ّ
معناشناسیواژه« َ
أعجمی»درکتابوسنت 1
فهیمیتبار* 

حمیدرضا
**
مهدیآذریفرد
چکیده

خداوند در ابالغ وحی به دمیام از زبام بشری _ یعهی از نظام قلراردادی میلام

صللورت و معهللا _ اسللتفاده کللرده اسللت .فهللم کللالم وحیللانی همچللوم هللر کللالم
دیگری مشروط به فهم واژگام و مفردات است .هرچهد کاربست برخی واژگلام

در قر م نشام میدهد که نها از معهای لغوی خود فاصله گرفتله و بله حقیقلت
قر نی بد شدهاند ،ولی این پدیده در قر م ّ
کلیت ندارد .جستوجو در مفهلوم
َ
لغوی واژه « َ
أعجمی» و مفهوم م در روایات ،نشام میدهد اوال واژه أعجمی و
َعجمی معهایی واحد دارند و به جای یکدیگر به کار میروند و ثانیا کاربرد ایلن
م به کار رفته است.

کلیدواژهها :عجمی ،مفردات قر م ،لغت ،حدیث ،تفسیر.

 .1این نگاشته همسو با فعالیتهای علمی مرکز تخصصی حدیث ،مهتشر میشود.
* استادیار دانشگاه کاشام)H_fahimitabar@yahoo.com( .
** کارشهاس ارشد علوم قر م و حدیث)M.azarifard@gmail.com( .

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

واژه در کالم وحی ،نشام میدهد واژه َ
أعجمی در قر م ،در همام معهای لغوی
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مقدمه
شل للرط الزم فهل للم مفل للاد هل للر کل للالم ،در صل للحی معل للانی مفل للردات م اسل للت .بی گمل للام

معه للای واژگ للام را بای للد در مه للابع معتب للر جس للتوجو ک للرد و از مع للانی ارتک للازی پرهی للز نم للود؛

زیللرا مع للانی ارتکللازی ممک للن اسللت مع للانی تحللو یافتل لۀ واژگللام باشللد .قللر م کللریم کلله بلله

معهللا و لفللظ ،سللخن خداونللد متعللا اسللت ،بلله زبللام بشللری بللر رسللو خللدا

وحللی شللده

و او بللیکللم و کاسللت م را ابللالغ فرمللوده اسللت .بهللابراین بللرای نیللل بلله معللانی قللر م ،اسللتفاده
از ابزارهللای زبللام شللهاختی از جمللله معهاشهاسللی واژه ،امللری ضللروری اسللت .مهللابع لغللوی،
از جمللله مهللابع تفسللیر قللر م بلله شللمار می یهللد .مللراد از مهللابع لغللوی ،هرگونلله مهبعللی اسللت کلله
م للا را در فه للم معه للا و ک للاربرد مف للردات ق للر م در زم للام ن للزو کمل ل

مللیکهللد .روایللات ،ق للر م،

سل للخن صل للحابیام و فرههل للگ عام ل لۀ مل للردم ،از مهل للابع لغل للوی تفسل للیر بل لله شل للمار میرونل للد.

1

روایتهللا ،عبللارتهللا و گفتللههای صللحابه ،در فهللم معللانی واژههللای قللر م مللیتوانه لد مللؤثر
باش لهد .در ایللن نوشللتار بللرای در درسللت معهللای واژه « َ
أعجمللی» در سلله ی لۀ قللر م ،از مهللابع

لغوی و از کاربرد این واژه در روایات استفاده شده است .هر چهد ممکلن اسلت واژههلا در بسلتر

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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زملام در معلانی جدیلد حقیقلی یلا مجلازی بله کلار رونلد ،املا پدیلد ملدم ایلن معلانی بلرای همله
واژهها ّ
کلیلت نلدارد؛ چلهبسلا واژهای در طلو زملام فقلط یل معهلای ثابلت داشلته باشلد و بله
اصطالح اصولیوم بله حقیقلت شلرعیه و حقیقلت قر نلی 2تحویلل نشلده باشلد .واژه َ
أعجملی از
جمله واژگانی است که در قر م و روایات و گفتلههای صلحابه ،بله هملام معهلای لغلوی بله کلار
رفته است.

 .1مفهوم لغوی
« َ
أعجمللی» افعللل وصللفی و از مصللدر ُعجملله مشللتق شللده اسللت و «یللاء» در م ،یللاء نسللبت
است 3.همچهین« ،تعجیم الکتاب» یعهی نقطهگذاری کتاب کله بلرای رفلع گهگلی م صلورت
میگیرد 4.نملاز ظهلر را َعجملاء گویهلد؛ چلوم قلرالتش هسلته خوانلده ملیشلود و بلرای شلهونده
 .1روششناسی تفسیر قرآن ،ص.293
 .2همام ،ص.85
 .3التحقیق فی کلماف القرآن الکریم ،ج ،8ص47؛ صر و نحو کاربردی ،ص.143
 .4العین ،ج ،1ص.237

شکار نیست 1.همچهین نماز ظهر و عصر را به همین علت َعجماوین میگویهد 2.اگر چارپلا را
ّ
نیلز َعجملاء گویهلد ،بله سللبب نلاتوانی در تکللم اسلت 3.همچهللین هسلتۀ خرملا را َعجلم گویهللد،

از ایللنرو کلله در دروم م پههللام اسللت و یللا از ایللن جهللت کلله ههگللام مکیللدم خرمللا ،هسللته م
ّ
پی للدا نیس للت 4.ا گ للر گفت لله م للیش للود« :الح للروح المعج للم مخف للف» ،م للراد حروف للی اس للت ک لله

فهمیده نمیشوند.
به هرحا َ ،ع َجم به کسی گفته میشود که غیرفصی باشد و سخهش بلرای مخاطلب گویلا
و شکار نباشلد؛ 6خلواه از علرب باشلد _ همانهلد زیلاد بلن ُسللیم ،یکلی از شلعرای طبقله هفلتم در
اسالم که با وجود عرب بودم ،به سبب لکهت و ُگهگی که در زبلانش بلود ،لقلب « َ
أعجلم» را بله
او داده بودنللد _7یللا از غیرعللرب .8بجاسللت گفتلله شللود برخللی «أعجللم» و « َعجللم» را متللرادح بللا
5

یکدیگر به کار بردهاند 9.عبارت « َ
استعجمت ّالدار» ههگامی به کار ملیرود کله هملۀ اهلل خانله

دور باشهد و کسی در خانه برای پاس گویی نباشد.

10

 .2مفهوم کاربردی

در شعر مهسوب به عباس بن عب ّ
دالمطلب مده است:
مللن ذا یقللاس بأحمللد بالفضللل مللن

ک للل ّ
البری للة م للن فص للی و أعجیییی

11

در اینجا واژه «أعجلم» و «فصلی » ،مقابلل یکلدیگر قلرار گرفتهانلد؛ بله ایلن معهلا کله َ
أعجلم

کسی است که کالمش غیرفصی باشد و غیرفصی میتواند به عرب (همانهد :زیاد بن سللیم)
معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

 .1معجم مقائیس اللغة ،ج ،4ص.239
 .2مفاتیح الغی  ،ج ،20ص.271
 .3المحیط فی اللغة ،ج ،1ص.274
 .4المفرداف ،ص.549
 .5معجم مقائیس اللغة ،ج ،4ص.240
 .6العاااین ،ج ،1ص237؛ المحااایط فااای اللغاااة ،ج ،1ص274؛ معجااام مقاااائیس اللغاااة ،ج ،4ص240 - 239؛ قااااموس المحااایط ،ج،1
ص.1135
 .7تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،17ص.462
 .8تهیی اللغة ،ج ،1ص249؛ صحاح اللغة ،ج ،5ص1980؛ المفرداف ،ص549؛ لسان العارب ،ج ،12ص385؛ المصاباح المنیار،
ج ،2ص394؛ مجمع البحرین ،ج ،6ص111؛ تاج العروس ،ج ،17ص462؛ التحقیق فی کلماف القرآن الکریم ،ج ،8ص.45
 .9العین ،ج ،1ص237؛ المحیط فی اللغة ،ج ،1ص274؛ مجمع البحرین ،ج ،6ص.111
 .10المفرداف ،ص.549
 .11کیست که در فضل در میام تمامی انسامها از فصی و غیرفصلی بلا احملد قابلل قیلاس باشلد؟ ( االناوار فای مولاد النبای ،
ص)272
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یلا غیرعللرب اطللالق شلود .البتلله « َ
عجللم» هرگلاه در مقابللل «عللرب» قلرار گیللرد ،معهللای غیرعللرب
َ
دارد .در شعر فرزدق نیز چهین مده است:
العللرب تعللرح مللن انکللرت و العج ی

و لل للیس قول ل ل مل للن هل للذا بضل للالره
بللر پایلله مچلله گفتلله شللدَ ،
أعجللم یللا َعجللم ،وصللفی اسللت کلله امللر پههللانی را مللیرسللاند و
1

_ همام گونلله کلله در بیللت شللعر فللرزدق و عبللاس بللن عبللدالمطلب نشللام داده شللد _ أعجللم یللا
َعجللم ،در زبللام عربللی بلله کسللی اطللالق مللیشللود کلله معهللای کالمللش فهللم نمللیشللود و مفهللوم
کالمش برای شهونده پههام مانده است ،خواه این ابهام بله سلبب اخلتالح در زبلام گویهلده و

شهونده ،یا به دلیل استفادۀ گویهده از واژگام و جمالت مبهم باشد و یا ایلنکله گویهلده از پلس

ادای حروح یا واژگام و از چیهش واژگام و پرداختن به عبارتها برنیاید و همامطور که گفتله
شد ،أعجم و َعجم ،به ی معها به کار رفتهاند.
 .3کاربرد واژه در روایات
یا غیلر معصلومام اسلت کله واژههلای

مراد از روایات ،مجموعه گفتارهایی از معصومام
أعجم»َ « ،
« َ
أعجمی»َ « ،ع َجم» و « َعجمی» در نها به کار رفته است .این گفتارها میتواند ما را
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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به فهم معهای این واژگام نزدی

کهد؛ زیرا کاربست واژگام ،هم بیام گر تطور معهایی نها در

دورههللای مختلللف اسللت و هللم نشللام مللیدهللد ایللن واژگللام تللا چلله حللدودی از مفهلوم لغللوی
فاصله گرفته و از م دور شدهاند .مراد از جستوجوی مفهلوم کلاربردی واژه َ
أعجملی ،نزدیل
شدم به فهم قر نی این واژه است .ناگفته نماند در این جستار ،نقلد و بررسلی سلهدی روایلات
مورد نظر نبوده است.

َ .3-1
عج به معنای «نادان»

 .1امام باقر

میفرماید:

َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
َ
ونا ْال َع َجی اأ َق َاوَابجم َلو اااإلس َوَلماا َ املا َ
ناأواا َس َوَ ااأواا
التفسویرااز ا
ا
ا
ون
م
ا
ء
ا
ا
ش
ا
وه
ا
ت
أ
ا
ی
لواا َو َجْاتاا َرجوَلاام َ ا
َ
َ
َ
َ َ خَ َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
کا َ اوا َع ََفها؛ 2ا
وما َع الیاهاا َابیا َن ااأنهااقْااأق َاَابذلا َ ا
الم َاَا املاأقماا َع الیاهااال اْاإذااجهلهااإ الاأ ااتق ا
با
شر ا
َ
ا گلر فللردی عجمللی را بیلابم کلله بلله اسللالم اقلرار کللرده[ ،در حللالی کله] مطلبللی از تفسللیر [یللا

 .1قو تو [که میگویی ]:او را نمیشهاسلم ،بله وی ضلرر نملیرسلاند .بله درسلتی کله علرب و غیرعلرب او را میشهاسلهد( .دیاوان

الفرزدق ،ص89؛ الفصول المختار  ،ص)88
 .2الکافی ،ج ،7ص249؛ تهیی اثحکام ،ج ،10ص121؛ تفسیر الصافی ،ج ،15ص525؛ وسائل الشیعة ،ج ،28ص.32

احکام] زنا ،سرقت یا نوشیدم شراب ،بله او نرسلیده باشلد ،بله سلبب جهللش نسلبت بله

این امور ،بر او حد جاری نمیکهم ،مگر این که شاهدی علیه او شهادت دهد که ههگلام
اقرار به اسالم ،حکم این امور را نیز شهاخته است.

َ
َ
در این روایت با توجه به سیاق و کاربرد دو واژه « َجهله» و « َعرفه»َ ،ع َجم بله معهلای نلادام
َ
مده اسلت .عهلوام بلابی کله ایلن روایلت در م قلرار گرفتله نیلز «بلاب ملن زنلی أو َسلرق أو شلرب
1
الخمر بجهالة ال َی َعلم ّأنها ّ
محرمة» همین معها را تقویت میکهد.
 .2حازم بن حبیب میگوید:

بلله امللام صللادق گفللتم :پللدر مللن از دنیللا رفتلله اسللت و حللج بلله جللا نیللاورده و او مللردی
عجملی بللود (و هللو رجللل َ
أعجمللی) .مللیخللواهم بلله جللای او حللج بلله جللا بیللاورم و صللدقه
دهللم .نظللر شللما در ایللن بللاره چیسللت؟ امللام صللادق

[ثوابش] به او میرسد.

2

فرمللود :انجللام بللده کلله همانللا

مراد پرسش کههلده م اسلت کله پلدرش در زملام حیلات ،از حکلم حلج و احکلام اسلالم در

درستی نداشته است.

َ .3-2
عج به معنای «غیرعرب»

در پارهای از روایات ،عجم ،مطلق و به صورت عام ،بر هر فرد غیرعرب اطالق شده است،

ولی در برخی دیگر ،عجم برای غیرعرب پارسی زبام به کار رفته است.
َ .3-2-1
عجم به معنای «عام»

لواکا اهذااالقرآ ااعجمیاالقالوااکی انتعلمهاوالساننااع یبااواأتاناابقورآ ااعجمییافاحوباا
ا اینزلابلساَنم؛ 3ا
ا گر این قر م به زبام غیرعلرب بلود ،ملیگفتهلد :چگونله م را یلاد بگیلریم [در حلالی کله]
زبام ما عربی است و قر نی غیرعربی برای ما مده است .پلس دوسلت داشلتهد قلر م بله
زبامشام ناز شود.

 .2سعید بن جبیر درباره معهای یۀ یادشده گفته است:
 .1الکافی ،ج ،7ص249؛ تهیی اثحکام ،ج ،10ص121؛ تفسیر الصافی ،ج ،15ص525؛ وسائل الشیعة ،ج ،28ص.32
 .2الغیبة ،ص.172
 .3تفسیر الصافی ،ج ،4ص363- 362؛ البرهان فی تفسیر القرآن،ج ،4ص793- 792؛ نورالثقلین ،ج ،4ص.554

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

 .1امام باقر

َ
َ َ ُ َ
درباره معهای یه ل ْو ال ف ّصل ْت ی ُات ُه َء أ ْع َجم ّی َو َع َربی میفرماید:
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الرسولاع یباوااللسا اأعَمی؛ 1ا
پیامبری عربی و زبانی غیرعربی.

در نقلی دیگر از سعید بن جبیر میخوانیم« :قلر م أعجملی و لسلام عربلی ».و همچهلین در

نقلی دیگر از او مده است« :قر م أعجمی و محمد عربی».

2

 .3سعید بن جبیر میگوید:

قریش گفتهد :چرا این قر م به زبام عرب و غیرعرب ناز نشده؟ و ا گر به زبام غیرعرب
َ
َ ُ َ
ناز میشد میگفتهد :ل ْو ال ف ّصل ْت ی ُات ُله َء أ ْع َجمل ّی َو َع َربل ّی  .خداونلد پلس از نلزو یلۀ
َّ
ُْ
قل ُه َلو لللذی َن َم ُهلوا ُهلدى َو شلفاء از هلر زبلانی واژهای را در قلر م ورد (فلأنز اهلل بعلد
3
هذه اآلیة کل لسام ،فیه ح َ
جارة م ْن س ّجی ٍل).

 .4قتاده درباره معهای یۀ َو َل ْو َن َّز ْل ُ
هاه َعلی َب ْع

َْ
األ ْع َجمی َن گفته است:

لوانزلهااَّللاأعَمیااکانوااأخسراالناسابهاْلَنمالایعرفو ابالعَمی ؛ ا

ا گللر خداونللد قللر م را غیرعربللی نللاز مللیکللرد[ ،اعللراب] زیانکللارترین مللردم نسللبت بللدام

بودند؛ چرا که نها زبام غیرعرب را نمیشهاختهد.
علوم و معارف قرآن و حدیث
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4

 .5ابنعباس میگوید:
غالملی در مکله پیلامبر

را تعللیم ملیداد و او زبلانی غیرعربلی داشلت (و کلام أعجملی

اللسام) و نام او بلعام بود .مشرکام پیامبر

را ههگامی که نزد او ملیرفلت و ههگلامی

که از نزد او برمی گشت میدیدند و میگفتهد :بلعلام محملد را تعللیم ملیدهلد .پلس
َ َ
َ
سلام َّاللذی ُی ْلح ُلد َ
وم إ َّنما ُی َع ّل ُم ُله َب َشلر ل ُ
خداوندَ ،و َل َق ْد َن ْع َل ُم أ َّن ُه ْم َی ُق ُول َ
وم إل ْیله أ ْع َجمل ّی َو
5
هذا لسام َع َرب ّی ُمبین را ناز کرد.

ْ ُ َ
َ
 .6از ابنعباس درباره یه َول ْو َج َعل َه ُاه ق ْر نا أ ْع َجم ّیا نقل شده است:

ای محمللللد! ا گللللر قللللر م را غیرعربللللی قللللرار مللللیدادیللللم ،در حللللالی کلللله زبللللام تللللو عربللللی
اسللت ،مللیگفتهللدَ :ء ْأع َجم ل ّي َو َع َرب ل ّي  ،و نیللز مللیگفتهللدَ :لل َلوال ُف ّص ل َل ْت ُ
یاتل ُله  .پللس مللا
قللر م را مثللل زبللامشللام قللرار دادیللم تللا ایللنگونلله سللخهام را نگویهللد و نیللز حجتللی بللرای

 .1تفسیر جامع البیان ،ج ،24ص.80
 .2همام ،ص.80
 .3همام؛ الدرالمنثور ،ج ،5ص.367
 .4تفسیر جامع البیان ،ج ،19ص70؛ الدرالمنثور ،ج ،5ص.95
 .5تفسیر جامع البیان ،ج ،14ص119؛ تفسیر القرآن العظیم ،ج ،4ص.518

نها باشد.

 .7پیامبر

1

فرمود:

َ َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
وْا
یااالناسااإ اا َُ ابكاماا َواحْاا َ اواإ ااأ َبا کاماا َواحوْااکالاكومااآل َد َ اما َ اوا َآدمااموناات َوَاباا إ اا اأ کو ََ َامكامااعن َ ا
اأ ا
َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
2
َ
َ
َ
َ
َ
سالعَ یبااع ااأعَمایاافضلااإ الابالتقو ى؛ ا
اَّللااأتقا کاما ا اوا الیا ا
ای مردم! همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما نیز یکی است .همگی شلما از دم

هستید و دم از خا است .همانا گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکلارترین شماسلت و

برای عرب بر غیرعرب برتریای نیست ،مگر به تقوا.

 .8عبدالصمد بن بشیر از امام صادق

نقل میکهد:

ََ َ َ
مللردی غیرعللرب را در مسللجدالحرام دیللد و بلله او گفللت (أ ّنل ُله قللا ل َر ُجل ٍلل

امللام صللادق
َ
أ ْع َجم ٍّی) :خانه را هفتبلار طلواح کلن و نلزد مقلام ابلراهیم دو رکعلت نملاز بخلوام و بلین
3
صفا و مروه سعی به جا ور و مویت را کوتاه کن.

 .9از ابنفرقد چهین نقل شده است:
بودم .غالمی غیرعرب که نامهای به همراه داشت بر ایشام وارد شد

نزد امام صادق
غالم َ
جاء ُه ُ
( َ
أعج ّ
می) و پیوسته به زبانی غیرمفهوم سخن میگفت ،بله گونلهای کله ملن
گمام کردم هذیام میگوید .امام

به او گفت :به هر زبانی که میخواهی و بدام نیکلو

سخن میگویی سخن بگو ،جدای از زبام عربی [ که قدرت تکلم بدام را نلداری] .پلس

 .10مسعدة بن زیاد می گوید:
نللزد امللام صللادق ایسللتاده بللودم .مللردی بلله ایشللام گفللت :پللدر و مللادرم فللدایتللام!
ْ
امام فرمود :یلا تلا بله حلا ایلن یله را نشلهیدهای کله خداونلد ملیفرمایلد :إ َّم ال َّس ْلم َع
ْ
ْ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ
ُ
َوال َب َص َر َوالفؤ َاد کل أ ْولئف ک َام َع ْه ُله َم ْسلؤوال ؟ م ملرد گفلت :بله خلدا قسلم ،گلویی تلا بله
5
أعجمی و ال ّ
ّ
عربی) نشهیدهام.
حا این یه از کتاب خداوند را از غیرعرب و عرب (من
 .1الدرالمنثور ،ج ،5ص.367
 .2جامع االخبار ،ص.183
 .3وسائل الشیعة ،ج ،11ص.241
 .4الخرائج والجرائح ،ج ،2ص.759
 .5الکافی ،ج ،6ص.432

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

غالم شروع به سخن گفتن به زبام ترکی کرد و امام
4
و غالم ّ
متعجب مانده بود!

به مانهد خودش پاسخش را داد
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 .11راوی از امام صادق

چهین نقل میکهد:

شبی فرزند ایشام نزد وی مد و گفت :ای پدر! میخلواهم بخلوابم .املام فرملود :ای
پسرم! بگو :شهادت میدهلم بله یگلانگی خداونلد و این کله محملد بهلده و رسلولش
است و پهاه میبرم به عزت خداوند و پهاه میبلرم بله قلدرت و جلال خداونلد  ...و از شلر
ْ
َ َ َ ْ
1
جن و انس و از ّ
شر بدی عرب و غیرعرب ( َو م ْن ش ّر ف َسقة ال َع َرب َو ال َع َجم).

بن مروام میگوید:

 .12عبدالمل

روزی نزد معاویه بودیم و جماعتی از قریش نیز نزد او جمع بودند و در میام نها عدهای

از بهیهاشم نیز حضور داشلتهد .معاویله گفلت :ای بهیهاشلم! شلما بله چله چیلزی بلر ملا
افتخللار مللیورزیللد؟ یللا پللدر و مللادر و خانلله و فرزنللدام مللا یکللی نیسللت؟ [در ایللن ههگللام]

ابللنعبللاس گفللت :مللا بللر شللما بلله مچلله [ب له سللبب داشللتن م] بللر سللایر قللریش افتخللار

میورزیم و قریش نیز به م بر انصار افتخار میورزند و انصلار نیلز بله م بلر سلایر عربهلا
ْ َ
افتخار میورزند و عرب نیز به غیرعرب به [داشتن] پیامبر افتخار ملیورزد ( َو َتفخ ُلر
َ ْ
ْ
2
به ال َع َر ُب َعلی ال َع َجم ب َر ُسو اهلل ) افتخار میکهیم.

 .13امام باقر
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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فرمود:

چوم دختر یزدگرد را بر عمر وارد کردند ،دوشیزگام مدیهه به تماشای او مدند ... .امام
علللی

از او پرسللید :نللام تللو چیسللت؟ گفللت :جهللامشللاه .علللی

شهربانویه .سپس به حسین

فرمللود :نلله ،بلکللله

گفلت :ای اباعبلداهلل! او بهتلرین روی زملین را بلرای تلو

خواهد زاد .پس علی بن الحسین زاده شد و به او گفتله ملیشلد« :ابلن الخیلرتین» .پلس
ْ
َ
ُ
خداوند از میام عرب ،هاشم و از میام غیرعرب ،فارس را برگزید (فخ َی َرة اهلل م َن ال َع َلرب
ْ
َ
3
َهاشم َو م َن ال َع َجم فار ُس).

 .14از امام صادق

چهین روایت شده است:

در پی پرسش یکی از شیعیام ما درباره جهگهای امیرالمؤمهین  ،امام بلاقر
فرمللود :خداونللد پیللامبر

هریل

بله او

را همللراه پللهج شمشللیر مبعللوث داشللت .سللپس ایشللام بللرای

از ایلن شمشلیرها احکللامی را ذکلر ملیکهللد ،از جملله سله تللای نهلا پیوسلته برههلله

 .1هملل ل لام ،ج ،2ص570 ،569 ،545 ،537؛ ج ،4ص ،407 ،402ج ،5ص156؛ الخصاااااااال ،ج ،1ص ،494ج ،2ص،532
546 ،542؛ تهیی اثحکام ،ج ،2ص ،136ج ،3ص ،74ج ،5ص ،101ج ،7ص9؛ تفسیر الصافی ،ج ،9ص،1646 ،1582
ج ،13ص828 ،813؛ وسائل الشیعة ،ج ،6ص ،492ج ،13ص542 ،335؛ بحاراالنوار ،ج ،2ج ،95ص ،164ج ،100ص.91
 .2بحاراالنوار ،ج ،2ج ،44ص ،113ج ،18ص ،65ج ،45ص.175
 .3الکافی ،ج ،1ص467؛ بحاراالنوار ،ج ،46ص.4

اسللللت و تللللا جه لللگ پایللللام نیابللللد غللللالح نشللللوند و جه لللگ پایللللام نخواهللللد یافللللت تللللا

این کله خورشللید از مغللرب طللوع کهللد ... .امللا شمشللیر چهلارم شمشللیری اسللت بازداشللته

و ممهللوع و شمشللیر پللهجم شمشللیری اسللت در نیللام کلله م را دیگللرام بیللروم مللیکشللهد،

ولی حکم م به دست ماسلت .و املا م سله شمشلیر برههله ،یکلی بلر سلر مشلرکام علرب
است  ...و دیگری بر اهل ّ
ذمه کشیده میشود  ...و شمشیر سلوم بلر مشلرکام غیرعلرب،
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ َّ ُ ّ ُ
الس ْیف الثالث َس ْیف َعللی ُمشلرکی ال َع َجلم َی ْعهلی ّالت ْلر َ َو
یعهی تر و خزر و دیلم است (و
َ َ
َْ
1
الخ َز َر َو ّالد ْیلم).

 .15از جابر جعفی نقل شده است که گفت:
در حللدیثی طللوالنی ،نامهللای امیرالمللؤمهین در تللورات و انجیللل و زبللور ،و نللزد اهللل
روم و نللزد اهللل ههللد و نللزد اهللل فللارس و نللزد اهللل تللر و نللزد اهللل حبشلله و نللزد پللدر و
مللادر و دایللهاش و نللزد عللرب ذکللر شللده اسللت .سللپس هللر نللام بلله معهللایش تفسللیر شللده
و در نهایلللت گفتللله شلللده اسلللت :ملللردم از اهلللل دانلللش ،اخلللتالح دارنلللد کللله بلللرای چللله
علللللی «علللللی» نامیللللده شللللده اسللللت .گروهللللی گفتهانللللد :احللللدی از اوالد دم ،قبللللل از
ْ
َ
ْ
علللی بلله ایللن نللام در میللام عللرب و غیرعللرب (فللی ال َع َللرب َو ال فللی ال َع َجللم) نامیلللده
2
نشده است.

 .16امام صادق

میفرماید:

ََ َ َ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
لا َع ااال َع ََبااف َآم َنتاابوهااال َع ََومااف َهوذهاا
لاالقَآ اا َع ااال َع ََماا َماا َآم َنتاابهااالعَباا اواقْاانز ا
لواانز ا
َ َ
فضایل ااال َع ََما؛ 3ا
ا گر قر م بر غیرعرب ناز میشد ،اعراب به م ایملام نملی وردنلد[ ،وللی] بلر علرب نلاز

َ .3-2-2عجم به معنای «پارسیزبان»

 .1حسین بن علی

در روایتی میفرماید:

سلله روز پللیش از شللهادت امللام علللی  ،مللردی از اشللراح بهللیتمللیم بلله نللام عمللرو ،نللزد
ایشام مد و گفت :ای امیرمؤمهام! بله ملن خبلر دهیلد کله اصلحاب ّرس در چله عصلری

بودهاند و مهاز نها در کجا و سللطامشلام چله کسلی بلوده و یلا خداونلد پیلامبری را بله
سوی نها فرستاده است یا نه؟  ...امام پاس داد :برای اصلحاب ّرس دوازده روسلتا
 .1الکافی ،ج ،5ص10؛ تحال العقول ،ص289؛ الخصال ،ج ،1ص275؛ تهیی اثحکام ،ج ،4ص ،115ج ،6ص.136
 .2الخصال ،ج ،1ص.136
 .3بحاراالنوار ،ج ،2ج ،9ص228؛ تفسیر الصافی ،ج ،4ص51؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص184؛ نورالثقلین ،ج ،4ص.65

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

شد و غیرعرب به م ایمام وردند .پس این فضیلتی برای غیرعرب [بر عرب] است.
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بود که در کهار نهری به نام«رس» از بالد مشرقزملین قلرار داشلت و نهلا بله نلام ایلن نهلر
نامیده شده بودند .در م روز در زملین رودی بلزر تلر و پلر بتلر و شلیرینتلر از م نبلود،

چهللامک له روسللتایی نیللز پرجمعیللتتللر و بللادتر از ایللن دوازده روسللتا وجللود نداشللت کلله

نامهای نها به ترتیب :بام ،ذر ،دی ،بهمن ،اسفهدار ،فروردین ،اردیبهشلت ،خلرداد،
ْ
َ
ُ
مللرداد ،تیللر ،مهللر ،و شللهریور بللودَ ( ... .و إ ّن َمللا َسل َّلمت ال َع َجل ُلم شل ُله َور َها) و همانللا فارسللیام
ماههللایشلللام را بلله بلللام و ذر و غیللره از م نامیدنلللد کلله برگرفتللله شللده از نامهلللای م

روستاها بود.

1

_ کل لله در قل للر م و

 .2در برخل للی از روای ل للات ،ب ل لله اس ل للامی و الق ل للاب ف ل للراوام رسل للو اهلل

روایات مده _ اشاره شده اسلت .نمونله م روایتلی اسلت کله عالمله مجلسلی از ابلن شهر شلوب

نقل می کهد:

نامها و القاب پیامبر  ...نزد اهل روم حلیم ،و نزد اهل مصر مختار ،و نزد اهلل مکله
امین ،و نزد اهل زنج (زنگ) مهمت ،و نزد تر صانجی ،و نزد علرب ّاملی ،و نلزد فلارس
احمد است.

علوم و معارف قرآن و حدیث
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2

در روایت ،لفظ« َع َجم» درباره اهل روم ،اهل زنج و ُترکام نیاملده اسلت ،بلا م کله نهلا غیلر
عللرب ب له شللمار مللیرونللد .بهللابراین بللا توجلله بلله قریهلله لفظللی ،مللراد از َ
عجللم در ایللن روایللت،

«پارسیام» هستهد.

 .3از جابر چهین روایت شده است:
با مهاجرام و انصار در

چوم گروههای عرب برای جهگ خهدق جمع شدند و پیامبر

اینبلاره مشلورت کللرد ،سللمام گفلت :همانللا فارسلیام بلله ههگلام جهلگ ایللن گونله عمللل
َ
ُْ َ
ْ
ََ َ ْ
َ
ملیکردنللد (فقللا َسللل َم ُام إ َّم ال َع َج َلم إذا َح َز َب َهللا أ ْمللر مثللل َهلذا) کلله بلله دور شللهرهایشللام
گودا هایی میکهدند و از ی

سو به جهلگ ملیپرداختهلد .پلس خداونلد بله پیلامبر

وحی کرد که مچه را سلمام گفت انجام دهد .پس پیامبر

نیز گلودالی را دور مدیهله

حفر نمود و در این امر ،کار را میام مهاجرام و انصار تقسیم کرد.

3

ُ
ُ .4معلی بن خهیس می گوید:

روز نوروز بر املام صلادق

وارد شلدم .ایشلام فرملود :یلا ایلن روز را ملیشهاسلی؟ گفلتم:

 .1الخصال ،ج ،1ص41 ،205؛ بحاراالنوار ،ج ،14ص.148
 .2بحاراالنوار ،ج ،16ص.104
 .3الخرائج والجرائح ،ج ،1ص152؛ بحاراالنوار ،ج ،18ص.32

َ
فلللللدایت شلللللوم! ایلللللن روزی اسلللللت کللللله فارسلللللیام م را گراملللللی داشلللللتهد ( َهلللللذا َیللللل ْوم
ْ
ُت َع ّظ ُم ُه ال َع َج ُلم)[ ... .املام در بیلام ایلن روز] فرملود :م روزی اسلت کله پیلامبر ،
عللللی

را بلللر شلللانههایش حملللل کلللرد کللله همانهلللد ابلللراهیم

بتهلللای قلللریش را از

باالی کعبه به پایین پرتاب کهد و بشکهد .و م روزی است که پیامبر

به اصلحابش

امللللر کللللرد کلللله بللللا علللللی

بلللله عهللللوام امیرالمللللؤمهین بیعللللت کههللللد .و م روزی اسللللت

روزی است که در م علی

بر خوارج پیروز شلد و ذاالثدیله را بله در واصلل کلرد .و م

کلله پیللامبر

 ،علللی

را بلله سللوی وادی جللن فرسللتاد کلله از نللام بیعللت گیللرد .و م

روزی اسللت کلله در م قللالم مللا ظهللور مللیکهللد و بللر دجللا پیللروز مللیشللود و او را بلله دار
میکشد .و هیچ روزی نوروز نیسلت جلز م کله ملا در م توقلع فلرج را داریلم؛ چرا کله م از

روزهللای مللا و روزهللای شللیعیام ماسللت .فارسللیام م را حفللظ کردنللد و شللما م را ضللایع
ََ ُ ُ َ
ْ
نمودید َ
وه أ ْن ُت ْم) ... .و م ّاولین روز از سا فارس اسلت ( َو ُه َلو
(حف َظ ْت ُه ال َع َج ُم َو ض ّی ْعت ُم
َ ُ
ُْ
1
أ َّو َی ْو ٍم م ْن َس َهة الف ْرس).

مده است:

 .5در روایتی طوالنی از پیامبر

ْ
ْ
َ ْ
ای گللللروه عللللرب و فللللارس و قبطللللی و حبشللللی! ( َیللللا َم ْعشل َلللر ال َعل َلللرب َو ال َع َجللللم َو القل ْلللبط َو
ْ َ
ال َح َبشللة) اقللرار مللیکهیللد بلله شللهادت بلله این کلله خداونللدی جللز اهلل و شللریکی بللرای او

نیسلللت و این کللله محملللد بهلللده و رسلللو اوسلللت؟ گفتهلللد :بلللله یلللا رسلللو اهلل! شلللهادت
میدهیم .سپس پیامبر

فرمود :خداوندا! تو خود شاهد باش .تا این که پیلامبر

ایللن جمللله را سللهبار تکللرار کللرد و بللار سللوم فرمللود :اقللرار مللیکهیللد بلله شللهادت بلله این کلله
خداوندی جز اهلل نیست و محمد بهده و رسولش است و علی بن ابی طاللب ّ
وللی پلس از
توخود شاهد باش.

2

َ .3-3
عج به معنای «غیرفصیح»

َ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ َ َ ُ َ
هاه ق ْر نا أ ْع َجم ّیا لقالوا ل ْو ال ف ّصل ْت ی ُات ُه میگوید:
ُ .1س ّدی در معهای یه َو ل ْو ج َعل
[مشللرکام] مللیگفتهللد :چللرا یللاتش روشللن نیسللت؟ یللا کالمللی غیرفصللی و [پیللامبری]
فصی ؟ ملا قلوم علربیم؛ بلرای ملا علدم فصلاحت [و ابهلام در سلخن] نیسلت (أأعجملی و
3
عربی ،نحن قوم عرب ما لها و ُ
للعجمة).
 .1وسائل الشیعة ،ج ،8ص173؛ بحاراالنوار ،ج ،56ص119- 92؛ مستدرک الوسائل ،ج ،6ص352؛ عوالی اللئالی ،ج ،3ص.41
 .2بحاراالنوار ،ج ،38ص.108
 .3تفسیر جامع البیان ،ج ،24ص.80

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

من است؟ گفتهد :بله یا رسو اهلل! شهادت میدهیم .پس پیامبر

فرمود :خداوندا!
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 .2سلیم بن قیس هاللی از سلمام و عبداهلل بن عباس نقل میکهد:

بلله حضللرت زهللرا خبللر رس لید ک له ابللوبکر فللد را بلله تصل ّلرح خللود در ورده اسللت .م

حضرت همراه زنام بهیهاشم بیروم مد و بر ابوبکر وارد شد .سلپس فرملود :اى ابلابکر!
میخواهی زمیهی را از من بگیلرى کله پیلامبر

م را بلراى ملن قلرار داد و از زمیهلی کله

مسلمانام بلا حملله و جهلگ م را بله دسلت نیلاوردهانلد بله ملن بخشلید؟ یلا پیلامبر

نفرموده است :مواظبت و احترام هر کسی را نسبت به فرزنلدانش بعلد از او بایلد مراعلات

کلرد؟ تللو هلم مللیدانلی کله م حضللرت بلراى فرزنللدش غیلر فللد چیلزى بللاقی نگذاشللته

است .وقتی ابوبکر سخن م حضلرت و زنلام هملراه او را شلهید ،دواتلی خواسلت تلا سلهد
فد را براى فاطمه

بهویسد .عمر وارد شد و گفلت :اى خلیفله! بلرایش نهلویس تلا در

مورد مچه ادعا میکهد شاهد بیاورد .فاطمه فرمود :رى ،شاهد می ورم .عمر گفت:
َ
چه کسی؟ فرمود :علی و ّام ایمن .عمر گفت :شهادت زنی عجمی پذیرفته نیست (ال
ْ ُ َ ُ َ َ
َ ْ
ُتق َبل ش َه َادة ْام َلرأ ٍة أ ْع َجم َّیل ٍة ال ُتفصل ُ ) و املا عللی نیلز تلش را بله دور قلرص نلام خلود
جمع میکهد.

1

از مچه ورده شلد چهلین نتیجله می گیلریم کله در روایلات ،هسلتۀ معهلایی واژه َ
عجلم _ کله

نامفهوم بودم و غیر شکار بودم است _ حفظ شده و تهها مصادیق م توسعه یافته است.
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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 .4مفهوم واژه « َ
اعجمی» در قرآن
واژه « َ
أعجمی» چهار بار و در سه یۀ قر م به کار رفته است:
َ َ
َ
سام َّالذی ُی ْلح ُد َ
وم إ َّنما ُی َع ّل ُم ُه َب َشر ل ُ
َ .1و َل َق ْد َن ْع َل ُم أ َّن ُه ْم َی ُق ُول َ
وم إل ْیله أ ْع َجمل ّی َو هلذا لسلام
2
َع َرب ّی ُمبین .
َ َ
در اینجا َ
سام َّالذی ُی ْلح ُد َ
أعجمی وصف «زبام» (لسام) است؛ یعهی ل ُ
وم إل ْیله أ ْع َجمل ّی
در مقابل لسام َع َرب ّی ُمبین به کار رفتله اسلت .بهلابراین َ
أعجملی ،زبلام و گفتلاری اسلت کله
عربی مبلین نباشلد .بله عبلارت دیگلر ،أع َجملی هلر گفتلار و زبلام غیرعربلی یلا عربلی غیرفصلی

است 3.روایات شأم نزو این یه نیز بر همین معها داللت دارند؛ چلرا کله ذیلل یله ،نقللهلای
مختلفی مده مبهی بلر این کله مشلرکام گملام ملیکردنلد پیلامبر

قلر م را از فلردی کله زبلام

 .1بحاراالنوار ،ج ،28ص ،302ج ،43ص.98
 .2نحل.103 ،
 .3الکشا  ،ج ،2ص635؛ مفااتیح الغیا  ،ج ،20ص271؛ تفسایر القارآن العظایم ،ج ،4ص518؛ مجماع البیاان فای تفسایرالقرآن ،ج،6
ص595؛ المیزان ،ج ،12ص.348

غیرعربی دارد موخته است .برای نمونه ،مجاهلد و قتلاده نقلل کردهانلد غالملی روملی بله نلام

«یعیش» یا «عالش» پیامبر

را تعللیم ملیداد .عبلداهلل بلن مسللم نیلز معتقلد اسلت نهلا دو

1
غالم به نامهای یسار و جبر بودند.
َ
َ َ ْ ُ ُ َ
َ
َ
َ ُ
ُ
2
هاه ق ْر نا أ ْع َجم ّیا لقالوا ل ْو ال ف ّصل ْت ی ُات ُه َء أ ْع َجم ّی َو َع َرب ّی .
َ .2و ل ْو ج َعل
در یله دومَ ،
أعجمللی از قللر م نفللی شلده اسللت و ایللن بللدین معهاسلت کلله أعجمللی مللیتوانللد

وصف نوشتهای گهگ و نامفهوم باشلد .بلر اسلاس ایلن یله ،ا گلر قلر م کتلابی گهلگ و نلامفهوم
برای مخاطبام بود ،نام اشکا میکردند که چرا یات ایلن کتلاب بلرای ملا تفصلیل و تشلری

نشده و به گونهای نیست کله بلرای ملا فهلم شلود؟ 3البتله مفسلرام در معهلای «عربلی» در ایلن
یلله اخللتالح دارنللد؛ گروهللی م را بلله معهللای ّامللت عللرب دانسللتهاند 4و برخللی م را بلله شللخ

پیامبر

تفسیر کردهاند 5.در تأیید هر دو نظر روایاتی وجود دارد که در همین نوشتار به نهلا

پرداخته شد.
ْ
َ .3و َل ْو َن َّزل ُ
هاه َعلی َب ْع
7
در این یهَ ،
أعجمی وصف «انسانی که عرب ،زبام کالمش را نمیفهمد» است.
أعجمی در قر م میتوام نتیجه گرفت که َ
از کاربرد واژه َ
أعجمی ،وصف هر کالمی اسلت کله
َْ
ََ َ َ
ْ
6
األ ْع َجمی َن * فق َرأ ُه َعل ْیه ْم ما ک ُانوا به ُمؤمهین .

نامفهوم و گهگ باشلد 8و نیلز بله فلرد بله اعتبلار این کله کلالم گهلگ و نلامفهوم دارد نیلز أعجملی

گویهد 9.همچهین با توجه به یه  44سوره فصلت ،هر نوشتهای که نامفهوم باشد را ملیتلوام

گفتلله مللیشللود ،بلله اعتبللار کللالم یللا نوشللته نللامفهوم اوسللت؛ چرا کلله اسللتعما أعجللم یللا َعجللم،
 .1تفسیر جامع البیان ،ج ،14ص120- 119؛ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،6ص.595
 .2فصلت.44 ،
 .3الکشا  ،ج ،4ص202؛ مفاتیح الغی  ،ج ،27ص570- 569؛ تفسیر القرآن العظیم ،ج ،7ص168؛ مجماع البیاان فای تفسایرالقرآن،
ج ،9ص25- 24؛ المیزان ،ج ،17ص.400
 .4الکشا  ،ج ،4ص202؛ المیزان ،ج ،17ص.400
 .5تفسیر جامع البیان ،ج ،24ص80؛ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،9ص.25
 .6شعراء.199 - 198 ،
 .7الکشااااا  ،ج ،3ص337- 336؛ مفاااااتیح الغیاااا  ،ج ،24ص533؛ تفساااایر القاااارآن العظاااایم ،ج ،6ص148؛ مجمااااع البیااااان فاااای
ج ،7ص321؛ المیزان ،ج ،15ص.321
 .8نحل.103 ،
 .9شعراء.199 - 198 ،

معناشناسی واژه « َ
أعجمی» در کتاب و ّ
سنت

أعجملی نامیلد .از ایلنرو هسلته اصللی معهلای ایلن واژه ،نلامفهوم بلودم و گهلگ بلودم اسلت؛
یعهی هر کالم یا نوشتهای که برای مخاطلب نلامفهوم و غیر شلها باشلد .ا گلر بله فلردی َ
أعجملی
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نشام میدهد عرب به دلیل نامفهوم بودم سلخن کسلی ،او را َ
أعجلم یلا َعجلم نامیلده اسلت.

گاهی ممکن است این فرد ،عربی باشد که نتواند مافی الضمیر خود را به درستی بازگو کهد ،یلا

فللردی غیللر عللرب باشللد کلله بللا زبللام عربللی شللها نیسللت و از ایللنرو نمللیتوانللد مقصللود خللود را
برساند .گاهی حتی َ
أعجم یا َعجم ،به کسلی اطلالق ملیشلود کله از فهلم کلافی بهلرهای نلدارد،
چه از نژاد عرب باشد و چه از غیرعرب.

نتیجه
َ
أعجمی و عجمی در مهظر لغویوم بر ذات ،چه علرب و چله غیرعلرب اطلالق شلده اسلت ،از

ای لنرو کلله کالمللش بللرای عللرب نللامفهوم و ناگویاسللت؛ ولللی جسللتار در روایللات نشللام مللیدهللد
أعجمی به معلانی «نلادام»« ،غیرعلرب» (بله صلورت علام یعهلی مطللق غیرعلرب و بله صلورت

خاص یعهی پارسیزبامها) و همچهین «غیرفصی » به کار رفته است .بدین ترتیب مصادیق
این واژه ،شکارتر شده اسلت؛ وللی در قلر م ،أعجملی ،هلم بلر ذات غیرفصلی و هلم بلر نوشلته

ناگویا و هم در وصلف زبلام نلامفهوم اطلالق شلده اسلت .بلر ایلن اسلاس ،هسلته اصللی معهلای

این لغت (پوشلیدگی) ،هلم در روایلات و هلم در قلر م حفلظ شلده اسلت و معهلای اصلطالحی از
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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م فهمیده نمیشود.

کتابنامه
_ االتقااان ف اای عل ااوم القاارآن ،ج للال ال للدین سللیوطی ،ترجم لله :محمللود دشللتی ،قللم ،انتشللارات
دانشکده اصو الدین1388 ،ش.

_ االنوار فی مولد النبی

 ،محمد بن عبداهلل بکری ،قم ،دار الشریف الرضی1411 ،ق.

_ بحاراالنوار ،محمدباقر مجلسی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی1403 ،ق.
_ البرهان فی تفسیر القرآن ،هاشم بحرانی ،تهرام ،بهیاد بعثت1416 ،ق.

_ تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضی زبیدی ،بیروت ،دارالفکر1414 ،ق.

_ تحال العقول ،حسن بن علی بن شعبه حرانی ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ دوم1404 ،ق.

_ التحقیق فی کلماف القرآن الکریم ،حسلن مصلطفوی ،تهلرام ،وزارت فرههلگ و ارشلاد اسلالمی،
1368ش.

_ تفسیر الصافی ،محسن فی کاشانی ،تهرام ،انتشارات الصدر1415 ،ق.
ّ
العلمیة1419 ،ق.
_ تفسیر القرآن العظیم ،ابن کثیر اسماعیل بن عمرو ،بیروت ،دارالکتب
_ تفسیر جامع البیان ،محمد بن جریر طبری ،بیجا ،بینا1412 ،ق.

_ تهیی اثحکام ،محمد بن حسن طوسی ،تهرام ،دارالکتب االسالمیه1407 ،ق.
_ تهیی الکمال ،یوسف بن زکی مزی ،بیروت ،موسسة الرسالة1400 ،ق.
ّ

_ تهایی اللغاة ،محمللد بلن احمللد أزهلری ،تحقیلق :محمللد علوض مرعللب ،بیلروت ،دار احیللاء
التراث العربی2001 ،م.

_ الخاارائج والجاارائح ،قطبالللدین سللعید بللن هبللة اهلل راونللدی ،قللم ،مؤسسلله امللام مهللدی
1409ق.

،

_ الخصال ،محمد بن علی بن بابویه صدوق ،قم ،جامعه مدرسین1362 ،ش.

_ الدرالمنثور ،جال الدین سیوطی ،قم ،انتشارات کتابخانه یتاهلل مرعشی نجفی1404 ،ق.
_ دیوان الفرزدق ،ابوفراس همام بن غالب فرزدق ،بیجا ،بینا ،بیتا.

_ روششناساای تفساایر قاارآن ،علیاکبللر بابللایی ،قللم ،پژوهشللگاه حللوزه و دانشللگاه ،چللاپ دوم،
1385ش.
ّ

_ صحاح اللغة ،اسماعیل بن حملاد جلوهری ،تحقیلق :احملد عبلدالغفور عطلار ،چلاپ چهلارم،
بیروت ،دارالعلم1407 ،ق.
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_ صاار و نحااو کاااربردی ،سللید احمللد امللامزاده ،ترجملله :محمدرضللا شللاهمحمدی ،قللم ،مهللر
امیرالمؤمهین1384 ،ش.

_ علل الشرائع ،محمد بن علی بن بابویه صدوق ،قم ،بینا1385 ،ش.

_ ع ااوالی اللئاااالی العزیزی ااة فااای احادیاااث الدینیاااة ،محم للد بلللن زینال للدین ابنابیجمهلللور ،قلللم،
دارسیدالشهداء1405 ،ق.

_ العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم ،نشرهجرت1409 ،ق.

_ عیون اخبار الرضا ،محمد بن علی بن بابویه صدوق ،تهرام ،نشرجهام1378 ،ق.
_ الغیبة ،محمد بن ابراهیم نعمانی ،تهرام ،نشر صدوق1397 ،ق.

_ الفصااول المختااارة ،محمللد بللن محمللد مفیللد ،ترجملله :قللا جمللا خوانسللاری ،قللم ،انتشللارات
مؤمهین1377 ،ش.

_ قاموس المحیط ،محمد بن یعقلوب فیروز بلادی ،بیلروت ،مؤسسلة الرسلالة للطباعلة والهشلر و
التوزیع ،چاپ هشتم1426 ،ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلیهلی ،تحقیلق :علیاکبلر غفلاری ،تهلرام ،دارالکتلب االس ّ
لالمیة،
چاپ چهارم1407 ،ق.

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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_ الکشا  ،محمود زمخشری ،بیروت ،دارالکتب العربی1407 ،ق.

والهشللر ّ
_ لسااان الع اارب ،ابنمهظللور محم للد بللن مک للرم ،بیللروت ،دارالفکللر للطباعللة ّ
والتوزیللع،
1414ق.

_ الماء ،عبداهلل بن محمد أزدی ،تحقیق :محمدمهدی اصفهانی ،تهرام ،مؤسسه مطالعات
تاری پزشکی1387 ،ش.

_ مجمع البحرین ،فخرالدین بن محمد ُطریحی ،تهرام ،نشر مرتضوی1375 ،ش.

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضلل بلن حسلن طبرسلی ،تحقیلق :محملدجواد بالغلی ،تهلرام،
انتشارات ناصرخسرو1372 ،ش.

_ المحیط فی اللغة ،اسماعیل صاحب بن عباد ،بیروت ،عالم الکتاب1414 ،ق.
_ مستدرک الوسائل ،حسین بن محمد نوری ،قم ،مؤسسه

البیت1408 ،ق.

_ المصباح المنیر ،احمد بن محمد فیومی ،قم ،مؤسسة الهجرة1414 ،ق.

_ معجاام مقااائیس اللغااة ،احمللد بللن فللارس ،تحقیللق :هللاروم عبدالسللالم محمللد ،قللم ،مکتللب
االعالم االسالمی1404 ،ق.

_ مفااتیح الغیا (تفسایر کبیاار  ،ابوعبلداهلل محمللد بلن عمللرو فخلررازی ،بیللروت ،داراحیلاء التللراث
العربی ،چاپ سوم1420 ،ق.

_ المفرداف فی الفاظ القرآن ،حسین بن محمد راغب ،بیروت ،دارالقلم1412 ،ق.

_ المیزان ،سید محمدحسلین طباطبلایی ،قلم ،دفتلر انتشلارات اسلالمی جامعله مدرسلین حلوزه

علمیه قم ،چاپ پهجم1417 ،ق.
ّ
_ نااور الثقلااین ،عب للد علللی ب للن جمعلله ح للویزی ،تحقیللق :سللید هاشللم رسللولی محالتللی ،قللم،
انتشارات اسماعیلیوم1415 ،ق.

_ الوافی ،محسن فی کاشانی ،اصفهام ،کتابخانه امام امیرالمؤمهین 1406 ،ق.
_ وسائل الشیعه ،محمد بن حسن ّ
حرعاملی ،قم ،مؤسسة البیت 1409 ،ق.
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