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 چکیده

بحث  اثرگذاری قرآن بر پیدایش علوم ادبی مطرح است، بحث ی که دراز جمله مسائل
 دو دیدگاه مشخص بیان شده ،در این خصوص. تأثیر قرآن در پیدایش علم لغت است

تردید قرآن است،   بی،شناختیواژه مطالعات ه همی ه است که مایآندیدگاه اول  ؛است
 و توان پذیرفت که آن همه قواعد دقیقبه هیچ وجه نمی قائل است که ،و دیدگاه دوم

بدون  ،مباحث لغوی آثار خلیل و مانند او وجود داردتعریفات روشن و سنجیده که در 
طبق این  . به این درجه از کمال رسیده باشد،ونه سابقه و سر مشق قبلیگ داشتن هیچ

 اثراز آنان  از ملل دیگر تقلید کرده و ،هانامهمسلمانان در چگونگی تدوین لغت ،دیدگاه
 برای اثبات ،که دالیل گروه دومد نشان خواهد دا ،دیدگاهبررسی دالیل هر . اندپذیرفته

 حاکی از آن است که ، علم لغتی  تاریخی آثار اولیهی همدعا قانع کننده نیست و مطالع
 و عامل اصلی در پیدایش این یدهدگر با واژگان قرآن آغاز ،شناسیاولین مباحث لغت

 . استبوده قرآن فهم ضرورت  ،علم
 

 .آن، تدوین لغتتأثیر قر، نامهلغت لغت،  هاکلید واژه
 

 طرح مسأله
 و تدوین لغت شناختیواژهمسائل گونه اطالعی از  ، هیچدر میان اعراب عصر جاهلی

 پیشین در میان ی بقه و نمونهترین سا بدون داشتن کم،و این موضوعوجود نداشته است 
از این روی . دیرسگرفته و به کمال  به شدت مورد توجه قرار ،، با ظهور اسالماعراب

ترین مسائل تاریخ زبان و ادب عربی بوده  همواره از مهم،چگونگی پیدایش این مطالعات
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 تا در این  بر این واداشتهاست و پژوهشگران بسیاری را از کشورهای اسالمی و مغرب زمین
  :کننداز جمله موارد زیر را عرضه راء و نظریات مختلفی باب به تحقیق و تفحص پرداخته و آ

، در زبان عربیشناختی واژه مطالعات ی ههم  ی ه است که مایبر آنول  ای نظریه ـ١
  .تردید قرآن است بی

 ی هتوان پذیرفت که مجموعوجه نمی  که به هیچباور است دوم بر این ی نظریه ـ٢
 ترتیب و دیگراندر آثار خلیل و با آن همه قواعد دقیق که های لغوی بزرگی از دریافت

گونه نمونه و سر مشق قبلی، به این درجه از کمال   داشتن هیچنبدوتنظیم یافته است، 
 :شوند خود به چند دسته تقسیم می،پیروان این نظریه. رسیده باشد

 مستقیم و ،شناسیآوردهای مسلمانان در مباحث لغت تمعتقدند که دسبرخی  ـ١ـ٢
 . تأثیر پذیرفته استیونانی از آثار ،غیر مستقیم

 ، چه پیش از اسالم و چه پس از آن، هستند که زبان عربیاورب بر این ای عدهـ٢ـ٢
 . بوده استایرانیتحت تأثیر زبان 

 پس از ظهور اسالم و تحت تأثیر فرهنگ ،علم لغتعقیده دارند که گروهی نیز ـ ٣ـ٢
 . هندی پدید آمد

 پس از نزول قرآن، آن هم در ، در زبان عربیعلم لغت چگونگی پیدایش ،بنابراین
گونه اطالعی از تدوین لغت نداشته است، از سؤاالت اساسی  ی هیچ همی که سابقمیان قو

 . آشکار گردد،ماست که باید به آن پاسخ داده شود و نقش قرآن در پدید آمدن این عل
 

 مقدمه ـ١
 به مرور زمان و در ،پیدایش علم و دانش در میان جوامع بشری و رشد و تکامل آن

 ی هیک از علوم نیست که در همان مرحل د و هیچرگیهای مختلف صورت میدوره
 کلی مستثنا نبوده و ی هدانش لغت نیز از این قاعد.  به کمال خود رسیده باشد،پیدایش

 ،دای که به عنوان یک دانش تلقی گرداز طرح نخستین مسائل آن تا رسیدن به مرحله
 ی واژگان،ر هر زبانید .سر گذاشته است  و مراحلی را پشتای طوالنی را گذراندهدوره

بین واژگان با نیز بوده و کاربرد حقیقی دارند و خاصی وجود دارد که بیانگر معانی 
اگر . داند و هم شنونده از آن آگاه است است که هم گوینده آن را میای رابطه،معانی

.  از طریق زبان ممکن نیست، گوینده به شنوندهی هچنین نباشد، ارتباط و انتقال اندیش
های فهم اندیشه  به جهت نقش مهم آن در، بین واژه و معنای رابطه  آگاهی از،رو ز اینا
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 . های بشری بوده و هستاز موضوعات مهم پژوهش ،گوینده
ای از زمان، ما با یک واقعیت انکارناپذیر در تاریخ عرب مواجه هستیم که در دوره

 ؛ خدای متعالرا  وحی الهی خواندد و آن کر قرآن را بر مردم قرائت ،)ص(پیامبر اسالم
 »إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون«: است به زبان عربی ،تصریح کرد که نزول آن

کِتابٌ «و »  شاید شما درك کنید؛ نازل کردیمی عربیما آن را قرآن یعنی )٢/یوسف(
روشنگر است و  که آیاتش یکتاب یعنی )٣/فصلت( » یَعْلَمُونَفُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیا لِقَوْمٍ

 )١٠٣/نحلال( »وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبینٌ«و »  برای قومی که بدانند؛به زبان عربی است
واژگان  بین الفاظ و معانی ی ه مؤید این معنا است که رابط،تأکید بر عربی بودن قرآن

 ، از الفاظ قرآنآناناست و  قوم عربمیان و جاری  ساری  بین الفاظی ههمان رابطقرآن، 
زیرا اگر . کردندفهمند که پیش از نزول قرآن از آن الفاظ استنباط میمعنایی را می

کردند، انجام رسالت غیر را درک نمی) ص(  از الفاظ قرآن، محتوای پیام پیامبر،اعراب
 »لْناهُ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونإِنَّا أَنْزَ« ی هعالمه طباطبایی در تفسیر آی. ممکن بود

پوشانده  ی عربی  واژه لباسِ،این کتاب بر تن آیات ، نزول قرآنی در مرحلهما «: نویسد می
 ی، و اگر وحقرار گیردتعقل تو و قوم و امتت در معرض  تا آراستیم، الفاظ زیور آن را بهو 
 اسرار توانستندنمیشد، قوم تو   ی ملبس نمی عرباظبه الفآمد و یا   ینم  قالب الفاظ دردر

 بر ، آنتعلیمهم  و ی وحزیرا هم ؛شد  یمآن مختص خودت  و فهم یابندرا درآیات آن 
 .)١١/٧٥ ،طباطبایی( ».بودتو  ی عهده
   
 نقش دانش لغت در فهم قرآن ـ٢

ه کبود  دانشی ،رفت یکی از مباحثی که مورد توجه مسلمانان قرار گ،از همان آغاز نزول قرآن
که زبان قرآن، عربی و زبان   آنرغم  علیزیرا ؛پرداختی واژگان قرآن مینابه بررسی مع

تر با دشواری روبرو  کم، واژگان قرآن و فهم مراد آیاتگفتاری اعراب بود و آنان در معنای
 .  واری بودند دچار دش،های قرآنای از واژهپارهدر فهم  ، در مواردی،به دالیل زیرشدند، می

 صحابه در فهم کلمات و عبارات قرآن یکسان نبودند و سطح فهم و درک ی  همهـ١ـ٢
آمد، از رسول ای بر یکی از صحابه دشوار میجهت وقتی معنای واژه از این. بودآنها متفاوت 

به  کردند، عالوه بر آن که قرآن را ابالغ می نیز )ص( پرسید و آن حضرتمی) ص( خدا
 .ندداد پاسخ می، مبهم و مورد سؤال اصحاب و به مواردپرداختند مین نیز تفسیر آ
  . در پایان اتقان آورده است،هارا به ترتیب سوره) ص( روایات تفسیری پیامبر،سیوطی
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 ولی به جهت ،اعراب نازل شد به عربی فصیح یا زبان مشترک ،هر چند قرآن ـ٢ـ٢
هم آن واژگان برای آنان دشوار از قبایل، فعدم استعمال برخی از واژگان آن در بعضی 

های قبایل مختلف به کار رفته بود که احتمال داشت  الفاظی از لهجه،در قرآن. نمودمی
 برای ، نیاز بود که آن واژگان،رو از این. ندانندقبایل دیگر آن را نشنیده و معنی آن را 

فیما وقع «تحت عنوان  ،انسیوطی در نوع سی و هفتم اتق. شودافراد آن قبایل تبیین 
 . به بحث از این لغات پرداخته است» حجازبغیر لغة الفیه 
ها که بعد از  همچون قحطانی، مهاجرت برخی از اقوام و قبایل عرب غیر فصیحـ٣ـ٢

 العرب پراکنده شدند ة ترک دیار کردند و در شمال جزیر،م٤٤٧ در سال ،سیل عَرِم
 موجب ،یرعرب مانند قوم یهود به سرزمین عربستان یا مهاجرت اقوام غ،)٢٤ص زیات،(

هایی از ساکنان شبه جزیره رایج گردد و به مرور  در میان گروه،های آنانشد تا واژه
 از ابن چنانکه.  لغات مستعمل در بین برخی قبایل عرب زبان قرار گیردی  در زمره،زمان

هَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ یا أَیُّ« ه شریفهدر آی» راعنا «هعباس روایت شده که کلم
 فهم معنای .)١/٤٣٤ سیوطی،: نکـ (  به زبان یهود دشنام است)١٠٤/البقره( »قُولُوا انْظُرْنا

 به دلیل مصون ماندن از رواج چنین لغاتی ،العرب ة برای قسمتی از جزیر،گونه کلمات این
 .مشکل بود

 از قبیل حبشی، سریانی، ،ها از دیگر زبان،اژه تعداد محدودی و، در قرآن کریمـ٤ـ٢
 زبان عرب ی  در زمره، در آن زمان،هر چند این کلمات. عبری و فارسی به کار رفته است

ی در باب سی و سیوط.  برای برخی دشوار بود،گونه کلمات شده بود، ولی فهم اینوارد 
  .سخن گفته است» غة العربفیما وقع بغیر ل«تحت عنوان گونه کلمات   از این،هشتم اتقان

ای را  معنای هر کلمه، اساساً نادرست است که گمان شود هر عرب فصیحی،براینبنا
از به استدالل ندارد که  از بدیهیات است و نی،این موضوع. دانسته استشنیده میکه می

. ددانناز معنای بسیاری از الفاظ را نترین و تواناترین افراد واژه شناس، بحتی چیره
که خود از مفسران نامی عصر صحابه و ملقب به ترجمان قرآن ) ق٦٨م( بن عباس عبدهللا
 مبنای ، و او را پدر علم لغت عربی لقب داده و آرای او.)٢/١٢٢٨ سیوطی،: نکـ ( است

 ؛مصداق چنین حقیقتی است ،)١/٦٢ سزگین،: نکـ ( روش تفسیر لغوی قرآن شده است
فَاطِرُ « ی ه شریفی هدر آی» فاطر«من معنی : نقل شده که گفتاز او  ،از طریق مجاهدزیرا 

 چاهی ی ه دربار،ربکه دیدم دو ع دانستم، تا ایننمیرا  )١١/شوریال( »السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض
من به و منظور او آن بود که » أنا فَطَرتُها«: ها گفتکنند و یکی از آنبا هم مشاجره می

 .)١/٣٥٤یوطی،س(کندن آن چاه آغاز کردم 
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 ارتباط کالمی ،با گسترش اسالم و مسلمان شدن اقوام و ملل دیگر و به دنبال آن
ها بیش از پیش اعراب با مردم تازه مسلمان شده، تأثیر پذیری زبان عربی از دیگر زبان

 غریب و مشکل ، در نظر آنان، معنای برخی از لغات قرآن کهشدّت یافت و موجب شد
در پی این دگرگونی، اعراب خود را نیازمند بررسی و . )٥٥٦ بن خلدون،ا :ـ نک( جلوه کند

 برخی از صحابه و تابعین را بر آن ،این امر. کنکاش بیشتر برای درک صحیح قرآن دیدند
) ص( با استناد به روایات منقول از رسول خدا،داشت تا به توضیح و تبیین کلمات قرآن

. های شخصی خود بپردازندعار جاهلی و بررسیو در برخی موارد نیز با استناد به اش
 /عمران آل( »مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیالً« ی ه شریفی هرا در آی» سبیل «،چنانکه انس بن مالک

 و یا )٢/١٢٤٣ سیوطی،: نکـ ( . به زاد و راحله معنا کرد،)ص( به نقل از پیامبر)٩٧
 همان،: ـ نک( .نافع بن ازرق پاسخ دادهای  به سؤال،عباس با استشهاد به اشعار عرب ابن
 نقش اساسی داشته است و ، در فهم قرآن، لذا تردیدی نیست که علم لغت)٤١٥ـ١/٣٨٣

 به دانش لغت اهتمام ورزیده ،توجه به درک محتوای قرآن بود که موجب شد مسلمانان
 .های زبان عربی ایفای نقش کنندو در پیدایش فرهنگ

 
  زبان عربیشناسیلغتپیدایش اولین مباحث  ـ٣

 حول ، مؤید این معنا است که اولین مباحث معناشناسی واژگان،بررسی تاریخی و روایی
 و به دنبال کنار )ص(بعد از رحلت پیامبر اکرم. محور واژگان قرآن آغاز شده است

 مرجع تفسیر قرآن ،صحابهبرخی ، از مناصب سیاسی و فرهنگی) ع(بیت گذاشتن اهل
. شد از بزرگان صحابه سؤال می،غریب آنیات قرآن و معانی الفاظ شدند و تفسیر آ

عباس است که تفسیر را در   ابن،  اولین پرچمدار مباحث لغوی قرآن در این دوره،شک بی
 از ابن عباس« : کهکند  یسعید بن جبیر نقل م. آموخت) ع(طالبمکتب علی بن ابی

 مگر ؛چنین است و چنان است: گفت  یپرسیدند و او م  ی لغات قرآن را بسیار میمعان
 )٢/٢٨٠ سعد، ابن( ».اید که فالن شاعر در شعر خود چنین و چنان گفته است نشنیده

شعار شعرای عرب جاهلی  به ا،ابن عباس برای توضیح واژگان مشکل و غریب قرآن
ز ای ا هرگاه کلمه؛ه شعر دیوان عرب استباره نقل شده ک از او در این. کرداستشهاد می

 برای ما مبهم و گنگ باشد، به دیوان اشعار ،قرآن که به زبان عرب نازل شده است
های  پاسخ)١/٣٨٢ ،سیوطی( .جوئیم میهاکنیم و معنی آن را در آنمیمراجعه 

 و استشهاد او در )١/٣٨٣ همان، ؛١/٣٦٩ زرکشی،: ـ نک( عباس به نافع بن ازرق ابن
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شناسی عربی و عباس بر زبان  حاکی از تسلط ابن،ربمعانی واژگان قرآن به اشعار عتوضیح 
عباس در   روشی که ابناین. ها و الفاظ غریب دارد به خصوص واژه، به ادبیات عربهحاطا

های قرآن به کار برد، سرآغاز روشی در تفسیر قرآن شد که بعدها به نام روش توضیح واژه
عرب لقب  اللغة فقهباس را پدر ع جهت است که ابن و به همین. تفسیر لغوی مشهور گشت

 مباحث لغوی، نه به خاطر نفس لغت، بلکه از آن ،اینبنابر. )٦٢سزگین،: نکـ ( اند داده
 . مورد عنایت پیشوایان علم لغت قرار گرفت، فهم قرآن استی ه وسیل،جهت که زبان عربی

و ت حدیث  منع کتابعلّت به ، در قرن اول اسالم، از مباحث لغوی قرآنهر چند
آثار  آثار مکتوبی در دست نیست و ،)٧٦ـ٧١معارف، : ـنک( تفسیر قرآن از سوی خلفا

 ولی مباحث آنان از سوی ،رفته است  از بین،اندبرخی هم که اقدام به نگارش کرده
 باقی مانده ، در منابع مکتوب، نقل شده و از قرن دوم به بعد،شاگردان صحابه و تابعین

 حاکی از این است که ،عباس در منابع اولیه ه از ابندمباحث لغوی باقی مان. است
 از ، آثار منسوب به اوي ه یک اثر معجمی در تفسیر لغوی داشته است که هم،عباس ابن

) ق٩٧م ( ال کُرَیب بن أبی مسلمدر شرح ح) ق٢٣٠م( سعد ابن. آن گرفته شده است
ک بار شتر از  شاگرد ابن عباس، ی،کریب: ه گفته است بن عقبیموس« :سدنوی می

عباس  پسر ابن، علی،بعضی اوقات. عباس نزد ما به امانت گذاشت های ابن نوشته
عباس را درخواست  های ابنای از نوشتهفرستاده و از او صحیفهیادداشتی برای او می

 )٥/٢٢٥ سعد، ابن( ».داده استکرده و پس از استنساخ، آن را به موسی برگشت میمی
عباس در خصوص کتابت علم وارده شده  ن روایتی که از خود ابنیاین روایت و هم چن

توجه  ، بی نسبت به نگارش،عباس  آن است که ابنمؤید ،)٩٢خطیب بغدادی، ( است
عباس در منابع بعدی آمده است، یا از روی آثار او بوده و یا از  نبوده است و آن چه از ابن

 .ه استهای او استنساخ شدروی آثاری است که از نوشته
 دانش خود را به کتابت در آورده و چه ،عباس  چه بپذیریم که ابن،در هر صورت

» معجم عربی«ذار گ  پایه،عباس ر آن تردید نیست، این است که ابننپذیریم، آن چه که د
 نخستین ، نخستین کوشش در تفسیر لغوی یا به عبارت بهتر،عباس است و تفسیر ابن

 که به )٤٣ ،صالحیة؛ ١/٦٤ سزگین،( ن مسلمانان است در میا،شناسیکوشش در واژه
 م( ، عِکرِمه)ق١٠٤م( ، مجاهد)ق٩٤م( دست شاگردان وی مانند، سعید بن جُبَیر

 ادامه یافته و سیر ، و دیگران)ق١١٤م( ، عطاء بن ابی رَباح)ق١٠٥م( ، ضحاک)ق١٠٥
رسیده و » عینال«  مثل،های بزرگ عربینامهتکاملی پیموده است تا به نگارش فرهنگ
 سه اثر ،عباس از آثار منسوب به ابن.  داده استبعد از آن هم حرکت کمالی خود را ادامه
 :در مباحث لغوی قرآن نام برده شده است
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 سزگین،: نکـ ( )ق١١٤م( رَباح ، به تنظیم عطاء بن ابیکتاب غریب القرآن ـ١ـ٣
: نکـ ( ٦٨٣ ی هلین به شمار بری  یکی در کتابخانه، از این کتاب دو نسخه خطی)همانجا

 ثبت ٢٨١٥/٢ ی ه و دیگری در کتابخانه عاصف افندی ترکیه به شمار)٤/٩ بروکلمان،
 قسمتی از کتاب االتقان ، این کتاب، به نظر بروکِلمان)سزگین، همانجا: نکـ ( .شده است

  جدا گشته، برلین ثبت شده و از آنی هکتابخان  در ،سیوطی است که به همین شمـاره
 .اند نیز نظر بروکِلمان را پذیرفتهنظران  برخی از صاحب )همانجا بروکلمان،: نکـ ( .است

به این دلیل  از این کتاب نام برده و تنها ،در حالی که برخی دیگر )١٢٨ حجتی،: نکـ (
اب آن به انتس  دراند، نکردهچنین کتابی را برای او ذکر  ،عباس  نویسان ابنحال شرحکه 

 زیرا ؛ بروکِلمان قابل پذیرش نیستی  البته نظریه)٤٨ عطار،( .انددید کردهابن عباس تر
 عاصف افندی ترکیه موجود است که ی ه دیگری در کتابخانی ه نسخ،اوالً از غریب القرآن

 از ،هااً محتوای آنهم از االتقان جدا شده است و ثانیاین نسخه که شود حکم کرد نمی
 . استآنچه در االتقان آمده بیشتر

س منسوب است که روایت علی بن عبا دیگری به نام غریب القرآن به ابنکتاب 
 این کتاب را از صحیح بخاری استخراج ،محمد فؤاد عبدالباقی. طلحه هاشمی است ابی

 توسط ،م در مصر١٩٥٠ در سال،این کتاب.  مرتب ساخته استها، ه کرده و بر اساس سور
 .)٤٣، ةصالحی: نکـ ( سیده است الکتب العربیة به چاپ راحیاءدار

 سزگین،( نافع بن االزرق، هعباس علی أسئل ئل نافع بن االزرق یا إجابات ابن مساـ٢ـ٣
ق در مطبعة المعارف ١٣٨٩، به سال در بغداد، به کوشش ابراهیم سامرائی،این کتاب )١/٦٤

 غریب  در ذیل کتاب، به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی،چنین هم. به چاپ رسیده است
 به اسم ،توسط محمد ابراهیم سلیمچنانکه .  چاپ گشته است،القرآن که از آن نام برده شد

 در مکتبة القرآن قاهره به چاپ ،»غریب القرآن البن عباس نقالً عن السیوطی فی االتقان«
 توسط محمد احمد ،مسأله ٢٨٦ در ،آخرین چاپ از آن )٤٣،صالحیة: ـ نک( .رسیده است

ق در انتشارات الجفان ١٤١٣ در سال ،»مسائل نافع بن االزرق عن ابن عباس«نام به الدالّی، 
 .)١٥راد،  مهدوی( و الجابی للطباعة و النشر به چاپ رسیده است

 قبایل ی ه واژگانی است که از لهجی هبار؛ این کتاب در اللغات فی القرآنـ٣ـ٣
 این نکته الزم به ذکر است جا در این. در قرآن به کار رفته است ،مختلف و غیر حجازی

 ، نازل شد و طبیعتاً،های فصیح بود لهجهی ه به زبان مشترک که تلفیقی از هم،که قرآن
 برای افرادی که با آن آشنا ،فهم این کلمات.  از قبایل مختلف بود،برخی از واژگان آن

عباس به آن  بن فهم قرآن بود که ای  از نیازهای اولیه،دانستندنبودند و معنای آن را نمی
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 با دو عنوان مختلف به ،عباس این اثر ابن. نها اقدام کرده استتوجه نموده و به تبیین آ
 )  ه٣٨٦م( کتاب اول به روایت عبدهللا بن حسین بن حَسنُون مُقری. چاپ رسیده است

ق ١٣٦٦الدین منجد در قاهره به سال  که به کوشش صالح)١/٦٤سزگین، : نکـ ( .است
دید چاپ ق تج١٣٩٢ در سال ،لکتاب الجدیدادر بیروت نیز توسط دار. چاپ شده است

 محمد ،است که مؤلف آن» عباس لغات القرآن المرویةُ عن ابن«کتاب دوم با عنوان . شد
بن علی المظفر، معروف به وزّان الحنفی از علمای اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 

ق ١٤٣٠ ابراهیم عبود السامرائی به سالاست و به کوشش عبدالرحمن مطلک الجبوری و
 . توسط دار المسیرة به چاپ رسیده است،در عُمان

بدالملک بن جُریح عن عطاء عن  به جز اسناد آن که در ع،متن این دو کتاب
عباس مشترک و در بقیه مختلف است و به جز موارد نادر که محتمل است در  ابن

  . استاستنساخ اتفاق افتاده باشد، یکسان 
تنویر المقباس من تفسیر « به نام دیگری نیز عالوه بر آن چه ذکر شد،کتاب 

 کهنی از ی ه نسخ)٤٧٢ ،٤/٢٤٤تهرانی، : نکـ ( .به ابن عباس منسوب است »عباس ابن
این کتاب بارها به چاپ  )٤/٨ بروکلمان،: نکـ ( . مدینه موجود استی هآن در کتابخان
 صرفاً به گزارش و شرح الفاظ ، در این تفسیر،عباسابن«: گوید بُروکِلمان می.رسیده است

عباس را نخستین کوشش در تفسیر   سزگین نیز تفسیر ابن)همان(».بسنده کرده است
: نکـ ( .داندشناسی در میان مسلمانان می عبارت بهتر نخستین کوشش در واژهلغوی یا به
 بروکِلمان صحیح است و ی دهد که نظریه بررسی در این تفسیر نشان می)١/٦٢ سزگین،

 . محتوای آن بیشتر شرح لغت است
قرآن معناشناسی  با ،شناسی عربیواژهتاریخ دهد که به خوبی نشان می ،این آثار

 ،معناشناسی واژگانتوجه به شعر عربی و  مسلمانان در ی انگیزهشود و کریم آغاز می
های مذهبی قادند که اگر انگیزه بر این اعت،روست که برخی  از این.تنها قرآن بوده است

: نکـ ( رسیدشد و اثری از آن به دست ما نمیدر میان نبود، شعر جاهلی نابود می
شناسی واژه آثاری در مباحث ، در بین ملل دیگربپذیریم که بر فرض )١٢٨ عبدالتواب،
این در ای گونه سابقه ، هیچ پیش از اسالم،راباعمسلم است که  ولی ؛ه استوجود داشت

مباحث . شروع شد بعد از اسالم ،عربیهای زبان  در واژهو پژوهشزمینه نداشتند 
ها سال قبل از این که ده ،آغاز شد، بدون تردید عباسشناسی قرآن که توسط ابن واژه

نان با فرهنگ بیگانگان ها از زبان بیگانه به زبان عربی برگردانده شود و مسلمااولین کتاب
 تحت ، در این مباحث،عباس چگونه ممکن است که ابن.  شده است مطرح،آشنا شوند



 ٦٣ گذاری علم لغت نقش قرآن در پایه

 

 بنا به هجری است و حال آن که ٦٨  سالوی،تاریخ وفات . د قرار گیربیگانگانتأثیر 
، مربوط های دیگر به زبان عربی ترجمه شد که از زبانهایی اولین کتاب،شواهد تاریخی

. ندتر در علم کیمیا بودبیش ها نیز آن ترجمه که است) ق٨٥م(  خالد بن یزیدی هدور به
شناسی، پزشکی و آثاری در ستاره) ق١٥٨ تا١٣٦ح ( در زمان منصورهم از آن بعد 

بود که ترجمه به اوج خود ) ق٢١٨تا١٩٨ح( در زمان خالفت مأمون. هندسه ترجمه شد
 ،بیآثار ادبی ترجمه شده به زبان عربا توجه به این که  )١٥٨عبدالجلیل، : ـ نک( رسید

 تأثیر ،قبل از آن در ،تواند بر آثار ادبیات عربنمیمربوط به قرن سوم به بعد است، 
 .تر خواهد کرد موضوع را روشن، لغوی قرن دوم بررسی آثار.گذاشته باشد

 
 علم لغت در قرن دوم ـ٤

 ،موی اه با رفع ممنوعیت کتابت حدیث و تفسیر قرآن از سوی خلیف،از آغاز قرن دوم
 برای ، آن روزی ه فضای جامع،)١١١ معارف، :ـ نک( )ق١٠١ـ٩٩ح ( زدالعزیعمر بن عب

های های اول قرن دوم و بحران با ضعف امویان دردهه؛تر شدمباحث علمی مناسب
 اقدام به ، فرصتی فراهم شد تا دانشمندان و علما،سیاسی که امویان گرفتار آن بودند

هر چند از آثار لغوی این دوره نیز چیز . های خود از جمله دانش لغت کنندتدوین دانش
 تدوین ؛ امّا درگذر زمان تباه شده استهاتر آنزیادی در دست نیست و بخش بیش

 آن است که این نشان »العین« ی هنام  یعنی لغت، در این دورهشاهکار خلیل بن احمد
 . ای درخشان در دانش لغت بوده استدوره، دوره

 که کندتأیید می ، مسلمان در لغت از اواسط این قرنحرکت بزرگ علمی دانشمندان
البته .  در قرن اول و اوایل قرن دوم فراهم شده است،این حرکت مقدمات ،به طور قطع

، های آغازین آن در سالعلم لغت شناخت سیر تکامل برایعدم دسترسی به منابع اولیه 
 ی هثمرامّا .  کرده استاجهمو مشکل های بزرگ عربی را بانامهگیری لغتچگونگی شکل

ای از شناسی قرآن و به تبع آن جمع آوری لغات عرب در قرن دوم، مجموعه حرکت لغت
 مبنای ،ها و رسائل تألیف گردید و زمانی طوالنیها شد که به صورت کتابیادداشت

گفته ) ق١٥٤م( بن عالءدر شرح حال ابو عمرو. گشتشناختی واژگان عربی بررسی معنا
. بود... ترین مردم به شناخت غریب و زبان عربی و قرآن واو دانا«: تشده اس
ده  از زبان عرب فصیح گردآوری کر، لغت شناسی عربیی ههای که او در زمین یادداشت

 نزدیک به سقف آن اتاق ،آوری کرد  که وقتی همه را در اتاقی جمع آن قدر زیاد بود،بود
خر عمر که حالتی از زهد و ریاضت بر او چیره همه یادداشت را در اوا اما آن ؛رسیدمی

   .)١/٣٢١جاحظ،( ». به آتش کشید،شده بود
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 :  نام برده شده است، الفاظ قرآن تألیف گردیدهی هبار از بیش از ده اثر که در،از این دوره
 ی  و پدر سلسله،عباس بن اترین فرزندکوچک، یعلتألیف  :معانی الفاظ قرآن ـ١ـ٤

 . در حُمیمه از دنیا رفته است،جری ه١١٧ که در سال استعباس  ین بنحکومت کنندگا
 .)٦٩ شکوری،(  موجود است در قمیمرعش...  اة این کتاب در کتابخانه آیي خطی نسخه
) ع(سجادفرزند امام ی  و)٨٠٦و١/٧٤سزگین،(  تفسیر غریب القرآن زید بن علی،ـ٢ـ٤

 حکومت امویان قیام بر ضد ،جریه١٢١باشد که در سال  ی م شیعه ي هجست بری هچهرو 
با تحقیق محمد جواد حسینی  او تفسیر غریب القرآنکتاب . کرد و به شهادت رسید

 .استرسیده  چاپ به مریق١٤١٤ از سوی دفتر تبلیغات اسالمی در قم، به سال ،جاللی
از  )  ه١٤١م(ابوسعید ابان بن تَغلِِب بن رُباح  بَکری : غریب القرآن ابان بن تَغلِِب ـ٣ـ٤

  کتاب غریب القرآن.است امامیه ی برجستهلغوي ادیب و  ،مفسریه، بزرگان شیعه و فق
 برخی . شده استبرده نام از او )٢١/٢٠٥تهرانی،( القرآن و کتاب معاني)١١نجاشی، (

سته و او را اولین مؤلف علم کتاب غریب القرآن او را نخستین اثر مکتوب در نوع خود دان
او کتاب «: نویسد وی میی هیاقوت دربار )٣٢٠ صدر،: نکـ ( .اندآن شمردهشناسی قر واژه

هایی از  به نمونه، برای توضیح معانی الفاظ قرآن،غریب القرآن را نوشته است و در آن
 )١٠٨/ ١، یاقوت( ».اشعار عربی استشهاد کرده است

 عالم ، کلبيبن سائب ابونصر محمد):     ه١٤٦م( غریب القرآن محمد بن سائب ـ٤ـ٤
 در قمری١٤٦شد و در حدود سال  او در کوفه  متولد.عرب بود  تفسیر و اخبار و ایامبه

و کتاب  )١٦/٤٩تهرانی، ( کتاب غریب القرآن )٣/٧٩٨زرکلی، : نکـ ( همانجا درگذشت
  . به او منسوب است)٢٥١، ٢٣٨اقبال، ( الوجوه و النظائر

 معلوم وفاتشتاریخ   کهارث همدانی بن حعطیة ،ابی روقاز غریب القرآن  ـ٥ـ٤
عبد الرحمن بن محمد أزدي «: گوید ی أبان بن تغلب می ه در ترجم،شیخ طوسی. نیست
جمع کرد و  بین کتاب أبان و محمد بن سائب کلبي و أبي روق عطیة بن حارث ،کوفي

 از این عبارت استنباط کرده ، شیخ آقا بزرگ تهرانی)١٧ طوسی،(» .کتاب واحدی نوشت
 کتابی در غریب ،، نیز مانند أبان و محمد بن سائبأبي روق عطیة بن حارثاست که 

 .)١٦/٤٨تهرانی،( القرآن داشته است
 زیدی ،مُقاتل):    ه١٥٠م ( أَزْديمُقاتل بن سلیمان از الوجوه و النظائر فی القرآن  ـ٦ـ٤

وی در . برند از او نام می،ند و با وصف عامیدانرجال حدیث او را ثقه نمی. مذهب است
هر کس به «:  او گفته استی بارهای که شافعی در به گونه؛تفسیر مورد اعتماد است

 ،او در این کتاب )١٠/١٠٧کثیر، ابن: نکـ (» . جیره خوار مُقاتل است،تفسیر بپردازد



 ٦٥ گذاری علم لغت نقش قرآن در پایه

 

اهای متفاوت یافته های گوناگون آن کلمه را که معنکلماتی از قرآن را آورده و صورت
 . درج کرده است

سمت که )   ه١٧٠م(حسن بن أبی ساره رؤاسی  محمد بن  از معانی القرآنـ٧ـ٤
 .)٧١ ابن ندیم،: نکـ ( اشتاستادی را بر کسائی و فراء د

وی از ):   ه١٧٠م ( زْديهارون بن موسی االعور األَاز  الوجوه و النظائر فی القرآن ـ٨ـ٤
کتاب الوجوه و النظائر فی القرآن . بوده است و دانا به علوم عربی دانشمندان علم قرائت

 .)٨/٦٣ زرکلی،: نکـ ( از تصنیفات اوست
یکی از پیشوایان وی، ):   ه١٧٩م(مالک بن أنس از ر غریب القرآن  تفسیـ٩ـ٤

کتاب موطأ او بسیار .  اهل سنت است که مذهب مالکی به او منسوب استی چهارگانه
 کتاب تفسیر غریب القرآن ، تألیفات اوهاز جمل. باشدعتماد اهل سنت میمشهور و مورد ا

 .)٥/٢٥٨ ،وهم( است
 ابو عمرو بن عال وی از اصحاب): ق١٨٠م  (یونس بن حبیباز  معانی القرآن ـ١٠ـ٤

 از وی کتاب ،عالوه بر معانی القرآن. آمدبود  و از داناترین افراد در نحو به شمار می
  و کتاب االمثال نام برده شده استادر الکبیر، کتاب النوادر الصغیر اللغات، کتاب النو

 .)٦/٢٨٥٢  یاقوت،؛٤٧ابن ندیم، : نکـ (
او از دانشمندان معروف قرن دوم و از ):    ه١٨٩م( علی بن حمزه کسائی ـ١١ـ٤

کارترین وی یکی از پر. قراء سبعه استدر شمار پیشوایان لغت، نحو و قرائت و 
از او سه کتاب در این . های قرآن استشناسی واژهی معنا عه در زمینهن شیدانشمندا

زمینه نام برده شده است؛ غریب القرآن، معانی القرآن و متشابه القرآن که از این کتاب 
: نکـ (نیز تعبیر شده است » لمات الفرقانما اشتبه من لفظ القرآن و تناظر من ک«با نام 
 .)٤/٢٨٣ زرکلی،؛١١١ ندیم،؛ ابن٢/١٧٣٠ خلیفه،حاجی
وی شاگرد خلیل بن احمد ):    ه١٩٥م(مُؤَرِّج بن عمرو سدوسی غریب القرآن  ـ١٢ـ٤

 از تصنیفات او ،کتاب غریب القرآن. و از لغت شناسان عصر خود به شمار می رفته است
 .)٣/١٥٣؛ ابن خلکان، ١٦/٤٩تهرانی، ( است

 واژگان ی ههم ، ولی بدون تردید؛بودها  واژگان قرآن و معانی آنی هبار آثار دراین
های عرب را به کار برده  تنها بخشی از واژه،ته است و قرآن در قرآن به کار نرف،عرب
که بدانند  ، بی آنشد و موجب شد که اعرابعربی  به تدریج وارد زبان ،ناخالصی. است

  باعث گردید،موضوعاین . ندها را به کار ببر آن،کدام واژه عربی و کدام واژه بیگانه است
 به ،حفظ زبان خود برای ، واژگان قرآننایدر کنار توضیح مع ، برخی از دانشمندانکه
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های لغت در موضوعاتی مانند نباتات، حشرات، کتاب و اقدام به تألیف مدهآفکر چاره بر
، نزد قبائل ها برای گردآوری لغات اصیل عربیآن. ندنشتر، خلق االنسان و غیره ک

کردند و در خنان آنان را شنیده و یادداشت میین جزیرة العرب رفته و سنش صحرا
هایی که به این  کتاب.کردند  منظم و مرتب می، بر حسب موضوعات،های خودنوشته

  :  شیوه تألیف شده و در منابع آمده عبارتند از
 کتابی واست  یکی از اساتید خلیل بن احمد ؛و بن کِرکِرة اعرابی ابو مالک عمرـ١٣ـ٤

او نام برده االنسان نیز از  کتاب الخیل و کتاب خلق )٥٢ ،ندیمابن: نکـ ( .دارددر نوادر 
اند که تمام لغت عرب را   او گفتهی هبار در)٥/٢١٣٢ ؛ یاقوت،٤٩ ،همو: نکـ ( .شده است

 مصاحب ابوعمرو بن ، با توجه به این که عمرو بن کرکره )اجهمان( .در حفظ داشته است
 . استاد خلیل است، تاریخ وفات او را باید در اواسط قرن دوم هجری دانستعالء و
 بني عدي هنشین قبیل  و از اعراب بادیهنهشل بن یزیدنامش  ؛ اعرابيّةیرابو خَ ـ١٤ـ٤

و را از فصحای عرب  ا)٥١ندیم، ابن: نکـ ( .نشین شدبود که به شهر مهاجرت کرد و شهر
 از ،)ق١٥٧ م(  با توجه به این که ابو عمرو بن عالء)٦/٢٧٥٦ یاقوت،( .اندبه شمار آورده

.  اول قرن دوم دانستی  وفات او را باید در نیمه)٥١عطار، : نکـ ( .او روایت کرده است
 .)ابن ندیم، همانجا( کتاب الحشرات از اوست

 ،یکی از شاگردانش. که از قرّاء سبعه است) ق١٥٧م(  ابو عمرو بن عالء بصریـ١٥ـ٤
 ،در شهر حدیثه«: گویدمی ابن ندیم )٥٢عطار، : نکـ ( .در نوادر از او نام برده استکتابی 

کرد و آوری می کتاب جمعشخصی به نام محمد حسین که به ابن ابی بعره معروف بود، 
 نزد کسی ندیده بودم و شامل ای مملو از کتاب داشت که من مانند آن راینهگنج
 در ،از جمله ،...های قدیمی بودنحو، لغت، آداب و کتابدر هایی های غریبه و کتاب کتاب

 .)٤٦ ابن ندیم،(» .داشت... های از ابو عمرو بن عالء و اصمعی و کتاب،نحو و لغت
نوادر ال کتاب ،از آثار لغوی او )ق١٧٥م(أبو عبد اللـه قاسم بن مَعْن مسعودي  ـ١٦ـ٤

 از او نحو و لغت ،احمدبن  مصاحب خلیل ،لیث بن مظفر. استو کتاب غریب المصنّف 
 .)٥/٢٢٣١یاقوت، ( آموخت
 از او ،ل مشاهیر فصحای عرب ابن ندیم در ذی؛ ابو زیاد یزید بن عبدهللا کالبیـ١٧ـ٤
، کتاب االبل و کتاب خلق االنسان را برای او ذکر  کتاب النوادر، کتاب الفرقه و بردنام 

 .)٥٠ندیم، ابن: نکـ ( کرده است
داند و  ا از مشاهیر فصحای عرب میخلیخ عقیلی، ابن ندیم او ر) شِبل( ابو شَنبلـ١٨ـ٤

من کتاب . وارد شد و به برمکیان پیوست) ق١٩٣ـ١٧٠ح( بر رشید«: نویسد ی او می هباردر
 .)٥١ ،وهم( نوادر او را به خط قدیمی و اصالح ابوعمر زاهد دیدم که حدود سیصد ورق بود
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  العینی هناملغت  تدوین ـ٥
 دست به ، برای اولین بار در تاریخ ادبیات عرب،خلیل بن احمد ، دوم قرن دومهمنیدر 

فاتی شد و سرمشق تمام تألیکرد نویسی ماندگار ابتکاری بدیع زد که نام او را در فرهنگ
وقتی روش  .ها نوشته شده استها و مشتقات و معانی آن واژهی هکه تاکنون در زمین

 متوجه خواهیم شد ،مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیردلعین ا ی نامهخلیل در تدوین لغت
 میان اعراب متداول ،روشی را در ترتیب حروف به کار برده است که تا آن عصر او که

 :داردمهمّ  ویژگی دوکتاب العین . آمدای نو و بدیع به شمار مینبود و شیوه
زیرا . رودار می در لغت عرب به شم، کتاب جامعنخستینویژگی اول آن است که 

دومین  . در آن گردآوری شده است، لغاتی که تا آن روزگار رایج بودهی بخش عمده
 تا آن ،این ترتیب.  استشدهبر اساس حروف حلق مرتب در آن  آن که کلمات ،ویژگی

رو  از همین.  خلیل آن را به کار گرفت،برای اولین بار در میان اعراب سابقه نداشت و ،روز
 .)٦٠ـ٥٨ عطار،: ـ نک( اند تقلیدی از ملل دیگر دانستهبرخی آن را

 در خصوص ویژگی ،ندیم ابن.  خلیل حکایت داردی ه از نبوغ برجست،هر دو ویژگی
محمد : ابوالحسن علی بن مهدی کسروی گفت«: نویسداول به نقل از ابن دُرُستَویه می

من نزد «: فر گفت برای من حکایت کرد که لیث بن مظ، معروف به محدّث،بن منصور
 آن را اگر کسی حروف الف، با، تا، ثا و مثل: خلیل می رفتم، یک روز خلیل به من گفت

ی سخن عرب را گرد آورده و کاری را  ه گرد آورَد، هم،کنم به ترتیبی که من ارائه می
من به او گفتم . یک از کلمات عرب از آن خارج نمی ماند گذاری کرده است که هیچ پایه

کلمات عرب به دوحرفی، سه حرفی، چهار حرفی : گفت. این کار امکان پذیر استچگونه 
. ای بیشتر از این تعداد حروف نیست کلمه، زیرا در کالم عرب؛و پنج حرفی تألیف گردد

من درخواست توضیح بیشتر کردم و او توضیحاتی می داد که من به درستی : لیث گفت
 ؛ رفتممِنوال گذشت تا او بیمار شد و من به حجّچند روزی به همین . فهمیدمآن را نمی

در حالی که نگران و ترسان بودم که مبادا او در این بیماری بمیرد و آن چه را برای من 
 شدم که او تمام  نزد او رفتم و متوجه، که برگشتماز حجّ.  نابود گردد،شرح داده است

ها را از حفظ برای وی آن. ت تألیف کرده اس،گونه که در آغاز گفتم حروف را به همان
گفت که تحقیق کن و در صورت  به من می،کردمن امال کرد و هر جا که شک می

 .)٤٨ابن ندیم، (» ت آن را ثبت کنم تا این کتاب به وجود آمدصحّ
 قرائت قرآن در دانشی که ی به واسطه خلیل آن را ی است که ابتکار،امّا ویژگی دوم

زیرا نقش مخارج حروف در قرائت قرآن  کرد؛ ابداع ،داشتو آواشناسی و مخارج حروف 
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 ، آهنگ قرآن،به عبارت دیگر. یک نقش اساسی است و زیبایی قرائت به آن منوط است
 حروف بر اساس حروف حلقی ،این ترتیببنابر. ارج آن وابسته استبه ادای حروف از مخ

وجه شخصی قرار مورد ت ،به طور طبیعیروف شفوی، یک ترتیب منطقی است و تا ح
 واضع ،توجه به این مطلب که خلیل.  آگاهی داشته باشدمخارج حروفگیرد که به می

تأیید خواهد کرد که  باشد و این علم هم وابسته به آهنگ کالم است،علم عروض نیز می
همین اهمیت مخارج در . ای برخوردار بوده است از اهمیت ویژه،مخارج حروف نزد خلیل

 .کند خود را بر طبق آن مرتب ی هنام موجب شد لغتنزد او بود که
این   زیرا؛ نیستپذیرش قابل ،دانند نظر کسانی که روش او را تقلیدی می،براینبنا
رأت نداد  هیچ کس به خود ج،قدر بدیع و نو بود که تا حدود یک قرن بعد از او  آن،روش

 بر ،ی دیگر اقتباس کرده بودها و اگر خلیل این کار را از امتتا از طرح او تقلید کند
  .همگان آشکار بود و دیگران نیز ابایی از چنین اقتباسی نداشتند

توانسته از سه ملت رود، این است که او می تقلید او احتمال میی هبارچه که در آن
 . یونان، ایران و هند تقلید کرده باشد و هر سه احتمال نیز به دالیل زیر مردود است

ها سال پیش از آن که منطق ارسطویی و علوم  ده،عین خلیل بن احمدکتاب ال ـ١ـ٥
های یونانی و سریانی به یونانی در عالم اسالمی رواج گیرد و عصر نقل این علوم از زبان

را » احکامُ االعراب علی مذاهب الیونانیین«زبان تازی آغاز شود و حنین بن اسحاق کتاب 
 .)٢٥ مجتبایی،(بود شده  به صورت نهایی تألیف ،نوشته باشد

 که در دهدها نشان میبررسی ،تقلید خلیل از روش هندیاناحتمال در خصوص  ـ٢ـ٥
 ،های هندی که پیش از زمان خلیل و سیبویه در هند تألیف شده استنامههیچ یک از لغت

وجود فرهنگ چینی برخی  )٧٩ ،مجتبایی( .ترتیب کلمات بر حسب مخارج حروف نیست
 به این ترتیب تألیف و تنظیم شده و مؤلف آن از ،که در قرن ششم میالدیرا هوفاین 

نشان این  با فرهنگ و ادب بودایی هند آشنایی داشته است، شکّ ییانی بوده که بیبودا
 .)همانجا: ـ نک( نویسی به کار رفته است این ترتیب در لغت،ش از زمان خلیل که پیاند دانسته

تواند اثبات کند که  نمی، در زبان چینیاین روشوجود  اوالًاما باید توجه داشت که 
 به این معنا ،مشابهت دو روش در دو زبان ثانیاً .در زبان هندی نیز وجود داشته است

 زیرا ممکن است چنین روشی در ؛ آن روش را گرفته باشد،نیست که یکی از دیگری
 ارتباطی با زبان دیگر نداشته  با اجتهاد و تالش دانشمندان ابداع شده باشد و،زبان دیگر

 روش خود را از ،خلیلکه  بگوییم ،کند که به جهت مشابهتباشد و این کفایت نمی
 ی  تا دوره،از آثار ترجمه شده از زبان سانسکریت به عربی ثالثاً .هندیان اخذ کرده است
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ط به قرن  مربو، نامی برده نشده است و آثار برگردانده شده از زبان هندی به عربی،خلیل
 تردیدی ،اینبنابر.  عدم آگاهی خلیل از زبان چینی نیز نیاز به استدالل ندارد.سوم است
 در قرائت قرآن و مخارج و دانش او ابتکاری و از نبوغ ،ماند که روش خلیلباقی نمی

 .حروف ناشی شده است
 تاریخ ی هبارلغات پهلوی باقی مانده است که دردو اثر در  ،از متون کهن ایران ـ٣ـ٥

قرن سوم و چهارم  برخی زمان تألیف آنها را بعد از اسالم و در. تألیف آنها اختالف است
 و برخی دیگر تألیف آنها را پیش از اسالم )٣٢٤تفضلی،  :ـ نک( .دانندهجری می

 مقدمه،  دهخدا،ی نامه  و نفیسی، لغت٢٠٤ ن،همایی، تاریخ ادبیات ایرا: ـ نک( .اند دانسته
 بعد از اسالم ،هاهای موجود این فرهنگ نامه تاریخ استنساخ نسخه، صورت در هر)١٨٠

  است که برای حل١ّ»میاو«اثر اول فرهنگ . است و مؤلف آنها نیز مشخص نیست
 مطالب به صورت موضوعی تدوین ،در این فرهنگ. های اوستا تدوین شده استدشواری

این فرهنگ . شودنامیده می» یکفرهنگ پهلو «، فرهنگ دیگر)٣٦تاوادیا، ( .شده است
 در صورتی که بتوان ،این بنابر)٣٩همان، ( .نیز بر حسب موضوع طبقه بندی شده است

ها با روش خلیل  متعلق به قبل از اسالم است، باز روش آن،ها این فرهنگ کهاثبات کرد
 .  ها تأثیر پذیرفته باشد از آن،توان پذیرفت که خلیل و نمیمتفاوت است

ه  از قرآن استفاده کرد، نه تنها در روش خود در کتاب العین، پایانی این که خلیلی هنکت
او برای حدود . کند میدر معنای بسیاری از واژگان نیز به آیات و روایات استشهاد بلکه ، است

 در توضیح معانی واژگان استشهاد ، آیه از قرآن٦٥٠حدود به ، لغتی که در العین آورده٥٧٠٠
 :گردد های خلیل به آیات قرآن ذکر میادهایی از استشهدر زیر نمونه. کرده است

شم بر و از آن چ د بدوز،دین ببچه به آنرا  شچشم«: گوید میهطعمُدر معنای . ١
 یعنی )٤٣/ابراهیم( »مُهْطِعِینَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِم« ی ه شریفی هبه آیاین معنا  برای ».نگرداند

 کنداستشهاد می» روند  ی دعوت کننده میبه سو  شتابان،بلند و سرِبا چشمان خیره 
 .)١/١٠١، خلیل: ـ نک(

 یعنی خفه ،به معنای إختَنَقَ» قَطَعَ الرَّجُلُ بحَبْل«را در عبارت » قَطَعَ«خلیل فعل . ٢
 را شاهد آورده که به معنای )١٥/الحج( » ثُمَّ لْیَقْطَع« ی ه آی،داند و برای آنشد می
 .)١/١٣٧ همو، :ـ نک( است لِیَخْتَنِقْ
 را سختی و عُقْدَةداند و را در زبان می» عَقِدَ یَعْقَدُ عَقَداً«کاربرد معنای فعل . ٣

 وَ « ی هو برای آن به آیکرده  معنا ،گرفتگی در وسط زبان که موجب اشکال در کالم است
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 .)١/١٤٠ ،همو :ـ نک( استشهاد کرده است )٢٧/طه( » احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني
و .  عتیق را قدیم هر چیزی معنا کرده که زمانی طوالنی بر آن گذشته باشد، خلیلـ٤

 هآنگاه آی. ها ساخته شدای است که برای انسان زیرا نخستین خانه؛داندبیت عتیق را کعبه می
 .)١/١٤٦ همو، :ـ نک( دآور  را شاهد این معنا می)٢٩/الحج( »وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ«

 عالم به تفسیر قرآن و ،کند که خلیل شواهدی در العین وجود دارد که تأیید میـ٥
 آجلة  دنیا و یعنیعاجلة«: گوید عجل میی وی در ذیل واژه. آرای مفسران بوده است

 عجل را در ،برخی از مفسران«: گویدآنگاه می» . استعاجل نقیض آجل  ویعنی آخرت
 )١/٢٢٨ همو، :ـ نک( ».اند به معنای خاک تفسیر کرده»إِنْسانُ مِنْ عَجَلٍخُلِقَ الْ« ی هآی

: چندین تفسیر شده است» عَجَل «ی هبارکند که درهای تفسیر مشخص میتابتتبع در ک
. ٢. کند ، بسیار عجله می یعنی موجودی است که در کار؛انسان عجول خلق شده است. ١

برخی . ٣.  با سرعت و عجله آفریده شده است،ان یعنی انس؛به معنای تعجیل تفسیر شد
اند و برخی نیز عجل را به خاک معنا کرده. ٤. اندمنظور از عجل را آدم ابوالبشر دانسته

 :اندبرای آن به شعر زیر استشهاد کرده
 ١لِجَ العَ وَاءِ المَینَ بَتُنبُ یَخلُ النَّ              وَةًیَاحِ ضَخرِ الصَّینَ بَتُنبُ یَبعُ النَّوَ

 )٧/٧٦ طبرسی،؛٧/٢٤٨ ،التبیان ،طوسی :ـ نک(
 به اختالف قرائات نیز توجه داشته و از قرائات نیز ، خلیل در معنای برخی واژگان ـ٦

 » قُ الْأَوَّلینلُإِنْ هذا إِالَّ خُ« هرا در قرائت کسی که آی» الخَلق«وی . شاهد آورده است
 خلیل،: ـ نک( .داند قرائت کرده به معنای دروغ می»خَلقُ األولین« را به )١٣٧/الشعراء(
ه  ببقیهفتح خاء و ه  ب،یابوجعفر و کسای، کثیرابن ؛ دو وجه قرائت دارد، این آیه)٤/١٥١

 ي خاء و الم به معنابه ضم دروغ و ای به معن،به فتح خاء. اندقرائت کردهضم خاء و الم 
 مترجمان معاصر ی ه در ترجم،ت بدین جه)٧/٣٠٩ طبرسی،( . و عادت استی خو،خلق

 آیه را به دروغ پیشینیان و ،نیز این اختالف در قرائت نمایان شده و برخی مانند آیتی
 .اند به عادات و رسوم پیشنیان معنا کرده،برخی مانند مکارم و فوالدوند

 
 نتیجه

 : داردبه شرح زیر آورد اساسی سه دست ،این پژوهش
                                                                                                                   

روید و درخت خرما از میان آب و گل   ی که در تابش آفتاب قرار دارد، میدرخت نبع از میان سنگ سختیعنی . ١
 .آورد  یسر در م
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 و از سوی هقرن اول هجری که توسط صحابه مطرح شددر شناسی های واژهبحث. ١
 آن است که ی  حول محور واژگان قرآن است و نشان دهندهگیدنبال گشته، همتابعین 

و مباحث  به منظور درک و فهم معانی قرآن شکل گرفته ،مطالعات معناشناسی واژگان
فهم قرآن  ی ه وسیل،لغتشناخت لغوی، نه به خاطر نفس لغت، بلکه از آن جهت که 

 . مورد عنایت قرار گرفت،است
 معناشناسی واژگان که از قرن دوم باقی مانده یا در ی هاولین تألیفات در حوز. ٢

 و مربوط  به قرآن اختصاص دارد،القرآنالقرآن و معانیغریبعناوین  با ،منابع ذکر شده
ضوعات غیر های لغوی در مودر حالی که اولین نگارش.  اول قرن دوم استی هبه نیم
  مؤید آن است که،این موضوعضمناً .  دوم این قرن استی ه مربوط به نیم،قرآنی

یابی به معنای  برای دست، در اشعار جاهلی و مخضرم و لغات قبایل فصیحجستجو
هایی کم ها و رسالههای غیر قرآنی در کتابواژگان قرآن بوده که منجر به گردآوری واژه

 . گشته استهای بزرگ نامه تدوین لغتحجم شده و مبنایی برای
 ؛ از قرآن تأثیر پذیرفته است، عربیی هناملغت از دو جهت در تألیف اولین  ،خلیل. ٣

و آهنگ قرآن کریم آواشناسی تحت تأثیر  ،واژگان العین ترتیب بندی و بابدر  سواز یک 
قرائت وف در نقش مخارج حرابتکار و ابداع خود اوست که ناشی از  ،روشش و استآن 

به دلیل عدم آگاهی از سبک  ، هندیان، یونانیان و ایرانیان او ازاثرپذیريقرآن است و 
قرآن  تحت تأثیر کاربردهای ، در معنای واژگان کهجهتاز این دیگر  .آنان منتفی است

کند که قرآن از  به خوبی روشن می،موجود در کتاب العینقرآنی   شواهد؛ چنانکهاست
 . عربی استی هنامدر تألیف اولین لغتمنابع اصلی 
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