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جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»
محمد جانی پور* ،مهدی ایزدی

**

چکيده
جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم ،دغدغهای است کهه در
طول تاریخ اسالم بسیاری از عالمان لغت و زبانشناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریههای
متعددی در این خصوص تولید شود ،همانند نظریه وجود واژگان دخیل یا نظریه تشکیل شدن زبان قرآن
از مخلوط زبانهای عربی و آرامی .به نظر میرسد از جمله دالیل وجود ابههام در رابههه بها ریشهه ایهن
واژگان و طرح نظریات مختلف ،عدم وجود روشهای معتبر و نظاممند جهت جستجو و مهالعه زبانهها
باشد .از این روی ،در این مقاله تالش شده برای پاسخگویی به این سوال تاریخی در حوزه زبانشناسی،
و همچنین معرفی روشی برای جستجوی ریشه واژگان قرآنی ،با استفاده از الگهوی مهالعهه تبارشناسهی
زبانی ،به جستجوی ریشه واژه «قرآن» به عنوان یکی از پرکهاربردترین واژگهان قرآنهی و در عهین حهال
مبهمترین آنها پرداخته و از این رهگذر ،ضرورت اتخاذ رویکرد ریشهشناسی در تحلیل مؤلفههای لغهوی
واژگان قرآنی را تبیین نمائیم .آنچه به ابهام واژه «قرآن» در پژوهشهای امروزین افزوده ،عدم تحلیل ماده
«قرأ» است .به صورتی که محققان در این حوزه صرفاً با استناد به گزارش لغویان متأخر ،به بررسی ابعاد
مفهومی و غیر لغوی این واژه پرداختهاند ،که همین امر باعث شهده برخهی در اشهتقاق و حتهی تلفه و
مفهوم واژه «قرآن» اختالف نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کنند .در این پژوهش بها مراجعهه بهه فرهنه
لغت دیگر زبانهای آفریقایی ه آسیایی همچون زبانهای؛ سامی ،عبری ،آرامی ،حبشی ،اکدی و سریانی،
کاربردهای ماده «قرأ» استخراج و چگونگی ساختهای مختلف آن تبیین شده است.

واژههای كليدی:

قرآن ،قرأ ،زبان شناسی ،تبارشناسی ،ریشهشناسی ،زبانهای آفریقایی ه آسیایی
* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده مسئول)
(ع)

** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
تاریخ وصول31/7/21 :

تاریخ پذیرش39/2/12 :

janipoor@isu.ac.ir
dr.mahdi.izadi@gmail.com
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«قرآن به زبان عربی نوشته نشده اسهت ،بلکهه بهه

مقدمه
اولین گام در تفسیر آیهات قرآنهی ،یهافتن مفههوم

زبانی مخلوط از عربی  -آرامهی اسهت کهه در زمهان

حقیقی واژگانی است کهه مهورد اسهتعمال پیشهینیان،

پیامبر در مکه رایج بوده ،چون مکه ،در اصل منطقهای

مردم عصر نزول و خداوند قرار گرفتهانهد .بهی شه

آرامی بوده است .این زبان مختلط (عربی و آرامی) از

این گام ،نیازمند طی مسیر و فرایندی نظاممند ،دقیه،،

آغاز با خطی ناقص بیان میشده ،یعنی بدون اِعراب و

ساختارگرا و الگوپهذیر اسهت تها از ههرج و مهرج و

بدون نقطه ،و سیستم نقطهگذاری را بعداً برای تمهایز

آمیختگهی زبههانی و خیههال پهردازی ،بهویژه در حههوزه

ابداع کردهاند» (.)Luxenberg, 2000, p. 299

حرو

بر اساس این مبنا ،وی در نهایت نظریهه تحریه،

مطالعات قرآنی ،جلوگیری کند.
تحقیقات زبانشناسی جدید نشان داده اسهت کهه

قرآن و تکمیل نگارش و جمع قرآن توسط صهحابه و

زبان عربی ه چهه در قهرآن و چهه در دیگهر متهون ه

تابعان در قرن دوم هجهری را بیهان نمهوده و از ایهن

حاوی شمار قابل توجهی از واژگان بیگانهه از برخهی

رهگذر ،نتایج نامطلوب دیگری را نیز استخراج نموده

لهجههای دیگهر خهانواده زبهانههای سهامی ه حهامی

است .بدیهی است توجه به چنین مطهالبی ،ضهرورت

همچون؛ سهریانی ،آرامهی ،سهامی ،بهابلی و ماننهدِ آن

مطالعه در حوزه ریشه شناسی واژگان قرآنی را بهیش

است .علت آن است که بیش از ی

هزار سال ،زبهان

از پیش بیان میدارد.

فرهنگی تمام منطقه بینالنهرین و سینا ،سامی بهوده و

در این مقاله بهه منظهور ترسهیم روش و الگهویی

این زبان فرهنگی ،تأثیر بسیار عمیقهی بهر زبهانههای

شایسته و مناسهب در حهوزه ریشهه شناسهی واژگهان

منطقه از جمله زبان عبری و عربی داشته است.

قرآنی ،تالش شده تا پس از معرفی علم زبان شناسهی

این واقعیت تاریخی باعث شده امروزه بسیاری از

و گونه های مطالعه واژگان قرآنهی ،بهه عنهوان نمونهه

خاورشناسان بر این نظریه تأکید کنند که الفاظ عربهی

مورد مطالعه ،بهه واکهاوی مهاده اصهلی سهاخت واژه

قرآن کریم به زبانی مخلوط از عربی و آرامی نگارش

«قرآن» پرداخته و از این رهگذر بسیاری از ابهامات را

یافته و اکثریت واژگان آن ریشه ای سریانی یها آرامهی

پاسخ گوییم.

دارد ،و بر اساس این تفکر ،به ترجمهه و تفسهیر ایهن
کتاب مقدس پرداخته و تالش دارند تا برخی نظریات
خود را از این طری ،وارد مباحث اسالمی کنند.
به عنوان مثال کریستو

 .1آشنایی با علم زبان شناسی
دانش «زبان شناسی» 2علمی است که به مطالعهه و

لوگزنبرگ ،از جمله زبان

بررسی روشمند زبان می پردازد .در واقع ،زبان شناسی

شناسان آلمانی است که مطالعات تخصصهی خهود را

می کوشد تا به پرسش ههایی بنیهادین همچهون؛ زبهان

در خصوص ریشه واژگان قرآنی منحصر کرده در این

چیست؟ ،چگونه عمل می کند؟ ،از چه سهاختههایی

زمینه آثاری منتشر نموده است .وی در یکهی از آثهار

تشکیل شده؟ ،چگونه تکامل یافته؟ و اینکه زبانههای

خود به نام «قرائت آرامی ه سریانی قرآن؛ جستاری در
ایضاح زبان قرآن» بیان میکند که:
. Linguistics

1
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مختل ،چه وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟
بپردازد.

19

در دهههه 2312م ،نظریههات «نههوام چامسههکی» نیههز
انقالبی در این رشته به وجود آورد و باعث پیهدایش

زبان شناسی به مفهوم جدید آن ،علمی نسهبتاً نوپها

دسههتور زبههان زایشههی شههد .او بهها انتقههاد شههدید از

بوده که قدمتی تقریبهاً  222سهاله دارد ،امها مطالعهات

روان شناسی رفتارگرا که یادگیری زبان را نوعی تقلید

تخصصی درباره زبان به چند قرن پیش از مهیالد بهاز

رفتاری می داند ،با ارائهه شهواهدی ،ناکارآمهدی ههای

مههی گههردد ،یعنههی زمههانی کههه قواعههدی بههرای زبههان

چنین دیدگاهی را نشهان داد (نجفهی ،2972 ،ص.)14

«سانسکریت» تدوین شد (.)Crystal, 1996, p.149

نظریههه او از ایههن نظههر در خههور توجههه اسههت کههه

در زبههانشناسههی ،ابع هاد مختلهه ،زبههان در قالههب

زبان شناسهی را «نحهو بنیهاد» کهرد و جملهه را واحهد

حههوزههههای صههر  ،نحههو ،آواشناسههی ،واجشناسههی،

مطالعه برای زبهان شناسهی قهرار داد و بهدین ترتیهب

معناشناسی ،کاربردشناسی ،تحلیل گفتمان ،زبانشناسی

موجب تکامل علم زبانشناسی شد.

تاریخی ه تطبیقی ،تبارشناسی زبهان و منطه ،بررسهی
می شوند .از آنجا که زبان ی

پدیده پیچیده انسانی و

 .1-1جایگاه علم زبان شناسی در مطالعات قرآنی

اجتمهاعی ا سهت و بهرای مطالعهه جهامع و دقیه ،آن،

از زمانی که زبان شناسی جدید با الگوی «فردینال

بهره گیری از علوم مرتبط دیگر الزامی مهی باشهد ،لهذا

دو سوسو» 2در اوایل سده  12میالدی ،پای به عرصهه

مطالعه فراگیر زبان ،رویکردی چند بُعدی را میطلبد.

ظهور نهاد ،مطالعه «ههم زبهانی» 1زبهان در تقابهل بها

بنابراین ،زبان شناسهی عهالوه بهر مطالعهه جنبهه ههای

مطالعه «درزمانی» 9مطرح شد .در این میان برای مدتی

توصههیفی و نظههری زبههان ،بههه ابعههاد کاربردشههناختی،

این تلقی پدید آمد کهه سهوق دادن زبهان شناسهی از

روان شناختی ،مردم شناختی ،اجتماعی ،هنهری ،ادبهی،

مطالعه درزمانی ،کهه نهزد «زبهان شناسهان تهاریخی ه

فلسفی و نشانه شناختی زبان نیز توجه میکند (نجفی،

تطبیقی» 4در قرن 23م معمهول بهود ،بهه مطالعهه ههم

 ،2972ص.)14

زمانی با الگوی «ساخت گرا» 1،نجات از نوعی عقهب

برخی معتقدند علم زبان شناسی به مفهوم مدرن و

افتادگی و گشهوده شهدن درههای پیشهرفت بهه روی

جدیدش با انتشار کتاب «دوره زبان شناسهی عمهومی»

دانش زبان شناسی است .جوهره بحهث مطالعهه ههم

نوشته «فردینان دوسوسور» آغاز شد که بین مطالعات

زبانی ،مبتنی بر مفهوم «نشانه» است و تهالش دارد تها

همزمانی و درزمانی زبان ،تمایز قائل شد و بر مطالعه

«زبان» را به مثابه ی

نظام و نشانه مورد بررسی قرار

«نظام زبان» تأکید کرد (محسهنیانراد ،29۳3 ،ص274

دهد.

 .)277 -برخی نیز معتقدند قبل از وی «ههوم بولهت»

با وجود آنکهه در طهی سهده 12م ،زبهان شناسهی

این نظریات را به نحوی بیان کرده بود ،اما عدم توجه

«ساخت گرا» و «هم زمانی» در کانون توجهه عالمهان

به نظرات وی باعث شهرت کاذب سوسور شده است
(.)Crystal, 1996, p.150

1

. Ferdinal de Saussure
. Synchronic
3
. Diachronic
4
. Historical Comparative Linguistics
5
. Structuralistic
2
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این علم قرار گرفت و از پیشهرفتههای چشهمگیری

 .1-1-1مطالعه گونه شناختی واژگان قرآنی

برخوردار شد ،اما آنگاه که دایره سوال از ساختار ههر

رویکرد «گونه شهناختی» 4بهه زبهان کهه بهه طهور

زبان فراتر می رفت و روابهط بهین دو یها چنهد زبهان

شاخص در دههه  12مهیالدی بها آثهار کسهانی چهون

موضوع سوال بود ،زبان شناسی ساخت گرا ،الگوهای

«جوز

گرینبرگ» 1آغاز شد و در مکاتبی محدود در

کارآمدی برای عرضه نداشت.

در آمریکا ،آلمان و روسیه توسعه یافت ،در نهایت در

حتههی در حههوزههههایی همچههون اندیشههه« ،نههوآم
چامسهکی» 2کههه بهها عبهور از الگههوی سههاخت گههرای

دهه  32میالدی با موج گسترده تری روی بهه فراگیهر
شدن آورد (.)Greenberg, 1957, p. 78

سوسوری ،به نوعی پیشرفتهتر از ساخت گرایی دست

در این شیوه ،زبان ها بر پایه سهاختار مشهترک یها

یافته بود و الگوهایی جهانی 1فراتر از زبانهای خاص

واحدی که دارند ،دسته بندی میشوند .بهرای نمونهه،

را دنبال میکرد ،روش ههای کارآمهدی بهرای مطالعهه

زبان انگلیسی و زبان چینی که هر دو از واژه پهردازی

تطبیقی زبانها و کهار در خصهوص روابهط بینازبهانی

«فاعل -فعل -مفعول» پیروی میکنند ،در یه

گهروه

پدید نیاورده است (پاکتچی ،2937 ،ص.)211

زبانی مشترک قرار میگیرند.

«زبان شناسی تاریخی» 9به دانش مطالعهه تغییهرات

در سه دهه اخیر ،رویکرد گونه شهناختی ،یکهی از

زبان ها در گذر زمان اطهالق مهیشهود .زبهان شناسهی

مهمترین رویکردها در مطالعهات زبهان شناسهی و بهه

و چگونگی

خصهوص در معناشناسههی تطبیقهی بههوده اسهت .ایههن

عملکرد پدیده بروز تغییرات در زبانها اهمیهت دارد،

رویکرد راهی برای مقایسه میهان زبهانهها بهر اسهاس

در مقیاسی بهاالتر و کلهینگرانههتهر ،در جههت فههم

صورت بندی ساخت معانی گشوده است ،زبهانههایی

طبیعت زبان های انسانی ،بسیار مفید و حیهاتی اسهت،

که پیشتر هرگز گمان نمی رفت جایی بهرای مقایسهه

تاریخی نه تنها برای پی بردن به دینامی

چرا که زبان ها به هیچ وجه ثابت و استاتی

نیسهتند،

بلکه بطور مهداوم و پیوسهته در حهال نشهو و نمها و

داشته باشند (محسنیان راد ،29۳3 ،ص.)32
آنچه در مطالعهه گونهه شهناختی ،در معناشناسهی
تطبیقی نیز دنبال می شود ،مطالعه صورتبندی ۳ههای

جریان میباشند.
دانش زبان شناسی برای بحث و کنکاش واژگهان،

مشترکی است که در زبان های مختله ،دنیها ،نهه بهه

از الگوهای مختلفهی اسهتفاده مهینمایهد کهه در ایهن

اعتبار خویشاوندی زبانی ،بلکه به اعتبار مشهابهت در

قسمت ،دو الگوی مطرح و قابل استفاده آن در حوزه

طرز فکر نسهبت بهه چیهزی ،را داده اسهت .مطالعهه

رشته علوم قرآن و حدیث و مطالعهه واژگهان قرآنهی

مقایسهههای صههورتبنههدی سههاخت معنهها ،گونهههای از

معرفی میشود:

کاوش زبان شناختی تاریخی است که فهار از روابهط
خویشاوندی میان زبانها ،امکان مطالعات تطبیقی میان
زبانها را فراهم میآورد (پاکتچی ،2937 ،ص.)21۳
1

4

2

5

. Noam Chamsky
. Universal
3
. Historical linguistics

. Typological
. Joseph H. Greenberg
6
. Formula
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امروزه مطالعات معناشناسی واژگان قرآنهی ،مهوج

11

ریشه شناسی ،علم مطالعه تاریخی واژهها میباشهد

گسههترده ای را در فضههای جامعههه دانشههگاهی بههه راه

و به دنبال بررسی مسائلی مانند ایهن اسهت کهه یه

انداخته است .باید توجه داشت که پیشینه های کهنهی

واژه ،متعل ،به چه خانواده زبانی است ،در طول زمان

همچون نقدهای وارده به اشعار جاهلی و بعضاً شیوه

به چه زبان هایی وارد شده ،و در طهی ایهن تحهوالت

غلط استنباط معانی واژگان قرآنی توسط لغت شناسان

فرایندی ،چه تغییراتی در ساختار (فهرم) و معنهای آن

و عرب نبودن اکثر ایشان و مواردی از این دست ،بهه

ایجاد شده است.

گسترش این موضوع کم

اصطالح التین ( )Etymonاز زبان یونهانی باسهتان

شایانی کرده است.

به معنی «معنای حقیقهی واژه» اخهذ شهده و در زبهان
عربی بدان «فقه الغه» یا «علم االسماء» گفته می شهود.

 .2-1-1مطالعه تبارشناختی واژگان قرآنی
مقصود از مطالعه «تبار شناختی» 2زبانی ،رجوع به

البته باید گفت کهه ریشهه شناسهی لغهات ،پیشهینهای

الگوهای زبان شناسی تهاریخی اسهت کهه در فراینهد

تاریخی داشته و از جمله اولین اقدامات عالمان علهم

مطالعه در حوزه واژگان ،بر محهور ریشهه شناسهی و

لغت و زبان شناسان بوده است .ایشان در آثهار خهود

فرایند ساخت تکیه دارد .در این شیوه ،زبان ها بر پایه

گاهی با عنهوان اصهطالحی «وجهه تسهمیه» و «وجهه

روند شکل گیری و بهر مبنهای تهاریخ شهکل گیهری،

اشتقاق» به شرح واژه ها می پرداختند که مقصود همان

کاربرد و انقراض ،دسته بندی میشوند .در این شیوه،

ریشهشناسی بوده است.

گروهی از دانش هها همچهون باسهتان شناسهی ،مهردم

پایه علم اتیمولوژی جدید را «سر ویلیهام جهونز»،

شناسی ،تاریخ ،و ...توسط زبان شناسهان بهه خهدمت

قاضی انگلیسی ،نهاده اسهت .وی در سهال 273۳م در

گرفته میشود.

برابر انجمن آسیایی کلکته خطابه ای ایراد کرد کهه در

بخش مهمی از الگوهای زبان شناسی تاریخی ،بهر

آن زبانهای التینی و یونانی و سنسکریت و فارسی را

خویشاوندی زبانی مبتنی است ،لذا در ایهن رویکهرد،

از ی ه

اصههل اع هالم کههرد .از ایههن زمههان عههدهای از

بیشتر به مطالعهه روابهط خویشهاوندی بهین زبهانهها

دانشمندان در منشأ زبانها و ارتباط آنهها بها ههم بهه

پرداخته شده که از رهگذر آن طبقه بنهدی زبهانههای

پژوهش پرداختند« .فریدریش ماکس مولر» 9آلمانی در

جهان در شمار محدودی از خانوادهها ،طبقه بندی هر

این زمینه کارهای وسیعی ارائه کرده و معتقهد اسهت:

خانواده به زیر خانوادهها ،شهاخههها ،زیرشهاخههها و

«به دلیل ریشه نیاکانی یکسان زبهانههای آریهایی مهی

گروهها حاصل شده است.

تهوان ریشهه واژهای آنهها را ردیهابی نمهود (مشهکور،

آنچه امروزه به عنوان مهمترین رویکرد در حهوزه
مطالعههات تبارشههناختی زبههان مطههرح اسههت« ،ریشههه
شناسی» 1واژگان میباشد.

 ،2971ص.)21
بی ش

این نوع مطالعه واژگان ،میتواند بسیاری

از ابهامههات موجههود در خصههوص چگههونگی شههکل
گیری ،اشتقاق و تولیهد معنهای ثانویهه و ثالثهه بهرای
. Genealogical
. Etymology

1
2

. Friedrich Max Müller

3

1۳

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

برخی از کلمات را روشن سازد .به همین دلیل بخش

سوره در ترتیب نزول است ،اینگونه بهر مهیآیهد کهه

دیگههری از مطالعههات صههورت گرفتههه در خصههوص

خداوند متعال خود این نهام را بهرای کتهاب خهویش

واژگان قرآنی ،با این روش صورت گرفتهه اسهت .در

برگزیده است« :یَأَیهَا الْمُزَّمِّلُ  ...وَ رَتِّل الْقُرْءَانَ تَهرْتِیالً»

این مقاله نیز تالش شده تا معنا و مفهوم اصهلی مهاده

(مزمل.)4-2 :

«قرأ» با استفاده از این روش ،تبیین شود.

واژه «قرآن»  72بار ،به صور مختله ،نحهوی ،در
این مصح ،شری ،بکهار رفتهه کهه از ایهن میهان در

 .2ریشه شناسی واژه «قرأ» در كتب لغت
در ادامه بهه منظهور ترسهیم الگهوی پیشهنهادی و

حدود  11بار به صورت معرفه بها «ال» تعریه ،و 23
بار هم بدون حر

تعری ،مهیباشهد (ر.ک :المعجهم

همچنین تبیین ضرورت پرداختن بهه مطالعهات زبهان

المفهرس اللفاظ القرآن الکهریم ،ص  .).142 - 193از

شهناختی در خصهوص واژگههان قرآنهی ،و نیهز طههرح

این میان برخی مفسهرین معتقدنهد کهه در  4مهورد از

الگوی تبارشناسی زبانی ،به عنوان نمونه مورد مطالعه،

واژه قههرآن ،بههه معنههای «قرائههت» یههاد شههده اسههت

واژه «قرآن» انتخاب شده است از این منظر که:

(طباطبایی2427 ،ق ،ج ،29ص ،271ج ،12ص.)223

اوالً؛ از جمله مشهورترین و پرکاربردترین واژه ها
در این کتاب آسمانی بوده،

دو مرتبه در سهوره اسهراء« :أَقِهم الصلهلَو َ لِهدُلُوکِ
الشَّمْس إلىَ غَسَ ،الَّیْل وَ قُرْءَانَ الْفَجْر إنَّ قُرْءَانَ الْفَجْر

ثانياً؛ در خصوص ریشه اصلی آن و نحوه ساخت

کاَنَ مَشهُْودًا» (اسهراء )73:و دو مرتبهه نیهز در سهوره

و اشتقاق آن نظرات مختلفی در طول سال های اخیهر

قیامة« :إنَّ عَلَیْنَا جَمْعَههُ وَ قُرْءَانَههُ  .فَهِذَا قَرَأْنَهاهُ فَهاتَّبعْ

مطرح شهده و حتهی برخهی آن را از جملهه واژگهان

قُرْءَانَهُ» (قیامة.)23-27 :

دخیل و معرّب دانسته اند ،کهه ایهن مطلهب ضهرورت

آنچه در خصوص این واژه از دیرباز مسئله عالمان

پرداختن به ریشه و مفهوم دقی ،این واژه را بها روش

لغت و زبان شناسان بوده ،ریشه اصلی و نحوه ساخت

تبارشناختی زبانی دوچندان میکند.

آن میباشد .دانشمندان اسالمی در اشتقاق و تلفظ این

در ادامه ابتدا نظریات مختل ،در خصوص نحهوه

واژه اختال

نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کردهانهد.

اشتقاق این واژه بیان شده و سپس با طهرح نظریهات

برخی این کلمه را مهموز دانسته و برخی غیرمهمهوز؛

خاورشناسانی که این واژه را دخیل دانستهاند ،تهالش

و در نتیجه آن را به دو صورت «قرآن» و «قران» تلفظ

شده تا مطالعه ای اجمالی در زبانهای کههن صهورت

نموده اند؛ چنانکه ابوالفتوح رازی گفته است« :قهریش

گرفته و از این رهگذر ،ریشهههای کههن ایهن واژه را

و اهل مکه این کلمه را بهه تخفیه ،همهزه گوینهد ،و

بازسازی نمائیم.

قرائت عبداهلل بن کثیهر بهر ایهن اسهت ،و بهاقی قهراء
مهموز گویند بر اصل خود» (ابوالفتهوح رازی،29۳1 ،

 .1-2اشتقاقهای واژه «قرآن» در زبان عربی

ج ،2ص.)۳

واژه «قههرآن» نههام معههرو تههرین کتههاب آسههمانی

ابومحمد مکی بن ابیطالب القیسی (911هه 497ق)

مسلمین است .از محتوای سهوره مزمهل کهه سهومین

نیز نظری مواف ،با قرائت عبداهلل بن کثیر ابراز داشهته

جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»
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است (مکی بهن ابهی طالهب 2422 ،ق ،ج ،2ص،222

جسته اند ،و در نتیجه ،مجموعه سهورههها و آیهههها و

از دو نظهر

حههر ههها را از آن جهههت کههه پیوسههته و مقهرون بههه

فوق الذکر آراء گوناگونی از سوی دانشمندان اسالمی

یکدیگرند« ،قران» خوانهده انهد (فخهر رازی2412 ،ق،

نظر بهه اسهتنباط

ج ،1ص 3۳؛ سههههههههیوطی242۳ ،ق ،ج ،2ص234؛

فقره .)22از این گذشته ،در مورد هر یه
اظهار شده که در واقع ،این اختال

آنان از ریشة کلمه باز میگهردد (ر.ک :رامیهار،2932 ،
صص.)12-21

زرقانی2423 ،ق ،ج ،2ص.)7
همچنین برخی این وجه تسمیه را به جهت اقتران
احکام و شرایع در کتاب خدا دانستهاند و برخی دیگر

 .1-1-2ریشههای غير مهموز واژه «قرآن»
در خصوص غیرمهموز بودن واژه «قهرآن» چهههار
نظر عمده به شرح ذیل وجود دارد:

هم اشتمال قرآن بر خصوصهیاتی چهون :فصهاحت و
بالغههت ،اسههلوب عههالی شههگفت آور ،خبههر دادن از
مغیبات و دانشهای فراوان را کهه  -جمعهاً بهر الههی

1ـ برخی کلمه «قرآن» را با «ال» تعری ،نه مهموز

بودن آن داللت دارد  -وجهی دیگهر تلقهی کهردهانهد

دانسته اند و نه مشت ،،بلکه آن را اسهم خاصهی بهرای

(فخر رازی2412 ،ق ،ج ،1ص .)3۳این نظر مبهین آن

کتاب خدا شمرده اند ،همانند تورات و انجیهل کهه دو

است که اوالً؛ همزه ممدوده در کلمهه «قهرآن» حهر

اسم خاص برای کتاب آسمانی پیشین میباشند .با این

زاید است ،و ثانیاً؛ حهر

وص ،،واژه «القرآن» اسم علم غیر مشتقی اسهت کهه

محسوب میشود.

«نهون» جهزء اصهلی کلمهه

مرتجالً برای کتاب آسمانی اسالم وضع شهده اسهت.

3ـ برخی نحویون ،از جمله فراء کوفی ،واژه قرآن

شافعی چنین نظری را اختیار کرده و بهر ایهن عقیهده

را مشههت ،از «قههرائن» ،جمههع «قرینههه» دانسههته و آن را

بوده است کهه واژه «قهرآن» از «قهرأت» گرفتهه نشهده

«قران» خوانده اند ،بهدان جههت کهه آیهاتش قرینهه و

است ،چه اگر مشت ،از آن می بود ،آن وقت ههر چیهز

همانند یکدیگر است و پاره ای ،پاره دیگر را تصدی،

خواندنی قرآن نام مهیگرفهت( .فخهر رازی2412 ،ق،

می کند .ایشان در توجیه نظر خود به آیة «لوکهان مهن

ج ،1ص 3۳؛ خطیب بغهدادی2943 ،ق ،ج ،1ص ۳1؛

عند غیهراهلل لوجهدوا فیهه اختالفها کثیهرا» (نسهاء)31:

زرقانی2423 ،ق ،ج ،2ص.)7

استشهاد کرده اند (فخهر رازی2412 ،ق ،ج ،1ص 3۳؛

سیوطی پس از ذکر آراء مختل ،در این باره خود
به پیروی از نظر شافعی گفته است« :مختار نزد من در
این مسئله همهان اسهت کهه شهافعی تصهری کهرده»
(سیوطی242۳ ،ق ،ج ،2ص.)234

معههههار  ،2939 ،ص 23؛ سههههیوطی242۳ ،ق ،ج،2
ص.)234
4ـ بعضی هم لفظ «قرآن» را با استناد به احهادیثی
چون «إنَّ هَذا القُرآن مَأدَبةُ اهلل ( »...ر.ک :حهر عهاملی،

 2ـ ـ برخههی دیگههر چههون ابوالحسههن اشههعری و

2423ق ،ج ،۳ص 2۳3؛ مجلسههههههی2429 ،ق ،ج،33

پیروانش ،واژه «قرآن» را مشهت ،از «قَهرَن» بهه معنهای

ص23؛ دارمی2427 ،ق ،ج ،1ص )112آن را از کلمهة

ضمیمه کردن دو چیز به یکهدیگر دانسهته و بهه قهول

«قُرَی» به معنای ضیافت ،مشت ،دانسته و بر این نظرند

عرب که گفته اسهت« :قَرَنهتُ الشّهی بالشّهی» اسهتناد

که قرآن کهریم ،گسهتره خهوان خداونهدی اسهت کهه
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هرکس به قدر وسع و همهت خهویش از آن منتفهع و
محظهوظ خواهههد شهد (ابوالفتههوح رازی ،29۳1 ،ج،2
ص.)22

که :قرآن جامع و حاوی تمام سور و آیات و کلمهات
و حرو

است (ابوالفتوح رازی ،29۳1 ،ج ،2ص.)۳

3ـ برخی دیگر از مشاهیر علم نحو و لغت نیز بر
ایهن رأی هسههتند کههه واژه «قهرآن» وصههفی مشههت ،از

 .2-1-2ریشههای مهموز واژه «قرآن»

«اَلْقَرْء» به معنای جمع است؛ از ایهن منظهر کهه قهرآن

برخی دیگر از دانشمندان علوم قرآنی ،لفظ «قرآن»

کریم ،ثمره کتب آسمانی پیشین بوده و همة علهوم را

را مهموز دانسته و برای آن ریشههای ذیل را متصهور

بر اساس آیات «و تفصیل کهل شهیء» و «تبیانها لکهل

شده اند:

شیء» یکجا دربر دارد .مبنهای ایشهان در اتخهاذ ایهن

1ـ برخی آن را مصدری بر وزن «فُعالن» از ریشه

ریشه ،مثال عرب است که گویهد« :قهرأت المهاء فهی

در

الحوض»؛ آب را در حوض جمع کردم( .فخهر رازی،

«قَرَء ه یَقرأ» دانستهاند به معنی اتباع و تتبع حرو
حال خواندن ،که از این منظر با واژه «تالوت» به ی

2412ق،ج ،1ص 3۳؛ سیوطی242۳ ،ق،ج ،2ص234؛

معنی میباشهد( .ابوالفتهوح رازی ،29۳1 ،ج ،2ص ۳؛

زرقانی2423 ،ق ،ج ،2ص.)7

طوسی ،بی تها ،ج ،2ص 23؛ سهیوطی242۳ ،ق ،ج،2
ص .)234در این صورت ،قهرآن اسهمی اسهت بهرای
آنچه که قرائت می شود و به تعبیر دیگهر ،ایهن کلمهه
مصدری است به معنای اسم مفعول؛ در نتیجهه ،لفهظ

 .2-2نقدی بر ریشه شناسیهای صورت گرفته
در خصوص نظریات مطهرح شهده نقهدهای ذیهل
وارد است:

«قرآن» به معنی «مقروء» [خوانده شهده] اسهت (فخهر

 -1افههرادی کههه واژه قههرآن را مشههت ،از ریشههه

رازی2412 ،ق ،ج ،1ص 3۳؛ طبرسههی2423 ،ق ،ج،2

غیرمهموز «قَرَنَ» دانسته اند ،آن را مجموعه ای از سور

ص 24؛ طبههههری2421 ،ق ،ج ،2ص 99؛ کاشههههانی،

و آیات و حرو

بهم پیوسته مکتوب نامیدهانهد ،ایهن

 ،2944ج ،2ص.)7

در حالی است که در سوره مزمل که سومین سوره بر

2ـ برخی دیگر معتقدند قهرآن مصهدری اسهت از

اساس ترتیب نزول می باشد ،هنوز تعداد سور و آیات

چیز و

نازل شده بر رسهول اکهرم (ص) در حهدی نبهود کهه

افزودن پاره ای بر پاره دیگر .افرادی همچون قتاده و

بتوان بهه عنهوان مجموعهه ای از آیهات و سهور بههم

ابوعبیده بر ایهن نظهر هسهتند (طبهری2421 ،ق ،ج،2

پیوسته و مقرون ،بر آنها نام قرآن نهاد.

«قرأت الشیء» به معنی جمع آوری اجزای ی

ص 91؛ طوسی ،بیتا ،ج ،2ص 23؛ طبرسی2423 ،ق،

همچنین این ریشه در زبان های هم خانواده عربی،

ج ،2ص 24؛ ابوالفتهههههوح رازی ،29۳1 ،ج ،2ص ۳؛

همچون زبان های سامی ،اکدی و سهریانی بهه معنهای

کاشههانی ،2944 ،ج ،2ص 7؛ سههیوطی242۳ ،ق ،ج،2

شاا حیوان ( )Hornو یا صد سهال ( )Centuryآمهده

ص 234؛ ابن قتیبهه2939 ،ق ،ص .)99مناسهبت ایهن

است که مخال ،با معنای درنظر گرفته شده میباشهد

معنی با قرآن از قول سفیان بن عیینه چنین نقل شهده

(مشههکور ،2917 ،ص ۳31؛ نخلههه233۳ ،م ،ص1۳1؛
.)Gesenus, 1939, p. 901
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 -2آنان که واژه قرآن را مشهت ،از کلمهه «قهرائن»

معنههای اسههم مفعههولی «مقههروء» در نظههر گرفتهههانههد

دانسته اند ،در اصل بر غیرمهموز بودن و اصلی بهودن

(طباطبهههایی2427 ،ق ،ج ،1ص 21؛ زرقهههانی،2423 ،

حر

«نون» در آن تأکید دارند ،که ایهن رأی نیهز بهه

جهت مغایرت با موازین علم لغت ،تصنعی و غیرقابل

ج ،2ص.)7
این در حالی است که برخی دیگر از زبان شناسان
معاصر بر ایهن نظهر هسهتند کهه ایهن واژه ،ریشههای

قبول است.
 -3عدم تطبی ،واژه «قری» با «قرآن» نیز:

غیرعربی داشته و در حقیقت از جمله واژگان دخیهل

اوالً؛ از جنبه لغوی و اشتقاقی آن قدر روشن است

در قرآن کریم می باشد .در ادامه به منظور آشهنایی بها

که نیازی به توضی بیشتر نیست (ر.ک :ابهن فهارس،

نظرات ایشان ،برخی از این اقوال نقل میشود.

2937ق ،ج ،1ص.)73
ثانياً؛ ریشه «قری» در زبان های هم خانواده و مادر
زبان عربی ،به معانی ذیل آمده است :رفتن ،با کوشش

 .3-2اشتقاق های واژه «قرآن» در خانواده زبانهـای
سامی

جستن ،کسی را میهمان کردن ،به مالقات کسی رفهتن

یکی از مسهائلی کهه از دیهر زمهان همهواره ذههن

و خواندن و دعوت کردن» (مشکور ،2917 ،ص ۳3۳؛

مفسران ،عالمان لغت و نحویین را بهه خهود مشهغول

نخله233۳ ،م ،ص1۳1؛  .)Gesenus, 1939, p. 675به

داشته ،مسئله وجهود واژگهان دخیهل در قهرآن کهریم

نظر مهی رسهد کسهانی کهه ایهن واژه را ریشهه قهرآن

است .مفسران اسالمی پیوسته در جسهتجوی پاسهخی

دانستهاند ،در معنای «خواندن» برای دعوت و میهمانی

برای این پرسش بوده انهد کهه چهرا اسهتعمال برخهی

کتاب و متن ،اشتباه کرده و آن دو را

واژگان در قرآن کریم ،بهه گونههای نهادر و غریهب از

با «خواندن» ی
یکی دانستهاند.

ثالثاً؛ این توجیه لغوی که بر مبنای مهدلول برخهی
احادیث صورت گرفته ،توجیهی تکلّه ،آمیهز و غیهر
منطقی است.

کاربرد آنها در فرهنگ و زبان عرب شبه جزیره بهوده
و یا اینکه معنایی متفهاوت از کاربردههای عامیانهه آن
داشتهاند.
به نظر میرسد طرح موضوع «واژگهان دخیهل» در

 -4در خصوص ریشه مهموز واژه «قرآن» نیز آنان

قرآن ،راه حلی برای این معما بوده ،چهرا کهه برخهی

که این ریشه را به معنی جمع کردن و به هم پیوسهتن

واژگان قرآنی ،معنایی می دهند که در غیهر آن موضهع

آیههات دانسههتهانههد ،مشههمول نقههد اول مههیباشههند کههه

قرآنی ،میان عرب زبانان و یها ادیبهان عهرب شهناخته

نمی توان معنای جمع را در خصهوص آیهات آغهازین

شده نیست .کوششهای مفسهرین نخسهتین در طهرح

سوره مزمل صحی دانست.

این موضوع در آثار خهود نشهان از آن دارد کهه ایهن

 -5به نظر می رسد به علت گستره نقهدهای وارده
بر نظریات مختل ،است که عموم مفسهران همچهون
شیخ طوسی و عالمه طباطبایی با قبول ریشه «قرأ» بهه
معنای خواندن و تهالوت کهردن ،واژه «قهرآن» را بهه

پرسش ،به عنوان مسئله ای جهدی نهزد آنهان اهمیهت
داشته و در خصوص مصادی ،،تعداد ،مبهادی و منشهأ
آنها نیز اختال

نظرهای جدی وجهود داشهته اسهت

(.)Rippen, 2003, pp.437-444
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به عنوان نمونه وجهود آثهاری همچهون« :واژگهان

همین مسئله باعث شده برخی مستشرقان هماننهد

دخیل در قرآن مجید» 2از آرتهور جفهری« ،المتهوکلی

آرتهور جفهری نیهز از ایهن اخهتال

نظهر مفسهران و

فیما ورد فهی القهرآن باللغهات؛ مختصهر فهی معهرّب

لغویین در خصوص واژگان قرآنهی اسهتفاده کهرده ،و

القرآن»« ،المهذّب فیما وقع فی القرآن من المعهرّب» و

مصادی ،و تعداد واژگان دخیهل در قهرآن را افهزایش

باب واژگان دخیل در کتاب «االتقان فی علوم القرآن»

دهند .از جمله واژههایى که از این نگهاه بهه بحهث و

از جالل الدین سیوطی (م  322ق) ،بیانگر جایگهاه و

بررسههى نهههاده شههده ،واژه «قههرآن» اسههت .برخههى از

اهمیت این موضوع در نزد قرآن پژوهان است.

خاورشناسان بر ایهن پندارنهد کهه واژه قهرآن ،دخیهل

البته باید توجه داشت که شناخت واژگهان دخیهل
د ر قرآن عموماً مالک و معیار مشخصی نداشته است،
چنانکه سیوطی نیز بهه کهرّات واژهههایی را خهارجی
می نامد ،بی آنکه در باب علت و چگونگی آنها تبیهین

است و ریشه آن را در خهانواده زبهانههای آرامهی از
جمله زبانهای سریانى و عبرى جستجو کردهاند.
در ا دامه به تفصیل نظریات این خاورشناسان طرح
و نقد و بررسی شده است:

کاملی ارائه دههد .تأمهل و بررسهی در فهرسهتههای
واژگان دخیلی که سیوطی در کتهب خهود گهردآورده

 .1-3-2آرامی بودن واژه «قرآن»
1

است ،نشان می دهد وی احتماالً به علت؛ ساختارهای

باید گفهت کهه نخسهتین بهار «تئهودور نولدکهه»

صرفی دشوار ،وجود کلمات بی ریشه و صورتههای

(2943م) آلمانى در کتهاب «تهاریخ قهرآن» خهود ایهن

تصریفی بی قاعده ،برخی واژگان را خهارجی نامیهده

فرضیه را مطرح کرد که کلمه «قهرأ» در صهدر سهوره

است (کریمی نیا ،2933 ،ص.)44

عل ،به معنى «تبلیغ کن» و «وعظ کن» آمهده و ریشهه

البته کنار گذاشتن این صورت ها ،مبتنی بر قواعهد
و مالک هایی بوده است که نخستین نحویان همچهون
خلیهل بههن احمههد فراهیههدی (م 2۳2ق) و سههیبویه (م
232ق) در تحدید زبان عربی وضع کردهاند.

در خانواده زبانههای آرامهی دارد ( Noldeke, 1919,

.)v.1, p.31 & 81
پهههس از وی «رژى بالشهههر»2322( 9هههه2379م)
فرانسوى نیز آن را تأیید کرد کهه معنهاى اولیهه قهرآن

مسئله دیگر پس از قضاوت در باب دخیهل بهودن

«تبلیغ» در زبان آرامی بوده و اندک اندک مردم عادت

واژه ،پیدا کردن زبان مبدأ و اشتقاقهای

کردند که این کلمه را به معناى «کتاب محتوى تبلیهغ»

یا نبودن ی

آن در زبانهای کهن است .بهه عنهوان مثهال یکهی از

به کار ببرند (بالشر ،29۳1 ،ص.)29۳

مهمترین معیارهای مفسران در تشخیص اینکه واژهای

«برگشتراسر» (2911م) و «کرنکو» (2971م) نیز به

اصیل است یها از یکهی از خهانواده ههای زبهانی ،وام

تبعیت از اسهاتید خهود ،معتقدنهد لغهتههاى آرامهى،

گرفته شده و به تدریج معرّب شهده ،قهوانین صهوتی

حبشى و فارسى در زبان عربى آثار غیر قابل انکهارى

زبان میباشد (.)Rippen, 2003, pp.437-444

بر جاى گذاشتهانهد .زیهرا پهیش از اسهالم ،در طهول
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 .2-3-2كنعانی بودن واژه «قرآن»

روابط زیادى داشتهاند .پس این تأثیر و تأثرها عجهب

از دیگر مستشرقین آلمانی تبار کهه بهه مطالعهه در

لهجه در سرتاسر فلسهطین

حوزه زبان شناسی و ریشهه شناسهی واژگهان قرآنهی

و سوریه و بینالنهرین پراکنهده بودنهد .یههود مجهاور

پرداختههه« ،آرتههور جفههرى» اسههت .وی در کتههاب

عرب نیز لغت دینى آرامى داشتند که انتشهار آن را در

«واژههاى دخیل در قهرآن مجیهد» بهه بررسهى ریشهه

عربستان تسهیل مىکرد .چنانکه سریانى نیز به انتشهار

لغوى بسیاری از واژگان قرآنی پرداخته و با مطالعهای

مهىنمهود ( Encyclopaedia of the

اجمالی در خانواده زبان های آرامی ،تعهداد کثیهری از

نیست .آرامىها با اختال

مسیحیت کمه

.)Qoran, 2001, v5, p.104

واژگان قرآنی را غیر عربی و دخیل دانسته است .وی

دکتر محمد خزائلی در کتاب «فرهنگ اعالم قرآن»

در خصوص واژه «قرآن» نیز معتقد است که این واژه

نیز در خصوص معنی لفظی و ریشه واژه قرآن معتقهد

از منابع مسیحى به زبان عربى درآمده و ریشه «قهرأ»،

است که پیش از نزول این کتاب آسمانی ،کاربرد واژه

واژهاى قرضى از ناحیه کنعانى -آرامى زبان میباشد.

قرآن سابقه داشته و آیه  ۳2سوره یونس که میفرماید:

وی به نقل از منابع متعدد ،شواهدی ارائه میدههد

«وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِهنْ قُهرْآن»؛ ههیچ قسهمتی از قهرآن را

که واژه «قرأ» با نگارش «קיּם» در سهنگ نبشهتهههاى

تالوت نمی کنید ،بهترین مؤید این ادعا است ،چرا که

نبطى و پالمیرى ،و همچنین آرامى ه یهودى و سریانى

منظور کتاب مدوّن تورات بهوده ،نهه کتهاب قهرآن در

به کار رفته است ()Jeffery, 1938, p. 245

حال پدیهد آمهدن و حهادد شهدن (خزائلهی،2932 ،
ص)31

وی همچنین با استناد به برخی آیات قرآن کهه در
آنها از فعل «قرأ» برای اشاره بهه کتهب مقهدس (ر.ک:

گزارش های تاریخی نیز نشان می دهند که یهودیان

یونس 34:و اسراء )39:و یا نامه اعمال آدمیان در روز

قسهمتی از تهورات را بهه نههام «قرائهت» مهینامیههده و

قیامت (ر.ک :اسراء 72:و الحاقة )23:استفاده شهده ،و

سریانیها نیز قسمتهایی از انجیل را «قیریانه» که هم

نیز اختال

اقوال لغت شناسهان عهرب در شناسهایی

ریشه با قرائت است ،نام نههاده بودنهد .از ایهن گفتهه

ریشه این واژه و ساخت نحوی آن ،در نهایت اینگونه

مستفاد می شود که نام عربی قرآن در رابطهه و قیهاس

نتیجه گرفته است که این واژه دخیل بوده و کاربردى

با نام تورات و از ترجمه لفظی آن پدید آمده است .به

خاص و در ارتباط با کتب آسمانى دارد ( & Noldeke

احتمال زیاد واژه «قیریانه» در زبان سریانی و آرامی به

.)Schwally, 1919, p .33

معنی لفظی «محل مالقات» به محل اساطیری معرو

آرتور جفری از قول افرادی همچون «مهاراچى» و

یهههود و مسههیحیان ،یعنههی کههوه قرقیسههیا (کههوه محههل

«گایگر» کهه بهراى آن بهه دنبهال یه

مالقات زائرین) اشاره دارد که مکان خطابه کوهسهتان

بوده اند ،حدس مىزند که واژه قرآن تحت تهأثیر واژه

عیسی مسی بوده است (اغناطیوس2312 ،م،

عبرى «עולם» در معناى متهأخرش یعنهى خوانهدن -

معرو

ص.)9۳2

منشهأ یههودى

چنان که در کتاب نحمیاى نبهى ،بهاب  3آیهه  3و بهه
کرات در نوشتههاى ربانیان به کار رفته  -ساخته شده
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است .او در انتها با طهرح نظریهه سهریانی بهودن واژه

تالش کرده تا این نظریه را با ارائه شهواهدی بیشهتر،

«قرأ» و ریشه گهرفتن از کلمهه « »Δικαστبهه معنهای

تکمیل کرده و اثبات نماید.

درس کتاب مقهدس ،مهینویسهد« :ایهن دقیقهاً همهان

وی با تأکید بر مقاله «قرآن» از «آلفورد ولهش» در

مفهومى است که ما براى روشن ساختن کاربرد قرآنى

دائر المعار

اسهالم ،ج،1

این واژه در اطالق بر بخشهاى کتاب اللّهه داریهم و

ص )422اظهههار مههیکنههد کههه امههروزه تقریبههاً همههه

بنابراین ،تردیدى نمىماند که واژه از منابع مسیحى به

دانشمندان غربی این نظر را پذیرفتهاند که لفهظ قهرآن

زبان عربى درآمده است».

مأخوذ از واژه سریانی «قریانا» به معنی «قرائت کتهاب

اسالم (ر.ک :دائر المعار

دکتر صبحى صال نیز بها توجهه بهه دیهدگاهههاى

مقدس» و «تالوت قسمتی از کتاب مقدس» آنچنان که

برخى از خاورشناسان از جمله نولدکهه و جفهری ،و

در مراسههم نمههاز و دعههای مسههیحیان معمههول اسههت،

همچنین حقیقت نفوذ لهجه آرامى در بهالد عربهى آن

مهیباشهد .مههراد ایشهان آن بههود کهه واژه «قریانهها» در

روزگار ،واژه قرآن را آرامى دانسته و آن را دخیهل از

فرهنگ مسیحیت سهریانی ،بهه آن بخهش منتخهب از

لهجه آرامى تلقى کرده است (صال 2313 ،م ،ص.)12

کتاب مقدس و ادعیه آن اطالق میشود که در ایهامی

الزم به ذکر است که دکتر محمهود رامیهار ،قهرآن

مذهبی قرائت میشهود ،لهذا واژه

خاص و در مناس

پژوه معاصر ،گزارشى گویا از این دیدگاههها را آورده

قرآن نیز بر بخشی از کتاب اللّه اطالق میشود که بهر

و در پایان نوشته« :اما دانشمندان اسهالمى چهون ابهن

پیامبر اکرم(ص) وحی و سپس در مراسهمات مهذهبی

السبکى ،ابن حجهر و سهیوطى کلمهه قهرآن را جهزو

قرائت میشده اسهت (دوبلهوا ،2931 ،صهص43-91؛

کلمات اصیل عربى حساب کردهانهد» (رامیهار،2932 ،

مؤذن ،2939 ،صص.)229-32

ص 23؛ مهدوی راد ،293۳ ،ص .)231

لوگزنبرگ رأی خود را بهر همهین نظریهه اسهتوار
میکند و میکوشد تحوالت زبهانشهناختی و صهرفی
پدید آمده در اشتقاق قرآن از «قریانها» را تبیهین کنهد.

 .3-3-2سریانی بودن واژه «قرآن»
لوگزنبرگ» 2،مستشرق آلمانی تبهار ،در

وی با طرح این مسئله که در گهویش مکّیهان و قبیلهه

کتاب «قرائت آرامهی ه سهریانی قهرآن؛ جسهتاری در

قریش ،همزه وجود نداشته و از سوی دیگر مسیحیان

ایضاح زبان قرآن» به واکاوی برخی از واژگان قرآنهی

سریانی ساکن در شامات و بینالنههرین ،همهزه را بهه

پرداخته و نشانه های دخیل بودن بسیاری از آنها را از

شکلی ضعی ،و تقریباً نزدی

«ی» تلفهظ

دیگر زبان های کهن ارائه کرده است .از جمله وی در

میکردهاند ،با مراجعه به فرهنگهای سریانی ه عربهی

بخش دهم کتاب خود به بررسی واژه «قرآن» پرداخته

کهن که برخی صورتهای مختل ،از کلمهات عربهی

و ضمن اشاره بهه نظریهه آرتهور جفهری و فهردریش

پیش از اسالم را ثبت کردهاند ،گذار صرفی ایهن واژه

شوالی در خصوص ریشه آرامی و سریانی ایهن واژه،

از آغاز تا انجام را چنین برمیشمارد« :قریانا ـ» قـری

«کریستو

ــ» قـر ـ» قـرن
. Christoph Luxenberg

1

.)pp.180-183

بهه حهر

ـ» قـرن » ( Luxenberg, 2000,
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بهه

یعنی یکی از اسهامی شهناخته شهده قهرآن مهیباشهد.

آیات  2و  1سوره یوس ،و  2۳تا  23سوره قیامت و

احتماال ریشه ایرانی خهود قهرآن از کلمهه اوسهتایی و

آیه  7سوره آلعمران ،متن مأخهذ قهرآن را همهان «امّ

پارسی «گائو -رئو -ان» (سرودهای با شکوه نیهایش)

الکتاب» مهیشهمارد و معتقهد اسهت کهه ایهن کتهاب

یعنی متراد

اوستا (در هیئت افد -ستا) ههم منطقهی

میبایست خود منبعی مکتوب بهوده باشهد .همچنهین

به نظر میرسد به گونه ای که موزون بودن آیات قرآن

اگر قرآن به معنای آیات منتخب یا قسمتی از «کتاب»

نیز این نظر را تقویت مینماید .در ایهن بهاب جالهب

باشد که قرائت میشود ،و اگر این متن خهود مهدّعی

است که نام خود طبقه روحانی آریایی مغ را «ماگئو»،

تبیین و روشنگری متنی پهیش از خهود اسهت ،در آن

متراد

با «گئوماته» و «گئوتمه» به معنی دانای اشهعار

صورت ،آن متن پیشین میباید به زبانی دیگهر نوشهته

و سرودهای دینی است» (خزائلی ،2932 ،ص.)73

شده باشد .با توجه به این نکات ،تنها نامزد موجود در

در این رابطه باید افزود نام اوسهتایی «نسه » یها

آن زمان و مکان ،کتب عهد قهدیم و جدیهد بهه زبهان

کتاب (به زبان های سامی کهن یعنی آیات و عبارات)

سههریانی بههوده اسههت کههه بههدان «پشههیتا» «»Peshitta

نیز ریشه ای بابلی داشهته و بهه معنهی قهانون و روش:

میگفتهاند.

«نس »،بوده و هم معنی با تورات است .نهام جبرئیهل

از اینجا وی بار دیگر بر تأثیر فراوان زبان سریانی

(نیرومند خدا = نریوسنگ اوستایی) به عنهوان فرشهته

بر زبان و واژگان قرآن تأکید میکند و حتهی بهر پایهه

پیام آور در تورات همچنهین بهه صهورت آشهوری و

همین استدالل ،در یکی از بخش های پایهانی کتهابش

عبری «نیسروچ» (محافظ نیرومند آیه های آسهمانی) و

(بخش )27شواهد و نشانههایی اقامه میکند تا به زعم

عزازیل (نیرومند خدا ،عزیز خدا) نیز آمده است.

خود مشابهت آیات سهگانه سوره کوثر را با بخشی از

بنابراین در مجموع نتیجه می گیریم کهه خهود نهام

عهد جدید (کتاب اول پطرس ،باب پنجم ،آیهات  3و

قرآن نیز بی ش

در رابطه با موضوعات رسهتاخیز و

 )3نشان دهد (.)Luxenberg, 2000, p.274

پیام آور بزرگ از جنوب ماد و بین النههرین بهه شهبه
در

جزیره رسیده است .ناگفته نماند جزء «گائو» همچنین

به وضوح مشخص است که چگونهه انحهرا

واژه باعث آن شهده کهه وی منبهع

در القاب ایرانی و هندی سهپیتاک زرتشهت (بردیهه /

اصلی این کتاب را کتب مقدس پیشینیان معرفی کرده

ایرج) یعنهی «گئوماتهه» (دانهای سهرودهای دینهی) و

و از این رهگذر بر اندیشههای تبلیغی ه تبشیری خود

«گوتمه» (محافظ سرودهای دینی) دیده میشود.

ریشه شناسی ی

از ادیهان مسههیحیت و یهودیهت تأکیههد کنهد (دوبلههوا،
 ،2931صص.)43-91

«چیزی که شه

و شهبهه در ایهن بهاب را بهاقی

نمی گذارد ،همانا مشترک بودن معنی نامهای اوسهتای
اصلی یعنی اوستا (افد  -ستا) و گاثاها (گائو  -سهها)

 .4-3-2اوستایی بودن واژه «قرآن»

یعنی سرودهای دینی با شکوه با معنی مادی  -فارسی

زبان شناسان معتقدند «در نزد ایرانیان کلمه نبی به

قرآن (گائو – رئو  -آن) میباشد .در این صورت این

قرآن اطالق شده است که بهه معنهی کتهاب و نوشهته

نام ایرانی بیشتر توسط قبیله بهزرگ عهرب زردتشهتی
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شهده

قرآن یعنی «فرقان»( ،به لفظ سریانی یعنهی تشهخیص

بنی تمیم در فرهنگ عربستان منتشر و معهرو

است .آیه 229سوره نحهل قهرآن کهه در آن از شهایعه

میان ح ،و باطل) است که به همان سیاق پدید آمدن

تعلیم قرآن توسط فردی عجمهی (ایرانهی) بهه محمهد

نام قرآن از ریشه «قَرَن» از بُن اسم عام عربهی «فَهرَقَ»

خبر میدهد ،وزیهنتهرین سهند در ایهن بهاب اسهت.

(قّله و رأس کوه = تور) اخذ گردیده است» (خزائلی،

بررسی دقی ،چهار نهام معهرو

قهرآن یعنهی؛ قهرآن،

 ،2932ص.)297

فرقان ،کتاب و ذکر در رابطه با هم ،معانی و ابعهاد آن
را به روشنی به تصویر می کشد .به عنوان مثال ،یکهی

 .3تبارشناسی ماده «قرأ» در زبانهای كهن

از معانی مسلم قرآن که غالباً پذیرفته شده است ،ریشه

در ادامه به منظور اینکه بتوانیم ماده اصلی ساخت

آن از فعل «قرأ» و «قرائت» میباشد که نامهای سوم و

واژه «قهههرآن» را شناسهههایی کنهههیم ،الزم اسهههت بهههه

چهارم قرآن ،یعنی کتاب و ذکر به وضهوح اشهاره بهه

تبارشناسی ماده «قرأ» پرداخته و ردپای این واژه را در

همین معنی داشته و مؤید آن هستند» (خزائلی،2932 ،

زبانهای کهن جستجو کنیم.

ص.)32

ماده ثالثی «قرأ» در خانواده زبانههای آفریقهایی -

البته این در حالی است که همین مؤل ،در بخش

آسیایی ،ریشه در ماده ثنایی ( Ķărقَر) دارد ( & Orel

دیگری از کتاب خود مهینویسهد« :اساسهاً اعهراب از

 )Stolbova, 1995, p.338که به معنای «صدا زدن» و

قدیم تورات را موضوعات مربوط به ده فرمان موسی

«فهههرا خوانهههدن» اسهههت (مشهههکور2917 ،ش ،ج،1

به شمار میآوردند که در تور سینا (کوه ایزد مهاه) بهر

 .)۳31نگاهی گذرا به سرگذشت این ماده
صص -۳32

موسی نازل شده بوده است .بنابراین قرآن اساسهاً بهه

در شاخههای گوناگون زبانهای سامی حکایت از آن

قیاس با نام تورات در زبان عرب از ریشه اسهم عهام

دارد کههه پههس از گسسههتگی زبههان سههامی باسههتان از

عربی «قَرَنَ» (در معنی قله و کوه = تور ) گرفته شهده

زبانهای خویشاوند ،این ماده در دو مسیر ،نقطه آغاز

است .این در حالی است که قرآن شناسان غالباً مصدر

معناسازیهای گوناگون بوده است:

«قَرَنَ» را در رابطه با قرآن ،نه اسم عام عربی ،بلکه بهه
عنوان فعل «قَرَن» (بهه معنهی نزدیه

شهدن و جمهع

الف) صدا زدن > (به میهمانی) دعهوت کهردن >
پذیرایی کردن  /مهمانداری کردن

کردن) دانسته اند .در این باب ،اصهل را مهی تهوان بهر

آنچه که این مدعا را اثبات میکنهد آن اسهت کهه

کلمه سومری کور قرار داد که بهه معنهی کهوه بلنهد و

معنههای «(بههه میهمههانی) دعههوت کههردن» در همگههی

آسمان است.

شاخههای زبانهای سامی اعم از شهمالی حاشهیهای،

در این رابطه با توجه به پسوند عالمهت جمهع یها
نسبت «ان» ،باز هم رد پای فرهنگ ایهران باسهتان بها

شمالی مرکزی ،جنوبی مرکهزی و جنهوبی حاشهیهای
وجود دارد

کلمات اوستایی «گئیر» (کوهستان) و «گَرُ» (سرود) به

(Black & George & Postgate, 2000, p. 288 ؛

میان کشیده می شود .دالیل تکمیلی در رابطه با وجود

Arnolt, 1905, v. 1, p. 430 ؛ Gesenius, 1939, p.

این معنی قرآن و چنین برداشتی از آن ،خود نهام دوم

895؛  Jastrow, 1903, vol. 2, p. 1417؛ Costaz,

جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»

2002, p. 328؛  Brun, 1895, p. 611؛ & Macuch

Drower, 1963, p. 415؛ .) Leslau, 1991, p. 445
گفتنی است معنای «قَریُ الضَّی »،در زبهان عربهی
نیههز کههه بههه معنههای «مهمانههداری کههردن» مههیباشههد
(فراهیدی2422 ،ق ،ج ،1ص ،)124دقیقاً همین فرآیند
معناسازی را طی نموده است.
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همزمان این دو معنا هنگام قرائهت متهون مقهدس بهه
عنوان یکهی از مناسه

دینهی مهیتوانسهت زمینههای

مساعد را جهت ساخت ی

معنای جدیهد از معنهای

دیگر فراهم آورد.
باید گفت این معناسازی نیز برای فارسی زبانهان،
پدیدهای شناخته شده است؛ چرا که در این زبان نیهز

کیفیت ساخت معنای «(به میهمانی) دعوت کردن»

واژه «خوانههدن» ،هههم بههه معنههای «صههدا زدن» و «فههرا

از معنای «صدا زدن» و «فهرا خوانهدن» بهرای فارسهی

خواندن» و هم به معنای «مطالعه کردن (نوشته)» بکار

زبانان نیز پدیدهای عجیب نمی باشد؛ چرا که در زبهان

رفته است (معین29۳1 ،ش ،ج ،2ص.)2412

فارسی شاهد آن هستیم کهه واژه «خوانهدن» ،ههم بهه
معنای «فرا خواندن» و «صهدا زدن» و ههم بهه معنهای
«دعوت کردن» و «کسی را به میهمانی خواستن» بکار
رفته است (معین29۳1 ،ش ،ج ،2ص.)2412
ب) صدا زدن > خواندن  /مطالعه کردن (نوشهته)
> سرود خواندن

 .1-3تحليلی بر صورتبندی ساخت واژه «قرآن»
یکههی از بحههثهههای جالههب توجههه در مطالعههات
«زبانشناسی تاریخی» 2که بهه مطالعهه تغییهرات زبهان
میپردازد ،مطالعه «صورتبندیهای ساخت معنا» است
( .)Campbell, 1998, pp.1&4این علم از یکسهو در

بایستی توجه داشت که معنای «خواندن  /مطالعهه

پی بازسازی زبانهای کهن؛ و از سوی دیگهر در پهی

کردن (نوشهته)» را امهروزه تنهها مهیتهوان در شهاخه

ایجاد ارتباط میان زبانههایی اسهت کهه دارای ریشهه

شمالی مرکزی ،مانند زبانهای :عبری ،آرامی ،سریانی

مشترک میباشند (.)Palmer, 1976, p.12

و مندایی ،و همچنین زبان عربهی یافهت ( Gesenius,

پژوهشگر در این مطالعه که از جنس پژوهشهای

1939, p. 895؛  Jastrow, 1903, vol. 2, p. 1417؛

«معناشناسی تاریخی» 1است ،در پی یهافتن چگهونگی

Costaz, 2002, p. 328؛  Brun, 1895, p. 611؛

تولیههدِ معههانی جدیههد از طریهه ،معههانی پیشههین و

Macuch & Drower, 1963, p. 414؛ Zammit,

صورتبندی بکار رفته در سهاخت آنهها اسهت .بهرای

.)2002, p. 336

دستیابی به این هد  ،وی میبایست واژگهان دالّ بهر

این زنجیره معناسازی در زبان سریانی بهه معنهای
«آواز خواندن» و «سرود خواندن» نیهز وجهود دارد (

مفهههوم مههورد نظههر خههویش را بههر اسههاس تغییههرات
معناشناختی که بر آنها عارض گشهته ،مهورد تحلیهل
رویکرد «درزمهانی» 9نسهبت

Costaz, 2002, p. 328؛  )Brun, 1895, p. 611چهرا

قرار داده و با داشتن ی

که متکلمین آن به کهیش و آیهین مسهیحیت گرویهده

به مفهوم مدنظر ،رابطه آن واژه بها معهانی پیشهین آن

بودند و از آنجا که در دین مسیحیت ،خوانهدن متهون

واژگان را مورد توجه قرار دهد .به این ترتیب وی بها

دینی و مقدس به صورت آواز ،رسمی دیرپای بوده و
تاکنون نیز ادامهه دارد ،پهر واضه اسهت کهه رخهداد

1
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مطالعه این تغییرات ،عهالوه بهر دسهتیابی بهه فرآینهد

بدانیم که «ال »ِ،پایانی در واژههای سهریانی همچهون

ساخت معنای مورد نظهر ،مهیتوانهد بهه طهرز تلقهی

«قریانا» ،کارکرد حر

تعری« ،ال» در زبان عربهی را

کاربران آن زبان نسبت به آن مفهوم نیز کهه ریشهه در

دارد (.)Wright, 1890, p. 115

طههرز اندیشههه و فرهنههگ آنههها دارد ،دسههت یابههد
(.)Palmer, 1976, p.11

از سوی دیگر بایستی توجه داشت کهه جابجهایی
میان دو آوای «یاء» و همزه ،امری متداول و رایهج در

چنههان کههه گذشههت در خصههوص صههورتبنههدی

زبانهای سامی است .در نتیجهه پهذیرش تبهدیل واژه

ساخت واژه «قرآن» از ماده «قرأ» دو زنجیره معنایی در

سریانی «قریانا» به واژه عربی «القهرءان» امهری کهامالً

متون کهن واکاوی شد که هر دو به مهاده ثنهایی Ķăr

محتمل میباشد.

(قَر) به معنای «صدا زدن» و «فرا خوانهدن» بازگشهت

شاید در پایان خالی از لط ،نباشد که به روایتهی

دارد .از این ماده ثنایی در شاخههای مختل ،زبانهای

از پیامبر اکرم (ص) با مضمون «إنّ هذا القهرآن مأدبهة

آفریقایی ه آسیایی ،صورتبندی های مختلفهی تولیهد

اهلل  »...که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت وجهود

شده که بعضاً معانی و مفهاهیم متفهاوتی بها یکهدیگر

دارد ،اشاره نمهاییم (ر.ک :حهر عهاملی2423 ،ق ،ج،۳

دارند.

ص 2۳3؛ مجلسههی2429 ،ق ،ج ،33ص23؛ دارمههی،

به عنوان نمونه در زنجیره معناسهازی اول ،از ایهن

2427ق ،ج ،1ص.)112

ماده ،واژه «قَرَیَ» به معنای «صدا زدن فرد برای انجام

طب ،مفاد این روایت ،پیامبر اکرم (ص) «قهرآن» را

کاری»« ،به مهمهانی فراخوانهدن» و «مالقهات کهردن»

به «مأدبه» که به معنای سفره غذایی است که به منظور

ساخته شده و در زنجیره معناسازی دوم ،واژه «قرأ» و

میهمانی آماده شده باشد (ابهن منظهور2424 ،ق ،ج،2

«قریان» به معنای «خواندن و مطالعهه کهردن»« ،آواز و

ص ،)12۳تشبیه کهردهانهد .ایهن در حهالی اسهت کهه

سرود (مقدس) خواندن» ساخته شده است.

«قرآن» میتوانست به ههر پدیهده دیگهری نیهز تشهبیه

نکته مهمی که در خصوص صورت بندی سهاخت

شود .پر واض است که همیشه انتخهاب مشهبّهبهه در

واژه «قرآن» در زنجیره معناسازی دوم باید مورد توجه

صنعت بالغی تشبیه برخاسته از ی

زمینهه فرهنگهی

قرار گیرد آن است که ساخت معنای «سرود خواندن»

است .چه بسا وجود چنین روایاتی حاکی از آن باشد

از معنای «خواندن و مطالعه کردن» محصهول رخهداد

که در عصر حیات پیامبر اکرم (ص) ،همچنهان رابطهه

همزمان این دو معنا هنگام قرائت متون مقدس توسط

میان این دو زنجیهره معناسهازی ،در حافظهه زبهانی و

مسیحیان متکلم به زبان سریانی مجاور در شبه جزیره

فرهنگی مردمان شبه جزیره وجود داشته است.

بوده ،که در نتیجه زمینه جهت ساخت واژه «قریانا» به
معنای خود «کتاب مقدس» نیز فهراهم آمهده اسهت (

نتيجهگيری

Costaz, 2002, p. 328؛ نخله233۳ ،م ،ص.)122

توجه بهه خویشهاوندیههای زبهانی ،طبقهه بنهدی

احتمال تبدیل واژه سریانی «قریانا» به واژه عربهی

خانواده ههای زبهانی و تبارشناسهی واژگهان در طهول

سهوی

تاریخ ،یکی از مهمتهرین الگوههای مطالعهه در حهوزه

«القرآن» نیز زمانی قوّت مهیگیهرد کهه از یه

جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»
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زبان شناسی بهوده اسهت .بهر ایهن اسهاس در حهوزه

زدن» و «فرا خواندن» بوده که این معنا توانسهته نقطهه

مطالعات قرآنی نیز ،بویژه در خصوص ریشه شناسهی

آغاز دو زنجیره معناسازی قرار گیرد:

واژگان و لغات قرآنی ،الزم است از الگوی مطالعهات
تبارشناختی در زبان شناسی استفاده کرده و با پیمایش
مسیر و برنامه ای مشخص ،بسیاری از ابهامات در این

ال :،صدا زدن > (به میهمهانی) دعهوت کهردن >
پذیرایی کردن  /مهمانداری کردن
ب :صدا زدن > خواندن  /مطالعه کردن (نوشهته)
> سرود خواندن

خصوص را پاسخ داد.
در این مقاله تالش شد تا پس از معرفی این روش

اگرچههه زنجیههره اول ،کههاربرد بیشههتری در شههاخه

و جایگاه و اهمیت آن در حوزه مطالعات قرآنهی ،بهه

زبانهای آفریقایی ه آسهیایی داشهته ،ولهیکن زنجیهره

عنوان نمونهه مهورد مطالعهه ،بهه ریشهه شناسهی واژه

معنایی دوم تنها در خانواده زبانههای سهامی شهمالی

«قرآن» و ماده «قرأ» در زبان های کهن هم خویشهاوند

مرکزی و جنوبی و بویژه زبان عربی یافهت شهده کهه

با زبان عربی پرداخته و از این رهگذر بهه بسهیاری از

نشان می دهد ساختی متعل ،به همان مکهان را داشهته

ابهامات در این خصهوص ،بهویژه در خصهوص مهاده

است.

اصلی اشتقاق یافته آن دست پیهدا کهرده و در نهایهت
مفهوم این اصطالح را در گذر تاریخ ،تبیین نمائیم.

همچنههین از آنجهها کههه سههاخت معنههای «سههرود
خواندن» از معنای «مطالعه کردن و خواندن» محصول

مطالعات ریشه شناسی نشان میدهد که ریشه واژه

رخداد همزمان این دو معنا هنگام قرائت متون مقدس

از «قرأ» بوده اسهت و نهه از «قَهرَنَ»،

بوده ،در نتیجه زمینه جهت سهاخت واژه «قریانها» بهه

چرا که اصالً این واژه در زبان سامی کاربردی نداشته

معنای خود «کتاب مقهدس» نیهز فهراهم آمهده اسهت.

و به دو معنای؛ شاا یها جمهع صهد سهال آمهده کهه

مؤید این نتیجه ،توجه به ایهن نکتهه مههم اسهت کهه

نمی تواند با مسئله جمع آوری آیات قرآن و قرائهت و

«ال »ِ،پایانی در واژههای سهریانی همچهون «قریانها»،

«قرآن» ،بی ش

خواندن آنها ارتباطی داشته باشد.
همچنین ریشه شناسهی واژه «قهرأ» در زبهان ههای
خانواده سامی نشان می دهد که این واژه پیش از ایهن

کارکرد حر

تعری« ،ال» در زبان عربی را دارد و بر

این اساس احتمال تبدیل واژه سریانی «قریانا» به واژه
عربی «القرآن» داده شده است.

برای خوانش کتب مقدس به کار مهیرفتهه و کهاربرد

در نهایت اینکه به نظر مهی رسهد عهدم توجهه بهه

این اصطالح در آغازین آیاتی که بر پیامبر اکهرم(ص)

تبارشناسی این ماده در زبهان ههای کههن و همزمهانی

نازل شده (مزمل )1-2 :تأکیدی بر این مطلهب اسهت

تاریخی ساخت دو صورتبنهدی «قهرأ» و «قریهان» و

متن مقدس و الهی است

کاربردهای مشترک آنها با یکدیگر ،باعث اشتباه برخی

که این متون نازل شده ،ی

و میبایست همانند کتب مقدس دیگر خوانده شوند.
مبتنی بر مطالعات ریشه شناسی ،کهنترین ساخت
ماده ثالثی «قرأ» از ماده ثنایی «قهر» بهه معنهای «صهدا

از زبان شناسان و مستشرقین گشته که یا مهاده اصهلی
قرآن و یا مفهوم آن را متفاوت با آنچهه مطهرح شهد،
دانستهاند.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآن ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،1392ﭘﻴﺎﭘﻲ4
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روح اﻟﺠﻨﺎن ،ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻴﺖ اﻟﻨﻮر.

 -6اﻏﻨﺎﻃﻴﻮس ،اﻓﺮام )1951م( ،اﻻﻟﻔـﺎظ اﻟﺴـﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻤﺺ :داراﻟﻨﻮر.
 -7ﺑﻼﺷــﺮ ،رژي ) ،(1365در آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻗــﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ
ﻣﺤﻤﻮد راﻣﻴﺎر ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮﻧﺸﺮﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.
 -8ﭘﺎﻛﺘﭽﻲ ،اﺣﻤـﺪ )» ،(1387اﻟﺰاﻣـﺎت زﺑـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎن رﺷـﺘﻪاي« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺎن
رﺷﺘﻪاي در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره.1

 -9ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ )1409ق( ،وﺳـﺎﺋﻞ
اﻟﺸﻴﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﻴﺖ)ع( ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ
آل اﻟﺒﻴﺖ)ع(.
 -10ﺧﺰاﺋﻠــﻲ ،ﻣﺤﻤــﺪ ،(1381) ،ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﻋــﻼم ﻗــﺮآن:
ﺗﻬﺮان :ﻃﻮﺑﻲ.
 -11ﺧﻄﻴﺐ ﺑﻐـﺪادي ،اﺣﻤـﺪ1349) ،ق( ،ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﻐـﺪاد،
ﻗﺎﻫﺮه :داراﻟﻌﻠﻢ.

 -12دارﻣﻲ ،ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن )1407ق( ،ﺳـﻨﻦ
اﻟﺪارﻣﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮاز اﺣﻤﺪ زﻣﺮﻟﻲ و ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﺒﻊ،
ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -13دوﺑﻠﻮا ،ﻓﺮاﻧﺴﻮا» ،(1382) ،ﻧﻘﺪي ﺑـﺮ ﻛﺘـﺎب ﻗﺮاﺋـﺖ
آراﻣﻲ ـ ﺳﺮﻳﺎﻧﻲِ ﻗﺮآن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺮﻳﻤـﻲﻧﻴـﺎ،
ﺗﺮﺟﻤﺎن وﺣﻲ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره.2

 -14راﻣﻴــﺎر ،ﻣﺤﻤــﻮد ) ،(1380ﺗــﺎرﻳﺦ ﻗــﺮآن ،ﺗﻬــﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ.

 -15زرﻗﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ )1409ق( ،ﻣﻨﺎﻫـﻞ اﻟﻌﺮﻓـﺎن ﻓـﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

 -16ﺳﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ1416) ،ق( ،اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠـﻮم
اﻟﻘﺮآن ،ﻟﺒﻨﺎن :داراﻟﻔﻜﺮ.

 -17ﺻـــﺎﻟﺢ ،ﺻـــﺒﺤﻲ )1959م( ،ﻋﻠـــﻮم اﻟﺤـــﺪﻳﺚ و
ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻌﻠﻢ

 -18ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﻴﻦ )1417ق( ،اﻟﻤﻴـﺰان ﻓـﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :ﺟﻤﺎﻋـﻪ اﻟﻤﺪرﺳـﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﺤـﻮزه
اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.

 -19ﻃﺒﺮﺳﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ1408) ،ق( ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎن
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

 -20ﻃﺒﺮي ،اﺑﻦﺟﺮﻳﺮ1415) ،ق( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳـﻞ
آى اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺻﺪﻗﻰ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎر ،ﺑﻴﺮوت:
داراﻟﻔﻜﺮ

 -21ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ )ﺑﻲﺗﺎ( ،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓـﻰ ﺗﻔﺴـﻴﺮ
اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -22ﻓﺨﺮ رازي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )1420ق( ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ
)اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ( ،ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -23ﻓﺮاﻫﻴﺪي ،ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ1410) ،ق( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌـﻴﻦ،
ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت.
 -24ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺢ اﷲ ،(1344) ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼـﺎدﻗﻴﻦ ،ﺗﻬـﺮان:
راه ﺣﻖ.
 -25ﻛﺮﻳﻤـﻲ ﻧﻴــﺎ ،ﻣﺮﺗﻀـﻲ» ،(1389) ،واژﮔــﺎن دﺧﻴــﻞ و

ﺗﻌﻴﻴﻦ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗـﺮآن« ،ﺗﺮﺟﻤـﺎن
وﺣﻲ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره.1

 -26ﻣﺠﻠﺴــﻲ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ1403) ،ق( ،ﺑﺤــﺎر اﻻﻧــﻮار
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪرر اﻻﺧﺒـﺎر اﻻﺋﻤـﺔ اﻻﻃﻬـﺎر ،ﺑﻴـﺮوت :دار
اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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