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 »العین« كت�ب در ح�یثـی و قـ�آنی استشه�دات

 3ن�ری ک�ظمی افس�نه_ 2سي�ه لي� تق�ی سنگ�هی_  1چ�کلی ام�نی به�ام
ی�فت:    ١٠/۶/١٣٩٣_ پ�ی�ش:  ٢٢/۴/١٣٩٣در

 چکـی�ه
 آغــ�ز کــ�یم قــ�آن شــن�خت واژگــ�ن ۀ�انگیــ شن�ســی زبــ�ن ع�بــی بــ�زبــ�ن مب�حــث ســتیننخ
 و ح�یث ب�  ک�یم قـ�آن فهم ض�ورت ع�بی، ه�ین�مهلغت پی�ایش در اصلی ع�مل و گ�دی�ه
 ،دهـ�و تحلیلـی ایـن پـ�وهش نشـ�ن مـی ب�رسـی آمـ�ری .است ب�ده اس�م به خ�مت انگی�ه

کت�ب خ�د، بـه  م�ج�د لغ�ی م�اد ۵٧٣٢مجم�ع خلیل بن احم� از  در  آیـه ۶٧٩بـیش از در 
کـ�یم بـه بـیش از استشه�د نم�ده است.  یکص� س�ره کت�ب ع�وه بـ� قـ�آن  ف�اهی�ی در این 

اســـتن�د نمـــ�ده اســـت. ایـــن اح�دیـــث بـــ� مضـــ�مین   ،ه اح�دیـــث نبـــ�یبـــه ویـــ�حـــ�یث ٧٠۴
گ�نی چ�ن؛ احک�م ف�دی، فقه و حـ�ود الهـی، سـنّ  هـ�ی اخ�قـی، ، ت�صـیه9ِت پیـ�مب�گ�ن�

کــ�یم  هــ�ی ق�آنــی، ت�جــه بــه . تفســی� واژهو وقــ�یع تــ�ریخی آمــ�ه اســتتفســی� آیــ�ت قــ�آن 
گ�ن ق�آن ق�ائت گ�ن� گ�ن ه� وو اخت�ف لهجهه�ی  گ�ن� کـه نش�ن می ،روایت اح�دیث  ده� 

دانشمن�ی آشن� به عل�م ق�آنی و به ح�یث ب�ده و ت�انسته اسـت پی�نـ�ی  ،خلیل بن احم�
ک�یم، اح�دیث و علم زب�ن  شن�سی ع�بی ب�ق�ار نم�ی�.محکم می�ن ق�آن 

 کتــ�ب شن�ســی ع�بــی،زبــ�ن ،یحــ�یثاستشــه�دات  ،یق�آنــ استشــه�دات :هــ�کلیــ�واژه
 خلیل بن احم� ،العین
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 تحقیق ۀپیشین
 عن�یـت مـ�رد کمتـ� کـه اسـت مبـ�حثی از اسـ�می نخسـتین منـ�بع استشـه�دات به ت�جه

 بـه نیـ� هـ�ییپـ�وهش زمینـه ایـن در البتـه.  اسـت شـ�ه واقـع انسـ�نی علـ�م حـ�زه پ�وهشگ�ان

 :است پ�ی�فته ص�رت ذیل ش�ح

ــ� اســ�می دوره آغــ�ز از اســ�می نخســتین منــ�بع در شــع�ی استشــه�دات« ن�مــهپ�یــ�ن  _  ت

 اســت�د ،عب�ســی جمیلــه خــ�نم :ن�یســن�ه ،)»ق.ـ هــ ٣٣۴ -٢٣٢(عّب�ســی دوم عصــ� پ�یــ�ن

 .الهی�ت گ�وه زنج�ن، دانشگ�ه ام�نی، به�ام دکت� :راهنم�

ی، ن�رمحمــ� آقــ�ی :ن�یســن�ه ،»ســیب�یه ق�آنــی استشــه�دات ب�رســی« ن�مــهپ�یـ�ن _  خســ�و

 ت�بیــت دانشــگ�ه _اســ�می معــ�رف و الهیــ�ت دانشــک�ه ، خ�مــی دکت�مهــ�ی :راهنمــ� اســت�د

 .سب�وار _ معلم

ــ�ن _ ــهپ�ی ــی«  ن�م ــه استشــه�د ب�رس ــ�ت ب ــ�مین احتج�جــ�ت در آی ــن�ه ،»:معص  :ن�یس

 _انســـ�نی علـــ�م دانشـــک�ه ،ســـ�ز نیـــل دکت�نصـــ�ت:  راهنمـــ� اســـت�د اهـــ�ارکی، ســـمیه خـــ�نم

 .سم�رّ  ت�بیت دانشگ�ه

 و سـ�ز نیـل نصـ�ت ،»قـ�آن بـه ائمـه مسـتقیم غیـ� استشـه�دات بـه ادبـی نگ�هی«  �لمق�  _

ک، دانشگ�ه  ،ق�آنی ـ ادبی ه�ی پ�وهش پ�وهشی _ علمی مجله اه�ارکی، سمیه  اول، سـ�ل ارا

 .  دوم شم�ره

 در حـ�یثی و ق�آنـی استشـه�دات درخصـ�ص کـه شـ� معلـ�م گ�فته، انج�م جستج�ی در

 .است نگ�فته ص�رت کن�ن ت� مش�بهی پ�وهش ،العین معجم

 مقدمه
 ســ�ی از قــ�آن تفســی� و حــ�یث کت�بــت ممن�عیـت رفــع بــ� قمــ�ی، هجــ�ی دوم قــ�ن آغـ�ز از

 101 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 



 ١٣٩٣ت�ن ت�بس ١٢٣شم�رۀ  102 

 تـ�من�سـب علمـی مب�حـث اسـ�می بـ�ای �ج�معـ عبـ�الع�ی�، فضـ�ی عمـ�بن ، ام�ی خلیفه

ـــ� ـــمن�ان و ش ـــ� و دانش ـــه علم ـــ�وین ب گ�ن ت ـــ� گ�ن ـــ�م  ـــه از ،عل ـــی  جمل ـــ� ع�ب ـــه اللغ ـــم فق عل

یــ�دی  چیــ� دوره  ایــن لغــ�ی آثــ�ر از  هــ� چنــ� . پ�داختنــ�  شن�ســی ع�بــی)(زبــ�ن دســت   در ز

 بـه را دوره ایـن ،بـ�ده لغت علم در اث� ت�ینمهم و اولین که العین �ن�مت�وین لغت ام� نیست،

 . است نم�ده تب�یل شن�سیدانش زب�ن در درخش�ن دورانی

یخ در بــ�ر اولـین بـ�ای )ق١٧۵ -١٠٠( احمـ� بـن خلیـل  بــه شن�سـی ع�بـی دسـت زبـ�ن تـ�ر

 ای ازس�مشـــق بخــش عمـــ�ه و کــ�د م�نـــ�گ�ر ن�یســی ف�هنـــگ در اورا نــ�م کـــه زد بــ�یع ابتکــ�ری

 در خلیـل .اسـتسـ�م�ن ی�فتـه  آنهـ� معـ�نی و مشـتق�ت هـ�،واژه زمینه در ه�که بع� ش� ت�لیف�تی

یــ�دی  و شــ�عی و ری�ضــی علــ�م در نیــ� و شــع� و لغــت و نحــ� م�ننــ� زبــ�نی علــ�م م�ســیقی تبّحــ� ز

 یـ�فتن دسـت  بـ� و گ�رانـ� علـم راه در را خ�د عم� که است کس�نیاز  و علم ب�رگ�ن از او ١.داشت

گ�دان ت�بیت ب� ع�ب زب�ن مهم ق�اع� ب�  هـ�رون شـمیل، بـن نضـ� سـیب�یه، همچـ�ن؛ ب�رگـی شـ�

   2.ق�ارداد لغت  علم ب�رگ�ن ردیف در را خ�د ن�م اصمعی، و ج�ی� بن نح�ی، وهب م�سی بن

کـــ�ملی داشـــت  9پیـــ�مب� اح�دیـــث نســـبت بـــه همچنـــین خلیـــل  از یکـــی .آشـــن�یی 

گ�دانش  3م�نـی عـ�ن بـن عبـ�ا� از بعـ� مـن« :گ�یـ�ایـن بـ�ره مـی در شـمیل نضـ�بن ن�م به ش�

 4.»نی�فتم خلیل از سنت به اعلم را شخصی

 دو دارای و هجــ�ى دوم قــ�ن در اســتف�ده مــ�رد لغــ�ت از گ�انبهــ� اىمجم�عــه العــین کتــ�ب

  و رودمـی شـم�ر بـه لغت در ج�مع کت�ب نخستین که است آن اول وی�گی. است مهم وی�گی

 بـه خـ�یش، عصـ� مـ�دم به م�اجعه ب� بلکه نگ�فته، دیگ�ی کت�ب از کلم�ت را مع�نی م�لف،

گفتـه شــ�ه  گشـته کتـ�ب فـ�اوان اعتبـ�ر و ارزش م�جـب ایـن و بـ�ده پـی الفـ�ظ معـ�نی اسـت. 

 خلیـل کـ�دی؟ کسـب کجـ� از را دانش این ت�: پ�سی� خلیل از) ق١٨٩ م(کس�ئی است روزی
 ����������������������  

 .٣٢ص ،ع�بی_  ع�بی ه�ین�مه واژه تک�مل و پی�ایش امیل، یعق�ب، .١

 .٧۵و٧۴، صالفه�ست اسح�ق، ن�یم،محم�بن ابن .٢

 .قم�یث و فقیه ق�ن اول و دوم هج�ی بص�ی، محّ�  . عب�ا� بن ع�ن م�نی٣

 .١٣١، صادبی عل�م پیش�فت و پی�ایش در ق�آن ت�ثی�محم�،  می�جلیلی،علی.  ٤
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 1.ته�مه و نج� حج�ز، صح�اه�ی و ه�ب�دیه از: داد پ�سخ

 کـه دانشـی �واسـط بـه احمـ� بـن خلیـل بـ�ر اولین ب�ای که است ابتک�ری ،وی�گی دومین 

 را هـ�واژه ، کت�ب ت�تیب در و ک�رگ�فت به داشت ح�وف مخ�رج و آواشن�سی و ق�آن ق�ائت در

 :نم�د تنظیم زی� ص�رت به ب�� به حلق از ، اص�ات مخ�رج حسب ب�

/  م ب ف/  ن ل ر/  ث ذ ظ/  ت د ط/  ز س ص/  ض ش ج/  ک ق/  غ خ هــــ ح ع(

 ) ی ا و

 بـه وابسـته هـم علـم ایـن و ب�شـ� می نی� ع�وض علم واضع خلیل که مطلب این به ت�جه

 ایویــ�ه اهمیــت از خلیــل نــ�د حــ�وف مخــ�رج کــه کــ�د خ�اهــ� ت�ییــ� اســت؛ کــ�م آهنــگ

 ن�مـهلغـت شـ� م�جـب کـه بـ�د او نـ�د حـ�وف در مخ�رج اهمیت همین و است ب�ده ب�خ�ردار

 .نم�ی� تنظیم حلقی ح�وف اس�س ب� را خ�د

ثی به را کلم�ت خلیل  تقسـیم ربـ�عی و مض�عف، صـحیح، معتـل مض�عف، رب�عی ث�

ثــی(ثنــ�ئی کلمــ�ت در .اســت بــ�ده کــ�ر بــه را »جــ�ییج�بــه« روش قســمی هــ� در و. کــ�ده  ث�

ثــی در امـــ� ،نـــ�ارد امکــ�ن بیشـــت� جــ�ییج�بـــه دو)مضــ�عف  صـــ�رت جـــ�ییج�بــه شـــش ث�

ــه جــ�ییج�بــه شــم�ر خم�ســی در و جــ�ییج�بــه ۴٢ ربــ�عی در ت�تیــب بــ�ین .گیــ�دمــی  ١٢٠ ب

 تـ�ینطـ��نی و تـ�ینالعـین بـ�رگ بـ�ب و شـ�د مـی شـ�وع عـین حـ�ف ب� کت�ب این  2.رس�می

 . است نه�ده العین  را کت�ب ن�م م�لفسبب   همین به است، کت�ب اب�اب

گ�ن مـی ب�شـ�. گ�ن� کت�ب   هـ�ی سـف�ش بـه ب�دیـه،تج�بـه استن�دات و استشه�دات این 

کــ�یم،  مخضــ�م(ج�هلی _ اشــع�ر جــ�هلی، ح�دیــث، اصــ�ر اســ�م)، اشــع�ر اســ�می، قــ�آن 

کتــــ�ب مــــی ب�شــــ�. بیشــــت�ین  �امثــــ�ل و حکــــم از جملــــ اســــتن�دات و استشــــه�دات ایــــن 

 ����������������������  

 لغـ� الضـ�حط، ،البـ�قی عبـ� ؛٢۶۴، صع�بـی شن�سـی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثی رمض�ن، عب�الت�اب، .١

 .۶١ ، صوصفی� ت�ریخی� دراس� تمیم

 .٣٠٣ص ،ع�بی شن�سی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثی رمض�ن، عب�الت�اب،. ٢
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کتــ�ب پــس از شــع� کــ�یم و  ،استشــه�دات ایــن  . میــ�ان و ح�دیــث اســتااستشــه�د بــه قــ�آن 

ــ�نگی اســتف�ده از ایــن استشــه�دات کتــ�ب  چگ بــ� مــ� روشــن نبــ�ده و ایــن مق�لــه  العــیندر 

که: _درص�د است ت� به روش آم�ری   تحلیلی نش�ن ده� 

کتــ�ب همیــ�ان و چگــ�نگی بــ_ ١ گیــ�ی استشــه�دات ق�آنــی در  بــه چــه صــ�رت  العــینکــ�ر 

 ؟است

کتـ�ب اسـتف�ده _ ۲ خلیل بن احم� ت� چه ان�ازه و چگ�نه از استشه�د به ح�یث در این 

 ک�ده است؟

خلیل بن احم� در پی�ن� علم زب�ن شن�سی ع�بی و علـ�م قـ�آن و حـ�یث چـه نقشـی -٣

ک�ده است  ؟را ایف� 

 معناي لغوي و اصطالحی استشهاد
ــ� از فعــل » استشــه�د« �مــکل ــ�ده» ِهَ� ، َیشــَهُ� ، ُشــُه�دا َشــ« مصــ�ری م�ی ــه  ،ب در لغــت ب

گـ�فتنمع�نی مث�ل  گـ�اهی و شـ�ه�  ، احتجـ�ج و ش�ه� خ�استن ب�ای اثب�ت مقصـ�دی، بـه 

 بــ� متن�ســب ن�یســن�ه کــه اســت آن اصــط�ح و در 1.آمــ�ه اســت ... کــ�دن ، تمثــل جســتن و

 .آورد  را ش�ه� .ض�ب المثل و .. ،شع�، سخن ب�رگ�ن ح�یث، آیه، م�اردی از ، خ�د منظ�ر

 العینکتاب آنی در استشهادات قر
که زب�ن ، بـ� وجـ�د داشـتن معی�رهـ�ی پیچیـ�ه دسـت شن�س�ن پیشین زب�ن ع�بیزم�نی 

 زبــ�ن کــ�یم ، قــ�آن بــه تــ�وین وجمــع آوری زبــ�ن ع�بــی زدنــ�، آن را بــه چهــ�ر بخــش (زبــ�ن

ک�دنـ�. خـ�مت بـه قـ�آن  ایـن دانشـمن�ان بـ� هـ�ف 2ح�یث، زب�ن شـع� و زبـ�ن نثـ�) تقسـیم 

، بـه جمـع آوری شـ�اه� زبـ�نی و وضـع ق�اعـ�ی درپی شن�خت س�خت�ر و مع�نی الف�ظک�یم 

کـ�م فصـیح عـ�ب و  ب�ای زب�ن ع�بی پ�داختن� و من�بع ادبی را ب� استشـه�د بـه آیـ�ت ق�آنـی، 

 ����������������������  

کب�، علی دهخ�ا، ؛شه� واژه ، ذیلالع�ب لس�ن منظ�ر، ابن .١  .٢١۵٩ص ۶، جن�مهلغت ا

 .١١٢ ص ،ع�بی شن�سی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثیعب�الت�اب،رمض�ن، .٢
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 .نی� اح�دیث نب�ی م�ّین س�ختن�

اسـت تـ� استشـه�د بـه اهمیت و ج�یگ�ه منحص� بـه فـ�د قـ�آن  در نـ�د آن هـ� سـبب شـ�ه 

ب�شــ�. تــ�ین و رایــج تــ�ین روش در احتج�جــ�ت و منــ�ظ�ات مســلم�ن�ن قــ�آن همــ�اره مهــم

کـه همـه روایـتشن�س�ن  زب�ن ع�بی میزب�ن هـ�ی قـ�آن حتـی شـ�ّذ آن ه�چنـ� بـ� آنهـ� گفتن� 

کــ�م خ�اونــ� « :ن�یســ�شــ�د. بغــ�ادی مــی�ن فصــیح شــم�ده مــی�د ، جــ�ء زبــشــ مــیقیــ�س ن

کلم�ت مت�ات� و ش�ّذ آن جـ�ی� اسـت.بلیغ ت�ین وفصیح  1.»ت�ین سخن است و استشه�د به 

  ٢.»ت� از شع� استت� و ع�بیق�آن در حجّیت قّ�ی« گ�ی�: و ف�اء می

اصــلی  ۀآنــی اهتمـ�م خ�صــی داشـتن�. انگیــ�معجـم ن�یســ�ن در شـ�ح واژگــ�ن بـه آیــ�ت ق�

هـ�ی خـ�د هـم تـ�لیفن در ن�آ �د.ب 9حفظ زب�ن ق�آن و زب�ن پی�مب� ،ن در ت�وین مع�جمن�آ

به ت�ضیح آی�ت ق�آنی پ�داختن� و هـم در مقـ�م اخـت�ف بـ� هـم یـ� هنگـ�م شـک در مب�حـث 

همگــی در مق�بــل آن تســلیم ب�دنـ�. آنــ�ن ضــمن روشــن  ، قــ�آن را فصــل الخطــ�ب قـ�ار داده، لغـ�ی

کـ�ده، فه�م آیه ی� حّل مب�حث علمی لغ�یس�زی م ، آن را ذخیـ�ه آن را بـ� اخـ�ص تمـ�م پیگیـ�ی 

 الصــح�حکتــ�ب  �ق) در مق�مــ٣٩٣بــن حمــ�د جــ�ه�ی (م دانســتن�. اســم�عیل معــ�د خــ�د مــی

ک«گ�ی�: می کت�ب،  که خ�اونـ� آن  ؛املم�ت صحیح از زب�ن ع�بی را آوردهمن در این  زب�نی 

   3».را ش�افت داده و شن�خت دین و دنی� را من�ط به ی�دگی�ی آن ق�ار داده است

ــ�ر ــن منظ ــ٧١١(م اب ــ�ن العــ�ب �ق) درمق�م ــت :  لس ــه اس ــی«گفت ــ� م ــه از خ�اون ک ــ�اهم  خ

کتــ�ب ر ام در قی�مــت قــ�ار دهــ� و اخــ�ص ا وســیله ب�تــ�ی مقــ�م و ف�ونــی درجــهتــ�لیف ایــن 

   4.»ک�مل را در ت�وین آن به من ارزانی دارد

انگیـ�ه خـ�د را چنـین   تـ�ج العـ�وسق ) در مق�مـه  ١٢٠۵سـی� محمـ� م�تضـی زبیـ�ی (م 

 ����������������������  

 .١۵٠ص ،النح� علم فی ا�قت�اح ،. السی�طی١

 .١۴،ص١ج ،الق�آن مع�نی الف�اء، .٢

 .٣٣ص ،الع�بی� صح�ح و اللغ� ت�ج: الصح�ح حم�د، بن اسم�عیل ج�ه�ی، .٣

 .٩ ص ،الع�ب لس�ن مک�م، بن محم� منظ�ر، ابن .٤
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، مـ�اِر احکـ�م ؛ زیـ�ا ایـن زبـ�نمن ه�فی ج� حفـظ لغـت شـ�یف ع�بـی نـ�ارم«کن�: �ن میبی

  1».ق�آن و روای�ت نب�ی است

فتــه و ق�آنـی صـ�رت پ�ی� ۀ�ی بـ� انگیـ�در نیمـه دوم قـ�ن دوم هجـ العـینبـی ت�دیـ� تـ�وین 

کــه نگــ�رش  ایــن  آمــ�؛نگــ�ری بــه شــم�ر مــیعلــم معجــم �گــ�می بلنــ� در راســت�ی ت�ســع چــ�ا 

گیـ�ی معــ�جم در دورهمع کــه عـ�وه بــ� حفــظ و صــی�نت از جـم، اســ�س شــکل  هــ�ی بعـ� بــ�د 

عنی قـ�آن زب�ن ع�بی، دست�سی محقق�ن ع�ب و غی� ع�ب را به من�بع اصیل عل�م اس�می ی

 نم�د.و ح�یث تسهیل می

آیـه استشـه�د    ۶٧٩بـیش از ، بـه  م�جـ�د لغـ�ی �ادمـ  ۵٧٣٢مجمـ�ع خلیل بن احمـ� از  

مبــ�رک مصــحف شــ�یف هــ�ی �ت از  یکصــ� ســ�ره مختلــف از  ســ�رهایــن آیــ نمــ�ده اســت.

که آی�تش�ن در می�ن استشه�داِت الهی انتخ�ب ش�ه م بـه چشـ العـینان� و چه�رده س�ره ای 

ــ�رتنمــی ــ� عب ــ� ازاخ�رن ــی، ســ�ره ن ــ�فق�ن، تغــ�بن، تحــ�یم، أعل ــ�ی ج�ثیــ�، ممتحنــ�، من ه

ن کــ�ف�و ) و نم�دارهــ�ی ١و نصــ�.  جــ�ول شــم�ره( شــمس، لیــل، انشــ�اح، تــین، تکــ�ث�، عصــ�، 

کتـ�ب » ب«و » الـف« کـه بعــ�ه� ب�شـ�مـی العــینبیـ�نگ� میــ�ان نقـش قـ�آن در تــ�وین  ؛ امــ�ی 

استشـه�دات ق�آنـی در  شن�س�ن ع�بی در ت�وین معجم نگـ�ری شـ�.ب�ای س�ی� زب�ن الگ�یی

ن ذک� ن�م س�ره ی� کت�ب غ�لب� ب�و ، »قـ�ل ا�« هـ�یشـم�ره آیـ�ت بـ�ده و عمـ�ت� بـه شـکل این 

کـه بـه منظـ�ر روشـن شـ�ن چگـ�نگی بیـ�ن ایـن بیـ�ن شـ�ه» ق�ل عّ� و جّل «، »ع�لیق�ل ت« انـ� 

 ش�د:ه� اش�ره میاستشه�دات به م�اردی از آن

 :ن�یس�می» الطعم« ۀخلیل بن احم� در ش�ح واژ

کــه رو صــی�، طعــ�م ن�میــ�ه شــ�ه از آن  ؛2»الجــ�ع یســّ� �ّنــه ی الصــی� َطَع�مــً�، فســّم ... « 

 (تعـ�لی: قـ�ل «کنـ�: ن معنـ�، چنـین استشـه�د  مـیب�ای ای �.کن میگ�سنگی را ب�ط�ف 
َ

ِحـّل
ُ
أ

َبْحـِ� َو َطع�ُمـُه 
ْ
ُکْم َصْیُ� ال

َ
ُکـْم  ل

َ
 ل

ً
ک�روانیـ�ن ؛ بـ�ای بهـ�ه)۶٩(م�ئـ�ه / )َمت�عـ� منـ� شـ�ن شـم� و 

 ����������������������  

 .۵٢ص ،١ج ،الق�م�س ج�اه� من الع�وس ت�ج ،م�تضی محم� ،زبی�ی . حسینی١

 .٢۵ص ،٢ج ،العین احم�، بن خلیل ،. الف�اهی�ی٢
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کی آن ب� شم� ح�ل ش�.  ی� و خ�را ک�دن از در  شک�ر 

ن النســ�ءالَقــْ�ُم «گ�یــ�: قــ�م مــی ۀاو در شــ�ح واژ را شــ�مل مــ�دان » قــ�م « او  1.»: ال�جــ�ل دو

گ�نـه اسـتن�د نمـ�ده اسـت:   ١١دانسته و نه زنـ�ن ؛ و در ایـن معنـ� بـه آیـه  سـ�ره حجـ�ات ، ایـن 

ْن  َعســی َقــْ�ٍم  ِمــْن  َقــْ�ٌم  َیْســَخ�ْ  �(]: عــ� و جــل[ ا� قــ�ل«
َ
  َیُک�ُنــ�ا أ

ً
 ِنســ�ٍء  ِمــْن  ِنســ�ٌء  � َو  ِمــْنُهْم  َخْیــ�ا

ْن  َعسی
َ
  َیُکّنَ  أ

ً
گـ�وه دیگـ� را  ؛)١١ /(حج�ات . )ِمْنُهّنَ  َخْی�ا گ�وهـی  ای ایم�ن آورنـ�گ�ن! نب�یـ� 

کننــ�، شــ�ی� مســخ�ه شــ�همســخ کننــ�گ�ن بهتــ� ب�شــن� و نب�یــ� زنــ�نی زنــ�ن �ه  هــ� از مســخ�ه 

کنن� کنن�گ�ن بهت� ب�ش، ش�ی� مسخ�ه ش�هدیگ� را مسخ�ه   ن�.ه� از مسخ�ه 

گ�ی�: » ا�سف«ف�اهی�ی در ت�ضیح واژه   فـي الغضـب و. حـ�ل فـي الح�ن ا�سف:«می 

�( ک�ده و ب�ای آن آیه را ح�لت ن�راحتی و ح�لت خشم معن� و آن 2.»ح�ل ّمَ
َ
ل

َ
 اْنَتَقْمنـ� آَسُف�ن� ف

ــْنُهْم  ــ�ف/ )ِم ــ�م ۵۵( زخ ــ�ن انتق ــ� از آن ــم آوردن ــه خش ــ� را ب ــ�ن م ــت. (وچ ــ�ه� آورده اس ) را ش

 گ�فتیم.).

گ�ن از ق�آن دتئخلیل به ق�ا گ�ن� هـ� را در ذیـل ه�ی پیشین ت�جه داشته و آنر دورهه�ی 

ی�ن ب�رگی چ�ن ابن مسع�د می ت�ضیح واژگ�ن ذک�  کنـ� یـ�د مـی حسن بصـ�یو کن�. او از ق�ر

ـــ ـــه عنـــ�ان مثـــ�ل در شـــ�ح آی ـــ�غ�َت  ( �شـــ�یف �و ب ـــَ� الّطَ ـــ�ه/ )...وَعَب هـــ�ی ) ق�ائـــت٠۶(م�ئ

 کن�:ع�دی از آن را به ش�ح ذیل ذک� میمت

ــ�ُغ�َت « ــَ� الّطَ ن ا�ف�لع�مــ� تقــ�أ: َو َعَب ــَ� الطــ�غ�ت مــن دو خ�اننــ�: ه مــیع�مــ؛ »، أي: َعَب

 .ط�غ�ت را به غی� از خ�ا پ�ستی�ن�یعنی  ،ط�غ�ت را پ�ستی�

کم� تق�ل: ُضِ�َب «  .ط�غ�ت پ�ستی�ه ش�...  ؛»َعْبُ� ا� و ُعِبَ� الط�غ�ُت، 

کم� تقـ�ل: َفُقـَه ال�جـُل، و َظـُ�َف  َعُبَ� الط�غ�ُت، أي: ص�ر الط�غ�ت و« طـ�غ�ت  ؛»ُیْعَب�، 

گ�فت...   .م�رد پ�ستش ق�ار 

 ����������������������  

 .٢٣١ص ،۵ج هم�ن، .١

 .٣١١ص ،٧ج ،العین احم�، بن خلیل ،الف�اهی�ی ٢.
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ُ� الط�غ�ِت، معن�ه« � و ُعّبَ ـع و ُسـّجَ
َ

کمـ� تقـ�ل: ُرّک �ُد الط�غ�ت. جمع،  پ�سـتن�گ�ن  ؛»ُعّبَ

 .ط�غ�ت... 

کفـ�ة، فطـ�ح الهـ�ء و المعنـی فـمثـل فجـ�و َعَبَ� الط�غ�ِت، أرادوا: َعَبَ�ة الط�غ�ت «  یة و 

 .... پ�ستن�گ�ن ط�غ�ت ،»اله�ء

کم� تق�ل: ض�رب ال�جل«  .ط�غ�ت...  ۀپ�ستن� ؛»و ع�ِب� الط�غ�ت، 

ــو« ــ� در مــ�رد آی ــیم فــ� تقهــ�( �ی را » قهــ�ت« ۀ) ق�ائــت ابــن مســع�د از واژ٩ضــحی/( )ف�مــ� الیت

کَهـُ�ُه  الّ�جـَل  َکَهـْ�ُت : که�«گ�ی�: � و میکن میذک�  » تکه�«  َته�ُونـ�ً  عـ�بٍس  ب�جـٍه  إسـَتْقبلته إذا َکْهـ�ًا، أ

کـ�دم).، به چهـ�هتحقی�ب�ای (آن م�د را  ؛  1»به : مسـع�د ابـن قـ�اءة تفسـی� وبـه ای عبـ�س اسـتقب�ل 
 یتیم را خ�ار و تحقی� مکن).        ]این همه نعمت �به شک�ان[(ام�  ؛) تْکَه�ْ  ف� الیتیَم  ف�ّم�(

ــهف�اهیــ�ی  ــه تفســی� آی ــه  ؛دهــ�ت�ضــیح مــیای از قــ�آن مــی پــ�دازد و آن را گــ�هی خــ�د ب ب

ی ذیل مـ�ده  کـه در معنـ�ی »نجـم«عن�ان مث�ل، و ـ�(بـه آیـه  »النجـ�م« آنجـ� 
َ
ْقِسـُم  ف

ُ
 ِبَم�اِقـِع  أ

ُج�ِم  ه�ی سـت�رگ�ن ) می نم�ی�، ( پس س�گن� می خ�رم به من�لگ�ه ) استن�د۵٧(واقعه/  )الّنُ

 گ�ی�:چنین می

ُنُج�مـ� فـي عشـ�ین  9الق�آن، أنـ�ل جملـ� إلـی السـم�ء الـ�نی�، ثـم أنـ�ل إلـی النبـي ُنُج�َم  ییعن«

کــه خ�اونــ� همــه را بــه آســم�ن دنیــ� ف�ســت�د،  ؛2» ســن� آیــ�ت متف�قــ� (مقصــ�د ســت�رگ�ن قــ�آن اســت، 

 .س�ل به شکل آی�تی پ�اکن�ه ف�ست�دسپس ست�رگ�ن را به م�ت بیست 

کــه خلیــل در استشــه�داد مــینشــ�ن ی�دشــ�ه مــ�ارد  ت ق�آنــی  هــم بــه لهجــه هــ�  و هــ� 

کــ�یم ت�جــه داشــته ق�ائــت ــ�آن  گ�ن ق ــ� گ�ن تفســی� شــ�ه اســت.  �لو هــم خــ�د وارد مســئهــ�ی 

هـ�ی قـ�آن و ت�ضـیح و تفسـی� وانـی از آیـ�ت قـ�آن، ت�جـه بـه لهجـهک�رگی�ی استشه�دات ف�اهب

کـه نخسـتین معجـم زبـ� ن ع�بـی بـ� هـ�ف ت�ضـیح و تشـ�یح واژگ�ن ق�آنی بی�نگ� این نکتـه اسـت 

 نگ�ری زب�ن ع�بی ب�ده است. جمغ�ایب ق�آنی ت�وین ی�فته و ع�مل اصلی پی�ایش مع
 

 ����������������������  

 .٣٧۶،ص٣هم�ن،ج .١

 .١۵۴ ص ،۶، جالعین احم�، بن خلیل ،الف�اهی�ی. ٢



کت�ب  -)١ج�ول(  کن�گی استشه�دات ق�آنی  ک�یم العین پ�ا  به تفکیک س�ره ه�ی ق�آن 

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات
 1 القارعۀ 3 تکویر 1 صف 5 فصلت 11 انبیاء 1 حمد
 0 تکاثر 2 انفطار 1 جمعه 2 شورى 16 حج 43 بقره

 0 عصر 2 مطففین 0 منافقون 10 زخرف 8 مومنون 16 آل عمران
 1 همزة 3 انشقاق 0 تغابن 2 دخان 9 نور 17 نساء
 1 الفیل 1 بروج 1 طالق 0 جاثیه 8 فرقان 15 مائده
 1 قریش 6 طارق 0 تحریم 1 احقاف 15 شعراء 16 انعام

 1 ماعون 0 أعلى 1 ملک 2 محمد 7 نمل 26 اعراف
 2 کوثر 2 غاشیۀ 7 قلم 1 فتح 11 قصص 13 انفال
عنکبو 18 توبه

 ت

 0 کافرون 2 فجر 5 الحاقۀ 3 حجرات 1

 0 نصر 6 بلد 9 معارج 6 ق 2 روم 13 یونس
 1 مسد 0 شمس 6 نوح 4 الذاریات 4 لقمان 7 هود

 2 اخالص 0 لیل 5 جن 7 طور 3 سجده 23 یوسف
 1 فلق 3 ضحى 5 مزمل 8 نجم 5 احزاب 7 رعد

 1 ناس 0 انشراح 8 مدثر 6 قمر 8 سبا 4 ابراهیم
  0 تین 6 قیامۀ 14 رحمن 3 فاطر 7 حجر

 4 علق 3 انسان 10 واقعه 8 یس 8 نحل

 1 قدر 3 مرسالت 2 حدید 17 صافات 21 اسراء

 1 بینۀ 5 نبا 1 مجادله 14 ص 18 کهف

 1 زلزال 3 نازعات 1 حشر 6 زمر 12 مریم

 1 عادیات 3 عبس 0 ممتحنه 4 غافر 26 طه
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 استشهادات حدیثی در کتاب العین
کی از قــ�ل یــ� فعــل یــ� تق�یــ� پیــ کــه حــ� ک�مــی اســت  کــ�م ب��محــ�یث در اصــط�ح   9ا

ولـــی بعـــ�ه� اهـــل ســـنت قـــ�ل و عمـــل صـــح�به را در احکـــ�م ، بـــه عنـــ�ان بخشـــی از  ،ب�شـــ�

کـه ح�یث، منبع ق�ار دادنـ�؛  را در شـم�ر حـ�یث  :ام�میـه قـ�ل و فعـل اهـل بیـتچنـ�ن 

ک حــ�یث پــس از قــ�آن مهــم 1داننــ�.مــی تــ�ین راهنمــ�ی مســلم�ن�ن در اصــ�ل عق�یــ� و مــ�

 عقی�ه و عمل آن�ن به اس�م به شم�ر می رود. 

 ����������������������  

 .٩ص ،ح�یث ت�ریخ ک�ظم، چی، م�ی�ش�نه .١

سوره هایی که 
به آیات آنها 
استشهاد شده

88%

سوره هایی که به
آیات آنها 

استشهاد نشده
12%

کت�ب -نم�دار الف ـــ العینس�ره ه�ی ق�آن در 

5,732

679

العینکت�ب ف�اوانی آی�ت ق�آن در-نم�دار ب  ــــ

مواد لغوي

آیات قرآن 
کریم
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کت�بت یخی  یشـه و کهـن بحثـی جـ�از آن ، ع�م ی� ج�از ، ت�وین ، ح�یث سی� ت�ر  بـه دارر

یخ درازاى  شــ�همی ن�شــته 9پیــ�مب� زمــ�ن در حــ�یث کــه نیســت شــکی .اســت اســ�م تــ�ر

 جلـ�گی�ى حـ�یث ن�شـتن از آن حضـ�ت  رحلت از بع� که نیست ت�دی�ى همچنین. است

در زم�ن عم�بن عبـ�الع�ی�  . است داشته ادامه ق١٠٠  س�ل ت� ت�وین از منع این و است ش�ه

گشت.  ک�ر ت�وین ح�یث آغ�ز   خلیفه ام�ی یعنی در ق�ن دوم هج�ی 

شن�ســی اســتن�دات منــ�بع نخســتین اســ�می بــه ویــ�ه در زبــ�ناستشــه�د بــه حــ�یث در 

کــه  ــ�  ــه حــ�یث، معتقــ� ب�دن ــ�د. مخ�لفــ�ن استشــه�د ب ع�بــی دارای مخ�لفــ�ن و م�افقــ�نی ب

یـ�ن، اح�دیــث را کــ�ده راو کــه ایــن الفــ�ظ . لــ�ا  نمــیانـ�نقــل بـه معنــ�  گفـت  تـ�ان بــ� اطمینــ�ن 

گفتــه 9همــ�ن الفــ�ظ پیــ�مب� خــ�ا یــ�ن در نقــل اح�دیــث  انــ�اســت. آنــ�ن همچنــین  کــه راو

کت�بت ضبط نمیمتکی به حفظ ب�ده و  ان� و حفظ الف�ظ طـ��نی ک�دهاح�دیث را از ط�یق 

 ،بســی�ر بعیــ� بــ�ده اســت. از جملــه نح�یــ�ن مخــ�لف؛ اب�الحســن علــی بــن محمــ� اشــبیلی

ـــ�ئع (م ـــن ض ـــه اب ـــ�بن ی�ســـف ۶٨٠معـــ�وف ب ـــ�ین محم ـــ ،ق) و اثی�ال ـــه اب�حی ـــ�وف ب �ن مع

کـهن� و آوردهق) هست٧۴۵(م کـ�ده  )ق ۹۱۱ م(جـ�ل الـ�ین سـی�طی  انـ�  ی  نیـ� از آنهـ� پیـ�و

، و انـ� هرا افصـح دانسـته و بـه آن اسـتن�د نمـ�د 9م�افقـ�ن، لهجـه پیـ�مب� ،است. در مق�بل

که اح�دیث به جهت سـن� از اشـع�ر منقـ�ل عـ�ب صـحیح ت�نـ�. عـ�وه بـ� آن  ،نی� معتق�ن� 

کـه تـ�وین اح� ن معتقـ� اســت  دیـث در صــ�ر اول و قبـل از فسـ�د زبـ�ن ع�بــی رخ ابـن خلـ�و

ــ� قبــل از تــ�وین تبــ�یل شــ�ه ب�شــ�، جــ�ی� اســت. از  ن ول کلمــ�ت مــ�ّو ــه  داده و احتجــ�ج ب

ــــ�ا� ــــ�ان محمــــ�بن عب ــــی ت ــــه حــــ�یث م ــــ�ِن احتجــــ�ج ب ــــه م�افق ــــن جمل ــــه اب  معــــ�وف ب

ن ق) را ن�م بـ�د.  همچنـی٧۶١مع�وف به ابن هش�م(م  ، بن ی�سفق)، عب�ا�۶٧٢م�لک(م

نح�ی�نی چ�ن ج�ه�ی، ابن سی�ه، ابن ف�رس، ابن خ�وف، ابن جنـی،ابن هـ�ی و سـهیلی را 

ک�دهاز ط�ف�  1.ن�ااران استن�د به ح�یث قلم�اد 

 ����������������������  

 مجلــ� ،الع�بیــ�الملکی اللغــ� مجمــع مجلــه ،»اللغــ� فــی ب�لحــ�یث ا�ستشــه�د« محمــ�، حســین، خضــ� .١
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 ،سـیب�یه و معـ�جم نخسـتین ع�بـی الکتـ�بمثل  ،ه�ی نخستین نح�یکت�ب �ب� مط�لع

کـه اسـتف�ده از اح�دیـث خلیل بن احم� می العینم�نن�  ی�فـت  استشـه�د  �لئدر مسـتـ�ان در

کم و بـیش وجـ�د داشـت.در آثـ�ر سـیب�یه ،فـ�اء نحـ�ی و نیـ� در آثـ�ر خلیـل بـن احمـ� و سـ�ی� 

کتـ�ب  استشـه�د بــه حـ�یث وجـ�د دارد. ،معجـم نگـ�ران تــ�بع او خـ�د بــه  لعــیناف�اهیــ�ی در 

یشـه لغتـی  ،در هـ� بـ�بم�لـف ح�یث استن�د نم�ده اسـت. ۴٧٠بیش از  کـه در حـ�یث را ر

و بـه شـ�ح نمـ�ده و سـپس حـ�یث یـ� سـخن صـح�بی یـ� تـ�بعی را بیـ�ن کـ�ده ه ذکـ� ک�ر رفتـهب

از معـــ�رف اســـ�می بـــ� مضـــ�مین ای ظـــ� مـــی پـــ�دازد. ایـــن اح�دیـــث مجم�عـــهلغـــت مـــ�رد ن

هـ�ی اخ�قـی، ، ت�صـیه9احک�م ف�دی، فقه و ح�ود الهی، سنِت پیـ�مب� مختلف، م�نن�

ک�یم ، اش�ره بـه پـ�ره ای از و یخی صـ�ِر اسـ�م را شـ�مل تفسی� آی�ت ق�آن  �ن� . شـ مـیقـ�یع تـ�ر

گ�دیــ�ه، اّمــ� رغــم اینبــه یــ�ِن حــ�یث در بــیش از نیمــی از ایــن روایــ�ت حــ�ف  کــه سلســله راو

  ج�یگ�ه اح�دیث نب�ی در می�ن س�ی� اح�دیث ممت�ز و مشه�د است .

ک�رب�د بیشـت�ی داردس�ن ب�ین ف�اوانـی  .پس از استشه�دات ق�آنی، استشه�د به ح�یث 
 بـه روشـنی بیـ�ن شـ�ه اسـت . نمـ�دار » هــ« و »ج«می�ان استشـه�د بـه حـ�یث در نم�دارهـ�ی 

کتـــ�ب وارد شـــ�ه  »د« ن ذکـــ� ســـن� در ایـــن  کـــه بســـی�ری از اح�دیـــث بـــ�و بیـــ�نگ� آن اســـت 
کـه بعـ�ه� بـه تـ�وین معجـم  دسـت زد م�جـع بسـی�ری از ایـن  لسـ�ن العـ�باست.ابن منظـ�ر 

که  ک�ده  گفـت گـ�دد. در واقـع مـیغ�لب� به خلف�ی راشـ�ین بـ� مـیاح�دیث را مشخص  تـ�ان 
کت�ب  کـه غ�لبـ� م�بـ�ط بـه  _١به دوص�رت وارد شـ�ه اسـت: العین اح�دیث در  بـ� ذکـ� م�جـع 

ن ذکـ� م�_ ٢ و خلفــ�ی راشـ�ین اســت و 9پیـ�مب� کــه بیشـت�ین اح�دیــث را شــ�مل بــ�و جــع 
بـ�ای بیـ�ن  .آمـ�ه اسـت» ث...وفـي الحـ�ی« و » ومـن الحـ�یث...« ش�د و غ�لب� به شکل می

کت�ک�د چگ�نگی ی�د   کنیم: ه�ی ذیل بسن�ه میب به ذک� نم�نهح�یث در این 
گ�یــ�: » العــج«خلیــل در شــ�ح واژه  أفضــل « 9و عــن النبــی» : رفــع الصــ�تالَعــُج «مــی 

یخـتن گفـتن لبیـك صـ�ا بـه ب�� نم�دن حج بهت�ین؛ 1»و الثج الَعُج  الحج  حیـ�ان خـ�ن و ر

→  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 .١٩٩ص ،٣ شم�ره س�م،

 .۶٧ص ،١ج ،العین احم�، بن خلیل  ،الف�اهی�ی .١
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 .است ه�یه
ْهَ� فـ�ّن � تسـّب «و في الحـ�یث «: ن�یس�می» الّ�ه�«او در ش�ح واژه 

َ
ْه�ُ  �ا الـّ�

َ
روزگـ�ر  ؛»ا� هـ� الـّ�

کـه خلیـل ایـن . روزگ�ر همـ�ن پ�وردگـ�ر متعـ�ل اسـت زی�ا ،را م�رد ن�س�ا ق�ار ن�هی� حـ�یثی اسـت 
ْهُ�  «در معن�ی لغت 

َ
گ�یـ�:نم�ی� و در می به آن استشه�د  » الّ� : یعنـي« شـ�ح حـ�یث چنـین مـی 

ْه�، ف�ذا سببت ال�ه� من أص�بك م�
َ

ْهَ� أردت به ا� ع�ّ  ف�� ف�عله، لیس الّ�
َ

 1.»جّل  و الّ�
مظ«در بی�ن معن�ی  و

ّ
ْمُظ:«گ�ی�: می» الل

َّ
ُظ به بلسـ�نك علـی أثـ�  الل ّمَ

َ
کـل م� َتل ِگـ، (ا�  �دزبـ�ن 

کـه روی زبـ�ن مـیغ�ا  ۀاز ب�قیم�ن� چهآن ) وده�ن ب�آوردن بع� از طع�م  َم�َظـٌ� «م�نـ�، را 
ُ
ن�مـ� مـی» ل

َف�ُق ِفـی« :گ�ی�و می کن�این م�رد به این ح�یث استن�د می و در ـِب  ومن الح�یث  الّنِ
ْ
َقل

ْ
ْمَظـٌ�  ال

ُ
ل

 ب�ش�.  می سی�هی �س�ن نقطهنف�ق و دورویی در قلب ب 2.»النقط� ؛ یعنی»َسْ�َداُء 
کت�ب ظ�ه�اً  نـ�می بـ�ده نشـ�ه و  7از ام�م�ن شیعی به ج� امـ�م حسـن بـن علـی در این 

ق«هـ�ی بـه شـکل ذیـل در شـ�ح واژه 7تنه� یک بـ�ر نـ�م امـ�م حسـن
َ
ص َجـ�َبل

َ
وارد » و َجـ�َبل

   :ش�ه است

ی� وأم�«  یحصـ� أن رجـ�ء النـ�س یخطـب أن ،8ط�لـب أبـی بـن علـی بـن الحسـن مع�و

 علــی وصــلی علیــه، وأثنــی ا� وحمــ� المنبــ�، وصــع� لح�اثتــه، النــ�س أعــین مــن فیســقط

 وجــ�تم�ه مـ� نبــّي  هجـّ�  رجـ�ً  وجــ�بلص جـ�بلق بــین مـ� طلبـتم لــ� إنکـم: قــ�ل ثـم. 9النبـي

ْدرِ ( غی�ي،
َ
ِإْن أ ـی ِحـیٍن  یَو

َ
ُکـْم َوَمَتـ�ٌع ِإل

َ
ـُه ِفْتَنـٌ� ل

َّ
َعل

َ
یـ� إلـی بیـ�ه وأشـ�ر ،٣)ل یـه بـه  ٤»مع�و مع�و

کـه 8ط�لبحسن بن علی بن ابی که ب�ای مـ�دم خطبـه بخ�انـ� بـه ایـن امیـ�    دست�ر داد 

بـ��ی منبـ�  7پس ام�م حسـنش�د و از چشم م�دم بیفت�.  به خ�ط� ج�ان ب�دنش محص�ر

کـ�د و بـ� پیـ�مب� گـ� بـین شـ�ق و  ،درود ف�سـت�د 9رفت و خ�اون� را سـت�یش  گفـت: ا سـپس 

 ����������������������  

 .٢٣ص ،۴. هم�ن،ج١

 .١۶۴ص ،٨هم�ن،ج .٢

 .  ١١١انبی�ء / . ٣

 .٢۴٣ص ،۵، جالعین. الف�اهی�ی، خلیل بن احم�، ٤



انـم د مـیو مـن نمی ی�بیـ�. ب�ش�، غی� از من را ن 9که جّ�ش پی�مب�بج�یی� غ�ب م�دی را 

و بــ� دســتش بــه  ،ن اســتمنــ�ی انــ�کی تــ� مــ�تی معــّی �ی� ایــن آزم�یشــی بــ�ای شــم� و بهــ�هشــ

یه اش�ره نم�د.   مع�و

که م�حظـه شـ�، خلیـل بـن احمـ� اح�دیـث ف�اوانـی را بـ�ای شـ�ح واژگـ�ن روایـت  گ�نه  هم�ن 

گ�هی نی� تنه� به ذک� حـ�یث بسـن�ه کن می گ�هی م�جع ح�یث را مشخص نم�ده و  �. کنـ مـی�. 

کتـ�ِب هاو ب� بـ زمینـه را بـ�ای ت�سـعه اح�دیـث در معجـم  العـینکـ�رگی�ی اح�دیـث در شـ�ح واژگـ�ِن 

ک�د و ت�انست علم ح�یث را به فقه اللغ�  ن�دیک نم�ی�. نگ�ری پس از خ�د ف�اهم 

 

مواد لغوي
5732

احادیث
472
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 نتیجه 
 �د؛ش میاز مجم�عه مب�حث مط�ح ش�ه در این پ�وهش چنین استف�ده 

گ�فته وخلیـل بـن احمـ�،  .١ نگ�رش اولین معجم لغ�ی در س�یه ق�آن و ح�یث ص�رت 

ک�رب�دهـ�ی قـ�آن  و حـ�یث بـ�ده اسـت. ط�ر مشه�د در معن�ی واژهه ب ه� تحت تـ�ثی� 

که شن�خت لغت از آن  یله فهم قـ�آن که وسمنظ� این مطلب نش�ن دهن�ه آن است 

گ�فته است.  و ح�یث ب�ده م�رد عن�یت دانشمن�ان اس�می ق�ار 

کت�ب استن�دات متع� .٢ هـ�ی لف به ق�ائـت�، ت�جه مالعیند و ش�اه� ق�آنی بسی�ر در 

گ�نه ذیل بعضی از ش�اه� آی�ت، بـ� اح�طـه علمـی  ک�یم و بی�ن تفسی�  مختلف ق�آن 

گــ�هی خلیــل از آرا دارد. و در نتیجــه پی�نــ� د�لــت .. ن، علــم ق�ائــت و .ی مفســ�او آ

 گ�دد.لغت بیش از پیش آشک�ر  می علم و متق�بل ق�آن

ــ .٣ ــیش از هب ــ�رگی�ی ب ــ�ب ۴٧٠ک کت ــتن  ــه  العــین حــ�یث در م ــه ب ک ــمن�ی  ت�ســط دانش

یخی در عل�م نح� و لغت مقـ�م اسـت�دی داشـته اسـت، او را در زمـ�ه  گ�اهی من�بع ت�ر

ــه اح�دیــث قــ�ار  کــه خــ�د از -بــ�یهی اســت اقــ�ال ایشــ�ن  هــ�.د مــیقــ�ئ�ن اســتن�د ب

ی�ن ح�یث بـ�د بـه همـین علـت، همـ�اره مـ�رد احتجـ�ج سـ�ی� لغ�یـ�ن بـ�ده  -انـ� هراو

 است.
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