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تاريخ دريافت ،1395/11/7 :تاريخ پذيرش1396/6/29 :

چکيده
معجم العين خليل بن أحمد فراهيدی( 100ـ  170ه .ق) از منابع لغوی مهم دورههای نخستين اسالمی
است .بررسی چگونگی استنادات و استشهادات اين کتاب بهويژه استشهادات شعری بسيار مهم است.
هدف از اين پژوهش ارزيابی اين منبع برای استفاده از آن در فهم متون ،بهويژه متون نخستين دينی
است .بررسی آماری ـ تحليلی اين پژوهش بيانگر آن است که فراهيدی در گردآوری اين کتاب و شرح
کلمات آن ،از انواع استشهادات قرآنی ،شعری ،حديثی و در موارد اندکی از امثال و حکم استفادهکرده-
است .کتاب العين عالوه بر برخورداری از مزيّتهايی چون جامعيت در استناد ،تاثيرپذيری از قرآن کريم،
دارای ويژگیهايی نظير کمتوجهی به صحّت و سقم احاديث و ورود اسرائيليات در اين کتاب ،ورود برخی
از قرائتهای گوناگون قرآنی در آن و تمرکز شواهد شعری بر شاعران قبايل نجد و استفاده اندک از
شواهد شعری شاعران قبايل حجاز ،بهويژه قبايل مکّه و مدينه بهعنوان محلهای نزول وحی است.

واژههای کليدی :استشهاد ،شواهد شعری ،لهجات قبايل عرب ،خليل بن احمد ،العين.

* .رايانامة نويسنده:

amanichacoli@yahoo.com
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 .1مقدمه
بررسی منابع علوم اسالمی نشان میدهد که بسياری از منابع نخستين اسالمی از
استنادات و استشهادات گوناگونی استفادهکردهاند؛ تجارب و مشاهدات شخصی ،کتب و
منابع پيشينيان ،روايات در دو شکل منثور و منظوم و ...از جملة آنهاست .در اين ميان
روايت در تاريخ علوم اسالمی جايگاه ويژهای دارد .روايت در دو شکل نظم و نثر از ديرباز
در عصر جاهلی به خاطر امّی بودن عرب و برخورداری از فرهنگ شفاهی وجود داشت.
در اين دوره راويانی بودند که اشعار شعرا را حفظ کرده و برای مردم روايت میکردند.
شايد بتوان گفت که اين شکل از روايت ،جزء نخستين حرکات جهت رسميّت بخشی به
فرآيند استناد و استشهاد بوده که در دورة اسالمی نيز تداوم يافت .در دورة اسالمی با
توجه به اينکه حلقههای درس در زاويههای مساجد و يا در محافل ديگر تشکيل میشد
اسلوب آموزشی اين حلقهها روايت مدار و مبتنی بر تحصيل آن ،از افراد آگاه بود که در
نهايت منجر به استناد در کتب میگرديد (عبدالجليل 152 :1373 ،و عباسی.)14 :1392 ،
نويسندگان مسلمان در حوزههای گوناگون علوم اسالمی همانند :علم حديث ،تفسير،
تاريخ ،فقه اللغه و ...از استناد به روايت در دوشکل (منظوم و منثور) استفاده کردند (عابدی
و چيتساز 19 :1391 ،و عباسی .)15 :1392 ،اين استنادات غالباً به شکل الفاظی همانند
حدّثنی ،أخبرنی ،خبّرنی ،أنبأنی ،نبّأنی ،قال ،کتب ،أنشد و ...بيان شده است .گزارشهای
تاريخی نشان میدهد که روايات منظوم و استشهادات بهويژه استشهادات شعری در
منابعی چون غرائب الحديث ،غرائب القرآن ،معاجم الفاظ (معاجم لغوی) و ساير منابع
کاربرد فراوانی داشته است .نقش شعر در تبيين معانی و تلفظ درست واژگان قرآنی از
ديرباز موردتوجه بود .عمر ،خليفة دوم مسلمانان ،مردم را به فراگيری شعر عرب دعوت
میکرد و آن را ديوان عرب به شمار میآورد و از مردم میخواست در فهم قرآن از آن
کمک بگيرند (األسد .)152 :1988 ،سنّت استفاده از استشهادات با انگيزة درک بهتر زبان
قرآن در آثار زبانشناسان پيشين مسلمان فراوان وجود داشت ،اصمعی در کتاب
و همانند او همذانی در کتاب

 ،از

استشهادات شعری و غيرشعری بسياری بهره بردهاند .در اين ميان خليل بن احمد
فراهيدی از دانشمندان مشهور زبانشناسی قديم عربی نيز از نخستين کسانی بود که در
دو شاخه فرهنگنويسی و صرف و نحو از استشهادات شعری بهرة فراوانی جست ،اشراف
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او به علم زبان شناسی تا اندازهای بود که سيبويه در کتاب معروفش الکتاب بيش از
.)48 :1989 ،
سيصد بار نام او را بر زبان آوردهاست (
از آنجايی که چگونگی استفاده فرهنگنامهنويسان کهن عربی از استنادات و شواهد
بهويژه شواهد شعری بهعنوان مهمترين مصدر در درک متون کهن اسالمی زبان عربی،
مهم و ضروری به نظر میرسد ،بدين منظور نگارنده درصدد برآمد تا به بررسی چگونگی
بهکارگيری استشهادات در کتاب العين بپردازد و به اين پرسشها پاسخ دهد که دليل
گرايش خليل به استشهادات شعری بيش از ديگر انواع چيست؟ کتاب العين با توجه به
استفاده از انواع استشهادات بهويژه استشهادات شعری تا چه اندازه میتواند بهعنوان
منبعی مطمئن برای درک واژگان متون اوليه اسالمی موردتوجه قرارگيرد؟
دربارة کتاب العين تحقيقات فراوانی صورت گرفته است که از جملة آنها میتوان به
تحقيق مهدی مخزومی و ابراهيم سامرائی در مقدمة چاپ اين کتاب در سال 1904م در
بيروت اشاره کرد .دربارة شواهد شعری نحوی اين کتاب هاجر فريدعمر رسالهای با
عنوان «

» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قاهره در سال

1427ق با رويکرد نحوی نوشته است .کتابی با عنوان معجم الشعراء فی کتاب العين
توسط عبدالعزيز ابراهيم در کشور الجزاير تدوين شدهاست که اطالعاتی از ناشر و سال
چاپ آن حاصل نشد .اين کتاب اطالعات آماری مهمی از شواهد شعری العين ارائه
میدهد و نگارنده از اطالعات آماری شواهد شعری اين کتاب بهرهبرده است .دربارة
شواهد شعری ساير منابع نيز تحقيقاتی صورت گرفته که از جملة آنها میتوان به
رسالهای با عنوان
نوشتة نسرين ملک محمدی و به راهنمايی عبدالغنی ايروانیزاده در سال  1390اشاره-
کرد که در آن شرح 112بيت از شواهد شعری به همراه نکات صرفی و نحوی آمده است.
مقالهای نيز با عنوان «استشهادات حديثی و قرآنی در کتاب العين» به نويسندگی بهرام
امانی و همکاران نگاشته شده است که در مجلة مشکوة در سال 1393شمسی به چاپ
رسيده است ،اما پژوهشی دربارة استشهادات کتاب العين با رويکرد به شواهد شعری و
خاستگاه آن انجام نگرفته است.
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 .2انواع استشهاد در کتاب العين
مصادر کتاب العين عمدتاً بر اساس شواهد قرآنی ،حديثی ،شعری و جمالت نثری فصيح
است .قرآن کريم منبعی است که تقريباً همه معاجم عربی بهويژه کتاب العين در شرح
واژگان از آيات و کلمات آن بهعنوان شاهد استفاده کردهاند .عالوه بر قرآن کريم ،حديث
نيز کم و بيش موردتوجه فراهيدی قرار گرفته است .شواهد شعری از جملة استشهاداتی
است که حجم زيادی را در اين کتاب به خود اختصاص داده است و جمالت نثری فصيح
که غالباً در قالب أمثال و حکم است ،نوعی ديگر از استشهادات اين کتاب است.
 .1-2استشهاد به قرآن کريم
زبانشناسان پيشين زبان عربی ،زبان عربی را به چهار بخش (زبان قرآن کريم ،زبان حديث،

زبان شعر و زبان نثر) تقسيمکردند (عبدالتواب ،رمضان 112 :1367 ،و کاظمی .)46 :1393،اين
دانشمندان نه تنها در شرح معانی واژگان از شواهد قرآنی کمک میگرفتند ،بلکه در
شناخت ساختار کلمات و جمالت نيز از زبان قرآن استفاده میکردند .ثعالبی در اولين
بخش کتاب

 ،در شرح بابی به نام «

» به قرآن کريم

.)1 :1426 ،
استناد میکند و به بررسی مباحث آن در قرآن کريم میپردازد (
تاثيرگذاری قرآن کريم بر معاجم نخستين و کتاب العين تنها مربوط به ذکر شواهد
قرآنی نبود ،با مقايسة مفاهيم واژگان در اين معاجم میتوان به تأثير جهانبينی قرآنی
در توليد معانی نوين در واژگان در دورة اسالمی نيز پیبرد.
استشهادات قرآنی بخش عمدهای از استشهادات کتاب العين را تشکيل میدهد .او از
حدود ششهزار واژة بهکاررفته در کتاب العين به  679آيه استشهادکردهاست .به عبارتی
ديگر میتوان گفت که او تقريباً از هر هزار واژه ،بيش از صدبار به آيات قرآنی استناد
میکند .فراهيدی از بيشتر سورههای قرآنی بهره برده است ،استشهادات قرآنی در اين
کتاب غالباً بدون ذکر نام سوره و يا شمارة آية مربوطه و به شکل قال «عزّ و جلّ»« ،قال
تعالی»« ،قال اهلل» و  . ...آمده است (امانی .)107-106 :1393،خليل به اختالف قرائت
واژگان قرآنی نيز توجه داشته و برای هر نوع از قرائت ،شرحی نيز ذکر کرده است ،به-
عنوان مثال او در شرح واژة «قَهَرَ» در آية «

» (الضحی )9 :به قرائت

ديگری از آن به نقل از ابن مسعود (از قاريان مشهور قبيلة هذيل) اشاره دارد و آن را به شکل
«

» (الضّحی( )9 :پس يتيم را هرگز ميازار) ذکر میکند و میگويد واژة

«کهر» استقبال با حالتی عبوس و به قصد تحقير از کسی است .استشهادات قرآنی پس
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از استشهاد به شعر ،جايگاه دوم را در ميان استشهادات اين کتاب دارد (امانی107 :1393 ،

و .)108
 .2-2استشهاد به حديث

در استفاده از حديث در زبانشناسی زبان عربی دو رويکرد وجود داشت .گروهی
استشهاد به آن را منع کرده و استدالل میکردند که روايت حديث به معنا ،جايز است و
بسياری از راويان حديث از مولودين و پس از دورة احتجاج بودند؛ بنابراين استشهاد به
آن را منع میکردند .گروه دوم که اندک بودند ،استشهاد به حديث را جايز شمرده و
استدالل میکردند که شارع دينی تمام تالش خود را به کار میبندد که حديث را
درست روايت کند و نيز معتقد بودند که احاديث به جهت سند از اشعار منقول عرب
صحيحترند (کريم.)114 :1417 ،
در کتاب العين پس از استشهادات قرآنی ،استشهاد به حديث کاربرد بيشتری داشته
است .خليل بن احمد در اين کتاب به  470حديث استشهاد نموده و تقريباً از هر هزار
واژه ،نزديک به هشتاد شاهد مربوط به استشهاد به حديث است .استشهاد به حديث
غالباً به دو شکل در اين کتاب آمدهاست .1 :استشهاد به حديث با ذکر مرجع آن؛ .2
استشهاد به حديث بدون ذکر مرجع آن .در نوع نخست  ،غالباً نام پيامبر(ص) و برخی از
صحابه بهعنوان مرجع حديث به صراحت ذکر شدهاست و مرجع حديث مشخص است.
در نوع دوم از استشهاد به حديث که بيشرين قسم از اين نوع استشهاد را تشکيل
میدهد ،مرجع حديث نامعلوم است و غالبا به شکل «

»و«

» آمدهاست (امانی ،همان .)112 :در خالل اينگونه احاديث بسياری از احاديث
جعلی و اسرائيليات نيز وارد شده است که از اعتبار اين دسته از استشهادات کاسته است
و بيانگر آن است که خليل بن احمد در ايراد احاديث به اسناد آنها توجهی نداشته است.
به عنوان مثال در جايی با ذکر حديثی که برای خداوند جسميت قائل است آوردهاست:
«

»(

« .)122 :1409 ،همانا

جهنم آرام نمیگيرد تا اينکه خداوند متعال گامهايش را در آن نهد» .کمتوجهی خليل
به اسناد حديث باعث شده است که او شماری از احاديث حسن بصری را به امام حسن
بن علی(ع) نسبت دهد (کاظمی نوری.)65 :1393 ،
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 .3-2استشهاد به متون نثری ديگر

امثال و حکم و ساير متون نثری از پيش از اسالم در جزيرة العرب رونق داشت .عرب
بخشی از تجربههای تاريخی حياتش را در قالب امثال و حکم بيان میکرد به گونهای که
شخص آگاه به امثال و حکم ملقّب به حکيم و دانشمند بود .در دورة اسالمی اين
جمالت و عبارتهای تمثيلی که غالباً به صورت ايجاز در منابع واردشدهاست مورد
استفادهی زبان شناسان نيز واقع شد .اين نوع از استشهاد در کتاب العين به ندرت و به
صورت پراکنده آمدهاست و کمترين نوع استشهاد را به خود اختصاص دادهاست .در
بررسی صورت پذيرفته از مجموع هر هزار واژه ،تنها در شرح حدود پنج مورد از واژگان
از شواهد امثال و حکم استفاده شدهاست .بهعنوان مثال خليل بن احمد در شرح واژه
«عَظَ» میگويد« :

»(

)83/1 :1409 ،

(خودت را پند ده و پند دادنم را کنار گذار).
 .4-2استشهاد به شعر

روايت و استناد به شعر پيش از روايت به حديث وجود داشت ،مفسّران در تفسير الفاظ
قرآن به شعر جاهلی اعتماد میکردند در تفسير بيضاوی آمده است عمر در شرح کلمة
«التَخوُّف» در آية «

» (النحل( ) 46 :يا آنکه همواره آنها را در حالت

ترس بگيرد) از مردم توضيح خواست ،پيرمردی از قبيلة هذيل گفت اين واژه از لغت و
زبان ماست ،عمر گفت :آيا عرب آن را در اشعارش میشناسد؟ گفت :بله! آنگاه به شعر
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
 ،د.ت .)400/3 :از سوی ديگر ،قديمیترين
کتاب شما و معانی کالم شماست (
کتابهای «غريب القرآن» با استناد به شعر به شرح واژگان قرآنی پرداختهاند که از
» ابوسعيد ابان بن تغلب بن رياح بکری
جملهی آنها میتوان به کتاب «
(م141 :ق) اشارهکرد .او در اين کتاب برای توضيح معانی الفاظ قرآن کريم به نمونههايی
از اشعار عربی استشهاد کردهاست (عبدالتواب .)128 :1367 ،بعدها روند استفاده از
استشهادات شعری به معاجم نخستين نيز راه يافت .در ميان استشهاداتی که خليل بن
احمد برای شرح واژگان ارائه میدهد ،شواهد شعری جايگاه نخست را به خود اختصاص-
داده است .شواهد شعری کتاب العين نزديک به ششهزار شعر بوده که برخی از اشعار
به شکلهای ،رجز ،تک مصرعی ،يک بيتی ،دو بيتی و ...است .او از شعر نزديک به
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سيصد شاعر استفاده کرده (عبدالعزيز ،د.ت )196 :و تقريباً يک سوم اشعار بدون ذکر نام
شاعر آمدهاست .در اين بررسی معلوم شد که  45درصد از شواهد شعری به شاعران دوره
جاهلی 24 ،درصد به شاعران دوره مخضرم اسالمی ـ جاهلی 28 ،درصد به شاعران دوره
أموی و دورة نخست اسالمی و  3درصد به شاعران دوره عبّاسی اختصاص دارد (همان:
200؛ عباسی .)116 :1392 ،اين آمار نشان میدهد خليل همانند ساير دانشمندان علوم
اسالمی بر احتجاج بيشتر بر شواهد شعری دورة جاهلی و دورة نخست اسالمی اهتمام
ورزيده و اين نشان میدهد که فراهيدی دريافته بود درک معنی يا معانی واژگان در
بستر زمانی خود گوياتر و به مقصود نزديکتر است.
خليل بن أ حمد در استفاده از شواهد شعری در اين کتاب از تساهل فراوانی برخوردار
بود او از گروههای گوناگون شاعران از فرقهها ،اديان و مذاهب مختلف استفاده کرده و
هيچگونه تعصّب دينی و اعتقادی در ايراد استشهادات شعری به خود راه نداده است.
خليل از شاعران اديان ديگر چون يهود و نيز از شاعران ساير فرقهها چون خوارج نيز
استفاده کردهاست .ربيع بن أبی حقيق از شاعران يهودی قبيلة بنی نضير ،عمران بن
حطان ،خراشة بن عمرو و طرمّاح بن حکيم از شاعران مشهور خوارج از جملة اين افراد
هستند .در اين ميان طِرمّاح با  67بيت و  25مصرع مشهورترين شاعر خوارج در کتاب
العين است .بهعنوان مثال خليل در شرح واژة «الهَضَّاء» به مصرعی از شعر طِرمّاح از
خوارج استشهاد کرده و میگويد:

(

« .)70/4 :1409 ،از

آنجا با گروهی از مردم ،پنهانی چون جنّ و پری گذر کردم».
دستة ديگر از شواهد شعری مربوط به شاعرانی است که از انصار بودند ،أحوص
أنصاری ،عاصم بن ثابت األنصاری ،عبداهلل بن رواحه و حسّان بن ثابت أنصاری از جملة
اين افراد هستند که حسّان با  21بيت پراستنادترين شاعر أنصار در نزد خليل بوده است.
خليل در شرح واژة «الرَحيق» به شعر حسّان استشهاد کرده و میگويد:
(همان)3/3 :
«کسی را که بر آنها بر چشمهی کم آب وارد شود با آب گوارايی که چون شراب گوارا و
ناب که با ظرف به ظرف کردن صاف شود ،سيراب میکنند».
(ع)
خليل بن أحمد از شواهد شعری خلفا و اميران نيزبهره میبرد .علی بن أبی طالب
با سه بيت و يک مصرع ،الزباء ملکة تدمر با يک بيت ،خالد بن عبداهلل بن يزيد بن أسد
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حاکم أموی عراق با يک بيت از جملة اين افراد میباشند .او در شرح واژه «زَعَقَ» از شعر
علی(ع) استشهاد کرده و میگويد:
(همان)133/1 :
«آن را در حالی که لبريز و پر شدهاست بگير ،کاسة آب شوری که با آب شور آميخته
شدهاست».
 .1-4-2شاعران و قبايل آنها در کتاب العين

دانشمندان مسلمان جهت فهم قرآن و تفسير آن به شواهد شعری دورة جاهلی و دورة
نخست اسالمی نيازمند گشتند ،آنها برای رفع اين نياز به معاشرت با باديهنشينان و
قبايل بدوی عرب پرداختند .علمای فقهاللغه يا از طريق شهرهای بصره و کوفه با شعر
شاعران قبايل مذکور آشنا میشدند و يا خود پای به باديه گذاشته و بهطور مستقيم
اشعار بدويان را فرامیگرفتند ،از جملة اين افراد فراهيدی است .وقتی از فراهيدی
میپرسند اين همه دانش را از کجا فراگرفتهای ؟ پاسخ میدهد :از باديههای نجد و. ...
گويند او به اين بالد روانه گرديد ،درحالیکه پانزده ظرف جوهر را برای کتابت اشعار
تمام کرد (عبدالباقی .)61 :1405 ،در بررسی که از قبايل شاعران مورد استناد کتاب العين
صورت گرفت مشخص شد که اين شاعران غالبا از قبايل سرزمين نجد بوده و میتوان
گفت که شاعران قبايل تميم ،هذيل ،أسد ،طيئ ،تغلب ،کنانه و ضبّه ...دارای بيشترين
استشهادات شعری دراين کتاب هستند (عباسی.)118 :1392،
،
عمدة محققان منازل تميم را سرزمين نجد و بيابانهای اطراف آن میدانند (
 .)1364/4 :1405عمررضا کحاله نيز همين نظر را تاييد میکند و آورده است قبيلة تميم
که از اعراب عدنانی هستند ،در سرزمين نجد ساکن بودند .دايرة اين قوم تا بصره ،يمامه،
بحرين و سرزمين عذيب در کوفه کشيده شده بود (کحاله .)127/1 :1388 ،سرزمين قبيلة
أسد نواحی کرخ از نجد بوده و در همسايگی طيئ و بنی يربوع از تميم قرارداشتند
(عبدالباقی .)37 :1405 ،قبيله بنی ضبّه در نجد ،ربيعه در عروض و نجد ،بکر بن وائل در
نواحی يمامه تا بحرين ،سيف کاظمه و در أبله و هيت ،تغلب در نواحی جزيره و بحرين،
قيس عيالن در نجد ،باهله در يمامه ،غطفان و عبس در نجد ،بنو عدیّ در يمامه و کنده
در نجد ساکن بودند (همان .)41-37 :در ميان قبايل پراستناد خليل دو قبيله وجود دارد
که از سرزمين حجاز بودند ،اما زبانشان با زبان حجازی متفاوت بود؛ يکی از اين قبايل
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که موردتوجه خليل بن احمد بوده قبيلة هذيل است و ديگری قبيله کنانه .قبيلة هذيل
در قريهای به نام «

» در شش فرسخی مکّه در مسير حجاج اسکان داشتند و

بسياری از صحابه پيامبر(ص) از اين قبيله بودند .قبيله کنانه نيز در اطراف مکّه زندگی
میکردند و دارای شاخههای زيادی بودند که اشرف آنها قريش بود .اين بررسی همچنين
تاييدکنندة اين نظر علمای قديم و عصر حاضر است که میگفتند :قبيلههايی که
محققان و علمای فقه اللغه مطالب مورد احتياج خود را از آنها فرامیگرفتند ،قبيلة قيس
عيالن ،تميم و أسد بودند؛ به اين معنی که کلمات نامأنوس و اعراب و تصريف را از اين
سه قبيله میآموختند و پس از آن سه قبيلة هذيل ،طيئ و قسمتی از کنانه نيز
موردتوجه زبانشناسان پيشين عرب بودند (زيدان .) 481 :1384 ،زبانشناسان قديم از
شاعران قبايل حجاز چيزی نمیپرسيدند؛ زيرا بر اين باور بودند که زبان حجازی به
علت آميزش با ساير اقوام دچار تباهیشدهاست .بررسی استشهادات شعری کتاب العين
نيز بيانگر آن است که خليل بن أحمد به شاعران قبيلة قريش و شاعران قبايل سرزمين
حجاز کمتر توجه داشتهاست .اگرچه محمد بن سالم جمحی در کتاب طبقات الشعراء از
شهرهای مکّه و مدينه ،بهعنوان قريههای بزرگ سرزمين حجاز نام میبرد و شاعران آنها
را برمیشمرد ،اما از شعر اين شاعران تنها تعدادی اندکی در استشهادات استفاده شده
 ،د.ت .)57 :در مدينه پنج شاعر (حسّان بن ثابت ،کعب بن مالک ،عبداهلل بن رواحة،
است (
قيس بن الخطيم ،أبوقيس بن األسلت) بودهاند که تنها نام حسّان در العين به چشم میخورد.
از شاعرانی که جمحی از مکّه ياد میکند نام کسی از آنها در استشهادات العين ديده
نمی شود (همان.)63 :
 .2-4-2لغات و لهجههای قبايل نجد

همانگونه که پيش از اين به آن اشاره شد ،شاعران قبايل تميم ،أسد ،بنیضبّه و
بسياری ديگر از قبايل سرزمين نجد موردتوجه خليل در کتاب العين بوده است .اين
قبايل لهجهها و لغات متفاوتی نسبت به لهجهها و لغات سرزمين حجاز و لغت قريش
داشتند.
تفاوت لهجهها و لغات قبايل را می توان در اين روايت ابن فارس ديد که در تمجيد
لغت قريش و درنکوهش ساير لغات میگفت« :
» (ابنفارس .)29 :1418 ،آيا تو نمیبينی که در کالم قريش (عنعنه= تبديل همزه
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به عين) تميم و (عَجرَفيّه=بهکارگيری کلمات خشن) قيس و (کشکشه=تبديل کاف به شين) أسد و
(کسکسه= اتصال سين به کاف) ربيعه و کسرهای که از أسد و قيس شنيده میشود ،وجود
ندارد)؟ سيوطی نيز بابی را مشخصاً به اختالف لهجه و لغت تميم و حجاز اختصاص داده
.)275/2 :1986 ،
و در آن غالباً به تفاوتهای آوايی قبايل تميم و حجاز میپردازد (
صاحب کتاب

که با تکيه به قرآن کريم به تحقيق

دربارة لهجهها و لغات قبايل عرب پرداختهاست ،اين اختالفات را در چهار سطح آوايی،
صرفی ،نحوی و داللت الفاظ به شکل گستردهای بررسی کرده است و تفاوتهای فراوان
لغت قبايل نجد با لغت قبايل حجاز را شرح داده و پراکندگی اين اختالفات را بر روی
 .)240 -208 :1996 ،او با
اطلس لغوی قسمت پايانی کتابش نشان میدهد (
برشمردن برخی از الفاظ در فصل داللت الفاظ ،به تفاوت داللتهای معنايی آنها در
قبايل مختلف میپردازد (همان .)200-194 :راجحی همچنين در فصل مربوط به اختالف
لهجهها و لغات در سطح نحو به طور مشخص به اختالفات نحوی لغت تميم ولغات
قبايل حجاز پرداخته است (همان .)1939-180 :صاحب کتاب لغة تميم نيز در پژوهشی
که دربارة ريشههای تاريخی لغت تميم انجام داده است ،به تفاوت اين لغت با لغت اهل
حجاز در بخش صرف ،نحو و داللت الفاظ پرداخته و آنها را برشمرده است (عبدالباقی،
 .)613-608 :1405تفاوت داللتهای الفاظ بر معانی مختلف ،در قبايلی از تميم و حجاز
مطالعه و بررسی شده است؛ بهعنوان مثال رياض کريم آورده است که لفظ «الهِجرِس»
در نزد مردم حجاز به معنای ميمون بوده و در نزد مردم تميم به معنای روباه آمده است
(کريم.)178 :1417 ،
 .3-4-2شواهد شعری معجم العين و قرآن کريم

از آنجايی که شاعران ،مبلّغان و سخنگويان قبايل خود در دورة جاهلی و پس از آن
بودند ،تفاوت لهجهها و لغات قبايل گوناگون ،در شعر آنها نيز نمود پيدا کرد .بهرهگيری
حداکثری فراهيدی از شواهد شعری قبايل مختلف جزيرة العرب بهويژه قبايل سرزمين
نجد در کتاب العين میتواند ما را در جهت درک درست برخی از واژگان و فهم متون
نخستين اسالمی بهويژه متون شکل يافته در سرزمين حجاز که دارای لغات و لهجههای
خاص خود بودند و نيز فهم قرآن کريم که به باور بسياری از زبانشناسان قديم بر اساس
لغت قريش نوشته شده است ،با چالش مواجه کند .در تبيين اين ابهام بايد گفت اگرچه
عمدة دانشمندان قديم بر اين باور بودند که لغت قريش فصيحترين لغت جزيرة العرب
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بوده و قرآن کريم نيز بر اساس همين لغت نازل شدهاست (الغوث ،)275 :1418 ،اما از
سوی ديگر با برخی از زبانشناسان قديم عرب مواجه میشويم که اعتقاد داشتند لغت
اهل حجاز ،بهويژه لغت قسمتهای شهرنشين حجاز (يثرب ،مکّه) که لغت قريش نيز
جزئی از آنها بود ،به علت اختالط با ساير اقوام دچار تباهی شده و احتجاج به آن را جايز
نمیشمردند (کريم )106 :1417 ،و همانگونه که پيش از اين آمد و در اين پژوهش نيز
به آن اشاره شد ،شاعران قريش و شاعران مکّه و مدينه کمترين سهم را در احتجاجات
زبانی خليل داشتهاند .اين بدان معناست که فراهيدی نيز به شواهد شعری قبايل حجاز
و قبيله قريش کمتر اعتماد نمودهاست .خليل بن احمد دريافته بود که لغت قريش به
علت اختالط اقوام دچار تباهی شده و از زبان شعر و خطابه بی بهره است .بنابراين بسيار
طبيعی بود که خليل نيز همانند ساير لغويان بصره ،به زبان قبايلی چون قبايل نجد
استناد کند زبان قبايلی که دچار اختالط و تباهی نشده و از سخنوری در شعر و خطابه
سهم فراوانی داشت.
در ارتباط با اين باور برخی از قدما که قرآن تنها به لغت قريش نازل شده است ،بايد
ترديد کرد و اين ترديد زمانی بيشتر میشود که اين حديث متواتر از پيامبر(ص) نقل
میشود که «

» (معرفت( )285/1 :1422 ،همانا قرآن کريم

به هفت لغت و زبان نازل شدهاست) .محققان مقصود از کلمة «أحرف» را لغات گرفتهاند و
برخی نيز تعداد هفت لغت وارد شده را بنا بر تفسير خود برمیشمرند .صاحب کتاب
المقتبس در تحقيقی دربارة لغات و لهجههای عربی و قرآنی ،به کلمات و لهجههای وارد
شده در قرآن کريم پرداخته و کلمات سی قبيله از قبايل گوناگون عرب را در قرآن
کريم با ذکر تعداد و شرح آنها ذکر میکند که در اين ميان قبيلة قريش ،هذيل و تميم
بيشترين سهم از کلمات قرآنی را به خود اختصاص دادهاند (محيسن .)112 :1986 ،به
ديگر سخن ،زبان قرآن منحصراَ زبان قريش نيست .عالوه بر اين ،برخی از محققان در
اين باره استدالالت ديگری را ذکر کردهاند ،آنها میگويند :عثمان بن عفان از قبيله
هذيل و ثقيف ،امالکننده و کاتب قرآن را مشخص کرد و اين دو امر مهم را به دست فرد
قريشی نداد ،چون بر اين باور بود که زبان فصيح قرآن زبان قريش نيست .بسياری از
زبان شناسان نيز به عيوب کالمی چون (غمغمه) از قبيلة قريش اشاره دارند که زبان
قريش را از زبان فصيح قرآنی دور میکند .آنها میگويند اگر زبان قريش زبان قرآن بود،
چرا اين همه اختالف در فهم قرآن در ميان قريشيان وجود داشت و چرا افرادی چون
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ابن عباس در توضيح و تفسير کلمات قرآنی به اشعار شعرای عرب از ساير قبايل
استشهاد میکردند (الغوث .)101 :1418 ،اين استدالالت و مواردی ديگر ،ما را با اين نتيجه
میرساند که محدود کردن زبان قرآن به لغت قريش نمیتواند درست باشد و شايد اين
باور به خاطر تقدّسی بود که لغت قريش به خاطر وجود مقدس پيامبر(ص) در آن پيدا
کرد و نيز به خاطر قدرتی که صاحبان اين زبان ،در دورة پس از پيامبر(ص) در زمينههای
سياسی و کالمی پيدا کردند ،باشد .خليل نيز چون ساير زبانشناسان قديم عرب توجه
خود را صرفاً به لغت قريش معطوف نکرده و در ذکر شواهد شعری ،قبايل متعدد و به
ويژه قبايل تميم را موردتوجه قرار داد و در تدوين کتاب العين که به دنبال تدوين
کتابهای غريب القرآن و غريب الحديث و با انگيزه دينی صورت گرفت ،متناسب با باور
وجود لغات گوناگون در قرآن کريم شواهد شعريش را به شکل گسترده و متنوّعی از
قبايل گوناگون آورده است.
 .3نتيجه
بررسی استنادات کتاب العين نشان میدهد که فراهيدی در تدوين اين کتاب ،عالوه بر
تحقيقات ميدانی که در شرح واژگان از قبايل بدوی انجام دادهاست به امر استناد و
احتجاج به شواهد قرآنی ،حديثی ،شعری و  ...اهتمام ورزيده است .شواهد قرآنی که پس
از شعر مقام دوم را در امر استشهادات اين کتاب دارد ،نشان از تأثير فراوان قرآن بر
واژهنويسی مسلمانان و سلطة جهانبينی اسالمی بر واژگان اين دوره است .استنادات
حديثی اين کتاب غالباً بدون ذکر سند بوده و در مواردی که سند آن مذکور است،
مرجع آن غالباً پيامبر(ص) است .وجود فضای نامطمئن در ايراد احاديث ،کمتوجهی به
إسناد آنها و ورود اسرائيليات در آن ،از جملة ويژگیهای شواهد حديثی اين کتاب است.
از آنجايی که شعر و روايت شعر از پيش از اسالم در جزيرة العرب متداول بود و در دورة
اسالمی نيز مورد اهتمام پيامبر(ص) و خلفای راشدين قرارگرفت ،بهعنوان ابزار مهم
دانشمندان مسلمان در توسعة علوم اسالمی ،بهويژه علوم لسانی بوده و حاکميت سياسی
اموی و عباسی نيز به اين امر توجه خاصّی داشت .به همين خاطر شعر بهعنوان
گستردهترين و کهنترين دانش عرب در منابع اسالمی از جمله کتاب العين موردتوجه
فراوان خليل واقع شد .خليل از شواهد شاعران قبايل گوناگون جزيرة العرب استفاده
کرده و بيشترين استنادات او مربوط به شاعران قبايل نجد است و از قبايل حجاز نيز
شاعران قبيلة هذيل و کنانه موردتوجه خليل بوده است .بهرهمندی فراوان خليل از
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استشهادات گوناگون قرآنی ،شعری ،حديثی و استناد به اشعار شاعران قبايل متعدد
جزيرة العرب ،بهويژه شاعران سرزمين نجد میتواند کتاب العين را منبعی مهم در شرح
و فهم واژگان و متون دورههای نخستين اسالمی ،بهويژه متون برخاسته از قبايل نجد
قرار دهد.
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