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ویژه  ادعاهای  است که خاورشناسان  مباحثی  در شمار  قرآن  دربارزبان  بیان کرده  ةای  ایدة  آن  واقع  در  اند. 

ای در بحث زبان هم مطرح شده و برخی دانشمندان  های مقدس به گونهاقتباس قرآن از عهدین و دیگر کتاب

را صرفاً اقتباسی از کتاب مقدس  قرآن  آلفونس مینگاناغربی به غیر اصیل بودن زبان عربی قرآن اعتقاد دارند. 

زبان سریانی نقش مهمی در مبادی اسالم داشته و فرهنگ واژگانی و دستور زبان عربی  ،کنددانسته و ادعا می 

 که  خوانش سیرو آرامی از قرآنبا عنوان  کریستف لوگزنبرگ نیز در کتابی نشأت گرفته است.  قرآن از سریانی

میالدی منتشر شده، آرامی بودن زبان قرآن را مطرح کرده است. این جستار با تتبع در   21  ة سد  ةر آستان د

نشان داده که زبان   ،شناختی یافت شده به زبان عربیشناختی و باستانشناسان عرب و آثار کتیبهمطالعات زبان

عربی پیش از ظهور اسالم در جزیره العرب وجود داشته و البته قرآن کریم موجبات اعتال و تکامل این زبان را 

 وجود آورده است. ه ب 

   واژگان کلیدی 

 .نگانایم ،لوگزنبرگ  ، زبان عربی میقرآن کرخاورشناسان، 
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   ه سئل بیان م مقدمه و   .1

های فراوانی را ایجاد بحث   ،خاورشناسان زبان قرآن هم در میان مسلمانان و هم در بین    

، از مواردی  استگاه پیدایی و تطور زبان  عربیدرواقع عربی بودن زبان قرآن و خ.  کرده است

دیدگاه آن  دربارة  مختلف  دانشمندان  که  کردهاست  ارائه  مختلفی  آیات های  در  قرآن  اند. 

ران قرآن و  مختلفی تصریح و تأکید کرده که این کتاب شریف به زبان عربی نازل شده و مفس 

، برخی  در مقابلاند. شناسان عرب همین ایده را دربارة زبان قرآن تأیید و ترویج کردهنیز زبان 

اساس سن بر  داشتهخاورشناسان که  دیرینة خود همواره تالش  به   اندت  رویکردی جدلی  با 

ن بدانند، دربارة های آن را اقتباسی از عهدین قرآن بپردازند و معارف و آموزهو تبیی  تحلیل

هایی این سو ادعاه  ب  ،نوزدهم میالدی  ةهایی را مطرح کردند. در واقع از سدزبان قرآن شبهه

های زبانی قرآن مطرح شده و به طور خاص در بارة عربی نبودن  ساختار نحوی و اسلوب  ةدربار

 پردازی شده است. زبان قرآن نظریه

عبری بودن    –، ایدة سوری(1937کلدانی اهل عراق )متوفیو کشیش  متأله  3آلفونس مینگانا     

از خاورشناس دیگر  برخی  است.  کرده  را مطرح  قرآن  اینزبان و خط  در  نیز  مطالبی  ان  باره 

بارة  باردیگر ادعای مینگانا در  4زنبرگگکریستف لوای با نام مستعاراخیراً نویسندهولی    اند.داشته

 
3 .  Alphonse Mingana. 

در    1937دسامبر    ۵  درگذشته  –زاخو    یکیشرانش در نزد  یدر روستا 1۸7۸)زاده    ینگاناآلفونس م

اهل عراق و از شاگردان    تباریآشور  پژوهیانیپژوه، مورخ، خاورشناس و سرانگلستان( قرآن  یرمنگامب 

  یکلدان   لیککاتو  یسایکل  یروانزاخو از پ  یانآشور  یگرشناس معروف بود. او مانند دجوزف شاخت، اسالم

شهرت    نگام یرمب  ة در کتابخان   یانهخاورم  یمیقد  ینسخ خط  ةمجموع  یآورجمع  یل دله  ب   مینگانا  بود.

؛ مجلد دوم    یانیسر  ةنسخ  ۶۰۶  ی. مجلد اول دارا مجلد است  3نسخ شامل    ینا  ةاست. مجموع  یافته

و   یحی مس یعرب   ةنسخ 1۵2  یو مجلد سوم دارا یانیسر ةنسخ 1۶و   یحیمس یعرب  ةنسخ 12۰ یدارا

م  سریانی  ةنسخ  4۰ از مرگ  و در مجموع  ینگانااست که پس  در دانشگاه   یمخصوص  ةمنتشر شده 

 ة در منطق  یمربوط به دو قرن اول هجر  یانی  از چند منبع سر  ینگانام  شود.-یم  ینگهدار  یرمنگام ب 

  یالدیقرن هفتم م یانقرآن تا پا یرسم  ةکه نسخ یدرس یجهنت یناستفاده کرد و به ا یشرق یحیت مس

 .تاس هوجود نداشت
4. Christoph Luxenberg . 



برخی   ةدوبار ة با توجه به هجم با تفصیل بیشتری بیان کرده است.ریانی بودن زبان قرآن را س

رسد بحث  نظر میه  ، بتبلیغاتی پیدا کرده  ة ی موارد جنبخاورشناسان به قرآن که در بسیار

با    ،این جستار تالش کرده  قرآن و عربی بودن زبان آن اهمیت زیادی پیدا کرده است.  ةباردر

شناختی نوین  ستان تحلیل انتقادی آرای مینگانا و لوکزنبرگ و با توجه به مستندات و شواهد با

در دانشگاه سنت  یانهو مطالعات خاورم یاستاد زبان عرب ۵هویلند روبرت هایویژه دیدگاهه و ب

 . ، عربی بودن زبان قرآن را مستدل نمایدآندراس اسکاتلند

   تحقیق  ة پیشین  .2

های (  کتاب14۰۰)متوفی  آذرتاش آذرنوش  ، استادتاریخ زبان عربی و خاستگاه آن   ةردربا   

نفوذ فارسی در فرهنگ عربی  وفرهنگ عربی    وتاریخ زبان   است.   را تألیف نموده    راه های 

ای بحث  نیا در مقالههای آرامی و سریانی در زبان قرآن نیز مرتضی کریمیتأثیر زبانة  دربار

  نقد شده است.   شناسان شناسان و باستان زبان از سوی برخی  اخیراً  کرده است. ادعای لوگزنبرگ  

های برخی  دیدگاه ،خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریمدر کتاب  پیش از این نیز نگارنده

این جستار اما به طور خاص بر آرای    کرده است.  حلیلتنقد و  خاورشناسان دربارة زبان قرآن را  

شناسی و  دات و شواهد زبانمینگانا و لوکزنبرگ تمرکز نموده و تالش کرده با توجه به مستن

مردود و  سریانی بودن زبان قرآن را    ةهای هویلند، ایدویژه دیدگاهه  نوین و بشناختی  باستان 

 عربی بودن زبان قرآن را مستدل نماید.

 زبان قرآن   .3

»زبان« کاربردها    ة واژ. در واقع   اوتی مورد مطالعه قرار گرفته استقرآن از جهات متفزبان     

و فراتر   قیعم ییو گاه معنااشاره دارد  و ملموس  یظاهربه امری  گاه  دارد و یمتفاوت یو معان

ظاهر   در  ةواژ  دارد.از  در  »لسان«  و  ب  یعربزبان    قرآن  زبان  و  ه  معادل  است  رفته  در  کار 

که در دهان قرار دارد و آلت چشایی    استای از بدن حیوان  ها به معنای عضوی ماهیچهنامهلغت

 
5.  Robert G. Hoyland. 

 



کار رفته  ه ند جا به همین معنا بچقرآن نیز   آیات  در.  (ذیل واژه لسان ،الجرّ)  و نطق انسان است

آن گفته    ةمعنای مجازی نیز دارد و دربار»زبان«    ة واژ  (. اما 27؛ طه:9بلد:ال  ؛ 1۶)القیامه:  تاس

از وضع    ی ریگعمل با بهره  نی است و ا  ان یآدم  نیدر ب  یذهن  م یزبان ابزار انتقال مفاه  شده؛

ساختارمند  ةسامان  کیزبان    کهو یا این  .(9۵،  هادوی تهرانی)  ردیگیصورت م  یمعان  یالفاظ برا

بارة زبان قرآن به  است. در  امیانتقال پ   یبرای  قرارداد  یهااز نشانه  ی امجموعهو یا ارتباط    یبرا

زبان  برخی    مطرح شده است.  ی  مختلف  اتینظرمثابه یک نظام ارتباطی و انتقال مفاهیم نیز  

اعصار    ةها در همانسان   ة و مشترک هم  ی که فرهنگ عموم  دانندانسان میزبان فطرت  را  قرآن  

    (.31  /1  جوادی آملی،)  مند استبه آن آشنا و از آن بهره یو امصار است و هر انسان

نیز در و عام بودن زبان قرآن در مقعده ای  ابل خاص بودن زبان قرآن بحث بارة عرفی 

به عربی  بیش از همه  اما  قرآن کریم  .  (  ( 2۵تا   13)،  «بودن زبان قرآن   یعرف»نکونام،  (  اندکرده

انا انزلناه جمله  آیات مختلفی از    است. در واقع مسلمانان بر پایة داشته  بودن زبان قرآن التفات  

؛ قرآن  معتقدند  (3زخرف:ال؛  7شوری: ال؛  3؛ فصلت: 113طه:؛  2قراناً عربیا لعلکم تعقلون )یوسف:

عربی بودن    کهچنان . (۸9، و دیگران بابایی  ) استو روشن نازل شده    حیفص  یزبان عرببه    میکر

نظریة اعجاز   های مختلف دربارة فصاحت و بالغت قرآن که منجر به پردازیزبان قرآن و ایده

بوده قرآن  بالغی  و  شمارادبی  در  قرآنئمسا  ؛  از  بسیاری  که  است  دانشمندان  لی  و  پژوهان 

-زبان  (.2۸  بنت الشاطی،)  اندمسلمان از ابتدای نزول قرآن تا به امروز برآن اتفاق نظر داشته

اند های پیشین تا کنون دربارة عربیت زبان قرآن مطالعاتی داشتهناسان و ادیبان عرب از سدهش

   شود.پرداخته می این جستار بدانها  ةکه در ادام 

 

    آن   ة و تاریخچ   زبان عربی   . 1.  3

ای است که  جزیره العرب است و آن منطقههمان  عرب یا  ةجزیر، شبه خاستگاه زبان عربی

شده است. بیشتر  با دریای سرخ و خلیج فارس و اقیانوس هند و خلیج عقبه تا فرات محصور  

های خشک پوشانده ، عمان، حجاز ، یمامه و بحرین( را بیابان جزیره العرب )یمن، حضر موت



  ی هاعرببین  ولی    ،شودگفته میعرب  ،  جزیرههمة ساکنان شبهظاهراً به   .(7، )الفاخوری  است

وسیلة صحرای  تقسیم جغرافیایی عربستان به  در واقع  .هایی وجود داردتمایز شمال و جنوب  

  است.   ها را به دو دسته تقسیم کردهبزرگ به جنوب و شمال، در زندگی مردم تأثیر داشته و آن 

امتداد سواحل مجاور آن  د و در یمن و حضر موت و بودنشهرنشین که متمدن و عرب جنوب 

و    دزندگی بدوی داشتنعرب شمال نوعاً صحرانشین هستند و در حجاز و نجد د. شتناقامت دا

ام میربرای  در صحرا کوچ  معاش  شترار  به  و  داشتند داری و گوسفندکردند  اشتغال   پروری 

و انواع    دربارة نژاد عربق(    ۸۰۸)متوفی    ابن خلدون  .(27-2۶شوقی ضیف،  ؛  41  / 1  ،ی)حتّ

بحث دارد.آن  تقس  های مفصلی  اساس  ابنیمبر  نخستین و کهنبندی  از  خلدون،  نسل  ترین 

  و جدیس   و طسم   و ثمود   اند و همان اقوام عاد آمده  )ع(هستند که بعد از نوح  عرب عاربهها؛  عرب

(  با گذشت زمان تقریباً به جز آنچه که در کتاب خداوند )قرآن و حضرموت هستند که    و جرهم

از آن  اعراب را طبقة دو  .(1۸- 19  /1)ابن خلدون،  ها اطالعاتی در دسترس نیست  آمده  از  م 

کنند در  که بدان تکلم می  زیرا نشانه و عالمت عربیت یعنی زبان عربی ،نامدعرب مستعربه می

طبقة    .(4۵)همان،  اسالفشان نبوده است و مردم این نژاد به اعراب یمنی و سبأیی معروفند  

العرب در میان رهقبایل مختلفی داشتند و در جاهای مختلف جزی   م اعراب بادیه بودند کهسو

فاخوری اما،    .(279-2۸۵)همان،  کردند  زندگی می  تا سرزمین حجاز  عنزه و قلته و فلسطین

بزرگ یعنی عرب بائده و عرب باقیه تقسیم کرده است. عرب بائده، اقوام  ة اعراب را به دو طبق

ها از بین رفته است و صرفاً نقوشی به خط  عاد و ثمود و طسم و جدیس هستند که بقایای آن 

ها با زبان عربی دهد زبان آنمانده که نشان می  ها به جایلحیانی و ثمودی و صفوی از آن 

شوند. عدنانی تقسیم میبزرگ عرب قحطانی و    ةباقیه نیز به دو مجموععرب    متفاوت بوده است.

ف به عرب جنوب  ها که  معرویعنی همان یمنی  ،ربه و اصیل هستند، در واقع عرب عاهاقحطانی 

اند  های دیگر به جزیره مهاجرت کردهسرزمینعرب مستعربه هستند که از  ها،  هستند و عدنانی

 . (13)الفاخوری،  جد و نبطی ها و اهل تدمر هستندها همان اهل حجاز و نو آن 

ی فصاحت و وضوح و  ، ظاهراً اسم خود را از اعراب یا عروبه یا عروبیه به معنازبان عربی

شان فصاحت ندارد و  یعنی گفتار  ،خواندکه عرب، دیگران را عجم میبیان گرفته است. چنان 

نمی )فروخ،  دانسته  عربی.  (3۵شود  تقسیمبه  زبان  زبان بندیلحاظ  شمار  های  در  شناسی 



 و  شوندیم یبندطبقه یزبان ةبه نام خانواد ییهادر گروه هازبان است. در واقع  های سامیزبان 

- 2۶)نجفی،   رندیگیخانواده قرار م کیدر  ،اندگرفته شهیزبان مشترک ر کاز یکه  ییهازبان 

هایی  های سامی به زبان زبان   ةخانواد   های سامی قرار دارد.زبان   ةزبان عربی هم در خانواد  (.34

های فعل و دستور زبان  ، افعال و زمان مشترک دارند؛ واژگان   ة و ریش  أشود که منشاطالق می

 مشابهی دارند. 

مردم جهان را به    ة گزارش تورات است که همها بر اساس  گذاری این زباننامگفته شده  

فرزندان سام و حام و یافث یعنی پسران نوح منسوب کرده؛ اگر چه مردمی به نام سامی وجود  

پژوهشگران معتقدند22ی ضیف،  ندارند )شوق در شبه  (.  اقوام ساکن  یا    عربستان   ةجزیر  به 

جزی ویژگیرههمان  لحاظ  به  که  سنتالعرب  برخی  و  جسمانی  نیز  های  و  باستانی  های 

های سامی را برحسب  زبان   (.11)آذرنوش،    شودزبانی شباهت دارند، سامی گفته میهای  ویژگی

همة انواع زبان  اند. سامی جنوبی شامل  دو قسم شمالی و جنوبی تقسیم کردهمکان انتشار به  

و قبایل اطراف    عربستان   ةجزیره و منطق  و غرب  های مختلف آن است که در شرقو لهجه  عربی

شناسان به زبان شمالی  از سوی زبان آن در قدیم و جدید کاربرد داشته است. سامی جنوبی نیز  

. در واقع زبان عربی شمالی، عربی فصحی و عربی جنوبی، زبان مردم است و جنوبی تقسیم شده  

مردم نجد که در قلب جزیره    (.1۵احمد حسن، ؛ الزیات،  22)شوقی ضیف،    یمن و حبشه است

ها به زبان قرآن یا عربی خالص سخن  شوند. شمالیهستند نیز جزء عرب شمالی محسوب می

ها به یک زبان سامی قدیم )سبئی یا حمیری( که با زبان افریقایی حبشی اما جنوبی  ،گویندمی

دارد بیشتری  می  ،پیوستگی  شوق  41/ 1،  1344  ،ی)حتّگویند  سخن    . (27-2۶  ف،یض  ی؛ 

ی دارد و  ارتباط زیادی با زبان حبشی و اکّد،  زبان عربی جنوبی  فاخوری نیز تأیید کرده که

نبطی نزدیکی بیشتری دارد. در واقع زبان عربی به زبان سامی    عربی شمالی به زبان عبری و 

زیرا عرب صحرانشین با اقوام دیگر ارتباطی نداشتند و از اختالط   ؛کهن نزدیکی بیشتری دارد

 . (2۰ )الفاخوری، های دیگر مصون بودندبا زبان 

اعراب  کهن  پیشینة  بر  همگی  عربی    دانشمندان  زبان  کردهو  ؛  9    )الزیات،اند  اذعان 

عرببی  دلیله  ب این همه،  با    (.233هیلند،  ؛  41،  بروکلمان  بیابان توجهی  امر  های  به  نشین 



    .(1۵،  )الزیات  استمانده  ی  جا ایشان به  از    اریخدر طی تی  اندکعربی    نگارش، آثار مکتوب

انجام صحراهای نجران  در    نوزدهم به این سو،  سدةاز  مختلفی که  شناختی  تحقیقات باستان 

ن جستار بدان  یو الواح تاریخی مختلفی شده که در ا  هابهیکتخوشبختانه منجر به کشف    ،شده

   اشاره خواهد شد.
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پس از فتوحات اسالمی در غرب و جنوب اروپا  یعنی   اول هجری ةسد  قرآن کریم از همان     

،  پارسا )آغاز شد  آن  ای برای مقابله با  تالش گستردهو    مورد توجه اصحاب کلیسا قرار گرفت

متألهان مسیحیت شرقی و  در واقع    .(۵4در جمع قرآن«،    یننو  یکردهایخاورشناسان و رو»

 ی جدل  ی هارساله  ن یدوتبه این نتیجه رسیده بودند که در کنار تقابل نظامی با اسالم،  غربی  

قرآن از همان سدة هفتم میالدی    هیعل   یسینوهیّرد  لیدل  نیدارد. به هم  تیاهم  زیاسالم ن  هیعل 

ها بیش از همه  این رساله  .(۶4  ،یمقرآن کر  ین خاورشناسان و جمع و تدو  )پارسا،  دیگردآغاز

؛   4  ،شیمل)  ای مخدوش نمایندصدد بودند، پیامبری محمد )ص( و اصالت قرآن را به گونهدر

ویژه ادعای اقتباس قرآن از عهدین  ه  ب  ،افکنی دربارة مفاد و محتوای قرآن بههش  .(12۶وات،  

امروز در محافل علمی خاورشناسان مطرح است به   ,Bobzin در شمار اموری است که تا 

دربارة  ایده  .((235-248 قرآن پردازی  است  اما    ،زبان  مواردی  سدة  که  از  از    نوزدهم تقریباً 

اختالف گویش عربی در قبایل مختلف، این پرسش  در واقع با توجه به    .میالدی آغاز شده است

با این ایده که    ۶رژی بالشر   که زبان قرآن با گویش عربی کدام قبیله مطابقت دارد.  مطرح شده

کار برده مخالف است و معتقد است در این  ه  خود یعنی قریش را ب  ةپیامبر )ص( گویش قبیل 

از سوی دیگر اگر بنا  کرد.جزیره، موفقیتی پیدا نمیانتشار اسالم به سراسر شبهصورت وی در 

قریش بوده نیز باید تصور کنیم که زبان   ةدانشمندان مسلمان، قرآن با زبان فصیح قبیل بر نظر 

بوده   یکی  جاهلی  شعر  زبان  با  ف  . (1۸1)بالشر،    است قرآن    ، (19۰9متوفی  )  7لرز وکارل 
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  گویش قبایل مختلف عرب متفاوت دانسته و معتقد است؛ ، زبان قرآن را با  خاورشناس آلمانـی

در واقع .  های عربی قبایل مختلف تطابق نداردها و گویشیک از لهجه قرآن با هیچزبان عربی  

که در صدد تنظیم مفاد  بعدی است  ن  بایساختة ادکنونی    حف  امصدر  عربی  زبان  از نظر فولرز،  

  نیا،کریمی)  ارتباط اندکی داردزبان اصلی قرآن  با  و  اند  وحی در قالب یک زبان کالسیک بوده

این ایده از سوی برخی    .( 33۸-337،  های آرامی و سریانی در زبان قرآن«ثیر زبان أت  ة»مسئل 

که  نتیجه رسید این ه ب (1930-1836) ۸تئودور نولدکه و   مورد انتقاد قرار گرفتخاورشناسان  

آن را زبانی معیار دانست که  باید  بلکه    ،ای نبوده استای هیچ قبیلهزبان محاوره  ، زبان قرآن 

نیز   9در واقع کارل بروکلمان .,Nöldeke)(45 دشتنداآشنایی آن با  سراسر شبه جزیره مردم 

های مختلف  که قبایل مختلف عرب در سرزمینید کرده  نظر را تأیاین  درتاریخ ادبیات عربی  

  ، در زبان شعر عربی یا همان شعر جاهلی و این اشتراک  در عقاید و عادات خاصی مشترک بودند  

بلکه    ،ای نبودهزبان هیچ قبیله  زبان شعر کهن عربی،  ،بروکلمان اعتقاد  ه  ب  متجلی شده است.

بی  های مختلف قبایل مختلف عرب و زبان عرگویش  ةو هنری بوده که برتر از هم ی  زبانی فن

در همین    فاخوری  (.42، بروکلمان )  معیار بوده که نزد شاعران و ادیبان شناخته شده بوده است

رغم وجود  این نتیجه رسیده که علیه  شناختی ب با تتبع در ادبیات عرب و مدارک زبان رابطه  

ها با هم ارتباط عمیقی داشتند و فهم  هر ولی این گویش ،در قبایل عرب ،های مختلفگویش

گویش برای قبایل دیگر دشوار نبود. در همان حال زبان عربی معیاری وجود داشت که زبان  

ها را در  نداشت و بیشتر گویشای را  های قبیلهادبی و شعر و خطابه بود و عیوب گویشجوامع  

معیار که به پیدایی این زبان  .(23وری،)الفاخ قریش نزدیک بود ةخود جای داده بود و به لهج

و های تجاری  بازار  .امور مختلفی بودمرهون  ها اهتمام داشت،  آن   سازیتوحید زبان و یکسان 

های بزرگ مجاور در شمار این  حجاج و تمدن  قریش به مثابه میزبان   ةقبیل   ،مراسالت بازرگانی

بودند نیز معتقد است که    .)همان(  امور  یعنی زبان عربی شمالی در   زبان مضریعمر فروخ 

ود گویش قبایل مختلف  ، وجو قرآن بدان نازل شده است. فروخ  اعراب بوده  ة، زبان هم جاهلیت

و حجاز به   و نجد و یمامه  ینبحراعراب در شمال جزیره یعنی  :گویدولی می ،کندرا تأیید می
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یک  ران جاهلی در همه جا حتی شعرای یمن به عکه شا. چنان کردندیک زبان واحد تکلم می

می شعر  واحد  بودزبان  یکسان  زبان  منطقی  ساختار  و  نحو  در  که    . (37)فروخ،    گفتند 

های زبان عربی قبایل مختلف و ساختگی بودن  ویژگی ةبارشناسان عرب، دیدگاه فولرز درزبان 

گوید؛ فولرز تصور کرده که  میدهند. شوقی ضیف  د نقادی قرار میزبان عربی قرآن را نیز مور

قریش بوده و گویش قریش از زبان    ة، زیرا به لهجغیر معرب بوده  قرآن در آغاز  عربی    زبان 

است نداشته  اعراب  و  بوده  زباشعر متفاوت  اساس  این  بر  نحویان متأخر  .  را ساختة  قرآن  ن 

خالف و نولدکه با این نگاه م11، یوهان فوک 1۰ر ی گ دانشمندانی مثل  که  دانسته است. در حالیمی

، قواعد اعراب را کامالً در خود  بیترین اثر منثور عرقرآن به عنوان قدیمیاز نظر فوک هستند. 

اعراب امکان   ،حفظ کرده است و خوانش آیات با لحاظ  از سوی دیگر فولرز  فقط  پذیر است. 

های زبان   ةمطالع  قبایل شمالی عرب وجود داشته است.   ةاعراب در گویش هم متوجه نبوده که  

های زبانی که  رغم تخفیف و ابدال و لغزشقبایل عرب علی  ة گویش هم  ،دهدسامی نشان می

مخصوص عربی فصیح    ،اعرابهستند و داشتن  اعراب  ولی همگی دارای    ،ها وجود دارددر آن

، اعراب  مثل عربی  و حبشی نیز  ی اکّدهای سامی کهن است. زبان  زبان   ة بلکه ویژگی هم  ،نبوده

های سامی است که  ، دو ویژگی زبان نمودن اعراب و یا غیر منصرف بودن ، آشکار  دارند. اساساً

. شوقی ضیف سپس با  انددادهها این قابلیت را از دست  و بسیاری زبان عربی آن را حفظ کرده 

رسد که سخن فولرز  این نتیجه میه  قبایل مختلف عربی ب  های مختلف در گویشاشاره به مثال

    .(1۰7-1۰۵)شوقی ضیف،  بدون مستند و ظن و گمان بوده است

 آلفونس مینگانا دربارة زبان قرآن  دیدگاه    . 1.  4

مینگانا مسیحی  آلفونس  است  کلدانی  متأله  کسانی  قرآن    از  خط  و  زبان  دربارة  که 

کتابخاننظریه در  مینگانا  است.  کرده  و  بیرمنگام    ةپردازی  خطی  خهسناسناد  قدیمی  های 

  ةکرده و ظاهراً در خالل مطالعات خود به نتایجی دربارمیبندی  آوری و طبقهجمعرا  خاورمیانه  

نخستین کتاب   قرآن   ، چنانچه اعتقاد داشته باشیم  :گویدمینگانا میقرآن دست پیدا کرده است.  

های  برای بیان عقاید و ایدهو  مؤلف آن با مشکالت فراوانی مواجه بوده    ، است  به زبانی عربی
 

10 .  Rudolf Geyer. 
11 .  johan Fuck. 



در زبان عربی  زیرا    ه است؛کردها و اصطالحات جدیدی را از جایی اقتباس می باید واژه  ،خود

است که سبک  همین اقتباس ی وجود نداشت. به دلیل  مشخصفرهنگ واژگانی دستور زبان و 

با   قرآن  سنتی شناختهزبان  نگارش  از سدة  تا    ،شدهعربی  قابل    ،هشتم میالدیقبل  تفاوت 

  ن یاولدر  کند که معموالً  حکایت میای ناتوانی  سبک این مؤلف از گونه  .ه استای داشتمالحظه

  تر ی میقد  اتیادبوجود دارد. و این    زبان ادبی متقدم و مستحکمیک  کارگیری  ه  برای  بتالش  

 . است یانیسر اتیادب دیتردینظر ما، بتر، بهصیلو ا

(Mingana, "Syriac Influences On The Style Of The Kur'an", 78) 

هشتم میالدی    ةباید دانست، مینگانا از کسانی است که جمع و تدوین قرآن را مربوط به سد

      ت.  دانسته اسمروان میبن  عبدالملکدوران حاکم اموی و 

(Mingana ,The Transmission of the Quran, 39) 

عربی  ریشة  به تعبیری دیگر خاستگاه و  و  داند  سریانی می  های قرآن راواژهبسیاری از  مینگانا  

   ها قایل نیست.برای آن

عرب  به زبان  مصوّت  بس  یاعتقاد مینگانا، حروف  و  اعراب  واژه   یاریو  آرام از  زبان  از    ی ها 

  مکه و در محیط فرهنگی بان عربی  زپیدایی    ةدوران اولیدر  سوی دیگر  . از  شده است  یریگوام

 ،ابتدایی قرار داشت  در سطحی کامالًکه سواد خواندن و نوشتن    پیامبر)ص(عصر  در    و مدینه

 (. 4۵همان،  )  عبری بوده است ـ داشت، حتماً سوریمیوجود  اگر نوعی از زبان نوشتاری

   زبان قرآن   ة لوکزنبرگ دربار   دیدگاه .  2.4

  زبان است که  12قرآن  از  آرامی  سیرو  خوانش کتاب  ةنام مستعار نویسند  ،زنبرگگکریستف لو

زنبرگ در این کتاب  گلو د.کنمی پیشنهاد قرآن  برای مبنایی  زبان  عنوان  را به سریانی ـ  آرامی

مینگانا را با تفصیل بیشتری مطرح کرده    یدةبار دیگر ا  ،منتشر شده  میالدی  2۰۰۰که در سال  
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 یانیسر  ینوشتار  ، زبان یعرب  ات یادبپیدایی زبان و  که قبل از    کندیلوکزنبرگ ادعا م. است

داند  می یحیو مس  یو قرآن را در جوامع آرام یادب یعربزبان ادبیات خاستگاه   وی بوده است.

و ساکنان    هبود  هایآرام  اتمستعمر  ی از کی، بلکه  هنبود  یعرب  یشهرک  که مکه  کندمی  دعااو  

   .  (Luxenberg, 299)کردندیصحبت م یعرب-یآرامزبان  مکه به 

 ، زبان افراد با سواد و با فرهنگ منطقه)ص(  در زمان حیات پیامبر اسالم  گوید؛میلوکزنبرگ   

شکل نگرفته    ،شاهد آن هستیمگونه که ما امروز  ی بود و زبان عربی به ایننسریاـ  زبان آرامی

و ه  یبه فراموش  یبه زود  رواج داشت،  در مکهفقط  زبان که ظاهراً    نیا  .بود   چ ی سپرده شد 

  ة یرو، دانشمندان اولنیز اا  .(3۰۶)همان،    اثبات وجود آن وجود نداشت  ی برا  یمعتبر  تیروا

کردند می تصورنوشتند،  یمقرآن را  )ص(  اکرم  امبریپس از پ  میقرن و ن  کیمسلمان که حدود  

ها آنچه را  نداشت که آن  یتعجب  نینوشته شده است. بنابرا  کیکالس  یکه قرآن به زبان عرب

قرآن به این نتیجه    ة او در مطالع  بر این اساس  (.3۰2،  )همان   دندیفهممین  خواندند،یکه م

اعتقاد مسلمانان   که  هرسید ن  قرآن   ،برخالف  اولیبلکه    ،ته نشدهوشبه زبان عربی    ة زبان متن 

معتقد  لوکزنبرگ    . (3۰7همان،  )   ه است آرامی بود  ـعربی  زبانمخلوط و آمیخته از    یزبان  قرآن، 

 ینبط  ةبیاست و به جز چند کت  یکتاب به زبان عرب  نیقرآن نخست  ،یخیبنا بر شواهد تار  است؛

 . (1۵)همان،  ستیدر دست ن یمکتوب یخیاثر تار چیه یبه عرب کینزد

ادعا و  دانسته  سوم میالدی    ةحدود سد را  آرامی    –تاریخ پیدایی زبان عربی  ،  لوگزنبرگ    

به    یتمسیحدر سفرهای تبلیغی    ،همگی سوری بودندآن زمان که  مسیحی  اعراب    ،کندمی

در آن  زبان عربی  .کردنداستفاده میعربی زبان نوعی اتیوپی از  و هند  ،، چین، ایران ارمنستان 

  آن مبلغّان نوشتاری یا حروف نداشت و  دستوربود و قاعده و واژگان ای از  فقط مجموعهزمان 

الفبای سوریناچار  ه  بمسیحی   از  ترتیب، زبان    ندردآرامی استفاده ک  ـبرای نوشتن  و بدین 

زبان عربی  ،  امپراطوری عرب مسلمان   ةات و توسعبا گسترش فتوح  متولد شد.  یآرام  ـ  یعرب

زبان آرامی از بین  تدریج  ه  بای که  آن گسترش یافت به گونهنفوذ    ةدامن تکامل پیدا کرد و  

 آیات قرآن را بر پایة زبان عربی   . مردم عصر نزول،های بعد قابل فهم نبودرفت و برای نسل

تکوین یافته است.  بعدها  ،کردند و زبان عربی کنونیزمان خود یعنی آرامی تفسیر و تعبیر می



به فهم و قادر  برخی واژه  بر همین اساس است که مفسران قرآن  آیات نشدهتفسیر    اندها و 

اصلی خود،    لوکزنبرگ    .(3۰7-299)همان،   نظریة  دادن  سامان  برای  مقدمات  این  از همة 

  ، دانستن زبان قرآن  با آرامیو    کنداز کتاب مقدس مسیحیت استفاده می  مبنی بر اقتباس قرآن 

برای اثبات لوکزنبرگ    .آمده استدر صدد رمزگشایی از معنای اصلی و واقعی آیات قرآن بر  

و    رودهای عربی مینامهفرهنگتفسیر طبری و  ، ابتدا به سراغ  زبان قرآن ی سریانی بودن  ادعا

کند آن واژه یا عبارت را در زبان سریانی پیدا کند. اگر  دلخواه نرسید، سعی می  ةاگر به نتیج

  دهد ها را تغییر میای نقطه، جعربی  ةبه بهانة نارسایی خط اولی  در این مرحله نیز موفق نشد

را برطرف نماید. در حالتی که هیچ معادل   اتتا ابهام  ،و مشابهی مناسب در سریانی پیدا کند

سریانی پیدا نشود و عربی بودن واژه قطعی شد، لوگزنبرگ  ایدة برساخت بودن واژه و اقتباس 

مریم در شمار واژگانی است    ةسور  24ا( در آیة )تحت( و )سریّ  آن از سریانی را مطرح می کند.

)نحت( به معنای  ها را تصحیفی از اصل سریانی  ها رمز گشایی کرده و آن که لوگزنبرگ از آن 

کرده  خودش ابهام آیه را برطرف    ةه معنی مشروع دانسته و به عقیدب )شری(    ضع حمل و و

   .(3۵7-347،«در زبان قرآن  یانیو سر یآرام یهازبان  یر تأث  ةمسئل »، نیاکریمی) تاس

 خاورشناسان های  نقد دیدگاه  .5

از      بسیاری  از سوی  قرآن  زبان  بودن  یا سریانی  آرامی  مورد  در  لوکزنبرگ  و  ایدة مینگانا 

 دانشمندان مسلمان و خاورشناسان مورد نقد قرار گرفته است . 

 های سامی ارتباط طبیعی و منطقی زبان .  1.  ۵

نخستین نقد متوجه این امر است که به هر روی زبان عربی و آرامی متعلق به یک خانواده     

ها بر اساس ریشه و خاستگاه خود به یک خانواده تعلق دارند و وابستگی  در واقع زبان هستند. 

بر این اساس زبان  ناپذیر است.  های خود امری اجتنابخانوادهارتباط هر زبان با ریشه و یا هم  و

با یکدیگر ارتباط دارند و    های سامی طبعاًهایی از زبان و آرامی و سریانی به مثابه شاخه  عربی

 . امر غریبی نیستها واژگان آن  ة نزدیکی قواعد دستور زبان و نیز منظوم



های سامی  بان عربی در مقایسه با دیگر زبان ؛ زدر تاریخ االدب العربی معتقد استعمر فروخ   

، باالترین جایگاه های زبانیف و نحو و اعراب و بالغت و اسلوبقاموس واژگانی و صربه لحاظ  

فروخ    . (3۶)فروخ، ص   باشدرا دارد و بعید نیست که زبان عربی همان زبان مادر و اصیل سامی  

،   های کهن است که شأن زبانو چنان  دنیاست ةترین زبان زندبر آن است که زبان عربی، کهن 

ادعای بر این اساس    .(3۵،  همان )  ها اعراب ندارندبیشتر زبان  اعراب را در خود حفظ کرده و

ها سامی کهن و به تعبیری  بلکه آن   ،ها صحیح نیستلوگزنبرگ در مورد سریانی بودن واژه 

برای اموری که نزد عرب شناخته    کلمات غیر عربی  :گویدبی اصیل هستند. فروخ در ادامه میعر

که زبان عربی این قابلیت را دارد که اال این  ،جاهلیت وارد زبان عربی شدنداز زمان    ،شده نبود

  و درهم  های قرطاس، استبرق،  واژهکه  ، چنانهای عجمی را صیقل دهد و وارد زبان کندواژه

، در  زبان عربی  معتقد است فاخوری نیز    . (3۸،  همان )  غیر آن وارد شعر جاهلی و قرآن شدند

ک زبان پیشرفته و متمدن دست  های یعصر ادبیات و شعر جاهلی به تکامل رسید و به ویژگی

های ذهنی ترین احساسات و خلجان رین و ظریفتدقیق  که توانایی توصیف و تبیین . چنان یافت

زبان   ةدر زبان قرآن شاهد هستیم. این شاخص مناظر طبیعی را  های  زیباییو ترسیم و توصیف  

های نحوی و اعراب و دقت  عربی را بروکلمان نیز تأیید کرده و زبان شعر عربی را به لحاظ قالب

با این  عربیزبان  .(2۵)الفاخوری،  داندهای سامی میترین زبان ، پیشرفتهواژگان غنیتعابیر و 

 .نیازی به اقتباس ادعایی لوگزنبرگ ندارد تفصیل

 

 های سامی ابهت واژگانی و قواعد صرف و نحو زبان مش  . 2.  ۵

باهت دارند ، ضمایر و اعداد و حتی قواعد دستور زبان شکلماتهای سامی در بسیاری از  ن زبا  

قرابت آن  از  نشان  داردکه  از مشزبان .  ها  ویژگی  ةاهدشناسان  به شناخت  تشابهات  های این 

دو    تشابه  :شوقی ضیف معتقد است.  کنندن تحول و دگرگونی آن دست پیدا میزبانی و میزا

،  یکی از دیگری تأثیر پذیرفته است  این معنا نیست کهه  ، حتماً ب زبان مجاور مثل عربی و آرامی

ساس  بر این ا .  گردندها  به اصل سامی خود بر میکه این واژهاین نتیجه رسید  ه  وان بتبلکه می

در  .  ، فالن واژه را از سریانی و یا سریانی از عربی گرفته استنباید گفته شود که زبان عربی



اند و این  توجه نکردهاسالف ما به این امر    .ها بر اصل سامی قدیم خود هستندواقع این واژه 

ها در زمان وحدت دو زبان در زبان  که این واژه در حالی  .اندبیگانه تلقی کردهها را دخیل و  هواژ

، این ان عربی و سریانی تشخص پیدا کندکه دو زبیعنی پیش از آن.  سامی متداول بوده است

 .(1۰۵-1۰4شوقی ضیف، ) اندی قدیم بودهمها در زبان ساواژه

 

   لوگزنبرگ مینگانا و   ة نظریضعف استدالل و مدارک  .  3.۵

استفاده کرده است.  برای تبیین نظر خود  وجود واژگانی غیر عربی در قرآن    ازلوگزنبرگ     

. در  اندپیش بدان توجه کرده  های دانشمندان مسلمان از سده  امری است که ها،  وجود این واژه

ها  برخی این واژه  ،های سامی بیان شدارتباط و اشتراک زبان بارة  تر درواقع با استداللی که پیش 

عربی و مختلط بودن زبان قرآن  دلیل متقنی بر غیررا این امر برخی نیز  دانند.را نیز عربی می

وکزنبرگ برای چنین ادعایی های اندک لمثال  ؛که فرانسوا دوبلوا معتقد استنان دانند. چمین

قرآن تکوین نشده و  عربی در عصر نزول    زبان این ادعا که  در همان حال    کارساز نیست.  اصالً

نیاز به دالیل و شواهد    ،یف و تدوین این کتاب استفاده شدهسریانی برای تأل  –از زبان آرامی

»نقدی دوبلوا،  )  شودروی یافت نمیو لوگزنبرگ به هیچ  دقیق و متقنی دارد که در آثار مینگانا

هایی از کتاب لوگزنبرگ اشاره دوبلوا به مثال  .(3۶7ص  سریانی قرآن«،-بر کتاب قرائت آرامی

مثالً )ضَرَبَ( را معادل فعل سریانی )طرَف(    ،های عربی را سریانی فرض کردهکرده که وی واژه

به معنی فراموش  دانسته و نیز طغی را معادل طعا  زدن، حرکت دادن، بهم زدن بالنای عبه م

دانسته است. با فعل    ةبعید است میان واژ  :می گویددوبلوا    کردن در سریانی  سریانی طرف 

های سامی  زبان  ةتناظر ض/ط و ب/ف در خاواد یقیناًضرب عربی پیوندی وجود داشته باشد و 

که در ریشة عربی »غین« و در ریشة این :گویدیز میدربارة دو فعل طغی و طعا ن قاعده نیست.

ها  خانوادگی آن بلکه هم   ،که واژة عربی از آرامی مشتق نشدهآمده معلوم است    «آرامی »عین

های قرآنی لوگزنبرگ برای فهم و تفسیر بهتر آیات و عبارت  دهد.ی را نشان میمدر زبان سا

نقطه جابتغییر  و  آنه  های حروف  کردن  اعرابجا  تغییر  و  پیشنهاد کرده  ها  که درحالی  ،را 

ایجاد کرده  های اوتالش نیز بسیار   دهد که و نشان می  ابهام بیشتری را  دانش سریانی وی 



 یادعا  ،لوکزنبرگ  یاز و  یرویو به پ   ینگانام.  (37۶- 374)همان،    است  ضعیف و غیرقابل اعتماد

  ی اساساً وجود نداشته و همگان از زبان آرام  یعرب یدر عصر نزول قرآن زبان نوشتار :کنندیم

،  رقوش  ةیباز جمله کت  یمختلف  یهایبهشناسان به کتکه باستان یدر حال   اند.کردهیاستفاده م

سوم تا ششم    یهااند که مربوط به سدهکرده یدادست پ یگرو موارد د یسام جمال و جبل اَس

 . ( Healy&Smith, p80; Hamidullah,435) از ظهور اسالم بوده است یشو پ یالدیم

ر زبان سریانی نیز  های سریانی و نیز دستولغات و فرهنگ  ةادعای اقتباس زبان عربی از گنجین

بی پژوهشگران    ایپایه ادعای  دادهاست.  زبان  نشان  دستور  و  امالیی  قواعد  نخستین  که  اند 

از اشارات    صرفاًبین رفته و  م( تدارک شد که از7۰۸)متوفی    سریانی از سوی یعقوب ادسایی

، در بر اساس آن اسناد  داریم.آکسفورد بدان آگاهی    ةکتابخانئیس و اسنادی در  اهبربار  مختصر

بسیار ناکارآمد است و  قواعد امالیی یعنی حروف الفبایی و نیز قواعد دستوری  زبان سریانی  

 .ترای خوانش متن قابل استفاده نیسب اساساً

(Mohammad saifAllah,From Alphonse Mingana To Christoph Luxenberg) 

.  

چگونه    ،اگر زبان سریانی پس از ظهور اسالم نیز از قواعد امالیی و دستوری برخوردار نبوده

؟ نخستین فرهنگ  اندمینگانا و لوگزنبرگ ادعای اقتباس زبان عربی از سریانی را مطرح کرده

برای تبیین و توضیح  ۸73از سوی حنین بن اسحاق )متوفی  نیزسریانی   م( نوشته شده که 

، این فرهنگ نیز پس از پیدایی  . با این حسابهای عربی سود جسته استکلمات سریانی از واژه

  لوگزنبرگ  .)همان ) کندروی ادعای لوگزنبرگ را توجیه نمیاسالم تدوین شده است و به هیچ

های ی و نیز عدم وجود کتیبهادعاهای خویش از جمله زمان پیدایی زبان عرب  ةبرای هم تقریباً

    یم پرداخت.هدهد که در ادامه بدان خوا، مدارک و مستندی ارائه نمیعربی

   شناختی زبان عربی  شواهد و مدارک باستان  .6

دانشمندان با توجه  های چشمگیری داشته و  شناسی در چند دهة گذشته پیشرفتان دانش زب  

تاریخ باستان به شواهد  مدارک  و  زبان شناسی موفق شدهی  دربارة  اطالعات اند  مختلف  های 



در  مینگانا و لوکزنبرگ    ادعایشواهد و مدارک تاریخی در نقد    براین اساس  خوبی پیدا کنند.

    گردد.می  ارائهعربی در عصر نزول زبان مورد عدم تکوین 

پیش از هر    13« شناختی قرآن زبان   ةشناسی و پیشینکتیبه»  خود  ةدر مقال  لندیهورابرت  

 ادسا   ةدر منطق  لوکزنبرگ  ةکند که زبان آرامی که به گفتاین پرسش کلیدی را مطرح میچیز  

دور دست حجاز راه یافته    ةنطقچگونه به م ه،شدمی خوانده  سریانی  رواج داشته و  آن   اطراف   و

  ، زبانیا سریانیآرامی  زبان آرامی را بررسی کرده و نشان داده که    ،به تفصیل  هویلند؟  است

و   ا دسا، هَران  در قرون چهارم تا هفتم    اعتقاد هویلند،ه  ب  .سوریه و جنوب عراق استمردم 

زبان آرامی بیشتر  و شدانجام میهای ادبی به زبان یونانی میالدی در این منطقه، اکثر فعالیت 

  .شود یافت مینقوش روستایی ها و اسناد حقوقی، نامه ة در ترجم 

ندرت در خارج از این منطقه  ه  های سریانی پیشااسالمی بکتیبه  کند کههویلند تأکید می

کلیساها و  شهور و یا در  فقط در مسیرهای زیارتی م  نیز  هاکتیبه  آن معدود  و  است  دیده شده 

هیچ    در واقع هویلند  .است  نشده  دیدهو به هیچ وجه در غرب عربستان    شدهیافت    هاصومعه

نیافته  جزیره العرب مردم  ان ی ادعای لوکزنبرگ مبنی بر رواج سریانی در م سندی در رابطه با

 . Hoyland, 2008,52)) است

  ، اول پیش از میالد به نوعی وجود داشته   ةدر اوایل هزاراحتماالً    عربی  زبان اعتقاد هویلند  ه  ب

و در همان  نگارش درآمده است به تا یک قرن قبل از ظهور اسالم به ندرت   کهناگرچه عربی 

 . (۵3)همان،  استنگاشته شده  ،(و نه به حروف عربی)  معدود موارد نیز به خط محلی

اند  های مختلفی دست یافتهشناسان دیگری به کتیبهشناسان و زبان باستان هویلند و البته 

های پیش از ظهور اسالم در مناطق مختلفی رواج داشته  ی در سدهدهد زبان عربکه نشان می

  :این شواهد به قرار ذیل هستندبرخی از است. 

 
13 .  EPIGRAPHY AND THE LINGUISTIC BACKGROUND TO THE QUR’AN. 



 هایعربستان،  که مربوط به دوران قبل از ورود نَبط  یدر شمال غربدر د دان  ای  کتیبه  .1  

است  یادبودی    یبنا  یبهکت  ین. ا است(  یحمس  یالداز م  یشقرن اول پ  یان قبل از پا  یعنیبه آنجا )

است،    یعرب  یبهبناها سَلما ب نت اُوس(. زبان  کت  ی)الّت  که سَلما دختر اوس  آن را بنا نهاده است

مشتق شده    یجنوب  ی و از خط عرب  شدهیدر د دان استفاده ماست که    اییاما خط آن خط محل 

 است.

در    .دیده شده است  در جنوب غربی عربستان امروزی  ه، پایتخت کندقریة الفاودر  ای  کتیبه  .2

 عربی یبرادرش به زبان ة بر روی مقبر یادبودیمتن  عجل بن حفعَم این کتیبه، شخصی به نام

 . (حدود قرن اول میالدی) است سبئینزدیک به زبان  آن زبان   درج کرده که

. اندد که به خط آرامی نَبَطی نوشته شدهننیز وجود دارمعروف دیگر  سه متن عربی .  ۵و   4و   3 

در جنوب    میالدی است که در ن مارا، در صحرای بازالت 32۸ها، متعلق به سال  مشهورترین آن 

  سلطان"  عنوان   با  أمروالقیس  آن  در  که  ایست  نبشته  سنگ  و  است؛  شده  کشف  دمشقشرقی  

 در  سنگی  روی بر که  دوم مورد .(1)شکل   است کرده تجلیل  خود هایموفقیت از  ،"اعراب کل

تیمالة  نام  به  شخصی  پیشکش  به  مربوط  است،  شده  یافت  ن گ و  در  العبده  عین   به   قرملة بن 

آرامی نگاشته، اما در ذیل آن دو خط شعر عربی  او وقف را به زبان  .  عبوداس)عبده( است  خدای

که ممکن است بخشی از مراسم مذهبی رایج  آورده    نبطی به خط آرامی  عبوداس  در ستایش

 (. 2)شکل در پرستش خدایان باشد

میالدی که در هگرا )مدینه صالح امروزی( در   2۶7به سال   مربوط   ای است کتیبه مورد سومو 

شمال غربی عربستان یافت شده است. این کتیبه عمدتاً به زبان عربی نگاشته شده اما در آن  

 .  ( 3)شکل  ه است دبومقداری آرامی نیز به کار رفته که شاید برای جلوه دادن بیشتر  متن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

از اسالم را    یش در دوران پ  یهستند که که وجود زبان عرب  یاندک  یاشارات ادب  ینهمچن   . ۶

اورانیوس  یم  ییدأت مثال،  عنوان  به  م  احتماالً   اییسنده)نوکنند.  چهارم  قرن  در  یالدیاز   )

)همان،    ه است( اشاره کردی)در زبان عرب  مرگ  یبه معنا  به نام موت  یخود به مکان یهانوشته

۵3).  

اپیوساورانعصران  هم  .7 ساالم  یفانیوس،  ن  یساز  جروم   عرب  یاشارات  یزو  زبان    دارند.  یبه 

 یش ستا  یعرب یشی او را با گوکره اشاره کرده که ساکنان پ ترا و ا لوسا الهه با یک به  یفانیوساپ

 (. "ه بوکسومیزدوش"،   (ka'aba   ی. )ر.ک: عربخوانندیم  ( کَعابوی)عربستانیو به عرب  کنندیم

تعداد  یهودیانتلمود    یگرید  و.  ۸ عرب  یاست که  همچن  یکلمات  و  وارد شده،    ین، در آن 

 .(۵4)همان،   دوره شده است ینا یانیکه وارد زبان سر یعرب ةواژ ینچند



 یناز ا  یکی  یافت شد.   یعرب  ی به زبان و خط رسم  یالدیاز قرن ششم م  یبهکت   یتعداد    . 9

 یالدی م  ۵12متن کوتاه مورخ    یکحلب کشف شده،    یواقع در جنوب شرقمتون که در زب د  

  سرجیو نتسنگ سردر مزار مقدس س  یبر رو  یآرام  -یونانیمتن دوزبانه    یک است که در ادامه  

   (.4)شکل  حک شده است (یسقد یوس)سرج

  یالدی م  ۵29  یخو به تار  یافتدمشق    یدر جنوب شرق  یسسکه در جبل اُ   یگریمورد د.  1۰

  یم به نام ق  یشخص  یوارنگارید   یناست. در ا  یسنگ  یوارنگارید  یکشده است،    یخگذاریتار

اعزام    ین ا  یبه،را گزارش کرده است. به زعم کت"پادشاه الحارث"اعزام خود توسط    یرهپسر مغ

ا و  مهم  آبراه  از  محافظت  مس  ی راه  ینب  یستگاهجهت  پالم  یر در  به  انجام شده    یرابوسترا  

 (. ۵)شکل است



 

 

 

 

 

 

 



است    یعرب  -یونانی  یدوزبانه  یبهکت  یالدی،م  ۵۶9در جنوب دمشق مورخ  حَرّان  کتیبه    . 11

 ی نگاشته شده است، که مشخصاً فرد  14یمو پسر طال  یلتوسط شراح  یسکه بر مزار جان قد

    (.۵۵)همان،  (۶)شکل استبوده  یحیان مس یمهم در جامعه محل 

شناسی در تأیید وجود ن های باستامختلف دیگری از یافتهها به موارد  هویلند عالوه بر این.  12

 ةکتیب تریناعتقاد وی مهمه کند و باین سو اشاره میه پیش از میالد ب زبان عربی از یک سده

نام متوفی با حروف  است که    ن بو  در  متعلق به سنگ قبری در کلیسای ساوُالاینا  ،یافت شده

هویلند  .  به زبان عربی نگاشته شده است    "روحش شاد"یونانی حک شده و در مقابل آن عبارت  

  های متوفی عضوی از یکی از قبیلهو    اندکردهبه زبان عربی صحبت می خاندان ساوُال معتقد است  

نبوده عرب  سرشناس  بلکه  ،چادرنشین  جامع  فردی  توانسته  بوده    محلی  ة در  کلیسا که  در 

شود عربیکتیبه  (.۵۶همان،(  مدفون  حرّان اُ   های  ششم   ن بو و  سیس،  قرن  همانند   نیز  از 

از حوز  چهارم،  تا  دوم  قرن   از  و آوَدَه  ماران   ،گراهای عربی ه کتیبه ها نفوذ سابق نبطی  ةهمه 

  .هستند
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حدود  )  مَأدبه   ةاز منطق  حَسمائیهتوان دو متن عربی دیگر به خط  عالوه بر این می.  14و   13

حقوقی است  ها متنی عربی با محتوای  ز آن که یکی ا  .را در این رسته قرار داد  (قرن اول تا سوم

اسامی    .یافت شده است  المیتبحرجنوبی    ة های نبطی قرن اول و دوم از منطقدر پاپیروس  و

 .عربی است عمدتاً  راطششم میالدی در پ  ةسدمربوط به   ،های یافت شدهپاپیروسها در مکان 

ید  ؤهمگی م   ،لوساو ا   راطپمحاورات مردم  زبان عربی در  رواج  در مورد  این امر و نیز شواهدی  

شده و مهمتر آنکه  عربی به طور کامل در سراسر این منطقه صحبت می  آن هستند که احتماالً

  (.  ۵7همان، )  داشته استهم عالوه بر بعد شفاهی، ابعاد مکتوب  

امیران و   رسد که این نتیجه میه بمختلف به زبان عربی های کتیبهمفاد هویلند با مطالعة  

خط عربی  پیدایی   ةامر زمینو این    ندکردفراگیری دانش حمایت میشاهان عرب تا حدودی از  

   .ایجاد کرده استششم را  ةسددر 

 گیری نتیجه 

نزد عربی بودن زبان این کتاب مقدس را بیان کرده و این معنا  قرآن کریم در آیات مختلفی  

شناسان عرب قطعی تلقی شده است. در واقع زبان عربی  بسیاری از دانشمندان مسلمان و زبان 

از کهن زبان به مثابه یکی  قابلیت، تواناییهای سامیترین  برای  های کافی و شایستهها و  ای 

 . ردآسمانی و وحیانی دابیان معانی بلند 

کردند، عرب اطالق  عرب زندگی می ةوب شبه جزیرشناسان به اقوامی که در شمال و جنمردم

که برخی از اقوام  رسد  به چند هزار سال پیش از میالد میب  اعراقدمت تاریخی  نمایند.  می

به لحاظ  ،جنوب جزیرهمردم شمال و  ها باقی نمانده است.اثری از آنو ها کامالً نابود شده آن 

 های مدنی و نیز زبان با یکدیگر تفاوت دارند.-فرهنگی و ویژگی

) نجد و حجاز و بحرین ( است که مردمی بیابانگرد زیره  عرب در شمال ج مردم    ، زبان زبان عربی

 ای نداشتند. بوده و تمدن پیشرفته



سامبه  عربی  زبان   نزد  یزبان  د  نیعرب صحرانش  رایز  ،دارد  یشتریب  یکیکهن  اقوام    گریبا 

 .مصون بودند  گرید یهانداشتند و از اختالط با زبان  یارتباط

قبایل عرب دارای گویش ویژههر از  بودندیک  قبایل مختلف  لکن در  ،ای  کنار زبان و گویش 

معیارعرب،   عربی  در  پدی   زبان  که  آمده  جاهلید  شعر  و  ادبیات  به    عصر  و  رسید  تکامل  به 

 های یک زبان پیشرفته و متمدن دست یافت.ویژگی

تبیین   و  توصیف  توانایی  که  است  معیار  عربی  زبان  همان  واقع  در  قرآن  ترین  دقیقزبان 

های  های مناظر و واقعیتترین احساسات و ترسیم و تصویر زیبایی های ذهنی و ظریفخلجان 

غنی واژگانی و قالب  های این زبان به لحاظ گنجینة  در خود بروز داده است. توانمندی  عینی را

 ، فصاحت و بالغت قرآن را متجلی نموده است.بیانی هایاسلوبو ی نحوی ها

ای مختلف نیز دارای اعراب های قبیلهخی خاورشناسان در گویش خالف تصور برزبان عربی، بر 

، وزن افعال ثالثی و امور دیگری  ادات تعریف، ضمایر، اسماء دوتاییی نحوی بوده و  هاو ویژگی

 ها وجود داشته است. آن  ةدر هم  ،های سامی استکه از مشترکات زبان 

فتم  ه ةپیش از سدمیالدی و به روایتی   ۵۰۰سال های موجود از  زبان عربی بر اساس پژوهش 

ای رواج داشته  ها، به طور گستردهنَبطی  ةمیانه به ویژه در مناطق تحت سلطمیالدی در خاور

 . شده استو به آن صحبت می

ادعای مینگانا و لوگزنبرگ دربارة اقتباس قرآن از زبان سریانی فاقد دالیل کافی و مستندات  

 . تاریخی هستند

 . حجاز هیچ گونه دلیل و مستندی ندارد  ةرواج زبان آرامی در منطق ةبارادعای لوگزنبرگ در

ها در  خانوادگی آن دلیل هم ه عربی و سریانی بهای های کالمی در زبانها و قالبشباهت واژه

 . استسامی های زبان  ةخانواد



فرهنگ واژگانی و قواعد دستوری زبان سریانی بر خالف دیدگاه لوگزنبرگ پس از پیدایی اسالم 

      . استفاده از منابع اسالمی تهیه شده استو با 

از مناطق نوشته    عربی  که زبانمعلوم است    باقی نمانده،اندک  شواهد  رغم  علی در بسیاری 

 . شده استمی

 است.  دوراناشعار جاهلی نیز شاهد دیگری بر رواج  زبان عربی در آن 

تعداد  ،ه آغاز شدهنوزدهم در شبه جزیر  ة شناختی که از سدشناختی و کتیبهاکتشافات باستان 

 خالص و یا مخلوط را در دسترس قرار داده است.  عربی بان زها و نقوش به زیادی از کتیبه

  د کنند که زبان عربی پیش از ظهور اسالم وجوحکایت میاز این امر  کشف شده  های  کتیبه

 داشته و البته پس از اسالم مراحل تعالی خود را پیموده است. 

بودن نام لوگزنبرگ و ادعاهای   جایگاه مینگانا به مثابه یکی از اصحاب کلیسای کلدانی و مستعار

دهد عمل آمد، نشان میه  ب  انتشار کتاب وی  ةای که بر پایدلیل وی و فشار تبلیغاتی گستردهبی

    در ضدیت با اسالم و قرآن است. ایدة سریانی بودن زبان قرآن در واقع ادامة رویکردهای جدلی  
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Critical Study of Orientalists’ Opinions on the Arabic 
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Abstract 

The language of the Qur'an was criticized specially by orientalists. They had 

previously proposed the idea of adapting the Qur’an from the Testaments and other 

holy books. Regarding language, some western scientists believe that the Arabic 

language of the Qur’an also is not original. Alphonse Mingana (1881-1937) at the 

beginning of the 20th century considered the Qur’an to be merely an adaptation of the 

Holy Bible. He claimed the Syriac language played an important role in the 

foundations of Islam and the vocabulary and grammar of the Arabic language of the 

Qur'an originated from Syriac. Christoph Luxenberg also referred to the Aramaic 
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language of the Qur’an in his book entitled “Siro-Aramaic Reading of the Qur’an,” 

published at the beginning of the 21st century. This paper analyses the works of Arab 

linguists concerning the history and the origin of the Arabic language. It also evaluates 

archaeological and epigraphic works in this regard. It concludes that the Arabic 

language existed before the advent of Islam in the Arabian Peninsula, and of course, 

the Holy Qur'an caused the advancement and evolution of this language. 

Keywords: Holy Qur’an, Arabic Language, Orientalists, Mingana, Luxenberg 



 


