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وا کاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن
َ
با معانی وامواژ گان َعلم
حسن رضایی هفتادر
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مجید زارعی

2

چکیده
ُ
اعج ــاز ق ــرآن را از زوایای گونا گونی میتوان مـــورد مطالعه قرار داد .یکی از این جنبهها ،اســـلوب
منس ــجم و چین ــش دقی ــق و منظ ــم واژگان در آی ــات قرآن اس ــت .ب ــه دلی ــل اهمی ــت وا کاوی ابعاد
جدی ــد اعج ــاز ق ــرآن در این ح ــوزه ،پژوه ــش حاضر ب ــا روش توصیف ــی -تحلیلی در پ ــی تعقیب این
ه ــدف اس ــت ک ــه آی ــا همنش ــینی واژگان دخیل ب ــا دیگ ــر واژگان قرآن ــی ،بر اس ــاس اســـلوب ویژهای
س ــامانیافته اس ــت یا خیر؟ در پاس ــخ به این پرس ــش ،پژوهش حاضر ،مدعی اس ــت که بین معانی
َ
اصل ــی وامواژگان َعل ــم ب ــا باف ــت قرآن ــی ،پیون ــدی محک ــم و اعجازگون ــه برقرار اس ــت؛ بهگونـــهای که
معن ــای اصل ــی چنی ــن واژگانی از باف ــت همان آی ــه در قالب یک مناس ــبت معنایی ،قابل اســـتخراج
خواه ــد ب ــود .از ایـ ـنرو در این تحقی ــق ،این مناس ــبات معنایی ،شناس ــایی و طبقهبنـــدی گردیده
و نمونههای ــی چن ــد ،در ذی ــل اینگونهشناس ــی آورده ش ــده ت ــا ای ــن مدع ــا ب ــه اثبات رســـد .نتایج
ُ
پژوه ــش ،نش ــان میدهد ک ــه پیامب ــری ا ّمی و ناآش ــنا با زبانه ــای س ــامی و بهویژه تعالیـــم تورات،
هیـ ـچگاه نخواه ــد توانس ــت ضمن تس ــلط ب ــر ریش ــه و معان ــی واژگان دخی ــل ،ای ــن واژ گان را ُم ّ
عرب

نم ــوده و معن ــای اصل ــی آنه ــا در زبان م ــادر را در یک اس ــلوب ویژه در زب ــان عربی بـ ـهکار گیرد؛ مگر
اینک ــه ای ــن ام ــر ،نش ــان از ارتباط عمی ــق و اتصال وثی ــق او با خزاین الهی داش ــته باشـــد و ســـندی
قوی بر درس ــتی مدع ــای او به ش ــمار رود.
ََ
واژههای کلیدی :اعجاز قرآن ،وامواژگان علم ،بافت قرآن ،مناسبت.
 .1دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
		
			
دریافت1397/2/17 :

Email: Hrezaii@ut.ac.ir
Email: majidzarei7@yahoo.com
پذی ــرش1397/6/3 :

 .1مقدمه
قرآنپژوه ــان از دیرب ــاز ،وج ــوه گونا گون اعج ــاز این کتاب آس ــمانی را برش ــمرده و در مورد آنها
ب ــه بح ــث و تبادلنظ ــر پرداختهان ــد .در این میان ،یک ــی از مهمتری ــن وجوهی که ذهن بســـیاری از
دانش ــوران را ب ــه خ ــود مش ــغول داش ــته ،وجه فصاح ــت و بالغت ق ــرآن یا ب ــه تعبیری دیگـــر« ،اعجاز
بیانی» اس ــت .ش ــاید بت ــوان راز اهمی ــت فوقالعاده این وجه را در ش ــمول گســـتره آن بـــر تمام آیات
و مق ــام تخاط ــب ویژه ق ــرآن با عرب عصر نزول دانس ــت (عامل ــی1415 ،ق :ج ،2ص254؛ ســـبحانی،
1412ق :ج ،3ص .)243در ای ــن وج ــه از وج ــوه اعج ــاز ق ــرآن ،مباحثی همچ ــون :فصاحت ،بالغت،
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397

14

نظم ،س ــبک و اس ــلوب خاص قرآن بررس ــی میگردد .ایجاز قرآن ،چینش اس ــتوار واژ گان آن و نظم و
پیون ــد حیرتانگی ــز می ــان لفظ و معنای آن ،این کت ــاب حکیم را به معجزهای بیبدیل و ســـندی بر
حقانی ــت ادعای رس ــول خاتم(ص) مبدل نمودهاس ــت (رمان ــی1968 ،م :ص75؛ خطابی1968 ،م:
ص ــص .)27-26از اینرو ،در دیدگاه دانشـــورانی همچون نویس ــنده تفس ــیر الکش ــاف ،دانش بالغت
ق ــرآن« ،علـ ـم النظم» نام گرفته (زمخش ــری1407 ،ق :ج ،4ص )134و از آن با تعبیر ّ
«ام اعجاز القرآن»
یاد ش ــده اس ــت (همان :ج ،3ص.)63
اف ــرادی از متقدمان همانن ــد ابن حزم ظاهری ی ــا از معاصران همچون مرحـــوم ملکی میانجی،
پذی ــرش این وج ــه از وجوه اعج ــاز قرآن را ان ــکار کردهان ــد (فخ ــر رازی1411 ،ق :ج ،17ص195؛ ملکی
ُ
میانج ــی1393 ،ش :ص)175-173؛ ام ــا اق ــرار فحولی از دانش ــوران متقدم همچـــون :ابوبکر باقالنی
(باقالن ــی1371 ،ق :ص ،)30عبدالقاه ــر جرجان ــی (جرجان ــی1989 ،م :ص ــص )88-87و فخـــر رازی
(فخ ــر رازی1406 ،ق :ج ،1ص )12و تأیید ش ــمار زیادی از دانش ــوران متأخر همچـــون :رافعی (رافعی،
1973م :ص ،)136آیـ ـتاهلل معرف ــت (معرف ــت1415 ،ق :ج ،5ص ــص )9-7و غیـــره ،جـــای تردیـــد و
بهانـ ـهای برای رد آن باقی نخواهد گذاش ــت( .برای اطالع بیشت ــر ر.ک :زروق1415 ،ق :صص-183
)255
نظ ــم ق ــرآن یکی از وجوه اعجابانگیز آن اس ــت که پیون ــدی عمیق با فصاحـــت و بهویژه بالغت
این کتاب آس ــمانی دارد .گرچه هر یک از ادیبان ،لغویان ،مفس ــران و  ...به س ــهم خود کوشیدهاند
ت ــا پرده از رخس ــار جمی ـ ِـل کالم حق کن ــار زنند ،عجای ــب و غرایب این معج ــزه پیامبـــر(ص) را پایانی

متصور نیس ــت .از اینرو ،حضرت عل ــی(ع) میفرماید:
َّ
َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ٌ ُ َ َّ
ْ ََ ُ ْ
َ َ ْ
َ
ْ ْ
ٌ
ـــافع مشـــفع ...
«ف ـ ِـإذا ال َت َب َس ــت علیك ـ ُـم ال ِف َت ـ ُـن ك ِق َط ِع اللی ـ ِـل ال ُمظ ِل ـ ِـم ،فعلیك ــم ِبالقر ِآن؛ ف ِإنه ش ِ
َ
َ َ َ
َ
َ ٌ
اط ُن ـ ُـه َع ِمی ـ ٌـق  ...ل ُت ْح َصـــى َع َجا ِئ ُب ـ ُـه َو ل ُت ْبل ــى غ َرا ِئ ُب ُه؛ هنگامی کـــه فتنهها چونان
ظ ِ
اه ـ ُـر ُه أ ِنی ــق َو َب ِ
پارههای تاریک ش ــب ،ش ــما را فرا گیرد ،بر ش ــما باد رویآوری به قرآن؛ چرا که او شـــفاعت کنندهای

اس ــت که ش ــفاعتش پذیرفته ش ــده ...ظاهر آن ،نیکو و ش ــگفت و باطن آن ،عمیق است ...عجایب
آن را پایان ــی نب ــوده و اس ــرار غریب آنکهنه نخواهد ش ــد» (کلین ــی1429 ،ق :ج ،4ص ــص595-596؛
بحران ــی1374 ،ش :ج ،1ص.)15
در ای ــن میان ،نظریهای در چند س ــال اخیر مطرح ش ــده اس ــت که بهموج ــب آن ،وجهی جدید
َ
از نظ ــم ،چینش کلمات ،س ــبک و اس ــلوب بیانی قرآن درباره واژگان و اس ــامی َعل ــم (خاص) دخیل
ق ــرآن بر همگان آش ــکار خواهد ش ــد .ای ــده این نظریه ،ب ــه رئوف ابوس ــعده قرآنپژوه تعلـــق دارد که
ّ ً
َ
مفس ــرا بالقرآن در دو جلد به رش ــته تحریر درآمدهاســـت (ر.ک:
در کت ــاب َالعل ــم األعجمی فی القرآن
ابوس ــعده1994 ،م :ج ،1ص ــص323-1؛ ج ،2ص ــص .)399-1هرچن ــد اش ــکاالتی چن ــد بـــر مباحـــث
1994م :ج ،1ص ــص)22-16؛ مح ــور اصلی کتاب ،بحثی اس ــتوار و متقن در زمینه زبانشناســـی قرآن
محس ــوب میشود.
ََ
بنابرای ــن نظری ــه ،قرآن از اس ــلوبی خاص مدد گرفت ــه که بهموج ــب آن ،میان ی ــک وامواژه علم
قرآن ــی همانن ــد اس ــامی انبی ــا و مالئکه ،با باف ــت آیه یا ف ــرازی از آیات ک ــه در آن از این واژه اســـتفاده
ش ــده ،ی ــک پیون ــد معنای ــی دیده میش ــود .به بیان ــی دیگر میت ــوان گف ــت ک ــه واژگان دخیل پس
از تعری ــب ،بهگونـ ـهای هنرمندان ــه در کن ــار واژهه ــای دیگ ــر از زب ــان عرب ــی بـ ـهکار گرفته شـــدهاند که
معن ــای اصل ــی آن واژه مع ــرب در کن ــار ای ــن واژه عرب ــی ،ب ــه ذهن متبادر میش ــود .بیشـــک چنین
نظ ــم عجیب ــی آن ه ــم از ف ــردی ام ــی ،نمیتوان ــد به ش ــکل تصادف ــی و ب ــدون مبنای علمـــی ،ادبی
و زبانشناس ــی باش ــد .البت ــه پرواضح اس ــت ک ــه درک چنی ــن معارف عمی ــق و لطیفی در دســـترس
عم ــوم مخاطبان نیس ــت و ح ــد نصاب ــی از علم لغتشناس ــی و تفط ــن ادب ــی را میطلبد.
راز اهمی ــت ای ــن پژوه ــش را میت ــوان در تالش برای دسـ ـتیابی به یک ــی از وجوه جدیـــد اعجاز
قرآن دانس ــت .بدیهی اس ــت ک ــه اهمیت این پژوهش  -چ ــه از جنبه اثباتی و چ ــه از حیث انکاری-
ب ــر پژوهش ــگران عرص ــه اعجاز پوش ــیده نیس ــت؛ زی ــرا در ص ــورت ثب ــوت آن ،موفقیتی چشـــمگیر در
عرص ــه زبانشناس ــی و اعج ــاز ق ــرآن محس ــوب میگ ــردد و البت ــه در صورت نق ــد آن ،افقـــی نو پیش
روی تالش ــگران این حوزه گش ــوده خواهد ش ــد.
پیش ــینه پژوه ــش در می ــراث اس ــامی س ــابقه چندانی ن ــدارد .گرچ ــه از دیرب ــاز در حـــوزه اعجاز
بیان ــی ق ــرآن و برش ــماری واژگان دخی ــل کاره ــای ارزندهای ب ــه انجام رس ــیده ،در ســـالهای اخیر،
ب ــا پیش ــرفت دانش زبانشناس ــی ،لغوی ــان و پژوهش ــگران مس ــلمان و غیرمس ــلمان ،بـــه تحقیقات
تطبیق ــی در ح ــوزه زبانهای س ــامی (عبری ،عربی ،آرامیُ ،س ــریانی ،حبش ــی و )...گرایـــش یافتهاند

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

درازدام ــن او در خ ــال مطال ــب کت ــاب وارد اس ــت (ب ــرای اط ــاع از ای ــن مناقش ــات ر.ک :طناحـــی،
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(عیوض ــی1396 ،ش :ص ــص168-67؛ ریپی ــن1382 ،ش :ص ــص53-39؛ کریمینیـــا1382 ،ش:
ص ــص56-45؛ دوبل ــوا1382 ،ش :ص ــص128-120؛ آذرن ــوش و هم ــکاران1390 ،ش :صص50-43؛
هدای ــت1384 ،ش :ص ــص90-10؛ مجتبایی1367 ،ش :ج ،1صص .)192-172گفتنی اســـت تا کنون
مقال ــه ی ــا کتاب ــی در زب ــان فارس ــی مش ــاهده نش ــد که ب ــا محوری ــت اعج ــاز قرآن بـــه مبحـــث واژ گان
دخی ــل ،ورود ک ــرده و آن را تبیی ــن نموده باش ــد.
همانگون ــه ک ــه پی ــش از این گفته ش ــد ،ای ــده اصلی ای ــن پژوه ــش ،برگرفتـــه از کتابی بـــه زبان
عربی اس ــت که البته هنوز ترجمه نش ــدهاست (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،1صص323-1؛ ج ،2صص-1
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 .)399ای ــن کت ــاب در ن ــوع خ ــود ،کمنظیر اس ــت؛ اما ب ــه دالیلی همچون :ع ــدم اســـتفاده از تمامی
معاج ــم و لغتنامهه ــا ،تمرک ــز ب ــر تفس ــیر الجامع ألح ــکام الق ــرآن ،عدم ذ ک ــر ارجاعات و مســـتندات
در غال ــب موارد و ذکر وجوهی ش ــاذ در ش ــناخت ریش ــه پارهای از لغ ــات (برای نمونـــه واژه «آزر» ر.ک:
قرطب ــی1364 ،ش :ج ،1ص ــص ،)268-260نمیت ــوان بهتنهایی و بهطور کامل از آن اســـتفاده کرد.
پژوه ــش حاض ــر ،ت ــاش نموده تا ضم ــن رفع نقاط ضع ــف پیشگفت ــه ،تبیینی روشـــن از این نظریه
عرضه نماید.
مقال ــه پی ــشرو ب ــا روش توصیف ــی-تحلیلی ،کوش ــش نم ــوده تا ضمن پاســـخ به پرســـشهای
ذی ــل ،اینگونـ ـ ه بدی ــع از وج ــوه اعجاز ق ــرآن را به جامع ــه دانش ــوران قرآنی معرفـــی نماید:
َ
1.1نقش ُمعربات َعلم در تبیین اعجاز قرآن چیست؟
َ
2.2گونههای مختلف از تناسب معنایی و ادبی وامواژگان َعلم با بافت قرآن ،کدام است؟
3.3معاج ــم لغ ــوی تا چه ان ــدازه و چگونه نتایج کار را از حیث دخیل ب ــودن واژه و معنای اصلی
آن ،صحهگ ــذاری میکنند؟
پژوهش حاضر ،درصدد است با ذکر چند نمونه ،سرآغازی بر این راه نوبگشاید.

 .2وامواژ گان قرآنی و رویکرد واژهشناسان
وامواژگان قرآن ــی ،به آن دس ــته از کلماتی اطالق میش ــود ک ــه از زبانی بهغیر از زبـــان عربی ،وارد
دای ــره واژگانی قرآن ش ــدهاند .ب ــه این گ ــروه از واژگان ،واژگان دخیل ،واژگان بیگانـــه ،واژ گان ُمعرب
و واژگان اعجم ــی نی ــز گفته میش ــود .با ظهور اس ــام در قرن هفت ــم میالدی ،زبان عربی با پشـــتوانه
ق ــرآن ،بهعن ــوان زب ــان رس ــمی ش ــبهجزیره عربس ــتان بر دیگ ــر زبانه ــا در ای ــن منطقه غلبـــه یافت؛
ام ــا باید توجه داش ــت ک ــه پی ــش از آن ،از قرن دوم پیش از میالد مس ــیح ،زبان ســـریانی یا ســـریانی
آرام ــی ،زب ــان مکتوب در کل منطقه خاورمیانه محس ــوب میش ــد(کریمینی ــا1382 ،ش :ص.)48

زبانه ــای س ــریانی و آرام ــی از جمل ــه زبانه ــای س ــامی (اف ــراد از نس ــل س ــام بن نوح) شـــمرده
میش ــوند ک ــه در کنار دیگر زبانهای س ــامی نظی ــر عربی ،عبری ،آش ــوری ،بابلی ،حبشـــی و ...زبان
مردم ــان مناط ــق غرب آس ــیا ،خاورمیانه ،س ــرزمین حج ــاز و مناطق جنوبی ش ــبهجزیره را تشـــکیل
میدادن ــد (ب ــرای اطالع بیشت ــر ر.ک :آذرن ــوش1374 ،ش :ص ــص93-81؛ مش ــکور1357 ،ش :ج،1
صص.)17-15
از آنرو ک ــه بی ــن زبانه ــای س ــامی ب ــه دلی ــل اش ــترا ک در بنیانهای زبان ــی ،مشـــابهت زیادی
حکمفرماس ــت ،بعی ــد به نظر نمیرس ــد که بس ــیاری از لغ ــات و واژگان دخیل ،در ابت ــدا از زبانهای
دیگ ــری نظی ــر زبان عب ــری وارد زبان س ــریانی و از آنجا به زبان عرب ــی راه یافته باش ــند .بنابراین ،در
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ش ــناخت معان ــی چنی ــن واژگانی بای ــد به معنای اصی ــل آن در زب ــان مبدأ توجه کافی داشـــت.
َ
از آنج ــا ک ــه این پژوهش بر محور اس ــامی َعل ــم ،متمرکز خواه ــد بود ،از بحث و بررســـی در مورد

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

اس ــامی جن ــس ،صرفنظر میش ــود؛ گرچ ــه در اصل وج ــود چنین واژگان ــی در قرآن کریـــم ،اختالف
نظرهای ــی وج ــود دارد (ر.ک :س ــیوطی1421 ،ق :ج ،1ص ــص427-425؛ حس ــینیزاده1388 ،ش:
صص.)104-101
ََ
َ
اس ــامی َعل ــم (خ ــاص) :اس ــم علم به اس ــمی گفته میش ــود که در نقط ــه مقابل اســـم جنس ،بر
َ
ش ــخص ،منطق ــه ی ــا قوم خاص ــی داللت دارد .اس ــامی َعل ــم در قرآن به س ــه گونه بهکار رفتهاســـت:
َ
الفَ -علم ذات :اسامی انبیاء ،مالئکه ،ملوک ،طواغیت و...؛
َ
بَ -علم جنس :اسامی اقوام و قبایل نظیر عاد ،ثمود ،روم ،یأجوج و مأجوج و...؛
َ
جَ -عل ــم موضع :اس ــامی اما کن و ُبلدان همانن ــد :مصر ،مدین ،جهنم و( ...ابوس ــعده1994 ،م:
ج ،1ص112؛ ب ــرای اطالع از تقس ــیمبندیهای دیگر ر.ک :دش ــتی1383 ،ش :صص.)87-86
َ
در م ــورد وج ــود اس ــامی َعل ــم غیرعربی در ق ــرآن ،هی ــچ اختالفی میان مس ــلمانان وجـــود ندارد
(جوالیق ــی1419 ،ق :ص)12؛ ب ــرای نمون ــه ،نحویـــان معتقدن ــد که عل ــت غیرمنصرف بـــودن واژهای
َ
مانن ــد «ابراهی ــم» در ق ــرآنَ ،عل ــم ب ــودن ای ــن اس ــم به هم ــراه اعجم ــی (غیرعرب ــی) بودن آن اســـت
(س ــیوطی1421 ،ق :ج ،1ص .)426ل ــذا ای ــن واژگان هیـ ـچگاه «تنوی ــن» و «کس ــره» نمیپذیرند؛ مگر
َ
اس ــامیای همچون« :ن ــوح»« ،هود» و «ل ــوط» که علیرغم َعلمی ــت و أعجمی ب ــودن ،از این قاعده
مس ــتثنا هس ــتند (ابوحیان نحوی1393 ،ش :صص .)34-33همچنین س ــیوطی ذیل نوع شصت
َ
یش ــمارد (س ــیوطی1421 ،ق:
و نه ــم از کت ــاب االتقان فی عل ــوم القرآن 136 ،ن ــام َعلم را در قرآن برم 
ج ،2ص ــص .)311-288همچنی ــن خزائل ــی در اع ــام ق ــرآن ،از  115اس ــم در ای ــن زمینه یـــاد میکند
(خزائل ــی1380 ،ش :ص.)5

البت ــه فرهنگن ــگاران مس ــلمان در دوره معاص ــر ،توج ــه بیشتری ب ــه موضـــوع واژ گان دخیل و
َ
بهوی ــژه اس ــامی َعل ــم نش ــان دادهاند؛ اما ب ــه دلیل ع ــدم اس ــتفاده از مناب ــع اصیـــل در پژوهش ،در
پ ــارهای م ــوارد کارآم ــدی الزم را نداش ــتهاند و با مطالعات غرب ــی فاصله زیادی دارنـــد .در این جهت
ً
آق ــای رئوف ابوس ــعده نویس ــنده کت ــاب العل ــم األعجمی فی القرآن مفس ــرا بالقرآن ،توانســـته اســـت
ح ــدود  61واژه از اس ــامی خ ــاص دخی ــل در قرآن را شناس ــایی کند .ه ــر چند کار وی خالـــی از نقص
نیس ــت ،توجه او به این موضوع ،تحس ــینبرانگیز اس ــت و دسـ ـتیابی مس ــلمانان بـــه پژوهشهای
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کارآم ــد در این ح ــوزه را نوید میبخش ــد.
َ
آرت ــور جف ــری نی ــز  44واژه َعل ــم دخی ــل را در می ــان فهرس ــت  319واژهای خـــود جـــای داده و به
ریشهشناس ــی آنها پرداختهاس ــت (حس ــینیزاده1388 ،ش :ص .)101همچنین دیگر خاورپژوهان
نظی ــر جیم ــز بلم ــی (کریمینی ــا1392 ،ش :ص ــص 395-392و  )400-398و ایگنـــاس گولتتســـیئر
َ
( )242.p :1991,Vajdaنی ــز بهط ــور خ ــاص ب ــر روی بعض ــی از اس ــامی َعل ــم نظیـــر اســـامی انبیـــاء،
پژوهشه ــای درخ ــور توجه ــی انج ــام دادهاند.

َ
 .3اسلوب ویژه قرآن در کاربست وامواژ گان َعلم
ق ــرآن س ــاختاری منحصربهف ــرد دارد که نه میتوان آن را ش ــعر نامید و نه نثر .ســـبک و اســـلوب
ای ــن کت ــاب آس ــمانی در تبیین م ــراد و مقصود خ ــود ،از چنان انعطاف ــی برخوردار اســـت که همگان
َ ُ َ ََ َ
ْ
ْ
یث ِك َت ًاب ــا ُم َت َش ـ ِـاب ًها َم َثا ِنی َتق َش ِـــع ُّر ِم ْن ُه
را م ــات و مبه ــوت خویش میس ــازد« :ا
هّلل ن ـ ّـزل أ ْح َس ـ َـن ال َح ِد ِ
َ
ُ ُ ُ َّ َ ْ
ین یخ َش ـ ْـو َن َر ّب ُه ـ ْـم( »...زمر .)23/از اینرو ،ای ــن ویژگی از همان ابت ــدای نزول ،جمعی از
جل ــود ال ِذ
مش ــرکان را بر آن داش ــت تا این کالم را س ــحر خوانند (ابوالفتوح رازی1408 ،ق :ج ،20صص28-27؛
مقات ــل1423 ،ق :ج ،4صص.)492-491
َ
ُ
َ
یفس ُـــر بعضه
ب ــر مبن ــای این نکت ــه ،مفس ــران و قرآنپژوه ــان از دیرباز بر اس ــاس قاعده «القـــرآن ِّ
ً
َبعض ــا» ،س ــعی داش ــتهاند ت ــا از کن ــار هم ق ــرار دادن آی ــات قرآن ،تفس ــیری جامـــع و دقیق به رشـــته
تحری ــر درآورن ــد؛ ام ــا آی ــا ای ــن تش ــابه ،همس ــانی ،هماهنگ ــی و تناس ــب ،فق ــط در همیـــن مصادیق
خالص ــه میش ــود یا اینکه میت ــوان برداشـ ـتهای دیگری نی ــز بر پای ــه همین ویژگی عرضـــه نمود؟
در ای ــن جه ــت ،پژوه ــش حاضر بر این باور اس ــت که یک ــی از جنبههای اعجابانگیـــز کالم الهی
که ادرا ک آن در س ــایه پیش ــرفتهای علم زبانشناس ــی در یکی دو قرن اخیر ممکن شـــده ،تناســـب
َ
ـون معان ــی اصل ــی وامواژگان َعل ــم قرآنی ب ــا بافت هم ــان آیه یا فـــرازی از آیات
و هماهنگ ــی معجزهگ ـ ِ
اس ــت ک ــه آن واژه در آن بـ ـهکار رفت ــهاس ــت .از آنج ــا ک ــه متکل ــم ای ــن کالم ب ــا دیگر متکلمـــان فرق

انســـجام
جوه ــری دارد ،هی ــچ بعی ــد نمینماید ک ــه خالق ای ــن کالم در کمال ایج ــاز و اعجاز ،چنین
ِ
لطیف و زیبایی را به بش ــر عرضه داش ــته باش ــد.
اما پیش از ورود به بحث ،توجه به نکاتی چند ضروری است:
ََ
ال ــف -ب ــرای اجرای ــی نم ــودن ای ــن ایده ،ابت ــدا بای ــد ریش ــه ی ــک واژه علم قرآن ــی در زبـــان مبدأ
ی ــا هم ــان زبان م ــادر به کم ــک دانشه ــای زبانشناس ــی شناس ــایی گ ــردد؛ آنگاه درصدد کشـــف

و ان ــدوه پدرش  -حضرت یعقوب(ع) -دانس ــت.
َ
ج -ق ــرآن ،وامواژگان َعل ــم را بناب ــر ص ــورت مکتوب ــی بهکار برده ک ــه چنین کلمات ــی در بین عرب
عص ــر ن ــزول رایج ب ــوده ،اما برای ایج ــاد ارتباط و تناس ــب بین چنی ــن واژگانی با دیگ ــر واژ گان عربی،
ُ
ب ــه ریش ــه اصلی کلمه در زبان مادر توجه نمودهاس ــت؛ ب ــرای مثال ،واژه «یون ــس» وامواژهای قرآنی
اس ــت که ابتدا در زبان عبری« ،یونا» تلفظ میش ــده و س ــپس در زبان یونانی به «یوناس» شـــهرت
یافته و از آنجا با نام «یو ِنس» به زبان ُس ــریانی منتقل ش ــده اس ــت .مش ــاهده میشـــود که در این
مث ــال ،ق ــرآن ،تنها بهمنظ ــور جلوگی ــری از بروز اش ــتباه در تعیین ریش ــه واژه «یون ــس» و اختالط آن
ب ــا مص ــادر عرب ــی «انس» و «این ــاس» ،اندکی از تلف ــظ رایج س ــریانی فاصله گرفته ،ام ــا معنای اصلی
وامواژه را در زب ــان م ــادر (در اینج ــا زب ــان عبری) پیگیر ش ــده اس ــت .یک ــی از معانی «یونـــا» در زبان
عب ــری« ،ظالمه» اس ــت؛ «عیر یونا» یعن ــی «قریه ظالمه» .این معنا در داس ــتان حض ــرت یونس(ع)
در ذی ــل آیه  87س ــوره انبیاء قابل ردیابی اس ــت (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،2ص.)185
د -گرچ ــه خان ــواده زبانهای س ــامی (عبری ،عرب ــی ،آرامی ،س ــریانی و )...در بســـیاری از موارد
ریشـ ـههای مش ــترکی ب ــا یکدیگر دارند ،ای ــن نکته را نبای ــد فراموش کرد ک ــه زبان عربی نیـــز مانند هر
زب ــان دیگ ــری ،قواع ــد خ ــاص خ ــود را دارد؛ از ایـــنرو ه ــر واژه بیگانهای که ب ــر لس ــان عربزبانان به
کار میبرن ــد ،ممکن اس ــت دچ ــار تغییراتی همانن ــد ابدال ،قلب ،حذف و ...ش ــود که بـــه آن تعریب
میگوین ــد و قواع ــد خ ــاص خ ــود را دارد .مهمتری ــن ای ــن قواع ــد عبارتان ــد از :تبدیل یـــک حرف به
ح ــرف دیگ ــر ،اضافه یا کم ک ــردن یک حرف ،تغییر حرکت ،اس ــکان متحرک و حرک ــت دادن به حرف
س ــا کن (نجفی اس ــداللهی و نهاوندی1393 ،ش :ج ،7ص .)3627البته معدود کلمات غیرعربی نیز
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تناس ــب ی ــا تش ــابهی بی ــن معن ــای آن وامواژه ب ــا دیگ ــر واژگان همنش ــین آن در آی ــه مربوطـــه بود.
َ
ب -نمیت ــوان به ِص ــرف وجود مش ــابهت میان حروف ی ــک وامواژه َعلم قرآنی ب ــا دیگر واژههای
همنش ــین آن ،ب ــدون فحص از ریش ــه اصل ــی ،از این نظری ــه بهره جس ــت .برای مث ــال ،نمیتوان در
َ َ َ
ُ َ
یوس ــف( »...یوس ــف )84/بدون دانس ــتن ریش ــه اصلی واژه «یوســـف» و تنها بر
آیه «یا أ َس ــفی َعلی
«أس ـ َـفا» ،آن را به معنای ْ
اس ــاس مش ــا کله و مش ــابهت میان این واژ ه با واژه َ
«یو ِسف» و سبب تأسف

وج ــود دارن ــد که ب ــا حفظ ص ــورت اصلی خ ــود وارد زبان عربی ش ــدهاند؛ ام ــا در هر حـــال ،قرآنپژوه
بای ــد ای ــن قواع ــد را در زبانهای س ــامی نصبالعی ــن خود ق ــرار دهد تا بتوان ــد ضمن عبـــور و گذار از
زب ــان عرب ــی ب ــه زبان مب ــدأ یا بالعک ــس ،به ای ــن نظریه متفطن ش ــود .ب ــرای نمونه ،زبـــان عبری 22
صام ــت یعنی ش ــش صامت کمتر از زبان عرب ــی دارد .این صامتها عبارتان ــد از :ث ،خ ،ذ ،ض ،ظ
و غ .در می ــان این ش ــش صامت ،دو صام ــت «ض» و «ظ» ،بههیچ عنوان نه صـــورت مکتوب دارند

دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397

20

و ن ــه صورت ملف ــوظ ،اما صورتهای ملفوظی از چهار صامت دیگر ش ــنیده شـــد ه اســـت .از اینرو،
ً
َ
«ضح ـ َ
ـک» در زبان عب ــری نی ــز عینا بـــه همینگونه
نمیت ــوان انتظ ــار داش ــت ک ــه ب ــرای مث ــال ،واژه ِ
ً
بـ ـهکار رفتهباش ــد؛ زی ــرا صامت «ض» در این زب ــان وجود ندارد؛ ل ــذا قطعا ابدالی در ایـــن زمینه باید
رخ ده ــد تا ای ــن واژه از زبان عربی ب ــه زبان عبری منتقل ش ــود (عیوض ــی1396 ،ش :صص.)11-9
ه -اجرای ــی نم ــودن ای ــن ایده در یک یا دو آیه بـــرای هر واژه ،برای تأیید مدعا کافی اســـت و نیازی
ً
ب ــه وج ــود این مناس ــبت در تمامی موارد نیســـت .اصوال نباید متوقـــع بود که متکلم بـــرای اثبات این
ً
مدع ــای ظری ــف و لطیف ،در تمامی مواضع کاربســـت یـــک وامواژه ،مجددا بافت معنایی را متناســـب
ب ــا معن ــای وامواژه س ــامان دهد؛ بلکه وجود تنها یک اشـــاره نیـــز در این جهت کافی به نظر میرســـد.

 .4گونهشناسی مناسبات و نمونهها

َ
ذ ک ــر نمونههای ــی قرآن ــی از وامواژگان َعل ــم ،ابع ــاد مختل ــف ای ــن نظری ــه را بـــر خواننـــده هویـــدا
َ
میس ــازد .در ای ــن جه ــت ،در کنار برش ــماری گونهه ــای مختلف مناس ــبت میـــان وامواژگان َعلم با
آی ــات قرآن ــی ،ب ــه ذ ک ــر نمونههای ــی پرداخته خواهد ش ــد:
ََ
 .1-4ت ــرادف و تناظ ــر :در اینگون ــه از مناس ــبت ،وامواژه عل ــم در آی ــه ،معنای ــی را افـــاده میکنـــد که
در باف ــت واژگان ــی دربرگیرن ــده آن ،مت ــرادف و متناظ ــر ب ــا آن انع ــکاس یافت ــهاســـت .ایـــن شـــیوه
نس ــرایی ،ش ــبیه ب ــه صنع ــت «مراع ــات نظی ــر» از «محس ــنات معنوی ــه» در علـــم «بدیـــع» از
سخ 
زیرش ــاخههای عل ــم بالغت اس ــت (هاش ــمی1999 ،م :ص .)304ا کن ــون برای تبییـــن هرچه بیشتر
ای ــن موض ــوع ،نمونهه ــای ذی ــل بی ــان میگردد:
ً
ٌ
ُ
ـوح ،نوح ــا) 43 ،مرتب ــه در طی  28ســـوره از قـــرآن آمده
« .1-1-4ن ــوح» :واژه «ن ــوح» (ن ــوح ،ن ــوح ،ن ـ ٍ

اس ــت (صدری1431 ،ق :ص ــص.)1506-1505
َ َْ َ ً
برخ ــی از لغوی ــان ،ای ــن واژه را از ریش ــه «ن ــاح ـ نوح ــا» به معنای فری ــاد زدن ،و نالـــه و زاری کردن
دانس ــتهاند(راغ ــب اصفهان ــی1412 ،ق :ج ،1ص)827؛ در ای ــن ص ــورت ،اص ــل ایـــن واژه از ریشـــه
َّ
«التن ـ ُـاوح» ب ــه معن ــای «التقاب ــل» خواه ــد ب ــود؛ زی ــرا زن ــان ع ــزادار در هن ــگام ندبـــه و گریـــه ،مقابل

یکدیگر مینشس ــتند و زاری میکردن ــد(ابن درید1988 ،م :ج ،1ص575؛ اب ــن فارس1404 ،ق :ج،5
ص367؛ َزبی ــدی1414 ،ق :ج ،4ص.)242
بعض ــی از لغوی ــان نی ــز برای پذیرش ای ــن معنا موافق ب ــا عربی بودن ای ــن واژه گفتهانـــد « :و قیل
ً ّ
ألن ــه کان ین ـ ُ
عم ــا کان فیـــه ُ
فس ـ ُـه ّ
ـوح عل ــی نفس ــه َخ ْم َسمائ ـ ِـة ع ــام و َن ّحی َن َ
قوم ُه من
ُس ـ ِ ّـمی نوح ــا
ٍ
ً
ّ
الضالل ــه» (طریح ــی1375 ،ش :ج ،2ص )421ی ــا «انما ُس ـ ّـمی نوح ــا لکثرة نوحه علی نفســـه و قومه»
(مصطف ــوی1430 ،ق :ج ،12ص)301؛ ام ــا نکت ــه درخور توجه این اس ــت که آن ــان علیرغم نقل این

حرف دارد و حرف وس ــط آنها س ــا کن اس ــت ،این اس ــامی ،منصرف هس ــتند و میتواننـــد تنوین یا
کس ــره بپذیرن ــد (جوه ــری1376 ،ق :ج ،1ص414؛ ابن منظ ــور1414 ،ق :ج ،2ص.)628
بنابرای ــن ،عم ــده آن اس ــت که ببینی ــم آیا ایـــن واژه یعنی «ن ــوح» نی ــز میتواند هماننـــد دو واژه
«ه ــود» و «ل ــوط» واژهای اعجمی باش ــد یا خی ــر؛ اما نمیت ــوان از تنوین گرفتن ای ــن واژه در مواضعی
از ق ــرآن ،ب ــر عرب ــی بودن آن حکم کرد .در این میان ،بعضی از دانش ــوران مس ــلمان یا غیرمســـلمان،
ب ــر غیرعربی و ُمع ــرب بودن واژه «ن ــوح» تأ کی ــد کردهان ــد (جوالیق ــی1419 ،ق :ص156؛ فیروزآبادی،
1415ق :ج ،1ص349؛ زبی ــدی1414 ،ق :ج ،4ص242؛ خزائل ــی1380 ،ش :ص641؛ جفـــری،
چی ــک از ای ــن افراد در م ــورد زبان مبدئی ک ــه این واژه از آنجـــا به زبان
1386ش :ص)384؛ ام ــا هی 
عرب ــی راه یافت ــه ،اظهارنظر ننمود ه و س ــخنی ب ــر زبان جاری نس ــاختهاند؛ اضافه ب ــر اینکه بخواهند
معن ــای اصلی ای ــن واژه در زب ــان اصلی را تبیی ــن نمایند.
ا کن ــون رویک ــرد معیار خ ــود را ارائ ــه میدهیم .متأس ــفانه لغویان و مفس ــران مس ــلمان ،آشـــنایی
زی ــادی با زبانهای س ــامی نداش ــته و لذا از این رهگـــذر ،در تبیین دقیق چنین واژگانی دچار مشـــکل
ش ــدهاند .ب ــرای نمون ــه ،در واژه م ــورد نظر یعن ــی «نوح» ،باید در ابتدا پیشـــینه کاربســـت ایـــن واژه در
ادبی ــات عهدین ــی را مطالعه کرد .بدیهی اس ــت که با توجه بهاتفاق ا کثر لغویـــان مبنی بر دخیل بودن
ای ــن واژه از س ــویی و ِق ــدم زمان ــی کتب مقدس ب ــر قرآن از ســـوی دیگر ،این مطالعه بســـیار ســـودمند
خواه ــد ب ــود .در این جه ــت ،به این مطلب پ ــی خواهیم برد که دو حـــرف «حاء» و «خـــاء» ،دو حرف
از حروف ــی هس ــتند که می ــان آن دو در دو زبان عبـــری و عربی در قوانیـــن ابدال ،ارتبـــاط نزدیکی برقرار
اس ــت (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،1ص ــص 66-60و )233؛ به این ترتیب که این امـــکان وجود دارد که هر
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مؤی ــدات ،یا آش ــکارا درباره عرب ــی بودن این واژه س ــخن نگفتهاند (همان ،ص ــص )308-300یا آنکه
آن را واژهای ُعجم ــه و البت ــه منص ــرف دانس ــتهاند (طریح ــی1375 ،ش :ج ،2ص .)421البتـــه ایـــن
َ
مطل ــب نی ــاز ب ــه توضیح ندارد ک ــه مالزمت تام ــی بین غیرعرب ــی بودن ی ــک واژه َعلم و غیـــر منصرف
ب ــودن آن واژه وج ــود ن ــدارد؛ زیرا در برخی اس ــامی َع َل ــم اعجمی ،همانن ــد ُ«لوط» یا ُ
«هود» که ســـه

دو ح ــرف «ح» و «خ» در زب ــان عرب ــی ،به حرف واحـــد «ح» در زبان عبری تبدیلشـــوند.
ُ
ا کن ــون میت ــوان گفت که وامواژه «نوح» که ش ــکل تعریبش ــده «نو ـ َوح» در زبان عبری اســـت،
از ریش ــه «ن ــاح َ /ی ُن ـ ُ
ـوح» در زب ــان عب ــری (و ن ــه عربی) برگرفته ش ــده اس ــت .همچنین بنابـــر مطالب
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پیشگفت ــه ،ای ــن امکان وجود دارد که این واژه ،از ریش ــه عربی «أناخ/ینیخ» گرفته شـــدهباشـــد که
ُ
ُ
«ناح/ین ُ
وح» در زبـــان عبری خواهد
«ناخ/ینوخ» اس ــت و بازگش ــت آن به هم ــان
ص ــورت مس ــتعمل
َ ُّ
ّ َُّ
ّ
بود .در هر دو ش ــکل مفروض ،معنای مس ــتفاد از این ریش ــهُ ،
«البقیا و التلب ــث»« ،الکف و التوقف»،
ّ ُ
«الد َع ــة و الس ــکون» و امثال آن خواهد بود (هم ــان ،صص.)234-232
ش ــاهد ب ــر این معنا در زبان عب ــری ،کاربرد لفظ ُ
«الم َت ّنیح» در میان مس ــیحیان اســـت .این واژه
ب ــه معن ــای «مرح ــوم» و نوعی دعا در حق میت اس ــت ت ــا در عالم قب ــر آرام گیرد (همـــان ،ص)232؛
ُ
همچنی ــن مؤی ــد ای ــن نظ ــر در زب ــان عرب ــی ،ترکیبهایی اس ــت ک ــه از ریش ــه «أنـــاخ /ینیـــخ» گرفته
َ َ
َ َ
میش ــود؛ ب ــرای مثال« ،أن ــاخ البعیر» یعنی ش ــتر را خوابانید یا «أن ــاخ فالن بالم ــکان» یعنی فالنی در
آن م ــکان اقامت کرد (زمخش ــری1386 ،ش :ص204؛ بس ــتانی1375 ،ش :ص.)136
ب ــا ای ــن توضیح ــات ،ا کن ــون میتوان وج ــه معجزهگ ــون ق ــرآن را از حی ــث رعایت تناســـب میان
معن ــای اصل ــی و نهفت ــه در وامواژه «نوح» با مف ــاد آیات قرآن پیگی ــری نمود .برای تبییـــن این نکته
لطی ــف ،دو آی ــه مرتبط با ای ــن موضوع از نظ ــر خواننده خواهد گذش ــت:
َ
َ
َََ ْ َْ َ َْ ُ ً
وحا إ َلى َق ْو ِم ِه َف َلب َث ِفیه ْم أ ْل َف َس َن ٍة إ ّل َخ ْم ِس َ
ین َع ًاما» (عنکبوت)14/؛
ِ
ِ
ـ «ولقد أرسلنا ن َِ
ِ
َ َْ
َ ْ ْ َ َ ََُ ََ ُ ْ َ َ
ـ َ«و ْات ـ ُـل َع َلیه ـ ْـم َن َب ــأ ُن ْ َ َ َ ْ
اهَّلل»
آیات ِ
یـــری ِب ِ
وح ِإذ ق ــال ِلقو ِم ِه یا ق ــو ِم ِإن كان كبر علیك ــم مق ِامی و تذ ِك ِ
ِ
ٍ
(یونس.)71/
ُ
اص ــوال دینپژوهان درب ــاره معمر بودن حضرت ن ــوح(ع) و مدت درنگ طوالنـــی او در میان قوم
َ َ ُ
َ
خ ــود ب ــرای ابالغ رس ــالت الهی ،اتف ــاق نظر دارند .تعبی ــر «ك ُب َر َعلیك ـ ْـم َمق ِامی» در آیـــه دوم نیز همین
معن ــای مک ــث طوالن ــیم ــدت را اف ــاده میکن ــد و اینکه اقام ــت طوالنی حض ــرت نـــوح(ع) در میان
مش ــرکان ،ب ــر آن ــان ثقی ــل و عظی ــم ب ــود (فخ ــر رازی1420 ،ق :ج ،17ص .)283از اینجا بـــر خواننده
فهیم روش ــن میش ــود ک ــه قرآن ،ای ــن یگانه معج ــزه جاویدان ،چگونه توانس ــتهاســـت ضمن پیش
ب ــرد خطوط کلی داس ــتان این پیامبر الهی ،تناس ــب میان معن ــای اصلی این وامواژه بـــا بافت آیات
مربوط ــه را در کمال هنرمندی نمایان س ــازد.
« .2-1-4موس ــی» :واژه «موس ــی» ،واژهای اس ــت ک ــه در ح ــدود  136ب ــار در ق ــرآن و حـــدود  750بار
در َت َن ــخ (مجموع ــه کت ــب عه ــد عتیق) بـ ـهکار رفت ــه و از این جه ــت به دلیل تک ــرار زیـــاد اهمیت دارد
(ص ــدری1431 ،ق :ص1427؛ عیوض ــی1396 ،ش :ص.)162

َ
در ابتدا باید دانس ــت که در اینجا با واژه «موســـی» بهعنوان یک اســـم َعلم قرآنی مواجه هستیم.
این مطلب از آن جهت بیان ش ــد که واژه «موس ــی» به شـــکل ُ
«الم َ
وســـی» نیز بهکار رفته که به معنای
تیغ آرایش ــگری اس ــت (ازهری1421 ،ق :ج ،13ص81؛ فیومی1414 ،ق :ج ،2ص)585؛ اما در مورد واژه
َ
َعل ــم قرآن ــی «موس ــی» باید گفت ک ــه در می ــان فرهنگنگاران بر س ــر عبری ی ــا مصری بـــودن این واژه
نچ ــه حج ــم کثی ــری از اظهارنظره ــای لغوی ــان را زیر پوش ــش خویش قرار
اختالفنظ ــر وج ــود دارد .آ 
میدهد ،عبری دانستن این واژه است .در اینجا آرای دو گروه از این دسته را با یکدیگر مرور میکنیم:
ـ برخ ــی ای ــن واژه را مرک ــب از دو واژه ُ«م ــو» ب ــه معن ــای آب و «ش ــا» ی ــا «س ــا» به معنـــای درخت
میدانن ــد؛ زی ــرا حضرت موس ــی(ع) را در می ــان صندوقی چوبی و رهاش ــده در بس ــتر رود نیل یافتند
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(فراهی ــدی1409 ،ق :ج ،7ص323؛ اب ــن س ــیده1421 ،ق :ج ،8ص629؛ ابن منظ ــور1414 ،ق :ج،6

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

ص224؛ جوالیق ــی1419 ،ق :ص145؛ خفاج ــی1418 ،ق :ص.)273
ـ گ ــروه دوم بر این باورند که «موس ــی» همان َ
«موش ــی» در زبان عبری ،به معنای «جذبشـــده
و گرفتهش ــده از آب» است (ابن س ــیده1421 ،ق :ج ،8ص629؛ فیروزآبادی1415 ،ق :ج ،2ص.)392
معن ــای اخی ــر یعنی «مجذوب از آب» ،معنایی اس ــت که در زبان «یوسفس ــوس ف ــاوی» ،تاریخنگار
یه ــودی نیز صحیح انگاش ــته ش ــده با این تفاوت که او ریش ــه ای ــن واژه را گرفتهش ــده از زبان یونانی
میدان ــد که ترکیب ــی از « »mouدر معنای «آب» و « »esesدر معنای «نجات دادن» اســـت (,Skolnik
.)526.p ,14.vol :2007
ام ــا در نقط ــه مقاب ــل ،جمع ــی از دانش ــوران ،در تحقیق ــات جدی ــد زبانش ــناختی خـــود به این
نتیج ــه رس ــیدهاند که واژه «موس ــی» نمیتواند ش ــکل مع ــرب واژه «موش ــیه» ( )moshehدر تورات و
زب ــان عب ــری باش ــد (33.P ,9.vol :2015 ,Botterweck؛ 526.p ,14.vol :2007 ,Skolnik؛ ,Douglas
.)973.p :2011
ُ
وش ــه» در زبان عبری ،بر وزن اس ــم فاعـــل به معنای
از نظ ــر دس ــتور صرفی ،واژه «موش ــیه» یا «م ِ
«الماس ــی» یعن ــی «از آب گیرن ــده» اس ــت؛ در حال ــی که بناب ــر نقل مش ــهور در تورات (ســـفر خروج :2
 )10و ق ــرآن (قص ــص ،)8/وی از آب گرفت ــهش ــد؛ ل ــذا مناس ــبت صرفی اقتض ــا مینمود که اســـم او بر
ْ
ُ
وزن اس ــم مفع ــول در معنای «ال َم ْم ُس ـ ّـو» یعنی «از آب گرفتهش ــده» ذکر میش ــد .بهعبارتی دیگر ،در

ص ــورت اش ــتقاق واژه «موس ــی» از زبان عبری ،ایـــن واژه در تورات باید بهصورت « ِن ْم ِشـــی» از ریشـــه
َ«مش ــا» میآمد و نه «موش ــیه» (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،2صص.)12-11
قرین ــه دیگ ــری ک ــه بط ــان نظ ــر پی ــش را واضحت ــر مینمای ــد ،ن ــگاه تاریخ ــی بـــه ماجـــرای
فرزندخواندگ ــی موس ــی کلی ــم(ع) به دس ــت فرعـــون اس ــت .توضیح آنکه ب ــر طبق آیات قـــرآن ،پس

نک ــه حضرت موس ــی(ع) توس ــط مادر خود و ب ــه امر الهی به رود نیل س ــپرده میشـــود ،خداوند،
از آ 
مه ــر و محب ــت ای ــن نوزاد را در قل ــب فرعون و همس ــرش  -آس ــیه -میافکند تا او برخـــاف دیگران از
مهلک ــه کش ــتار فرزندان ذک ــور نجات یابد (ط ــه .)40-37/آنچه در این داس ــتان اهمیت دارد ،این
اس ــت ک ــه زب ــان دربار و قص ــر فرعون ،زبان مص ــری قدیم ب ــوده و نه زب ــان عبری و بهاحتمـــال قوی،
نامگذاری این وجود مبارک توس ــط فرعونیان صورت پذیرفتهاس ــت .ش ــاهد بر این مدعا آن اســـت
ً
ک ــه اوال ای ــن اس ــم از جمل ــه نامهای ن ــادر در می ــان عبرانی ــان ب ــوده ()529.P ,1.vol :1980 ,Harris؛
ً
ثانی ــا خوی گردنفرازی و اس ــتکباری فرعون هرگز اج ــازه نمیداده که نام چنی ــن فرزندخواندهای از
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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می ــان زبان ــی انتخاب ش ــود که زب ــان ب ــردگان او (زبان عبری) بوده اس ــت.
شگ ــران معاص ــر ،بیشت ــر تمایل داش ــته تا ریش ــه ای ــن واژه را لغت مصـــری بومی
از ایـ ـنرو پژوه 
(مص ــری قدی ــم) بدانن ــد .آنان ب ــر این باورن ــد ک ــه واژه «موس ــی» ،برگرفت ــه از واژه مصـــری « »mesیا
« »mesuبه معنای «پس ــر» یا برگرفته از ریش ــه فعلی « »msyبه معنای «آفریدن ـ هســـتی بخشـــیدن»
اس ــت .طبق ای ــن نظر ،واژه فعل ــی « »mosesبهعنوان یک پس ــوند در اس ــامی مرکب بـــه کار میرفته
و نش ــان از باور مردمان آن زمان در قدرت هستیبخش ــی خدایان خود داش ــته اســـت .دیگر اســـامی
همچ ــون( Amen-moses :فرزن ــد آم ــون)( Ptah-moses ،فرزن ــد پت ــاح)( Thut-moses ،فرزنـــد تات)
و ،...ب هم ــرور زم ــان و در ط ــی ق ــرون بع ــدی ،بر اثر اندیش ــه یکتاپرس ــتی بنیاســـرائیل ،نـــام خدایان
از ابت ــدای نام  Amen-mosesحذف ش ــده و نام «موس ــی» باقی ماندهاس ــت .این ترکیبات ،شـــبیه
ب ــه ترکیب ــات متناظری در زبان فارس ــی همانند مهرداد ،خ ــداداد ،تیرداد و یا در زبـــان عربی همانند
عبداهلل و ...اس ــت (جف ــری1386 ،ش :ص375؛ خزائل ــی1380 ،ش :ص.)616
نچ ــه گفته ش ــد ،دی ــدگاه معیار آن اس ــت که واژه «موس ــی» ،گرفتهشـــده از ریشـــه فعلی
بناب ــر آ 
«م /س /ی» از زب ــان مص ــری قدی ــم ( )Copto-Egyptianبه معن ــای «ولد ـ یل ــد ـ والده» بوده که در
حال ــت مفعول ــی معنای «ولی ــد» (فرزند) میده ــد (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،2ص.)21-11
این ــک ب ــر طب ــق فرضیه خ ــود درب ــاره معرفی یک ــی از وجوه جدی ــد اعجاز ق ــرآن ،آیات متناســـب
مرور میش ــود:
َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ
ً
َ
َ
ین ِلی و لك ل تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نت ِخذه ولدا» (قصص)9/؛
ـ «و قال َ ِت امرأت ِفرعون قرة ع ٍ
َ
«ق َال أ َل ْم ُن َر ّب َك ف َینا َول ً
یدا َو َلب ْث َت ِف َینا ِم ْن ُع ُمر َك ِس ِن َ
ین» (شعراء.)18/
ـ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ً
ً
همانگون ــه که در این دو آیه مش ــخص اس ــت ،دو واژه َ«ول ــدا» و َ«و ِلی ــدا» واژ گان عربی مترادفی
هس ــتند که تناس ــب معنایی آن با وامواژه «موس ــی» که محور و مخاطب این آیات اســـت ،خواننده
را ب ــا وجه جدی ــدی از اعجاز قرآن آش ــنا میکند.

 .2-4تش ــابه و تجان ــس :در اینگون ــه از مناس ــبت ،ع ــاوه بر مش ــابهت از حیث معنا میـــان معنای
َ
وامواژه َعل ــم ب ــا باف ــت قرآن ــی (گون ــه ت ــرادف و تناظ ــر) ،از جه ــت لفظ ــی نی ــز مقارن ــت و مشـــابهت
وی ــژهای حکمفرماس ــت .در ش ــاخه بدی ــع از عل ــم بالغت ،این صنع ــت ادبی را «جناس اشـــتقاق»
از ن ــوع جن ــاس لفظ ــی مینامند (برای اط ــاع بیشتر ر.ک:هاش ــمی1999 ،م :ص ــص.)329-325
َّ
همچنی ــن صنع ــت «تصدی ــر» ی ــا ّ
«رد َ
الص ـ ْـدر» از ُمحس ــنات لفظی ــه در علـــم بالغت را
الع ُج ـ ِـز علـــی
بهعن ــوان یک ــی دیگ ــر از صنای ــع ادب ــی میت ــوان ن ــام ب ــرد ک ــه در آن دو لف ــظ متجانس کـــه دارای
اش ــتقاق یا ش ــبه اش ــتقاق هس ــتند ،در آغاز و پایان یک فقره از س ــخن ،واقع میش ــود و به زیبایی
عب ــارت میافزاین ــد (هم ــان ،ص .)333ا کن ــون ب ــرای توضی ــح بیشت ــر مطل ــب ،در ادامـــه بـــه دو
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نمونه اش ــاره میش ــود:

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

« .1-2-4اس ــماعیل» :ای ــن ن ــام مب ــارک در دوازده آی ــه از ق ــرآن بـ ـهکار رفت ــه اس ــت (صـــدری،
1431ق :ص .)210واژه «اس ــماعیل» ک ــه ب ــه گونهه ــای دیگ ــر «اس ــمعیل»« ،اســـمعین» و
«اش ــمائیل» نی ــز رای ــج اس ــت ،از واژههایی بهش ــمار مـ ـیرود که عم ــوم لغویان ب ــه اعجمی بودن
آن تصری ــح کردهاند (خفاج ــی1418 ،ق :ص47؛ جوالیقی1419 ،ق :ص12؛ واعظزاده خراســـانی
وهم ــکاران1428 ،ق :ج ،2ص ــص .)338-337در ای ــن میان ،گروه ــی آن را «مطیـــع اهلل» معنا
نمودهان ــد ،ب ــدون اینک ــه توضیحات ــی ُمکف ــی در حیط ــه زبانشناس ــی دهن ــد (فیروزآبـــادی،
1415ق :ج ،3ص545؛ َز بی ــدی1414 ،ق :ج ،14ص360؛ خفاج ــی1418 :ق ،ص .)47گرچـــه
ای ــن معن ــا ،اطاع ــت هم ــراه ب ــا ِحل ــم وی در جری ــان قربان ــی را در اذه ــان تداع ــی میکنـــد ،فاقد
مس ــتندات زبانش ــناختی و لغ ــوی اس ــت.
َ
برخ ــی دیگر بهدرس ــتی ،این واژه را مع ــرب واژه «یش ــمعیل» ( )Yishma’elدر زبان عبری و مرکب
از فع ــل ْ
«یش ـ َـمع» ( )Yishmaب ــه معن ــای «یس ـ َـم ُع» در زبان عرب ــی و اس ــم «إی ــل» (‘ )elاز کهنترین
نامه ــای خداون ــد دانس ــتهاند (بغ ــوی1420 ،ق :ج ،1ص165؛ مصطف ــوی1430 ،ق :ج ،1صص-96
97؛ حاجمنوچه ــری1367 ،ش :ج ،8ص .)628نویس ــنده کت ــاب تفس ــیر روحالمعان ــی نیـــز ضمـــن
َ
اش ــاره به معن ــای اول ،به توضی ــح و تثبیت معن ــای دوم میپردازد« :اس ــماعیل َعل ــم اعجمی قیل:
ً
معن ــاه بالعربی ــه مطیع اهلل و حکی أن ابراهی ــم(ع) کان یدعو أن یرزقه اهلل تعالی ولدا و یقول :ـ ِاســـمع
َ
إی ــل ـای اس ــتجب دعائ ــی ی ــا اهلل فلم ــا رزق ــه اهلل تعال ــی ذل ــک س ـ ّـماه بتلک الجمل ــه ( »...آلوســـی،
1415ق :ج ،1ص.)378
نظی ــر همین معنا را نویس ــنده الجامع الحکام القرآن نیز یادآور ش ــده اس ــت (قرطبی1364 ،ش:
ج ،2ص.)126

بنابراین ،س ــخن درس ــت آن اس ــت که این ن ــام نیز نظی ــر نامهای دیگ ــری همچون :إســـرائیل،
جبرائی ــل و میکائی ــل -ک ــه دارای پس ــوند «إی ــل» هس ــتند -ریش ــه عبری داش ــتهباشـــد .همچنین
ش ــواهدی از ت ــورات و کتیبههای کشفش ــده نی ــز همین معن ــا را تصدیق میکند (عهد عتیق/ســـفر
پیدای ــش1387 ،ش11 ،16 :؛ جف ــری1386 ،ش :ص.)124
از آنج ــا ک ــه کاربرد فعل مضار ع به معنای اس ــم فاعل در زبان عبری ،امری رایج اســـت ،معنای
وامواژه «اس ــماعیل» در زب ــان عرب ــیُ ،
ـمیع» یا «س ـ ٌ
«اهلل س ـ ٌ
ـمیع ه ــو اهلل» در معنای تقریـــری آن پس
د ب ــود (ابوس ــعده ،1994 ،ج ،1ص .)284نکته قابل
از اس ــتجابت دع ــای حض ــرت ابراهیم(ع) خواهـ ـ 
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توج ــه اینک ــه ع ــدهای خواس ــتهاند تا معان ــی فاعل ــی و مفعول ــی از حیث ش ــنیدن را به خـــود وجود
حضرت اس ــماعیل(ع) منتس ــب س ــازند و وجه تس ــمیه این نامگذاری را از این طریق تبیین نمایند؛
ام ــا بر خواننده فهیم آش ــکار اس ــت ک ــه این وجه ،خال ــی از تکلف نیس ــت (برای اطـــاع بیشتر ر.ک:
واعظزاده خراس ــانی1428 ،ق :ج ،2ص.)354
ا کن ــون میت ــوان ای ــن تناس ــب اعجازگ ــون از نوع تش ــابه و تجان ــس را که فراتـــر از تـــرادف و تناظر
اس ــت ،در دو آی ــه زیر مش ــاهده نمود:
ُ ّ َُ
ََ
َ
ْ
َ
ْ َ ْ ُ َّ َّ
َ
َ
َ
َ
ـــاء»
ل ال ـ ِـذی َوه ـ َـب ِل ــی عل ــى ال ِك َب ـ ِـر ِإ ْس ـ َـم ِاعیل َو ِإ ْس ـ َـحاق ِإ ّن َر ّ ِب ــی لس ِـــمیع الدع ِ
ـ «الحم ــد ِ

(ابراهی ــم)39/؛
ُ ْ
ُ ْ َ َ َ َ َْ
ْ َ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ َّ َ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ّ
یت و ِإس ــم ِاعیل ربن ــا تقبل ِمن ــا ِإنك أنت الس ِـــمیع الع ِلیم»
ـ َ«و ِإذ ْیرف ـ ُـع ِإب َر ِاهی ــم القو ِاع ــد ِم ــن الب ِ
(بقره.)127/

توضی ــح آنکه در این دو آیه ،مش ــابهت تام ــی هم از حیث معنا و بلکه فرات ــر از آن از جهت لفظی
بی ــن معن ــای وامواژه «اس ــماعیل» با واژه عربی «س ــمیع» وج ــود دارد که ظهور این وجـــه از اعجاز را
بیش از پیش روش ــن مینماید.
« .2-2-4زکری ــا» :ن ــام ای ــن پیامب ــر اله ــی در هف ــت آیه ق ــرآن تکرار ش ــدهاس ــت (صـــدری1431 ،ق:
ُ
ص901؛ قرش ــی1371 ،ش :ج ،3ص .)164فرهنگه ــای عرب ــی و حتی کت ــاب واژگان دخیل در قرآن
مجی ــد ( )FVQاث ــر آرتور جفری ،اطالعات زبانشناس ــی چندان ــی درباره ای ــن واژه در اختیار خواننده
ق ــرار نمیدهن ــد .آث ــار یادش ــده ،تنها ب ــه این مطلب بس ــنده نم ــوده ک ــه ای ــن واژه ،واژهای أعجمی
َ
و مع ــرب اس ــت ک ــه ب ــه گونهه ــای مختل ــف َ«زک ـ ِـری»« ،زکری ــاء» و «زکریا» ثبت و ضبط شـــده اســـت
(اب ــن ُدری ــد1988 ،م :ج ،2ص708؛ خفاج ــی1418 ،ق :ج ،1ص167؛ مدنی1384 ،ش :ج ،8ص45؛
جوالیق ــی1419 ،ق :ص87؛ جف ــری1386 ،ش :ص .)229در ای ــن میان ،نویس ــنده کتاب التحقیق،
ُ
یذک ُـــر ُه ُ
اهلل» (مصطفوی،
ضم ــن نق ــل از قام ــوس مقدس ،ب ــر این باور اس ــت که «زکری ــا» یعنی َ«م ــن

1430ق :ج ،4ص .)351برخ ــی دیگ ــر نی ــز ضمن تأیید این معن ــا ،آن را واژهای عبری دانســـتهاند که
در ای ــن زبان« ،زاخ ــاری» نامیده میش ــود (خزائل ــی1380 ،ش :ص.)349
ََ
العل ــم األعجم ــی ف ــی الق ــرآن نیز مب ــدأ اش ــتقاق ای ــن واژه را از زب ــان عبـــری میداند و
نویس ــنده
توضیح ــات س ــودمندی در مورد س ــاخت ای ــن واژه و معن ــای آن و چگونگی تح ــول آن از زبان عبری
َ
ب ــه عرب ــی میده ــد .طبق ای ــن نظ ــر ،واژه «زکریا» ک ــه در زب ــان عب ــری«ِ ،زخ ْری ــا» خوانده میشـــود،
مرک ــب از دو ج ــزء «زک ــر» و «ی ــا» اس ــت .در م ــورد ج ــزء اول یعنی «زک ــر» باید گف ــت که معادل ریشـــه
«ذ ک ــر» در عرب ــی ب ــوده ک ــه در آن اب ــدال ص ــورت پذیرفته اس ــت .در م ــورد ج ــزء دوم یعنی «یـــا» نیز
میت ــوان گفت که ش ــکل مختصر ْ
«یه َوا»( ،اس ــم خدای س ــبحان در زب ــان عبری) به شـــمار میرود؛
زب ــان عب ــری ،واژهها اعرابگ ــذاری نمیش ــوند ،نمیتوان بهطور قط ــع و یقین در باب اعـــراب فاعلی
ی ــا مفعول ــی «اهلل» در ای ــن عب ــارت اظهارنظ ــر نمـــود .همانگون ــه که پی ــش از ای ــن در نقـــل دو تن از
لغوی ــان و اعالمنویس ــان گذش ــت ،عالم ــان اهل کتاب ،معن ــای فاعلی را ب ــر معن ــای مفعولی ترجیح
ُ
یذک ـ ُـر ُه ُ
اهلل» (ابوس ــعده1994 ،م :ج،2
داده و ای ــن واژه را چنی ــن معن ــا نمودهاند« :زکریـــا» أی «الذی
صص.)229-228
ظاه ــرامستمس ــک این گروه ،استش ــهاد ب ــه عبارتی در عهد جدید اس ــت ک ــه در آن ذکر خدا به
هم ــان اس ــتجابت دع ــای حض ــرت زکری ــا(ع) در ماجرای بش ــارت به تول ــد حضرت یحیی(ع) تفســـیر
میش ــود (عه ــد جدید/انجیل لوق ــا1887 ،م :ص.)116
َ ْ ُُ
ای ــن نظ ــر ت ــا حدود زی ــادی درس ــت مینماید ،ام ــا وقتی مف ــاد این تفس ــیر را ب ــر آیـــه «فاذ كرو ِنی
َُْ ُ
أذ ك ْرك ـ ْـم» (بقره )152/عرض ــه میکنیم ،متوجه خواهیمش ــد که تبیین دقیقتری نی ــز میتوان آورد.
توضی ــح آنک ــه طب ــق این آی ــه ،ذ ک ــر و توجه وی ــژه خداوند به بن ــده خویش ،مس ــبوق به ذکـــر خدا از
س ــوی بنده اس ــت .لذا مناسـ ـبتر آن اس ــت که گفته ش ــود «ذ ک ــر اهلل» در معنای «زکریـــا» در معنای
مفعول ــی «اهلل» چنی ــن معن ــا میش ــود« :ذا ک ـ ُـر َ
اهلل»؛ بهعبارت ــی دیگ ــر ،پ ــس از ذ ک ــر خ ــدای متعال از
جان ــب حضرت زکریا ،هم خواس ــته او اجابت ش ــده و هم خداوند در ابتدای س ــوره مریم ،اینچنین
َ
ْ
ب ــه عظم ــت از او یاد میکن ــد« :كهیعص * ِذ ك ـ ُـر َر ْح َم ِت َر ّ ِب َك َع ْب ـ َـد ُه َزك ِری ــا» (مریم.)2-1/
ُ
ََ
ک َ
رحمة ّرب َ
عبد ُه ذا ِک َر اهلل».
با این توضیحات ،گویا آیه اینچنین معنا میدهد« :ذ ک َر ْت
ِ
همانگون ــه ک ــه در ای ــن عبارت مش ــخص اس ــت ،بی ــن دو واژه «ذ ک ــر» و معن ــای اصلـــی وامواژه
«زکری ــا» یعن ــی «ذا ک ــر اهلل» یک تناس ــب ش ــگرف از نوع مجانس ــت برقرار اس ــت (ابوســـعده1994 ،م:
ج ،2ص ــص.)232-227

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

ل ــذا در ی ــک جمعبن ــدی« ،زکری ــا» را در زب ــان عرب ــی میتوان «ذ ک ــر اهلل» معنا نم ــود .از آنجـــا که در

27

َ
 .3-4تقاب ــل و تخالف :در گونه س ــوم از انواع مناس ــبات میان معانی وامواژگان َعلـــم با بافت قرآنی،
ً

اصوال
ب ــه صنع ــت ِطب ــاق در عل ــم بالغت و زیرشـــاخه ُمحس ــنات معنوی ــه در علم بدیـــع میرســـیم.
تقاب ــل و تض ــاد می ــان دو معن ــا ،از زم ــره مواردی اس ــت ک ــه بر زیبای ــی و ظراف ــت ســـخنان ادیبانه و
حکیمان ــه میافزاید .قرآن نیز از این اس ــلوب در جهت زیباس ــازی و تأثیرگ ــذاری بیشتر بر مخاطب،
فراوان س ــود جس ــتهاس ــت (ب ــرای مطالع ــه نمونهه ــای قرآن ــی ر.ک:هاش ــمی1999 ،م :صص-303
.)304
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در این مجال ،برای پرهیز از اطاله کالم ،به ذکر یک نمونه از وامواژگان قرآنی ا کتفا میشود:
ً
ََ
ٌ
«عاد» و «عـــادا» در مجموع 24
 .1-3-4ع ــاد :ای ــن واژه به ش ــکل علم آن در قالب س ــه نوع «ع ــاد»ٍ ،
مرتبه در قرآن تکرار ش ــده اس ــت (صدری1431 ،ق :صص .)1039-1038متأس ــفانه اظهارنظر زیادی
گن ــگاران و لغوی ــان در م ــورد عربی ی ــا اعجمی بودن ای ــن واژه دیده نمیشـــود .از نگاه آنان،
از فرهن 
ُ
ََ
ای ــن موض ــوع قطعی اس ــت که ای ــن واژه در ش ــکل علم آن ،ن ــام قبیلـ ـهای از اعراب اولی و منســـوب
ب ــه ش ــخصی ب ــه این ن ــام (عاد بن ع ــوص بن ارم بن س ــام بن ن ــوح) اس ــت (حمیـــری1420 ،ق :ج،7
ص4819؛ فیوم ــی1414 ،ق :ص .)436پیامب ــر ای ــن ق ــوم ،حض ــرت هود(ع) ب ــوده که در شـــهر إرم یا
احق ــاف ،آن ــان را ان ــذار مینمودهاس ــت .مفس ــران و لغوی ــان در تعدد ی ــا عد م تعدد مصـــداق چنین
نام ــی (واح ــد ی ــا تثنیه) ب ــر ق ــوم و قبیلهای خ ــاص ،اتفاقنظ ــر ندارند؛ اما آنچه ُمســـلم اســـت ،این
خواه ــدب ــود که به لح ــاظ مباحث زبانشناس ــی ،با توجه به قدم ــت زمانی این قـــوم در طول تاریخ
ن نوح ،ا گر بتوان ریشـ ـهای از این واژه را در زبانهای ســـامی
و منش ــعب ش ــدن آنان از نس ــل س ــام ب 
ُ
پی ــش از زبان عربی جس ــتجو نم ــود ،آنگاه بهطور قاطع ،ب ــر عجمه بودن ای ــن واژه در قرآن میتوان
حک ــم ک ــرد .البته این اش ــکال باید پیش ــاپیش پاس ــخ داده ش ــود که در ص ــورت أعجمی بـــودن این
َ
واژه َعل ــم ،عل ــت وج ــود تنوی ــن در کاربرده ــای قرآنی ای ــن واژه را باید در س ــه حرفی بـــودن این واژه
و س ــا کن ب ــودن ح ــرف وس ــط آن کاوش نمود؛ نظی ــر واژگان دیگری همچ ــون نوح و لـــوط (ابوحیان
نح ــوی1393 ،ش :صص.)34-33
ً
گرچ ــه أعجمی ی ــا عربی ب ــودن واژه «هود» ،مح ــل اختالف اس ــت ،ظاهرا این تشـــکیک در مورد
واژه «عاد» ،مس ــتقر نیس ــت و واژه اخیر ،واژهای أعجمی محس ــوب میشود (قرطبی1364 ،ش :ج،7
ص .)236همچنی ــن ش ــواهدی در دس ــت اس ــت که نش ــان میدهد ریش ــه «عـــاد» در زبـــان آرامی ـ
عب ــری ،در معنای «خل ــود» و «ابد» بهکار رفتهاس ــت (ابوس ــعده1994 ،م :ج ،1ص.)240
س ــپس همی ــن معنا با ان ــدک تفاوتی به زب ــان عربی نیز راه یافت ــه و لذا عربزبانان ،بنای اســـتوار
ٌ
ٌ
َ ٌ
عادی ــة» مینامند (فیومی،
«ب ٌئر ِ
و چ ــاه محک ــم و پر آب را که گمان زوال آن نیس ــت« ،بن ــاء عادیة» یا ِ

1414ق :ص436؛ مصطف ــوی1430 ،ق :ج ،8ص .)306همچنی ــن اس ــت واژهه ــای «العـــاده»،
«إع ــاده» و س ــایر مش ــتقات این واژه در زب ــان عربی (در حالت ُمتص ــرف) که در تمام ــی آنها نوعی از
َ
تک ــرر و پیوس ــتگی زمان ــی نهفتهاس ــت؛ بنابراین با این توضیح ــات ،میتوان ادعا نمود کـــه واژه َعلم
«ع ــاد» ،واژهای دخی ــل اس ــت .ا کن ــون در جهت تبیین وج ــه اعجاز ق ــرآن در مورد برقراری تناســـب
َ
معان ــی وامواژگان َعل ــم ،آیات زیر مطالعه میش ــود:
َ َ
ُ ُ ً َ
ـ َ«و َأ َّم ــا َع ـ ٌ
ـاد َف ُأ ْهل ُكوا بریح َص ْر َصر َ
یة * َس ـ َّـخ َرها َع َلیه ْم َس ـ ْـب َع َلیال َو َث َ
ـــوما ف َت َرى
یام حس
أ
یة
ن
ا
م
ت
ا
ع
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ََ ِ ِ ٍ
َ ْ
َ
َ ّ
ْال َق ْو َم ف َ
یه ــا َص ْر َعى كأن ُه ْم اعجاز نخ ـ ٍـل خ ِاو ٍیة» (حاقه)8-6/؛
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ً ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
ـ «و أنه أهلك عادا الولى* و ثمود فما أبقى» (نجم.)51-50/
ـبت میان بافت آیات ب ــا معنای اصلی وامواژه «عاد» ،به ســـبب
«عاد» ،ترس ــیم میش ــود .این مناس ـ ِ
بهکارگی ــری صنع ــت «طباق» در آیات اس ــت .توضی ــح آنکه خداون ــد در جهت ابطال پنـــدار گروهی
ک ــه به دلی ــل برخورداری از ش ــرایط خاص جس ــمانی یا اس ــتحکام بناه ــای س ــاختمانی و ...خود را
جاودان ــه میانگارن ــد ،داس ــتان هال ک ــت ق ــوم ع ــاد را َم َثل میزند ک ــه بر اثر ع ــذاب الهـــی ،هیچ اثری
از آن ــان ب ــر روی زمی ــن باق ــی نمان ــد .تقابل می ــان بافت ای ــن آیات ب ــا معن ــای وامواژه «عـــاد» در دو
کلیـ ـدواژه «ع ــدم بق ــا» و «خلود» مش ــاهده میشـــود که ب ــر زیبای ــی و تأثیرگ ــذاری آن میافزاید.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در ای ــن پژوه ــش ،پس از بیان پ ــارهای از مقدم ــات در زمینه آش ــنایی با واژگان دخیـــل در قرآن
از منظر دانش ــوران مس ــلمان و خاورپژوهان ،تمرکز کار بر روی اس ــامی َع َلم ُم ّ
عرب ق ــرار گرفت .آنگاه
َ
ضم ــن برش ــماری انواع اس ــامی َعلم در قرآن ،گونهشناس ــی انواع مناس ــبات در ح ــوزه معنای اصیل
َ
وامواژگان َعل ــم ب ــا بافت معنایی آیات ،بهطور تفصیل انجام ش ــد .در این جهت ،پنج واژه از اســـامی
َ
َعل ــم قرآن ــی بهعنوان نمونه انتخ ــاب گردید« :نوح»« ،موس ــی»« ،اس ــماعیل»« ،زکریا» و «عاد».
نتای ــج تحقی ــق نش ــان میدهد ک ــه ف ــار غ از بهکارگی ــری ی ــا ع ــدم اس ــتفاده از واژگان أعجمی در
َ
زب ــان ق ــرآن ،همگان ب ــر وجود اس ــامی َعلم أعجم ــی در قرآن همداس ــتاناند .گرچ ــه غیرعربی بودن
ای ــن کلم ــات بر س ــاختار متقن ق ــرآن در قالب زبـــان عربی لطمـ ـهای وارد نمیس ــازد ،با وجـــود این،
نظریـ ـهای در دوران معاص ــر ش ــکل گرفته که ب ــر مبنای آن ،ب ــه وجود مناس ــبتهای معنایی ظریف
و لطیف ــی بی ــن معن ــای اصلی ای ــن وامواژگان با باف ــت قرآنی میتوان پ ــی برد که هرگ ــز از روی اتفاق
گن ــگاران در زمینه
نخواه ــد بود .ای ــنرویکرد نو به مقول ــه اعجاز ،میتواند عالوه بر رش ــد فهم فرهن 

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

ب ــا مالحظ ــه این آی ــات ،تصوی ــری اعجازگون ــه مبتنی ب ــر فض ــای بالغی آی ــات و معنـــای واژ گانی
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دان ــش واژهشناس ــی و تالش آن ــان در جهت تکمیل ظرفیته ــای مغفول ،پژوهشگـــران علوم قرآنی
را در جه ــت تصدی ــق بی ــش از پی ــش ای ــن کت ــاب آس ــمانی و درس ــتی انتس ــاب آن به خداونـــد یاری
ُ
رس ــاند؛ اثب ــات ای ــن نظریه میتواند ب ــا وجه اعج ــاز قرآن از ناحی ــه آورن ــده آن (پیامبر امـــی) ،ارتباط
نزدیک ــی پی ــدا نمای ــد؛ بهگونـ ـهای که پ ــس از پذی ــرش امی ب ــودن آن حض ــرت ،محـــال مینماید که
ش ــخصی اینچنی ــن بتوان ــد آنچنان ب ــر معانی وامواژگان مس ــلط باش ــد ک ــه آن معانـــی را در قالب
الفاظ ــی چند از زبان عربی بریزد و در اس ــلوبی متقن و سرش ــار از بالغت ،ب ــه مخاطب خویش عرضه
نمای ــد؛ ل ــذا توجه توأم ــان به ای ــن ظرافتهای س ــاختاری در کنار مفه ــوم اصلی ،امری ُمســـتصعب
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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محس ــوب میش ــود که البته صدور آن از س ــاحت بش ــری مس ــتحیل اس ــت؛ بنابراین هـــر پژوهشگر
منصف ــی ،اذع ــان خواه ــد نمود که ای ــن کتاب ،کتابی الهی و س ــندی بر رس ــالت پیامبـــر خاتم(ص)
محس ــوب میشود.
فهرست منابع:
1 .1قرآن کریم.
2 .2عهد جدید1887( ،م) ،انجمن سلطنتی لندن ( ،)Royal Societyاصفهان.
3 .3عهد عتیق1387( ،ش) ،مترجم :پیروز ،سیار ،نشر نی ،تهران.
4.4آلوس ــی ،سید محمود1415( ،ق) ،روح المعانی فی تفس ــیر القرآن العظیم ،محقق :علی ،عبدالباری
عطیه ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
5.5آذرنوش ،آذرتاش1374( ،ش) ،راههای نفوذ فارس ــی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،توس ،تهران.
6.6آذرن ــوش ،آذرت ــاش و هم ــکاران1390( ،ش) ،وا کاوی و معادلیاب ــی تع ــدادی از واژ گان ق ــرآن کریـ ـم،
جه ــاد دانش ــگاهی ،تهران.

ّ
7.7ابن ُدرید ،محمد بن حسن1988( ،م) ،جمهره اللغه ،دارالعلم للمالیین ،بیروت.

8.8ابن س ــیده ،عل ــی ب ــن اس ــماعیل1421( ،ق) ،المحک ــم و المحیط األعظـ ـم ،محقـــق :عبدالحمید،
هن ــداوی ،دارالکت ــب العلمی ــه ،بیروت.

ّ
9.9اب ــن ف ــارس ،احم ــد1404( ،ق) ،معج ــم مقایی ــس اللغـ ـه ،محق ــق :عبدالس ــام ،محمـــد هـــارون،

مکت ــب األع ــام االس ــامی ،قم.
1010ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( ،ق) ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت.
1111ابوالفتوح رازی ،حس ــین بن علی1408( ،ق) ،روض الجنان و روح الجنان ،محققان :محمدجعفر،
یاحقی و محمدمهدی ،ناصحی ،بنیاد پژوهشهای آس ــتان قدس رضوی ،مشـــهد.

1212ابوحی ــان نح ــوی ،محم ــد ب ــن یوس ــف1393( ،ش) ،الهدای ــه ف ــی النحـ ـو ،محقـــق :حســـین،
ش ــیرافکن ،نصای ــح ،ق ــم.

ّ ً
ََ
ُ 1313
مفسرا بالقرآن ،دارالهالل ،مصر.
العلم األعجمی فی القرآن
ابوسعده ،محمود1994( ،م)،

1414ازهری ،محمد بن احمد1421( ،ق) ،تهذیب اللغه ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.
1515باقالنی ،محمد بن طیب1371( ،ق) ،اعجاز القرآن ،محقق :احمد ،صقر ،دارالمعارف ،مصر.
1616بحرانی ،سید هاشم1374( ،ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،موسسه بعثه ،قم.
1717بستانی ،فواد افرام1375( ،ش) ،فرهنگ ابجدی ،اسالمی ،تهران.
1818بغوی ،حس ــین ب ــن مس ــعود1420( ،ق) ،معال ــم التنزیل فی تفس ــیر الق ــرآن ،محق ــق :عبدالرزاق،
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المه ــدی ،دار إحی ــاء التراث العرب ــی ،بیروت.

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

1919جرجان ــی ،عبدالقاه ــر1989( ،م) ،دال ئ ــل االعج ــاز ،محق ــق :محم ــود ،محم ــد شـــا کر ،مکتبـــه
الخانج ــی ،قاه ــره.
2020جفری ،آرتور1386( ،ش) ،واژههای دخیل در قرآن مجید ،مترجم :فریدون ،بدرهای ،توس ،تهران.
2121جوالیق ــی ،اب ــو منص ــور1419( ،ق) ،المع ــرب م ــن ال ــکالم االعجم ــی علی ح ــروف المعجـ ـم ،محقق:
خلیل ،عم ــران المنص ــور ،دارالکت ــب العلمی ــه ،بیروت.
2222جوه ــری ،اس ــماعیل ب ــن حم ــاد1376( ،ق) ،الصح ــاح ،محق ــق :احم ــد ،عبدالغفـــور عطـــار،
دارالعل ــم للمالیی ــن ،بی ــروت.
2323ح ــاج منوچهری ،فرام ــرز1367( ،ش) ،اس ــماعیل(ع) ،دایره المع ــارف بزرگ اس ــامی ،مرکز دایره
المع ــارف بزرگ اس ــامی ،تهران.
2424حس ــینی زاده ،س ــید عبدالرس ــول1388( ،ش) ،پژوهش ــی در واژ گان دخی ــل در ق ــرآن ،معرف ــت،
ش ــماره  ،136ص ــص .106-99
2525حمی ــری ،نش ــوان ب ــن س ــعید1420( ،ق) ،ش ــمس العل ــوم ،محق ــق :مطه ــر ب ــن علـــی اریانـــی و
دیگ ــران ،دارالفک ــر ،دمش ــق.
2626خزائلی ،محمد1380( ،ش) ،أعالم قرآن ،امیرکبیر ،تهران.
2727خطاب ــی ،حم ــد بن محم ــد1968( ،م) ،بیان اعجاز القرآن (چاپ ش ــده در ضمن ثالث رس ــائل فی

اعج ــاز الق ــرآن) ،محققان :محمد ،خل ــف اهلل و محمد ،زغلول س ــام ،دارالمعارف ،قاهره.
2828خفاج ــی ،احمد ب ــن محمد1418( ،ق) ،ش ــفاء الغلیل فیما ف ــی کالم العرب م ــن الدخیل ،محقق:
محمد ،کش ــاش ،دارالکت ــب العلمیه ،بیروت.
2929دش ــتی ،سید محمود1383( ،ش) ،اعالم قرآن ،دایره المعارف قرآن کریم ،بوستان کتاب ،قم.

3030دوبل ــوا ،فرانس ــوا1382( ،ش) ،نق ــدی ب ــر کت ــاب قرائ ــت آرامی -س ــریانی ق ــرآن ،مترجـــم :مرتضی،
کریمینی ــا ،ترجم ــان وح ــی ،ش ــماره  ،14ص ــص .128 -120
3131راغب اصفهانی ،حس ــین بن محم ــد1412( ،ق) ،مفردات الفاظ الق ــرآن ،محقق :صفوان ،عدنان
داوودی ،دارالقلم ،بیروت.
3232رافعی ،مصطفی صادق1973( ،م) ،اعجاز القرآن و البالغه النبویه ،دارالکتاب العربی ،بیروت.
3333رمان ــی ،عل ــی بن عیس ــی1968( ،م) ،النکت فی اعج ــاز القرآن (چاپ ش ــده در ضمن ثالث رس ــائل

ف ــی اعجاز الق ــرآن) ،محققان :محم ــد ،خلف اهلل و محمد ،زغلول س ــام ،دارالمعـــارف ،قاهره.
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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3434ریپی ــن ،ان ــدرو1382( ،ش) ،واژ گان دخی ــل و تعیین زب ــان خارجی آنها در تفس ــیر ق ــرآن ،مترجم:
مرتض ــی ،کریمینی ــا ،ترجمان وحی ،ش ــماره  ،13ص ــص .53-39
3535زبی ــدی ،محم ــد ب ــن محم ــد مرتض ــی1414( ،ق) ،ت ــاج العروس م ــن جواه ــر القام ــوس ،محقق:
عل ــی ،ش ــیری ،دارالفک ــر ،بیروت.
3636زروق ،حسین1415( ،ق) ،جهود االمه فی االعجاز البیانی للقرآن الکریم ،دارالسالم ،قاهره.
ب ،موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ،تهران.
3737زمخشری ،محمود1386( ،ش) ،مقدمه االد 
3838ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1407( ،ق) ،الکشاف ،دارالکتاب العربی ،بیروت.
3939س ــبحانی ،جعف ــر1412( ،ق) ،االلهی ــات عل ــی ه ــدی الکت ــاب و الس ــنه و العق ــل ،المرکـــز العالمـــی
للدراس ــات االس ــامیه ،قم.
4040سیوطی ،جالل الدین1421( ،ق) ،االتقان فی علوم القرآن ،دارالکتاب العربی ،بیروت.
4141ص ــدری ،محم ــد جعف ــر1431( ،ق) ،المعج ــم المفه ــرس اللف ــاظ الق ــرآن الکری ــم (حس ــب ح ــروف

الکلم ــات) ،مکتب ــه الس ــهروردی للدراس ــات و النش ــر ،ته ــران.
4242طریح ــی ،فخرالدی ــن1375( ،ش) ،مجم ــع البحریـ ـن ،محق ــق :احم ــد ،حســـینی اشـــکوری،
مرتض ــوی ،ته ــران.
4343طناحی ،محمود محمد1994( ،م) ،مقدمه بر من اعجاز القرآن فی اعجمی القرآن ،دارالهالل ،مصر.
4444عاملی ،جعفرمرتضی1415( ،ق) ،الصحیح من سیره النبی االعظم ،دارالهادی ،بیروت.
4545عیوضی ،حیدر1396( ،ش) ،درآمدی بر زبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات ،دارالحدیث ،قم.
4646فخ ــر رازی ،محم ــد ب ــن عم ــر1406( ،ق) ،نهایه االیج ــاز فی درای ــه االعجاز ،محقق :بکری ،شـــیخ
امی ــن ،دارالعلم للمالیی ــن ،بیروت.
4747ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1411( ،ق) ،مفاتیح الغیب ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
4848ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)1420( ،مفاتیح الغیب ،دار احیاء تراث العربی ،بیروت.

4949فراهیدی ،خلیل بن احمد1409( ،ق) ،کتاب العین ،هجرت ،قم.
5050فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب1415( ،ق) ،القاموس المحیط ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
5151فیومی ،احمد بن محمد1414( ،ق) ،المصباح المنیر ،دارالهجره ،قم.
ُ
5252قرشی ،علی ا کبر1371( ،ش) ،قاموس قرآن ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
5353قرطبی ،محمد بن احمد1364( ،ش) ،الجامع الحکام القرآن ،ناصر خسرو ،تهران.
5454کریمینیا ،مرتضی1382( ،ش) ،مس ــئله تاثیر زبانهای آرامی و س ــریانی در زبان قرآن ،نشـــر دانش،
شماره  ،107صص .56-45
5555ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1392( ،ش) ،زبان قرآن ،تفسیر قرآن (مجموعه مقاالت قرآنپژوهی غربیان) ،هرمس ،تهران.
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5656کلینی ،محمد بن یعقوب1429( ،ق) ،الکافی ،دارالحدیث ،قم.

َ
واکاوی اعجاز قرآن در تحلیل مناسبت میان بافت قرآن با معانی وامواژگان َعلم

5757مجتبای ــی ،فت ــح اهلل ،تفضل ــی ،احم ــد و صم ــد موح ــد1367( ،ش) ،آدم ،دایره المع ــارف بزرگ

اسالمی .
5858مدنی ،علی خان بن احمد1384( ،ش) ،الطراز االول ،موسسه آل البیت إلحیاء التراث ،مشهد.
5959مش ــکور ،محم ــد ج ــواد1357( ،ش) ،فرهن ــگ تطبیق ــی عر ب ــی ب ــا زبانهای س ــامی و ایرانـ ـی ،بنیاد
فرهن ــگ ای ــران ،تهران.
6060مصطفوی ،حسن1430( ،ق) ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
6161معرفت ،محمد هادی1415( ،ق) ،التمهید فی علوم القرآن ،اسالمی ،قم.
6262مقاتل بن س ــلیمان1423( ،ق) ،تفس ــیر مقاتل بن س ــلیمان ،محقق :عبداهلل ،محمود شـــحاته،
دار إحیاء الت ــراث العربی ،بیروت.
6363ملک ــی میانج ــی ،محم ــد باق ــر1393( ،ش) ،نفح ــات م ــن عل ــوم الق ــرآن ،تنظیم :ســـید فاضل،
رض ــوی ،محق ــق :مرتض ــی ،اع ــدادی خراس ــانی ،والیت ،مش ــهد.
6464نجفی اس ــداللهی ،س ــعید و زهرا نهاوندی1393( ،ش) ،تعریب ،دانش ــنامه جهان اس ــام ،بنیاد
دایره المعارف اس ــامی ،تهران.

6565واع ــظ زاده خراس ــانی ،محمد و هم ــکاران1428( ،ق) ،المعجم ف ــی فقه لغه القرآن و س ـ ّـر بالغته،

مجمع البحوث االس ــامیه ،مشهد.
6666هاش ــمی ،س ــید احم ــد1999( ،م) ،جواه ــر البالغـ ـه ،محق ــق :یوس ــف ،الصمیلـــی ،المکتبـــه
العصری ــه ،بی ــروت.
نش ــناختی واژههایی از ق ــرآن کریم ،پژوهشـــگاه علوم
6767هدای ــت ،ش ــهرام1384( ،ش) ،بررس ــی زبا 
انس ــانی و مطالعات فرهنگ ــی ،تهران.
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