، ص  ١٥١های ذیل در این کتاب مراجعه نمایید: «تــاب»، ص  به واژه
) ایــن حــدس را ٤١٨، «یقــین»، ص ٣٣٨، «قــدس»، ص  ٢٩٨، «صوم»، ص  ١٧٠، «جنه»، ص  ١٦٦

. البتــه تکند که مؤلف درصدد تقویت فرضیه اقتباس قرآن از منــابع یهــودی و مســیحی اســ تقویت می
کند؛ آنجــا کــه مــدعی مراجعــه پیــامبر بــه مطالب مقدمه کتاب جفری این حدس را تا حدی اثبات می

- ٤٠ش:  ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژههای اهل کتاب شده است (جفری، دانشمندان و کتاب
٥١.( 

هــای آســمانی و های انبیــای الهــی در کتابآنکه همانندی عقاید، آداب، شعائر دینی و داستانحال
هاست، نه اخذ و اقتباس و تأثیر و تأثر یکــی از ادیان الهی، ناشی از وحدت منبع و سرچشمه وحیانی آن

 ورزند.گونه که آرتور جفری و دیگر خاورشناسان اظهار کرده و بر آن اصرار میدیگری، آن

 و: ادعای نداشتن مصداق خارجی برخی از واژگان قرآنی 

؛ ٧٩و  ٧٦) و قــارون (قصــص/٢٤٩و   ٢٤٧هایی چون طالوت (بقره/، واژهدجفری در مواضع متعد
شــمرد. ایــن در حــالی اســت کــه ) را برساخته قرآن و فاقد مصداق خارجی می٢٤؛ غافر/٣٩عنکبوت/
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و  ٢٣٩و  ٢١٧و  ١٢٩ش:  ١٣٨٥زبان دین و قرآن، نمایی قرآن در جای خود اثبات شده (ساجدی، واقع
توان بــه دلیــل ) و نمی٢٩٣ش:  ١٣٨٣ شناسی فهم آن، بان قرآن و روش زتحلیل  ؛ سعیدی روشن،  ٢٨٧

 یابی به شواهد تاریخی، وجود افرادی همچون طالوت و قارون را انکار کرد.عدم دست

 ز: آشفته دانستن روایت قرآن 

عنوان نمونــه دربــاره نــام «آذر» مؤلف در موارد متعددی مدعی آشفتگی روایت قرآن شده است. بــه
که «العازر» نام داشت را با تارخ که نــام   کند که قرآن نام خدمتگزار پدر ابراهیم) ادعا می٧٤/(انعام 

پدر حضرت ابراهیم بوده، اشتباه و خلط کرده است. او درهم آمیختن این دو نام را مسلم دانســته اســت! 
 ).١١٢ ش: ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژه(جفری،  

داند که در عهــد ) را روایتی آشفته از داستانی می٢٥١-  ٢٤٩ت (بقره/واو در جای دیگر داستان جال
). عجیــب اینکــه وی حتــی ١٦٤ ش: ١٣٧٢های دخیل در قــرآن مجیــد، واژهعتیق آمده است (جفری،  

تــوان صورت قرآنی نام جالوت را اشتباه راوی داستان دانسته است. مورد دیگر از این اظهارنظرهــا را می
 ١٧١(نســاء/ )، با مریم مادر حضرت عیســی١١(قصص/ هر حضرت موسیادر داستان مریم خو

هــای واژه.) مشاهده کرد که در چند جای کتاب از اختالط دو داستان ســخن گفتــه اســت (جفــری، .و.
ذیــل واژه   ٤٠٩ذیل واژه مــریم، ص    ٣٧٨، ذیل واژه عمران، ص  ٣١٨  ش:  ١٣٧٢دخیل در قرآن مجید،  

 هارون).
نویســد: «ایــن واژه ) می١٤٦ذیل واژه یقطــین (صــافات/  است که  سیون   ننمونه دیگر، در داستا

ریخته ظاهرًا هنگام بازخوانی شفاهی آن داستان شنیده شده است و سپس از حافظه به این صورت درهم
) و کلمه «ســوره» ١٧٥) (همان: ٤٤های «جودی» در (هود/). واژه٤١٨بازآفرینی شده است.» (همان:  

ها مرتکب ایــن ) از دیگر واژگانی هستند که جفری درباره آن٢٧٣و ..) (همان:    ١٢٧؛ توبه/٢٠(محمد/
داوری اشتباه شده است. این در حالی است که عصمت و عدم تحریف قــرآن کــریم از هرگونــه خطــای 

البیان فی تفســیر القــرآن، لفظی و محتوایی با براهین عقلی و نقلی به اثبات رسیده است (ر.ک: خوئی،  
؛ حسینی میالنــی، التحقیــق ٧٧  -٥٩ق:    ۱۴۱۳صیانة القرآن من التحریف،  ؛ معرفت،  ۲۰۰ق:    ١٤١٨

 ).٣٤-١٥ق:  ۱۴۱۷فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، 

 ها توسط قرآن ح: ادعای بدخوانی و غلط خواندن واژه 

 ، ها توسط قرآن شده است. برای نمونــهآرتور جفری در مواردی مدعی بدخوانی و غلط خواندن واژه
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دانــد و مــواردی نظیــر ای چون ابراهیم، ادریس، یحیی، عیسی و موسی را تحریــف شــده میوی اسامی
شمارد و جالــب اینکــه آن را نظریــه ظریفانــه تلقــی کــرده ای دیگر مییحیی را ناشی از غلط خوانی واژه

 است!
واعــد قطبیعی است که اسامی خاص هنگام ورود از زبانی به زبان دیگــر ممکــن اســت بــر اســاس 

ی، الخصــائص، تعریــب  ــّ ؛ جــوالیقی، المعــرب مــن ۳۵۷/ ۱م:  ١٩٥٧تغییراتــی را بپذیرنــد (ابــن جن
؛ خفاجی، شفاء الغلیل فیما فی کالم العرب مــن ۹/  ۱ق:    ١٤١٩االعجمی علی حروف المعجم،  الکالم 

 ـ  ۲۰۳/  ۱م:    ١٩٥٩؛ شوقی امــین، جــواز التعریــب علــی غیــر أوزان العــرب،  ۳/  ۱ق:    ١٣٢٥الدخیل،  
اند تا قواعدی کــه ). برخی دانشمندان مسلمان کوشیده۲۳۴/  ۳ق:    ١٤١١؛ سیبویه، کتاب سیبویه،  ۲۰۶

 ١٤١١شود را تدوین کنند (سیبویه، کتــاب ســیبویه،  ها، تغییراتی در واژگان دخیل ایجاد میبر اساس آن
؛ ثعــالبی، ۶  /۱ق:    ١٤١٩االعجمی علی حــروف المعجــم،  ؛ جوالیقی، المعرب من الکالم ۳۰۴/  ۴ق:  

 ).۳۲۷ـ  ۳۲۵/ ۱ق:  ١٤٠٩فقه اللغه و سّر العربیه،  
کــرد، تغییــر شــکل هــا اســتفاده میاگر جفری به این منابع مراجعه داشت و یا با دقت بیشتری از آن

 انگاشت.ظاهری واژه را به معنای تحریف یا بدخوانی واژه نمی

 و: ادعای تقلید یا تأثیرپذیری قرآن از متون پیشین 

در انــد (بالشــر، اندیشان و مستشرقان همواره به دنبال منبعی غیر وحیانی برای قــرآن کــریم بودهردگ 
گونــه کــه ). همان٦م:  ١٩٩٢االســالم،  فی و الشریعة العقیدة؛ گلدزیهر، ٢٩٦ش:    ١٣٧٤قرآن،    آستانه

ــ اشاره شد، ازجمله اهداف برخــی مستشــرقان از پــرداختن بــه واژگــان دخیــل در قــرآن، اث ات فرضــیه ب
روشــنی در عبــارات جفــری نمــود دارد. او در تأثیرپذیری قرآن از منابع غیر وحیانی است. این مسئله به

عنوان کند. بهمواضع متعددی با تعابیر «تقلید» یا «تأثیر از ادیان پیشین» این مسئله را به خواننده القا می
ر این باور اســت کــه مفهــوم حوریــان بهشــتی بنمونه، او با شاهد گرفتن دیدگاه برخی دانشمندان غربی  

)، از منبعــی خــارجی [ایرانــی] وام گرفتــه شــده اســت (جفــری، ٢٢؛ واقعــه/٥٤؛ دخان/٧٢(الرحمن/
الق» (بقــره/١٩٠ ش: ١٣٧٢هــای دخیــل در قــرآن مجیــد، واژه ؛ ٢٠٠و  ١٠٢). وی در ذیــل واژه «خــَ
قولی از تلمود است عمران، درواقع نقلآل  ) نقل کرده است که هفتاد و هفتمین آیه از سوره ٧٧عمران/آل

تحت تــأثیر کــاربرد ســریانی واژه  )؛ و یا درجایی دیگر بر این باور است که پیامبر اکرم ١٩٣(همان:  
 ).٢١٥کاربرده است (همان:  رّب آن را در این مفهوم به
هــای زبان  گونه از واژگان مــورد غفلــت قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه بســیاری ازآنچه در بررسی این
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هــا آشــنایی ازآن، شناخته شده بودند و مسلمانان با آنهای پسغیرعربی، بین اعراب صدر اسالم و دوره 
هــا، پــیش از اســالم وارد زبــان ). بسیاری از واژگان آن زبان١٢٧-١١٧ .pp. ١٩٨٣,Ramzi Baalbakiداشتند (

ش:  ۱۳۴۷در عربــی،  های فارســیواژه امام شوشتری، فرهنگای یافته بود (عربی شده و کاربرد گسترده
کند که قرآن کریم ایــن الفــاظ را مســتقیمًا و بــرای که تعابیر مؤلف، این توهم را بیان میدرحالی  )؛۷۸۳

 کاربرده است.ها وام گرفته و بهاولین بار از آن زبان

 های فکری خطا زمینه ت دادن پیش لز: دخا

تواند تصــوری خــاص را از یــک واژه پدیــد آورد و اگرچــه ایــن ها، میفرض های ذهنی و پیشزمینه
 هرمنوتیــک کتــاب و ســنت، ناپذیر است (مجتهد شبســتری،  تأثیرپذیری، در برخی موارد امری اجتناب

 ١٣٨٢هــا، تعــدد قرائتصباح یــزدی، م)؛ ولی باید کوشید تا آن را اصالح و کنترل کرد (٢٢ش:    ١٣٧٨
های نادرســت خــود شــده اســت. فرض ). جفری در کتاب موردبحث، در مواردی متأثر از پیش٢٥ش:  

بشری دانستن متن قرآن، عدم عصمت وحی و بازتــاب یــافتن فرهنــگ و ســنن زمانــه در قــرآن ازجملــه 
تــوان بــه عنوان نمونــه میهایی است که بر مطالعــات جفــری اثــر مســتقیم داشــته اســت. بــهفرض پیش

اظهارنظر وی درباره واژه جهنم اشاره کرد. او معتقد است، این واژه در شعر کهــن عربــی بــه کــار نرفتــه 
آن را شخصًا از راه تماس مستقیم یا غیرمستقیم با   است و این احتمال وجود دارد که حضرت محمد

 ).١٧٤ ش: ١٣٧٢ های دخیل در قرآن مجید، واژهحبشیان گرفته باشد (جفری،  
مشــاهده اســت، روشــنی قابلهایی که در آثار قرآنی دیگر مستشرقان نیــز بهفرض ازجمله دیگر پیش

؛ (١٠٩ – ١٠٦ .PP ,٤ :Paul Kunitsch, Planets and stars, Vورود خطــای محتــوایی و لفظــی در قــرآن اســت 
Jarrar, Heaven and sky. V: ٢, PP. ای نوشــتاری و گفتــاری در قــرآن را هــ ). جفری نیز ورود خطا٤١٢ –٤١٠

نویسد: شکل واژه عزیز ممکن ) می٨؛ تحریم/٩٢ممکن دانسته و بر این اساس ذیل واژه «توبه» (نساء/
است، ناشی از دریافت نادرست آن باشد یا عمدًا و به جهت تحقیر، صورت مصّغر آن به کار برده شــده 

 ).٣١٦ـ  ٣١٥ :ش ١٣٧٢های دخیل در قرآن مجید، واژهاست (جفری،  

 های نادرست به مفسران ح: نسبت 

کند، تنها دیدگاهی را به کسی نســبت دهــد کــه از انتســاب آن ای، نویسنده را ملزم میاخالق حرفه
ها رعایت نشــده اطمینان حاصل کرده باشد. مواردی در مدعیات جفری وجود دارد که این مسئله در آن

عنوان یــک فرشــته، همــراه بــا نویســد: «از او بــهگونه میاین  )٩٨است. جفری درباره واژه میکال (بقره/
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جبرئیل، در یکی از آیات قــرآن نــام بــرده شــده اســت. مفســران مــدعی هســتند کــه ایــن دو، در مقابــل 
هــای دخیــل در واژههاست.» (جفــری،  یکدیگرند، جبرئیل مخالف یهود و میکائیل حامی و پشتیبان آن

دهد که هــیچ مفســری دربــاره ایــن دو در تفاسیر اسالمی نشان می  ). تتبع٣٩٤  ش:  ١٣٧٢قرآن مجید،  
؛ ٢٩٠/ ١گونــه دیــدگاهی ارائــه نــداده اســت (ر.ک: میبــدی، کشــف األســرار و عــدة األبــرار:فرشته این

ــاف،  ــری، الکش ــیر، ۳۹۴ /۴ق:  ۱۴۰۷زمخش ــانی، زبدةالتفاس ــات ۴۶۴ /۶ق:  ۱۴۲۳؛ کاش ). روای
)؛ و مقــرب (نســفی، بیــان ٢٢٥/ ١(شــیخ صــدوق، خصــال:   بای منتخــ اسالمی نیز میکائیل را فرشته

) معرفــی ۲۰ش:  ۱۳۸۷العابدین، صحیفه ســجادیه، )؛ و بلند مرتبه (امام زین١٨٤ش:   ١٣٧٩التنزیل،  
های اسرائیلی و یهودی است که معتقد به فرض رسد ادعای جفری، برخاسته از پیشکنند. به نظر میمی

لبــاب ؛ ســیوطی،  ٢٦ق:  ١٤١١اسباب نزول القــرآن،  است (واحدی،    دشمنی متقابل جبرییل با یهودیان
م:   ٢٠١١التلمود شریعه بنی اسراییل حقایق و وقــایع،  ؛ صبری،  ١٨ق:    ١٤٢٢النقول فی اسباب النزول،  

) نیــز اشــاراتی بــه ایــن ٩٧)؛ و قرآن (بقره/٨٨٧/ ٢ق:  ١٤٣٣التلمود و موقفه من االلهیات،  ؛ ثانی،  ٢٠
االمثــل فــی ؛ مکــارم شــیرازی،  ۱/٢٢٩ش:  ١٣٩٠ی، المیزان فی تفســیر القــرآن،  ئدشمنی دارد (طباطبا

 ).١/٣٠٩: ١٤٢٢  تفسیر کتاب الله المنزل، 

 نتیجه
شناسی زبان و مطالعات شناسی زبان و روانشناسی، جامعههایی همچون زبانبا شکل گرفتن دانش

وایی، دستوری، صــرفی، واژگــانی و آهای ها و اصول تداخلای که درباره چگونگی برخورد زبانگسترده
تری درباره واژگان دخیل حاصل شده است. ها در یکدیگر انجام شده، امکان قضاوت دقیقمعنایی زبان
بستان واژگان و دیگر عناصر زبان امروزه امری بدیهی است که زبان عربی نیز از آن ها در بدهتعامل زبان

 دهد.اشد، داد و گرفت زبانی و واژگانی نیز رخ میبمستثنا نبوده است. هرجا دادوستد فرهنگی 
های دانیم، لهجهپوشی است؛ زیرا میچشمای غیرقابلها، پدیدهتأثیرپذیری زبان عرب از سایر زبان

دانیم النهرین و عراق رواج داشته است. همچنین مــیآرامی گوناگون در سرزمین فلسطین و سوریه و بین
بود، باعــث انتشــار بســیاری از الفــاظ دینــی ـ ها، آرامی  که زبان دینی آن  یکه مجاورت عرب با یهودیان

 Krenkow ، Encyclopedie de I Islam (art.kitad)آرامی شد. بــه ایــن نکتــه، مستشــرقانی همچــون کرنکــو (

 اند.اشاره کرده)؛ به هنگام بحث از لفظ «کتاب» در دائرة المعارف اسالمی١١٬١١٠٤
ها و حتــی از برخــی ادیــان را نبایــد بــه معنــای ری زبان عربی از سایر زبانیروشن است که تأثیرپذ
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ها و ادیان دانست؛ زیرا واژگان دخیل پیش از اینکه در قــرآن کــریم بــه تأثیرپذیری قرآن کریم از آن زبان
 کار بروند، وارد زبان عربی شده و غالبًا کاربرد و جایگاه خاص خود را یافته بودند.

تــوان در دو عنــوان خالصــه کــرد: نخســت، که به کتاب جفری وارد اســت را می  یمجموعه نقدهای
طرفــی های مذهبی و دور شدن از مدار تحقیق و بیبیگانگی وی با مفاهیم قرآنی؛ دوم، دخالت تعصب

 و گاه افتادن به ورطه ابراز نظریات جاهالنه و غیرمنصفانه است.
سازد، روحیــه تبشــیری اوســت. در ایــن نمایان می  های علمی جفری برای ماآنچه زندگی و فعالیت
ای که مطالعات او را به نحــو وضوح مشاهده کرد. روحیهتوان این روحیه را بهکتاب و دیگر تألیفاتش می

 تأثیر قرار داده است.ای تحتگسترده
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 منابع
 ش. ١٣٨٥قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، نشر دارالذکر، قم:   .١
 م. ۱۹۵۷ئص، چاپ محمدعلی نجار، بیروت:  اابن جّنی، الخص .٢
د، فنونابن جوزی، عبــدالرحمن   .٣ القرآن، تحقیــق حســن االفنــان فــی عیــون علــوم بــن محمــّ

 ق. ١٤٠٨ضیاءالدین عتر، دارالبشائر االسالمیة، بیروت:  
 ق. ١٤٢٢ــــــ، زادالمسیر، دارالکتب العربی، بیروت:   .٤
 ق. ١٤٠٤بیروت:    ، ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، دارالفکر .٥
اللغــة، تحقیــق ســیداحمد صــقر، طبــع عیســی البــابی ابن فارس، احمد، الصاحبی فــی فقه .٦

 تا.الحلبی، قاهره: بی
الحدیث، تحقیق عبدالّله جبوری، دارالکتب العلمیة، قــم: ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب .٧

 ق. ١٤٠٨
 ق. ١٤١٤چاپ سوم،   ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارصادر بیروت: .٨
 ق. ١٤١١جا]، عطیه اندلسی، ابومحمد، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، [بیابن .٩
رازی، احمد بن حمدان، الّزینة فی الکلمات االسالمیة العربیة، دار الکتــاب العربــی، ابوحاتم .١٠

 م. ١٩٥٧قاهره:  
 ش. ١٣٩٥ل،  لالمادی شیر، واژه های فارسی عربی شده، شرکت چاپ و نشر بین .١١
در عربی، سلسله انتشارات انجمــن آثــار  های فارسیواژه ، فرهنگامام شوشتری، محمدعلی .١٢

 ش. ١٣٤٧علمی،  
 اســالمی، تهــران:  محمود رامیــار، دفتــر نشــر فرهنــگ  قرآن، ترجمه:  بالشر، رژی، در آستانه .١٣

 ش. ١٣٧٤چهارم،  
 .١٤٣٣ثانی، محمد ابوبکر، التلمود و موقفه من االلهیات، المدینه المنوره:  .١٤
 ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، داراحیــاء التــراث العربــی،  .١٥

 ق. ١٤١٨بیروت:  
دمشــق:   ثعالبی، عبدالملک بن محمد، فقه اللغه و سّر العربیه، چاپ ســلیمان ســلیم بــواب،  .١٦

 ق. ۱۴۰۹
جفری، آرتور، مقدمتان فی علوم القرآن، چاپ عبدالّله اسماعیل صــاوی، مکتبــة الخــانجی،  .١٧
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 م. ١٩٧٢قاهره:  
 ١٣٧٢توس، تهــران: ای، انتشاراتهای دخیل در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره ــــــ، واژه .١٨

 ش.
تحقیــق: خلیــل   االعجمی علــی حــروف المعجــم، جوالیقی، ابومنصور، المعرب من الکالم  .١٩

 ق. ١٤١٩عمران منصور، دارالکتب العلمیة، بیروت:  
تاج اللغــة و صــحاح العربیــة، دارالعلــم، بیــروت:   -جوهري، اسماعیل ابن حماد، الصحاح   .٢٠

 ق. ١٤٠٤چاپ سوم، 
 ق. ۱۴۱۷حسینی میالنی، علی، التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، قم:  .٢١
فیما فی کــالم العــرب مــن الــدخیل، چــاپ محمــد   خفاجی، احمد بن محمد، شفاء الغلیل .٢٢

 ق. ١٣٢٥بدرالدین نعسانی، قاهره:  
 ق. ۱۴۱۸خوئی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، نشر احیاء آثار امام خویی، قم:  .٢٣
النور، قــم: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیــق: صــفوان عــدنان داوودی، طلیعــه .٢٤

 ق. ١٤٢٧
ر، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الحلبی، دزرکشی، محمد بن بها .٢٥

 م. ١٩٥٧قاهره:  
 ق. ۱۴۰۷زمخشری، محمود، الکشاف، دارالکتب العربی، بیروت:   .٢٦
ساجدی، ابوالفضل، زبان دین و قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشــی امــام خمینــی (ره)، قــم:  .٢٧

 ش. ١٣٨٥
ضوء الدراسات اللغویــة، مؤسســة الرســالة، بیــروت:   سالم مکرم، عبدالعال، قضایا قرآنیة فی .٢٨

 ق. ١٤٠٨
 ق.  ١٤١٥الکریم، عالم الکتب، بیروت:  ــــــ، اللغه العربیة فی رحاب القرآن .٢٩
شناســی فهــم آن، ســازمان انتشــارات روشن، محمدباقر، تحلیــل زبــان قــرآن و روش سعیدي .٣٠

 ش. ١٣٨٣پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قم: 
 ق. ۱۴۱۱ن عثمان، کتاب سیبویه، چاپ عبدالسالم محمد هارون، قاهره:  بسیبویه، عمرو   .٣١
 ق. ١٤٠٨سیوطی، جالل الدین، المتوکلی، تحقیق عبدالکریم زبیدی، دارالبالغة، بیروت:   .٣٢
 ١٤٢٥ــــــ، المزهر فی علوم اللغه و انواعها، تحقیق محّمد عبدالرحیم، دارالفکر، بیــروت:   .٣٣
 ق.
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 ١٩٦٧لقرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار التــراث، قــاهره: اــــــ،  االتقان فی علوم   .٣٤
 م.
ه الجبــوری، المــورد، ســال  .٣٥ ــــــ، المهّذب فیما وقع فی القرآن من المعّرب، تحقیق عبداللــّ

 م. ١٩٧١اول،  
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 تا.ــــــ، الرسالة، تحقیق احمد محّمد شاکر، المکتبة العلمیة، بیروت: بی .٣٩
جــا: دار القلــم، بی  ، شاهین، عبد الصبور، القراءات القرآنیة فــی ضــوء علــم اللغــة الحــدیث .٤٠

 م.١٩٦٦
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 ش. ١٣٩٦، ٢١شناسی واژگان قرآن»، مجله مطالعات قرآن و حدیث، شماره  های ریشهپژوهش
شوقی امین، محمد، جواز التعریب علــی غیــر أوزان العــرب، مجلــه مجمــع اللغــة العربیــه،  .٤٢
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طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه اعلمی، بیروت: چاپ دوم،  .٤٤

 ش. ١٣٩٠
طبری، محّمدبن جریر، جــامع البیــان، تحقیــق صــدقی جمیــل العطــار، دارالفکــر، بیــروت:  .٤٥

 .ق١٤١٥
 م. ١٩٧٣عبد التواب، رمضان، اللغات السامیة، مکتبة دارالتراث، القاهرة:   .٤٦
 ش. ۱۳۸۷العابدین، صحیفه سجادیه، انتشارات آستان قدس، مشهد:  علی بن حسین، زین .٤٧
 ق. ١٣٧٨قرطبی، محمد ابن احمد، الجامع الحکام القرآن، دارالکتب العربی،   .٤٨
 ق. ١٤٠٨المختارة، دارالنفائس، بیروت:   العرب القرآن لغهجی، محمد رواس، لغهقلعه .٤٩
و دیگــران،   موســی  محمد یوسف  االسالم، ترجمة  فی  و الشریعة  گلدزیهر، ایگناتس، العقیدة .٥٠

 م. ١٩٩٢دار الرائد العربی، بیروت:  
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 ش. ١٣٧٩مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک کتاب و سنت، طرح نو، تهران:  .٥١
ــ  .٥٢ لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار (ع)، دارالکتــب  ةمجلســی، محمــدباقر، بحــاراالنوار الجامع
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ها، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینــی (ره)، قــم: مصباح یزدی، محمدتقی، تعدد قرائت .٥٣
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 ش. ١٣٨٧معرفت، محمدهادی، التفسیر االثری الجامع، نشر ذوی القربی، قم:  .٥٤
 ق. ۱۴۱۳حریف، موسسه فرهنگی التمهید، قم: تــــــ، صیانة القرآن من ال .٥٥
 م. ۱۹۰۸مغربی، عبدالقادر، کتاب االشتقاق و التعریب، مصر:   .٥٦
مکارم شیرازی، ناصر، االمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، مدرسه االمام علی بن ابی طالب،  .٥٧
 ق. ١٤٢٢قم: 
، تهــران: چــاپ پــنجم، رمیبدی، رشید الدین، کشف األسرار و عدة األبرار، انتشارات امیر کبی .٥٨

 ش. ١٣٧١
 ق. ١٣٤٧شناسی و زبان فارسی، بنیاد فرهنگ، تهران: چ دوم،  ناتل خانلری، پرویز، زبان .٥٩
 ش. ١٣٧٩نسفی، عزیز الدین، بیان التنزیل، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران:   .٦٠
 ق ١٤١١واحدی، علی بن احمد، اسباب نزول القرآن، دارالکتب االسالمیه، بیروت:   .٦١
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