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                                                                                        چکيده

های نخستين اسالمی از منابع لغوی مهم دوره ق(. ه 170ـ  100خليل بن أحمد فراهيدی) العين معجم

 .استبسيار مهم  شعری ويژه استشهاداتبه اين کتابچگونگی استنادات و استشهادات بررسی  است.

 ويژه متون نخستين دينیبه ،در فهم متون استفاده از  آن برایهدف از اين پژوهش ارزيابی اين منبع 

فراهيدی در گردآوری اين کتاب و شرح  بيانگر آن است که ررسی آماری ـ تحليلی اين پژوهشب .است

-کردهرد اندکی از امثال و حکم استفادهکلمات آن، از انواع استشهادات قرآنی، شعری، حديثی و در موا

 ،از قرآن کريمتاثيرپذيری جامعيت در استناد،  يی چونهامزيّت عالوه بر برخورداری از العينکتاب  است.

برخی ، ورود اين کتاب م احاديث و ورود اسرائيليات دربه صحّت و سق توجهیکم نظير هايیويژگی دارای

استفاده اندک از  قبايل نجد وشاعران شواهد شعری بر  تمرکز آن ودر  های گوناگون قرآنیقرائتاز 

 . استهای نزول وحی عنوان محلبهه و مدينه مکّويژه قبايل به ،قبايل حجاز شاعران شواهد شعری
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  قدمهم .1

از دهد که بسياری از منابع نخستين اسالمی می نشان علوم اسالمیمنابع بررسی  

کتب و ، تجارب و مشاهدات شخصی ؛اندکردهگوناگونی استفاده و استشهادات استنادات

در اين ميان . ستاآنه ةاز جمل... نظوم وروايات در دو شکل منثور و م، منابع پيشينيان

روايت در دو شکل نظم و نثر از ديرباز . ای داردلوم اسالمی جايگاه ويژهوايت در تاريخ عر

. تداش فرهنگ شفاهی وجود برخورداری از عرب و عصر جاهلی به خاطر امّی بودن در

. کردندمی روايتو برای مردم کرده فظ که اشعار شعرا را حند انی بوديراو دوره ايندر 

بخشی به   تيّن حرکات جهت رسميجزء نخست، تين شکل از روايد بتوان گفت که ايشا

با  اسالمی در دورة. اسالمی نيز تداوم يافتة در دور که بوده و استشهاد ند استناديآفر

 شدمی تشکيلمساجد و يا در محافل ديگر  هایهای درس در زاويهحلقه توجه به اينکه

از افراد آگاه بود که در ، ی بر تحصيل آنها روايت مدار و مبتناسلوب آموزشی اين حلقه

. (14: 1392 عباسی،و  152 :1373، عبدالجليلگرديد )ناد در کتب میمنجر به است نهايت

، تفسير، علم حديث های گوناگون علوم اسالمی همانند:نويسندگان مسلمان در حوزه

بدی عا)دند استفاده کر (منظوم و منثور)شکل در دو ستناد به روايتاز ا... فقه اللغه و، تاريخ

 به شکل الفاظی همانند ادات غالباًاستن اين. (15: 1392، عباسیو  19 :1391، سازچيت و

 هایگزارش. است بيان شده... و أنشد، کتب، قال، نبّأنی، أنبأنی، خبّرنی، أخبرنی، حدّثنی

در  ریادات شعهويژه استشبه روايات منظوم و استشهاداتدهد که می تاريخی نشان

معاجم لغوی( و ساير منابع ) معاجم الفاظ، غرائب القرآن، غرائب الحديثچون منابعی 

از واژگان قرآنی  و تلفظ درست تبيين معانی در نقش شعر. است فراوانی داشته بردکار

 مردم را به فراگيری شعر عرب دعوت، دوم مسلمانان ةخليف ،عمر. توجه بودباز مورددير

 خواست در فهم قرآن از آنمی آورد و از مردميوان عرب به شمار میرد و آن را دکمی

درک بهتر زبان  ةبا انگيز ت استفاده از استشهاداتسنّ. (152 :1988، سداأل) کمک بگيرند

 در کتاب صمعیا، شناسان پيشين مسلمان فراوان وجود داشتآثار زبان در قرآن

از  ، کتاب همذانی در همانند او و 

حمد خليل بن ا در اين ميان. اندهبرد بهره یبسيار شعریرغي استشهادات شعری و

در د که نخستين کسانی بو از نيز شناسی قديم عربیاز دانشمندان مشهور زبان فراهيدی

اشراف  ،فراوانی جست ةاستشهادات شعری بهرو صرف و نحو از  نويسیفرهنگ دو شاخه
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بيش از  الکتاب ای بود که سيبويه در کتاب معروفشتا اندازه شناسی او به علم زبان

 . (48: 1989، ) استزبان آورده نام او را برسيصد بار 

ادات و شواهد استن نويسان کهن عربی ازنامهفرهنگ چگونگی استفاده جايی کهنآاز 

، عربی زبان مصدر در درک متون کهن اسالمی ترينعنوان مهمويژه شواهد شعری بهبه

چگونگی  صدد برآمد تا به بررسیبدين منظور نگارنده در ،رسدمهم و ضروری به نظر می

دليل  ها پاسخ دهد کهبه اين پرسشو  بپردازدالعين  کتاب در استشهادات گيریکارهب

 با توجه به نالعيشعری بيش از ديگر انواع چيست؟ کتاب گرايش خليل به استشهادات 

 عنوانتواند بهمیاستشهادات شعری تا چه اندازه  ويژهبه استشهادات انواع استفاده از

   گيرد؟اسالمی موردتوجه قرار اوليهتون برای درک واژگان م ی مطمئنمنبع

توان به ا مینهآ ةاست که از جمل تحقيقات فراوانی صورت گرفته عينالکتاب ة ربادر

در  م1904تاب در سال چاپ اين کة در مقدمو ابراهيم سامرائی  مهدی مخزومیتحقيق 

ای با عمر رسالهر فريداين کتاب هاج شعری نحویشواهد  ةدربار .کرد بيروت اشاره

ه در سال در دانشگاه قاهر کارشناسی ارشددر مقطع « »ن عنوا

 معجم الشعراء فی کتاب العينن . کتابی با عنوااست با رويکرد نحوی نوشتهق 1427

عاتی از ناشر و سال است که اطالکشور الجزاير تدوين شده براهيم درالعزيز اتوسط عبد

ارائه  العيند شعری نشد. اين کتاب اطالعات آماری مهمی از شواه چاپ آن حاصل

 ةاست. دربار بردهآماری شواهد شعری اين کتاب بهره و نگارنده از اطالعات دهد می

توان به ا مینهآ ةگرفته که از جمل ری ساير منابع نيز تحقيقاتی صورتشواهد شع

 با عنوان  ای رساله

-اشاره 1390زاده در سال لغنی ايروانینسرين ملک محمدی و به راهنمايی عبدا ةنوشت

 است. به همراه نکات صرفی و نحوی آمده شواهد شعری ازبيت 112 آن شرح کرد که در

به نويسندگی بهرام  «العين استشهادات حديثی و قرآنی در کتاب» ای نيز با عنوانمقاله

به چاپ  مسیش1393 در سال ةمشکو ةاست که در مجل نگاشته شده مانی و همکارانا

شواهد شعری و رويکرد به  با العينکتاب  استشهاداتبارة اما پژوهشی در ،است رسيده

 است. نگرفته خاستگاه آن انجام
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 العيندر کتاب  استشهاد انواع .2

مالت نثری فصيح شعری و ج حديثی، بر اساس شواهد قرآنی، عمدتاً العينکتاب  رمصاد

در شرح  العينويژه کتاب بههمه معاجم عربی  قرآن کريم منبعی است که تقريباً. است

عالوه بر قرآن کريم، حديث  اند.کرده ادهعنوان شاهد استفو کلمات آن بهواژگان از آيات 

 استشهاداتی ةشواهد شعری از جملاست.  گرفته رتوجه فراهيدی قراو بيش مورد نيز کم

و جمالت نثری فصيح  است در اين کتاب به خود اختصاص داده است که حجم زيادی را

 . است نوعی ديگر از استشهادات اين کتاب است،ثال و حکم مدر قالب أ که غالباً
 

   به قرآن کريم استشهاد. 2-1

حديث،  کريم، زبان قرآن )زبانشناسان پيشين زبان عربی، زبان عربی را به چهار بخش زبان 

اين  (.46: 1393کاظمی، و 112 :1367عبدالتواب، رمضان، ) کردندتقسيم زبان شعر و زبان نثر(

بلکه در  ،گرفتندنی واژگان از شواهد قرآنی کمک میشرح معا دانشمندان نه تنها در

ثعالبی در اولين  کردند.زبان قرآن استفاده میشناخت ساختار کلمات و جمالت نيز از 

به قرآن کريم « »در شرح بابی به نام  ،  بخش کتاب

 .(1: 1426، ) پردازدمی کريم مباحث آن در قرآنکند و به بررسی استناد می

مربوط به ذکر شواهد ا تنه العيننخستين و کتاب بر معاجم  کريم گذاری قرآنتاثير

بينی قرآنی جهان ثيرأتتوان به مفاهيم واژگان در اين معاجم می ةبا مقايس ،قرآنی نبود

 برد. پی نيز اسالمی ةيد معانی نوين در واژگان در دوردر تول

از  او. دهدمی را تشکيل العين ای از استشهادات کتابادات قرآنی بخش عمدهاستشه

ی به عبارت است.کردهادآيه استشه 679به  العين کتاب رفته درکارهب ةواژ هزارششحدود 

بار به آيات قرآنی استناد بيش از صد، از هر هزار واژه تقريباًتوان گفت که او می ديگر

اين  در قرآنی استشهادات، است برده بهرههای قرآنی سوره شتربي از فراهيدی. کندمی

قال »، «عزّ و جلّ»ل قال به شک ومربوطه ة آي ةشمار نام سوره و يا بدون ذکر غالباًکتاب 

خليل به اختالف قرائت  (.107-106: 1393مانی،ا) تاس آمده... . و  «قال اهلل»، «تعالی

-هب، است کرده شرحی نيز ذکر ،ائتی هر نوع از قرز توجه داشته و براواژگان قرآنی ني

به قرائت  ( 9: الضحی) «»ة در آي« قَهَرَ» ةرح واژن مثال او در شعنوا

شکل را به  و آن اشاره دارد هذيل(ة )از قاريان مشهور قبيل از ابن مسعود به نقل آنديگری از 

ة گويد واژمی کند ومی ذکر پس يتيم را هرگز ميازار()( 9: الضّحی) «»

پس  ات قرآنیاستشهاد .است استقبال با حالتی عبوس و به قصد تحقير از کسی «کهر»
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 107: 1393)امانی،  داردجايگاه دوم را در ميان استشهادات اين کتاب  ،از استشهاد به شعر

 .(108و 
 

 استشهاد به حديث . 2-2

ی . گروهداشت شناسی زبان عربی دو رويکرد وجودث در زباندر استفاده از حدي

جايز است و  ،کردند که روايت حديث به معناو استدالل می استشهاد به آن را منع کرده

بنابراين استشهاد به ؛ احتجاج بودندة ودين و پس از دوربسياری از راويان حديث از مول

و  استشهاد به حديث را جايز شمرده ،گروه دوم که اندک بودندکردند. آن را منع می

که حديث را بندد کار میه بود را دينی تمام تالش خ شارعکه کردند استدالل می

جهت سند از اشعار منقول عرب که احاديث به بودند  و نيز معتقددرست روايت کند 

 .(114: 1417کريم، ) ترندصحيح

 هديث کاربرد بيشتری داشتاستشهاد به ح ،یقرآن استشهادات پس از العيندر کتاب 

از هر هزار  تقريباً و حديث استشهاد نموده 470خليل بن احمد در اين کتاب به . است

 تشهاد به حديثاس. است حديث استشهاد به بهمربوط  شاهد هشتادنزديک به واژه، 

 .2 ؛استشهاد به حديث با ذکر مرجع آن .1: استبه دو شکل در اين کتاب آمده غالباً

و برخی از  )ص(نام پيامبر غالباً، در نوع نخست . بدون ذکر مرجع آناد به حديث استشه

. استاست و مرجع حديث مشخص نوان مرجع حديث به صراحت ذکر شدهعبه صحابه

 در نوع دوم از استشهاد به حديث که بيشرين قسم از اين نوع استشهاد را تشکيل

» و «»کل يث نامعلوم است و غالبا به شمرجع حد ،دهد می

گونه احاديث بسياری از احاديث (. در خالل اين112: همان امانی،) استآمده« 

ه از استشهادات کاسته است جعلی و اسرائيليات نيز وارد شده است که از اعتبار اين دست

 هی نداشته است.توجا اسناد آنهبه  است که خليل بن احمد در ايراد احاديث و بيانگر آن

 است:عنوان مثال در جايی با ذکر حديثی که برای خداوند جسميت قائل است آوردهبه

همانا (. »122 :1409، )« »

وجهی خليل ت. کم«هايش را در آن نهدگيرد تا اينکه خداوند متعال گامجهنم آرام نمی

از احاديث حسن بصری را به امام حسن  د حديث باعث شده است که او شماریبه اسنا

  (.65: 1393کاظمی نوری، ) نسبت دهد )ع(بن علی
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  استشهاد به متون نثری ديگر. 2-3

العرب رونق داشت.  عرب  ةمتون نثری از پيش از اسالم در جزير مثال و حکم و سايرا

ای که کرد به گونهمی مثال و حکم بيانتاريخی حياتش را در قالب اهای بخشی از تجربه

اسالمی اين  ةر دوردلقّب به حکيم و دانشمند بود. مثال و حکم مشخص آگاه به ا

است مورد شدهدصورت ايجاز در منابع واره ب های تمثيلی که غالباًجمالت و عبارت

به ندرت و به  العيندر کتاب استشهاد  اين نوع از شناسان نيز واقع شد. زبانی استفاده

 در .استاستشهاد را به خود اختصاص دادهو کمترين نوع  استصورت پراکنده آمده

اژگان پنج مورد از وحدود  تنها در شرح، ت پذيرفته از مجموع هر هزار واژهررسی صورب

ح واژه حمد در شرعنوان مثال خليل بن ابه. استل و حکم استفاده شدهاز شواهد امثا

 (1/83 :1409، ) «»گويد: می «ظَعَ»

 .()خودت را پند ده و پند دادنم را کنار گذار
 

 استشهاد به شعر .2-4

در تفسير الفاظ  داشت، مفسّران حديث وجودبه روايت و استناد به شعر پيش از روايت 

است عمر در شرح کلمة  آمده تفسير بيضاوید در کردنی اعتماد میقرآن به شعر جاهل

 تحال ا را درنه)يا آنکه همواره آ ( 46: )النحل« » ةدر آي« فخوُّالتَ»

هذيل گفت اين واژه از لغت و ة مردی از قبيلخواست، پير از مردم توضيح ترس بگيرد(

گاه به شعر شناسد؟ گفت: بله! آنعارش میآن را در اش زبان ماست، عمر گفت: آيا عرب

شاعری از قبيله هذيل استشهاد نمود، عمر گفت: بر شماست که به ديوانتان مراجعه 

کنيد تا گمراه نشويد. گفتند: ديوان ما چيست؟ گفت: شعر جاهليت، زيرا در آن تفسير 

ترين قديمی سوی ديگر، از .(3/400: د.ت، ) کتاب شما و معانی کالم شماست

از که اند پرداخته با استناد به شعر به شرح واژگان قرآنی« غريب القرآن» یهاکتاب

 ابوسعيد ابان بن تغلب بن رياح بکری «»کتاب  توان بهمی هاآن یهجمل

هايی نهمعانی الفاظ قرآن کريم به نمو او در اين کتاب برای توضيح. کرداشاره ق(141م: )

روند استفاده از بعدها  .(128: 1367، التوابعبد) استاز اشعار عربی استشهاد کرده

در ميان استشهاداتی که خليل بن . يافت ات شعری به معاجم نخستين نيز راهاستشهاد

-را به خود اختصاص شواهد شعری جايگاه نخست ،دهدمی واژگان ارائهحمد برای شرح ا

هزار شعر بوده که برخی از اشعار نزديک به شش العين ی کتابشواهد شعر. است داده

به  او از شعر نزديک. است... دو بيتی و، يک بيتی، تک مصرعی، رجز، هایشکلبه 
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يک سوم اشعار بدون ذکر نام  تقريباً و (196: د.ت عبدالعزيز،) استفاده کردهسيصد شاعر 

از شواهد شعری به شاعران دوره  صددر 45 در اين بررسی معلوم شد که .استاعر آمدهش

 دورهبه شاعران  درصد 28به شاعران دوره مخضرم اسالمی ـ جاهلی،  درصد 24، جاهلی

: همان) اسی اختصاص داردبه شاعران دوره عبّ درصد 3 نخست اسالمی و ةموی و دورأ

م دهد خليل همانند ساير دانشمندان علو(. اين آمار نشان می116: 1392 ؛ عباسی،200

 منخست اسالمی اهتما ةجاهلی و دور ةاسالمی بر احتجاج بيشتر بر شواهد شعری دور

ی واژگان در بود درک معنی يا معان فراهيدی دريافتهکه  دهدنشان میاين  ورزيده و

  است. ترتر و به مقصود نزديکبستر زمانی خود گويا

ساهل فراوانی برخوردار حمد در استفاده از شواهد شعری در اين کتاب از تخليل بن أ

استفاده کرده و  مذاهب مختلف اديان و، هاهای گوناگون شاعران از فرقهبود او از گروه

. است به خود راه ندادهاستشهادات شعری ه تعصّب دينی و اعتقادی در ايراد گونهيچ

ز ني چون خوارج هانيز از شاعران ساير فرقه از شاعران اديان ديگر چون يهود وخليل 

عمران بن ، بنی نضير ةشاعران يهودی قبيل ربيع بن أبی حقيق از. استه کردهاستفاد

اين افراد  ةاز جمل  ان مشهور خوارجشاعر از طرمّاح بن حکيم و بن عمرو شةخرا، حطان

شاعر خوارج در کتاب  مشهورترين مصرع 25بيت و  67با  احرمّدر اين ميان طِ .هستند

ح از ارمّطِبه مصرعی از شعر « الهَضَّاء» ةدر شرح واژ خليل عنوان مثالبه. است العين

از ». (4/70: 1409 ،)  گويد:خوارج استشهاد کرده و می

 «.ی گذر کردمچون جنّ و پر پنهانی ،آنجا با گروهی از مردم

أحوص ، صار بودندانديگر از شواهد شعری مربوط به شاعرانی است که از  ةدست

 ةاز جمل أنصاریو حسّان بن ثابت  هعبداهلل بن رواح، نصاریاألعاصم بن ثابت ، أنصاری

 .است خليل بوده نصار در نزدترين شاعر أپراستناد بيت 21با  اناين افراد هستند که حسّ

 گويد: به شعر حسّان استشهاد کرده و می «الرَحيق» ةخليل در شرح واژ
 

 (3/3: همان)                                                                            

ی کم آب وارد شود با آب گوارايی که چون شراب گوارا و کسی را که بر آنها بر چشمه»

 .«کنندرف کردن صاف شود، سيراب میف به ظناب که با ظر

 )ع(بی طالبعلی بن أ. بردنيزبهره می و اميران شواهد شعری خلفاخليل بن أحمد از 

 بن عبداهلل بن يزيد بن أسد خالد، بيتبا يک  تدمرة الزباء ملک، مصرعو يک  بيتسه  با
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از شعر « زَعَقَ»او در شرح واژه  .دنباشمی اين افرادة از جملبا يک بيت موی عراق حاکم أ

 گويد: استشهاد کرده و می )ع(علی
 

 (1/133: همان)                                                                  

شوری که با آب شور آميخته  آبة است بگير، کاسر حالی که لبريز و پر شدهآن را د»

 .«استشده
 

 العين ا در کتابنهشاعران و قبايل آ. 2-4-1

ة ورجاهلی و دة دانشمندان مسلمان جهت فهم قرآن و تفسير آن به شواهد شعری دور

و  نشينانعاشرت با باديهبه م ها برای رفع اين نيازآن ،گشتند نخست اسالمی نيازمند

اللغه يا از طريق شهرهای بصره و کوفه با شعر مای فقهپرداختند. عل قبايل بدوی عرب

ور مستقيم طشدند و يا خود پای به باديه گذاشته و بهشاعران قبايل مذکور آشنا می

. وقتی از فراهيدی استاين افراد فراهيدی  ةگرفتند، از جملاشعار بدويان را فرامی

 و... . های نجددهد: از باديهمیای ؟ پاسخ گرفتهين همه دانش را از کجا فراا پرسند می

هر را برای کتابت اشعار که پانزده ظرف جوحالید او به اين بالد روانه گرديد، درگوين

 العينکتاب در بررسی که از قبايل شاعران مورد استناد  (.61: 1405عبدالباقی، ) تمام کرد

توان می وه غالبا از قبايل سرزمين نجد بودصورت گرفت مشخص شد که اين شاعران 

دارای بيشترين ... ضبّه و کنانه، تغلب، طيئ، أسد، هذيل، شاعران قبايل تميمگفت که 

 .(118: 1392)عباسی، ستشهادات شعری دراين کتاب هستندا

، ) دانندهای اطراف آن میزمين نجد و بيابانمحققان منازل تميم را سر ةعمد

م ميت ةقبيلکند و آورده است ر را تاييد میظرضا کحاله نيز همين نعمر (.4/1364: 1405

اين قوم تا بصره، يمامه،  ةدايرند، در سرزمين نجد ساکن بودند. هستکه از اعراب عدنانی 

 ة. سرزمين قبيل(1/127: 1388 کحاله،)بود  کشيده شده بحرين و سرزمين عذيب در کوفه

 از تميم قرارداشتندنواحی کرخ از نجد بوده و در همسايگی طيئ و بنی يربوع  أسد

در نجد، ربيعه در عروض و نجد، بکر بن وائل در ه (. قبيله بنی ضب37ّ: 1405 الباقی،عبد)

نواحی يمامه تا بحرين، سيف کاظمه و در أبله و هيت، تغلب در نواحی جزيره و بحرين، 

ه قيس عيالن در نجد، باهله در يمامه، غطفان و عبس در نجد، بنو عدیّ در يمامه و کند

(. در ميان قبايل پراستناد خليل دو قبيله وجود دارد 41-37: همان) در نجد ساکن بودند

يکی از اين قبايل  ؛ت بوداما زبانشان با زبان حجازی متفاو ند،که از سرزمين حجاز بود
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هذيل ة و ديگری قبيله کنانه. قبيل استهذيل  ةتوجه خليل بن احمد بوده قبيلکه مورد

ه در مسير حجاج اسکان داشتند و در شش فرسخی مکّ« » ای به نامدر قريه

ه زندگی ف مکّاز اين قبيله بودند. قبيله کنانه نيز در اطرا )ص(بسياری از صحابه پيامبر

 اين بررسی همچنين ها قريش بود.های زيادی بودند که اشرف آندارای شاخه و کردندمی

هايی که بيلهق گفتند:می کهاضر است اين نظر علمای قديم و عصر ح ةکنندتاييد

قيس  ةقبيل ،گرفتندمیفرا هااز آن را خود لب مورد احتياجمطا محققان و علمای فقه اللغه

اين  مأنوس و اعراب و تصريف را ازنابه اين معنی که کلمات  ؛تميم و أسد بودند، عيالن

ز کنانه نيز طيئ و قسمتی ا، هذيل ةپس از آن سه قبيل آموختند وسه قبيله می

از  قديم شناسانبانز .( 481: 1384، دانزي) بودند شناسان پيشين عربتوجه زبانمورد

به  بودند که زبان حجازی اين باور  زيرا بر ؛پرسيدندحجاز چيزی نمی شاعران قبايل

 العينبررسی استشهادات شعری کتاب . استشدهر تباهیدچااقوام علت آميزش با ساير 

قبايل سرزمين  و شاعران قريش ةحمد به شاعران قبيلاست که خليل بن أ گر آنبياننيز 

از  ت الشعراءطبقا جمحی در کتابمحمد بن سالم چه اگر. استداشته حجاز کمتر توجه

برد و شاعران آنها می نام های بزرگ سرزمين حجازعنوان قريهبه، مدينه و هشهرهای مکّ

شده تنها تعدادی اندکی در استشهادات استفاده شاعران  اين شعر ازاما  ،شمردرا برمی

، ةحاهلل بن رواعبد، کعب بن مالک، ان بن ثابت)حسّ پنج شاعر در مدينه. (57: د.ت، ) است

. خوردمی به چشم العين ان درم حسّکه تنها نا اندبوده قيس بن األسلت(أبو، قيس بن الخطيم

ها در استشهادات العين ديده م کسی از آنکند نامی از شاعرانی که جمحی از مکّه ياد

 . (63: همان) نمی شود
 

 قبايل نجد هایلغات و لهجه .2-4-2

 ضبّه ون قبايل تميم، أسد، بنیشاعرا ،گونه که پيش از اين به آن اشاره شدهمان

است. اين  بوده العينتوجه خليل در کتاب بسياری ديگر از قبايل سرزمين نجد مورد

 قريش ها و لغات سرزمين حجاز و لغت لهجهنسبت به  ا و لغات متفاوتیهقبايل لهجه

 داشتند.

توان در اين روايت ابن فارس ديد که در تمجيد می ها و لغات قبايل راتفاوت لهجه

»گفت: می لغت قريش و درنکوهش ساير لغات

تبديل همزه )عنعنه=  بينی که در کالم قريشنمی آيا تو. (29: 1418، فارسابن« ) 
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 أسد و)کشکشه=تبديل کاف به شين(  قيس و کارگيری کلمات خشن(ه)عَجرَفيّه=بتميم و  عين(به 

وجود  شود،می که از أسد و قيس شنيده ایربيعه و کسره اتصال سين به کاف()کسکسه= 

صاص داده و لغت تميم و حجاز اختبه اختالف لهجه  سيوطی نيز بابی را مشخصاً ؟(ندارد

 . (2/275: 1986، ) پردازدحجاز می يل تميم وهای آوايی قبابه تفاوت و در آن غالباً

قرآن کريم به تحقيق کيه به که با ت صاحب کتاب 

سطح آوايی،  چهار است، اين اختالفات را دررداختهها و لغات قبايل عرب پلهجه ةباردر

های فراوان تفاوت است و هکردبررسی  ایحوی و داللت الفاظ به شکل گستردهصرفی، ن

ر روی پراکندگی اين اختالفات را ب داده و حجاز را شرحنجد با لغت قبايل  لغت قبايل

او با  .(240 -208: 1996 ،) دهداطلس لغوی قسمت پايانی کتابش نشان می

 ها درنايی آنهای معبه تفاوت داللت ،برشمردن برخی از الفاظ در فصل داللت الفاظ

در فصل مربوط به اختالف  همچنين (. راجحی200-194: همان) پردازدمختلف میقبايل 

لغات تميم ولغت  به طور مشخص به اختالفات نحوی ت در سطح نحو اها و لغلهجه

ی در پژوهشنيز  تميملغة . صاحب کتاب (1939-180: همان) است پرداختهقبايل حجاز 

ت اين لغت با لغت اهل به تفاو ،است انجام دادههای تاريخی لغت تميم ريشه ةکه دربار

 بدالباقی،عاست ) مردهرا برش نهانحو و داللت الفاظ پرداخته و آبخش صرف، حجاز در 

در قبايلی از تميم و حجاز  معانی مختلف، های الفاظ بر(. تفاوت داللت608-613: 1405

« الهِجرِس»لفظ  است که رياض کريم آورده عنوان مثالبه ؛است شدهمطالعه و بررسی 

 است آمدهنزد مردم تميم به معنای روباه  در نزد مردم حجاز به معنای ميمون بوده و در

 .(178: 1417کريم، )
  

 و قرآن کريم العين معجمشواهد شعری  .2-4-3

 جاهلی و پس از آن  ةدر دور مبلّغان و سخنگويان قبايل خوده شاعران، جايی کاز آن 

گيری هرهب .د پيدا کردنمو آنها نيز ها و لغات قبايل گوناگون، در شعربودند، تفاوت لهجه

ويژه قبايل سرزمين العرب به ةقبايل مختلف جزير فراهيدی از شواهد شعریحداکثری 

گان و فهم متون درک درست برخی از واژجهت تواند ما را در می العين کتاب درنجد 

های که دارای لغات و لهجه ويژه متون شکل يافته در سرزمين حجازهنخستين اسالمی ب

قديم بر اساس شناسان نکه به باور بسياری از زبا و نيز فهم قرآن کريم خاص خود بودند

چه در تبيين اين ابهام بايد گفت اگر. مواجه کند چالشبا است،  لغت قريش نوشته شده

العرب  ةترين لغت جزيرش فصيحقري ديم بر اين باور بودند که لغتدانشمندان قة عمد
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از  اما ،(275: 1418 الغوث،) استبر اساس همين لغت نازل شده بوده و قرآن کريم نيز

لغت اعتقاد داشتند شويم که اسان قديم عرب مواجه میشنی ديگر با برخی از زبانسو

قريش نيز  که لغت ه()يثرب، مکّ های شهرنشين حجازويژه لغت قسمتبه ،اهل حجاز

شده و احتجاج به آن را جايز  به علت اختالط با ساير اقوام دچار تباهی ،ها بودجزئی از آن

و در اين پژوهش  نيز  گونه که پيش از اين آمدو همان (106: 1417کريم، ) شمردندنمی

احتجاجات  شاعران مکّه و مدينه کمترين سهم را در وشاعران قريش  به آن اشاره شد، 

 قبايل حجازشواهد شعری اين بدان معناست که فراهيدی نيز به  اند.زبانی خليل داشته

د دريافته بود که لغت قريش به حماخليل بن  است.و قبيله قريش کمتر اعتماد نموده

بنابراين بسيار بی بهره است. علت اختالط اقوام دچار تباهی شده و از زبان شعر و خطابه 

 به زبان قبايلی چون قبايل نجد بصره، طبيعی بود که خليل نيز همانند ساير لغويان

به و خطا دچار اختالط و تباهی نشده و از سخنوری در شعر استناد کند زبان قبايلی که

 . سهم فراوانی داشت

بايد  ،است قرآن تنها به لغت قريش نازل شده برخی از قدما که در ارتباط با اين باور

نقل  )ص(از پيامبر متواتر اين حديثشود که و اين ترديد زمانی بيشتر می دکرترديد 

قرآن کريم  همانا) (1/285: 1422معرفت، )« » که شود می

اند و را لغات گرفته« حرفأ»ة د از کلممحققان مقصو .است(به هفت لغت و زبان نازل شده

صاحب کتاب . شمرندمیبر تفسير خود بنا بر تعداد هفت لغت وارد شده رابرخی نيز 

وارد های و لهجهبه کلمات  ، های عربی و قرآنیلغات و لهجه ةدر تحقيقی دربار المقتبس

 در قرآن  را بکلمات سی قبيله از قبايل گوناگون عرپرداخته و  کريم آنشده در قر

قريش، هذيل و تميم  ةکه در اين ميان قبيل کندها ذکر میبا ذکر تعداد و شرح آنکريم 

به   .(112 :1986محيسن، ) اندبيشترين سهم از کلمات قرآنی را به خود اختصاص داده

قان در برخی از محق ،عالوه بر اين ريش نيست.زبان قرآن منحصراَ زبان ق ديگر سخن،

ان بن عفان از قبيله عثمگويند: اند، آنها میرا ذکر کردهری استدالالت ديگاين باره 

فرد کننده و کاتب قرآن را مشخص کرد و اين دو امر مهم را به دست امالهذيل و ثقيف، 

از . بسياری ريش نيستاين باور بود که زبان فصيح قرآن زبان ق چون بر ،قريشی نداد

قريش اشاره دارند که زبان  ةاز قبيل )غمغمه(کالمی چون  شناسان نيز به عيوب زبان

 ،اگر زبان قريش زبان قرآن بودگويند آنها می کند.دور می قرآنی فصيحان قريش را از زب

چرا اين همه اختالف در فهم قرآن در ميان قريشيان وجود داشت و چرا افرادی چون 
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ب از ساير قبايل عباس در توضيح و تفسير کلمات قرآنی به اشعار شعرای عرابن 

، ما را با اين نتيجه اين استدالالت و مواردی ديگر .(101 :1418الغوث، ) دندکراستشهاد می

اين  شايدو  تواند درست باشدبه لغت قريش نمیرساند که محدود کردن زبان قرآن می

پيدا در آن  )ص(به خاطر وجود مقدس پيامبر غت قريشکه لبود  سیبه خاطر تقدّ باور

های در زمينه )ص(پس از پيامبر ةدر دور ،ه خاطر قدرتی که صاحبان اين زبانکرد و نيز ب

توجه قديم عرب  شناسانزبانخليل نيز چون ساير  .باشد ،سياسی و کالمی پيدا کردند

 هقبايل متعدد و ب ،شعریبه لغت قريش معطوف نکرده و در ذکر شواهد  خود را صرفاً

که به دنبال تدوين  العيندر تدوين کتاب  توجه قرار داد وبايل تميم را موردويژه ق

باور متناسب با  با انگيزه دينی صورت گرفت،و  يب الحديثغرو  غريب القرآنهای کتاب

متنوّعی از  شواهد شعريش را به شکل گسترده و گوناگون در قرآن کريم وجود لغات

  است. گوناگون آورده قبايل
 

  نتيجه. 3

، عالوه بر اين کتابدر تدوين  فراهيدیکه دهد می نشان العينبررسی استنادات کتاب 

است به امر استناد و واژگان از قبايل بدوی انجام دادهتحقيقات ميدانی که در شرح 

آنی که پس شواهد قر است. ... اهتمام ورزيدهاحتجاج به شواهد قرآنی، حديثی، شعری و 

ن بر ثير فراوان قرآأنشان از ت ،داردرا در امر استشهادات اين کتاب از شعر مقام دوم 

. استنادات است اين دوره بينی اسالمی بر واژگانجهان ةنويسی مسلمانان و سلطواژه

 ،است بدون ذکر سند بوده و در مواردی که سند آن مذکور حديثی اين کتاب غالباً

هی به توجکموجود فضای نامطمئن در ايراد احاديث، . است )ص(پيامبر مرجع آن غالباً

 .استهای شواهد حديثی اين کتاب ژگیوي ةسناد آنها و ورود اسرائيليات در آن، از جملإ

 ةالعرب متداول بود و در دور ةجايی که شعر و روايت شعر از پيش از اسالم در جزيراز آن

عنوان ابزار مهم به ،گرفتو خلفای راشدين قرار )ص(اسالمی نيز مورد اهتمام پيامبر

 و حاکميت سياسیبوده ويژه علوم لسانی به ،علوم اسالمی ةدر توسع دانشمندان مسلمان

عنوان به همين خاطر شعر به .نيز به اين امر توجه خاصّی داشت اموی و عباسی

توجه ردمو عينالترين دانش عرب در منابع اسالمی از جمله کتاب ن و کهنتريگسترده

استفاده  العرب ةخليل از شواهد شاعران قبايل گوناگون جزير .فراوان خليل واقع شد

و از قبايل حجاز نيز است بايل نجد بيشترين استنادات او مربوط به شاعران قکرده و 

مندی فراوان خليل از بهرهاست.  توجه خليل بودهه موردذيل و کنانه ةشاعران قبيل
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 اشعار شاعران قبايل متعدداستناد به گون قرآنی، شعری، حديثی و استشهادات گونا

را منبعی مهم در شرح  العين کتاب تواندويژه شاعران سرزمين نجد میبه، العرب ةجزير

ويژه متون برخاسته از قبايل نجد هب ،های نخستين اسالمیدوره و فهم واژگان و متون

  .قرار دهد
 

 منابع

 ،117-100 ،123 ش ،ة، مشکو«العينستشهادات قرآنی و حديثی در کتاب ا» ،و ديگران امانی، بهرام

1393. 

.1384کبير، واهرکالم، تهران، اميری جعل ة، ترجمتاريخ تمدن اسالم، زيدان، جرجی

 ،نور وردآ ره ،«پژوهش در یاستنادده گاهيجا و مفهوم یخيتار نييتب» ساز، تيچ هيمهد و احمد ،یعابد

 .21-16 ،1391 زيپائ  ،57 یاپيپ ،40 ش ازدهم،ي سال

اسالمی تا پايان عصر دوّم  ةاستشهادات شعری در منابع نخستين اسالمی، از آغاز دور عباسی، جميله،
 .1392نظر بهرام امانی چاکلی، دانشگاه زنجان، ، زيرعبّاسی

رضا شيخی، آستان قدس ة حميد، ترجمشناسی عربیاللغه و زبانمباحثی در فقهالتواب، رمضان، عبد

 . 1367رضوی، 

 . 1373کبير، اش آذرنوش، تهران، اميرآذرت ة، ترجمتاريخ ادبيات عربم، . عبدالجليل، ج

مانان نگاری در نزد مسلی و توسعه معجمنقش قرآن کريم و احاديث در شکل گيرکاظمی نوری، افسانه، 
 .1393دانشگاه زنجان، زنجان، ، م هجری ـ قمریتا قرن دوازده
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