
  
  
  

 با استناد به تاریخ لغت عرب» ت قول لغويیحج«اثبات 

  *محمد ملکی نهاوندي
  استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

  )27/6/95 :پذیرش؛ تاریخ 7/6/95یخ دریافت: (تار 

  چکیده
. انـد  یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت بـه آن نپرداختـه  » حجیت قول لغوي«

مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچۀ » لغوي«تاکنون هیچ تعریفی از 
اند. این تاریخ، بسـیار اعتمادسـاز    درستی و کامل به ما منتقل شده نگاري، گویاي آن است که شرح کلمات عربی به لغت

هاي مختلفی همچون خبرویت لغـوي، انسـداد صـغیر،     از راه» قول لغوي«ها براي اثبات  بوده و تالش برخی از اصولی
نگـاري عـرب،    مل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغتسیرة عقال و اجماع (هرچند در مواردي مؤثر بوده است) کا

خبرویت قول «و » شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب«شود که:  مشخص می
  .البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم براي اثبات حجیت قول لغوي هستند» لغوي

      واژگان کلیدي
  .قول لغوي، لغوي ویت،خبرحجیت، نگاري،  تاریخچۀ لغت
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  مقدمه
تـر معـارف دیـن     یکی از موضوعات پرکاربرد براي فهم هرچـه دقیـق  » حجیت قول لغوي«

  شود که در مباحث اصول فقه به آن توجه زیادي شده است. محسوب می
صورت جدي مطـرح   به االصول کفایهاین بحث اولین بار توسط مرحوم آخوند در کتاب 

) و پس از آن با نقد و بررسی فقیهان و اصـولیون شـیعه   286: 1426شد (آخوند خراسانی، 
خوانی و بررسی میـدانی   هاي اصولی آمده به دوباره رسد آنچه در کتاب نظر می همراه شد. به

رو در ایـن مختصـر ضـمن     اي غیر از زاویه و نگاه اصولیون نیاز دارد. از این آن هم از زاویه
کور و مغفول مانده نیـز توجـه شـده اسـت و سـعی       توجه جدي به نظر اصولیون، به نقاط

ترین بحث از حجیت قول لغوي با رویکردي میدانی و تاریخی و از منظر  خواهد شد جامع
  متفاوتی ارائه شود.

هـاي   در ابتدا ذکر این نکته الزم است که با همۀ دقتی که در مورد این بحـث در کتـاب  
ارائه نشده است و ما بـراي  » لغوي«و » ويقول لغ«اصولی لحاظ شده است، هیچ تعریفی از 

ایم و در ادامه به بررسـی   روشن شدن هر چه بیشتر مسئله، ابتدا به این دو مسئله توجه کرده
  ایم. تاریخی لغت عرب و سپس نقد نظر اصولیون پرداخته

  الف) لغوي
 هـاي فـراوان   ها در علوم مختلف اسالمی و حتی بحـث  با وجود حضور پررنگ اقوال لغوي

ارائـه نشـده و   » لغوي«هاي اصول فقه؛ تاکنون هیچ تعریفی از  در کتاب» حجیت قول لغوي«
» لغـوي «حدود معنایی خاصی براي آن تعریف نشده و حتی در منابع لغوي و ادبی نیز واژة 

خورد. تنها در برخی منـابع   اي معروف شناخته شده است و تعریفی از آن به چشم نمی واژه
قول لغوي آمده است که آن هم گویاي تعریف جامعی نیست (سیوطی، لغوي، شرایط قبول 

  ).81تا:  ؛ صدیق، بی113ق: 1408
هاي لغوي مطرح عرب،  هاي لغوي و تراجم و تاریخ، در مورد شخصیت با مطالعۀ کتاب

نامۀ تعدادي از ایـن افـراد    رسید. قطعاً بررسی زندگی» لغوي«توان به تعریف جامع براي  می
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درید، جـوهري،   فارس، ابن بن احمد، ازهري، ابن خواهد بود. خلیل» لغوي«معرف شخصیت 
هـاي   تـرین ویژگـی   تواننـد معـرف مهـم    اثیر، ابوعمرو شیبانی و ...، هر یک می سیده، ابن ابن

باشـند. اینـک بـراي رعایـت اختصـار بـه معرفـی اجمـالی سـه نفـر از           » لغـوي «شخصیت 
  پردازیم: سه عصر متفاوت میها از زبان اهل تاریخ در  ترین لغوي مطرح

  .ق) ه 174بن احمد فراهیدي (ت  الف) خلیل
شد،  هاي علوم اسالمی سرآمد محسوب می یکی از علماي عصر خود بود. در همۀ زمینه

  از جمله در زبان و ادبیات عرب. 
آور عـرب هسـتند، از جملـۀ     هـاي نـام   سیبویه و اصمعی کـه از ادبـاي عـرب و لغـوي     

. تسلط خلیل بر ادبیات و لغت عرب از یـک سـو و آشـنایی کامـل او بـا      شاگردان او بودند
، یکی از ماندگارترین آثار علمی العینساز پیدایش معجم  االصوات از طرف دیگر؛ زمینه علم

 ).337: 6ق، ج 1403دنیا شد (امین، 

  ق). ه 606اثیر (ت  بن محمد جزري، ابن مجدالدین ابوالسعادات المباركب) 
در زمینـۀ کلمـات احادیـث،     النهایه فی غریـب الحـدیث و األثـر،   حب کتاب اثیر صا ابن

صاحب نظر و دانشمند فاضل و شخصیت کاملی بود. او بین علم عربـی و قـرآن و نحـو و    
لغت و حدیث (و راویان حدیث و صحت و سقم احادیث) و فقه جمع کرده بود (یـاقوت،  

  ).71: 17، ج 1400
  .ق) ه 393ري (ت بن حماد جوه ابو نصراسماعیلج) 

براي تکمیل معلومات ادبی خـود، راهـی عـراق شـد و از ابوسـعید سـیرافی و ابـوعلی        
  ).70ندیم:  فارسی بهره جست (ابن

گوید: پس از تکمیل تحصیالت در عراق، راهی بادیه شدم تا از نزدیـک بـا    جوهري می
  ).33: 1، ج 1407عرب اصیل و خالص ارتباط برقرار کنم (جوهري، 

کسی است که مبناي کارش، انتخـاب کلمـات صـحیح عربـی بـود و سـعی کـرد        اولین 
  ).184: 1408کلمات غیرصحیح را در معجم خود وارد نکند (سیوطی، 

دهندة  هاي ذیل، اجزاي اصلی تشکیل رسد ویژگی نظر می شده، به با توجه به مطالب گفته
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  هستند:  » لغوي«شخصیت 
  آشنایی کامل با زبان و کلمات عربی. .1
  . ارتباط با عرب اصیل بدون واسطه.2
  . داشتن قصد براي انجام دادن کار لغوي.3
اش امانت و صداقت در انتقـال معـانی و پرهیـز از وارد     . داشتن فضل علمی که الزمه4

شـود کـه    کردن نظرهاي شخصی در شرح کلمات است ـ از شـرایط قطعـی محسـوب مـی     
  ).81تا: صدیق، بیاند ـ ( بسیاري از بزرگان آن را تصریح کرده

  است:» لغوي«با آنچه گفته شد تعریف ذیل، شایستۀ 
لغوي کسی است که با زبان عربی و کلمـات آن آشـنایی کامـل دارد و ضـمن ارتبـاط      «

آوري و بررسی کلمات عربـی اقـدام کـرده اسـت و ضـمن       مستقیم با عرب اصیل، به جمع
رساله یا معجم بـراي شـرح   توجه به مباحث اصولی لغت و در صورت ضرورت، به تألیف 

  ».کند آن واژگان اقدام می

  ب) قول لغوي
چیسـت؟ آیـا   » قول لغوي«آید که  پس از مشخص شدن اصطالح لغوي، این سؤال پیش می

از   است؟ یا اینکه اجتهادات لغـوي » قول لغوي«هر آنچه لغوي در شرح کلمات عربی گفته، 
  خارج است؟  »قول لغوي«

کنـیم: معـاجم و    منـابع لغـت را در دو قسـمت بحـث مـی      براي پاسخ به ایـن پرسـش،  
  هاي غریب. کتاب

  شوند: معاجم لغت نیز به دو دسته تقسیم می
  اند. دستۀ اول معاجمی که تنها به ذکر کلمات عربی و شرح آنها پرداخته

انـد و   دستۀ دوم معاجمی که از ابتدا به قصد ذکر و شـرح کلمـات عربـی نوشـته نشـده     
  اند. اند و شرح کلمات عربی را در طول آن انجام داده کرده نبال میاهداف دیگري را د

رود و  شـمار مـی   فارس، تنها معجم دستۀ دوم به ابن معجم مقاییس اللغهدر میان معاجم، 
  بقیۀ معاجم به دستۀ اول تعلق دارند.
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با هدف بیان اصول معانی کلمات نوشته شده است. در این کتـاب،   معجم مقاییس اللغه
عنوان شاهد) ذکر کرده  معانی، محور کار هستند و تعدادي از کلمات عربی را (تنها به اصول

عنوان اصول معنایی کلمات ذکـر شـده اسـت، چیـزي جـز اجتهادهـاي        است. قطعاً آنچه به
  آید. حساب نمی ایشان نیست و شرح کلمات عربی به

اند. مطالب ایـن   رداختهغیر از این معجم، بقیۀ معاجم به ذکر کلمات عربی و شرح آنها پ
  هاي زیر آمده است: ها به یکی از شکل کتاب

تهـذیب  هاي قبلی است، همچنانکه ازهـري در   شکل اول، ذکر کلمات و نقل قول لغوي
از این روش بسیار استفاده کرده است و کتابش مملـو از اقـوال دیگـر لغویـان اسـت.       اللغه

  عنوان نمونه به چند سطر از کتاب توجه شود: به
قال اللیث: ناقۀ کَهۀٌ و کهاةٌ، لغتان؛ و هی: الضخمۀ المسنَّۀ الثقیلۀ. و قال ابن شـمیل:  

کُهوهـاً؛ أي:    الناقـۀ تکـه    الکَهۀ: العجوز أو الناب مهزولۀً کانت أو سمینۀ. و قد کَهت
 هرمت. أبوالعباس عن ابن األعرابی: جاریۀ کهکاهۀٌ و هکْهاکۀٌ: إذا کانـت سـمینۀ. و  

 ).226: 5 ، ج 1422(ازهرى،   قال اللیث: الکَهکَهۀُ ... َبذَا کَهکَهۀُ الغَوانی

شکل دوم ذکر کلمات و شرح آنها بدون نقل قول از گذشتگان و با استفاده از معلومات 
  مؤلف یا تحقیق مؤلف است. عموم مطالب معاجم لغت به این شکل هستند. 

هـا کمتـر بـه شخصـی بـودن نظرهـا تصـریح         کتابذکر این نکته الزم است که در این 
) مقـاییس اللغـه  توان مطمئن بود که عموم آنچه در معاجم لغت (غیـر   رو می شود، از این می

هـاي   است؛ یعنی ذکر کلمات و شرح آنها با توجه به آنچه از لغوي» قول لغوي«آمده است، 
که یک لغوي تصریح کند نشین به دست آنها رسیده است. مگر در جایی  قبلی و عرب بادیه

  یا از قراین مشخص شود که این شرح، نتیجۀ بررسی و نظر شخصی اوست.
هـا   هاي غریب القرآن وغریب الحدیث متفاوت است. در این کتـاب  این قاعده در کتاب

، به بررسی معناي کلمه در عبارت بپردازد و بیان معناي حقیقی کلمـه  1نگارِ لغوي اگر غریب
                                                        

 نگاران معرفی خواهد شد. ها با غریب در بحث ارتباط لغوي» نگاري لغوي غریب. «1
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حسـاب   بـه » قول لغـوي «این امر نوعی بررسی و اجتهاد شخصی اوست و  را رها کند، قطعاً
آید. اما اگر به ذکر کلمه و شرح آن بسنده کرده باشد و به نوع استعمال کلمـه و معنـاي    نمی

آیـد و   حساب می استعمالی آن در عبارت قرآنی یا حدیثی کاري نداشته باشد، قول لغوي به
  است. پذیر احتجاج

توان هر دو نمونه را یافت و این مسئله بارها در  راغب می المفرداتب در چند سطر کتا
  هاي غریب تکرار شده است: این کتاب و برخی دیگر از کتاب

   زرى
تیرز  تیررت به، و کذلک  علیه: عبته، و أَزبه: قص  تیردو أصله: افتعلت قـال:   از ،

أعینکم،   ]، أي: تستقلّهم، تقدیره: تَزْدرِیهِم31[هود:   ینُکُمأَع  تَزْدرِي  و ال أَقُولُ للَّذینَ
  ).379راغب: (بهم أي: تستقلّهم و تستهین 

کند (بدون توجه به معناي آن در قرآن کـریم) و در   را شرح می» ذري«وي در ابتدا مادة 
ت مصـداقی آن  صور پردازد و به به بیان معناي کامل آن در آیه می» تزدري«ادامه با ذکر فعل 

  کند. را بررسی می

 نگاران ها با غریب ج) ارتباط لغوي

هــاي  تـرین منــابع اصــلی لغــت عـرب: معــاجم لغــت، کتــاب   چنانکـه روشــن اســت مهــم 
القرآن شرح معناي کلمات  هاي غریب القرآن هستند. کتاب هاي غریب الحدیث و کتاب غریب

؛ سـالم  14: 1407؛ شـرقاوي،  103: 1418شوند (احمد مختار،  مبهم قرآن کریم محسوب می
الحدیث به بیان و شرح کلمـات غـامض و داراي ابهـام     هاي غریب ) و کتاب57تا:  مکرم، بی

» لغـوي «)، اما این سـؤال وجـود دارد: آیـا تعریـف     70: 1403پردازند (خطابی،  احادیث می
غـت  نگـاران ل  شود یـا اینکـه تنهـا بـه معجـم      نگاران نیز می صورت مصداقی شامل غریب به

  اختصاص دارد؟
نگاران در صفحات پیشین نیز اشاره شـد، ایـن    ها با غریب چنانکه در بحث ارتباط لغوي
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هـا   ها، جایگاه آنها را با جایگاه لغـوي  دو دانش بسیار به هم نزدیکند، پس بسیاري از اصولی
. 1انـد  ه) و جایگاه لغوي را بیان معانی اسـتعمالی دانسـت  396: 1388اند (عراقی،  اشتباه گرفته

این در حالی است که بررسی، اجتهاد و باألخره بیان معنـاي اسـتعمالی، بیشـتر مخصـوص     
ها بدون توجه به استعماالت در عبارات قرآنی و حدیثی، به بیان  نگاران است و لغوي غریب

  اند. معانی کلمات پرداخته
  شوند:  نگاران به دو دسته تقسیم می غریب

  اند.  مشهور نیستند و با این عنوان شناخته نشده» لغوي«عنوان  نگارانی که به غریب .1
نظر در لغـت شـناخته    اند و در تاریخ با عنوان صاحب بوده» لغوي«نگارانی که  غریب .2

  اند. شده
اند و آثاري در  دستۀ اول که تنها به بررسی کلمات قرآن کریم یا احادیث شریفه پرداخته

انـد کـه در دانـش لغـت،      ران یـا محـدثانی بـوده   اند، بیشتر مفس همین رابطه بر جاي گذاشته
آوري کلمـات غریـب قـرآن و     انـد، امـا بـا جمـع     تخصص ویژه و خبرویت خاص نداشـته 

انـد   اند و در واقع مفسران و شارحان موفقی بوده احادیث، معانی آنها را شرح و تفسیر کرده
اند. این گـروه از   بودهنظر ن اند و خود صاحب هاي لغوي به دیگران استناد کرده که در بررسی

توانند راویان معتمدي باشند و در انتقال معانی از طبقات قبـل (بـه بعـد از     نگاران می غریب
شود و با آنهـا معاملـۀ قـول     عنوان یک لغوي شناخته نمی خود) سهیم باشند. اما قول آنها به

  شود. لغوي نمی
راد هستند کـه بـا بررسـی    بن علی و ابوموسی مدینی از جملۀ این اف کسانی همچون زید

شود که هیچ استنادي به نظر آنها نشده و نظر آنهـا در   هاي پس از این دو، مشاهده می کتاب
  هاي علوم اسالمی منعکس نشده است. یک از کتاب هیچ

» لغـوي «عنوان یـک   نگاران، کسانی هستند که همچون زمخشري به دستۀ دیگر از غریب
نگـاران، جایگـاهی    کنند. ایـن دسـته از غریـب    ایی میزبردست در تاریخ زبان عربی خودنم

                                                        
 . در بحث بررسی نظرهاي اصولیون خواهد آمد.1
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  شود.  ها می لغوي دارند و باید با نظرهاي آنها همان برخوردي را کرد که با نظر لغوي
نگاران کار مشکلی نیست و با بررسی متون تراجم و نقـل   بررسی و شناخت این غریب

نگـاران   بولیت این دسته از غریـب ها و استناد آنها به اقوال ایشان، مق اقوال متأخران از لغوي
  شود. روشن می

عنوان  بینیم او را به کنیم، می اثیر مراجعه می نگاري همچون ابن وقتی به شرح حال غریب
نگـاران قـرار گرفتـه اسـت      شناسند و تبحر او در لغت مورد توجه ترجمه محدثی لغوي می

  ).333: 1، ج 1412اثیر،  ؛ ابن71:17، ج 1400؛ یاقوت، 142: 4، ج 1972  خلکان، (ابن
هاسـت. او کـه    راغب اصفهانی و کتاب مشهورش، نمونۀ دیگري از این دسـته از لغـوي  

القرآن و برخی دیگـر مفـردات    را غریب هاي مختلف شناخته شده و برخی آن کتابش به اسم
دانند، کلمات قرآنی را بررسی و شرح کرده است. وقتی شخصـیت او را در تـاریخ    قرآن می

  ).113: 2، ج 1372دانند (عقیقی بخشایشی،  کنیم، او را بیشتر یک لغوي می می بررسی
نگاران که در این دسته بودند،  حال سؤال اینجاست که آیا باید با اقوال هر یک از غریب

  مثل اقوال لغوي برخورد کرد؟
در نگاران عموماً به معانی استعمالی  مسلّم است که جواب منفی خواهد بود، زیرا غریب

انـد و بایـد توجـه     آیات قرآن و احادیث توجه دارند و کمتر به بیان معانی حقیقی پرداختـه 
و آنچه به اقـوال   پذیر نیست داشت که بررسی اجتهادگونۀ عبارات قرآنی و حدیثی احتجاج

هاي آنها نسبت به کلمات (بدون توجه به استعمال خاص  شود، تنها شرح ها ملحق می لغوي
  قرآن و حدیث) است. کلمه در عبارات

هـا نیسـتند و دسـتۀ     نگـاران جـداي از لغـوي    عنوان نتیجۀ بحث باید گفت غریب پس به
شوند و باید مثل یک لغوي با آنها رفتار شود. ولی  شایان توجهی از آنها، لغوي محسوب می

عنـوان راوي   تواننـد بـه   شده نیستند، حداقل می نگاران که در لغت شناخته آن دسته از غریب
  لغت، در خدمت لغت عرب باشند.

  نگاري د) اعتمادساز بودن تاریخ لغت
هاي غریب) در اختیار قرار دارد،  هاي لغت (معاجم و کتاب نامه عنوان فرهنگ آنچه امروزه به
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هـا را تشـکیل    گیـري ایـن دسـته از کتـاب     نتیجۀ فرایندي طوالنی است که تاریخچۀ شـکل 
  دهد. می

رو  شـویم، از ایـن   مـی   نسبت به اعتبار منـابع لغـوي آگـاه    با بررسی این فرایند تاریخی،
  رسد. نظر می آوري کلمات عربی در اینجا ضروري به نگاهی هرچند کوتاه به تاریخچۀ جمع

ها پس از ظهور اسالم، هنـوز عـرب اصـیل وجـود      تاریخ مؤید این مسئله است که سال
زبـان عربـی آنهـا بـه همـان       داشته، یعنی عربی که با هیچ گروه دیگري اخـتالط نداشـته و  

) چهـار   ق.  ه 370فصاحت و اصالت صدر اسالم بوده است تا آنجا که ابومنصـور ازهـري (  
و  )8: 1، ج 2001ازهـرى،  قرن پس از ظهور اسالم، مدعی مالقات با عرب اصیل بـوده ( 

  ).33: 1، ج 1407بینیم (جوهري،  همین ادعا را در بیان کسی همچون جوهري نیز می
نگار  رسی دقیق تاریخچۀ لغت ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اولین جامعبراي بر

را پدیـد   العین) است که کتاب ارزشمند  ق.  ه 174بن احمد فراهیدي (ت لغت عربی، خلیل
را  العـین با توجه بـه ایـن نکتـه،     ).68: 1 ، ج1413؛ سیوطی، 344: 6 ، ج 1403امین، آورد (

نگاري را در سه مقطـع زمـانی بررسـی     دهیم و شرایط لغت ار میبندي زمانی قر محور دسته
 کنیم: می

  .العین و همزمان با پیدایش العین ، بعد از پیدایشالعینقبل از پیدایش 
  العیننگاري قبل از پیدایش  شرایط لغت
خوانیم که عرب نسبت به زبان خود بسیار حساس و دقیـق بـوده و قبـل و     در تاریخ می
بان عربی، مایۀ فخرفروشی و مباهات اقوام عرب بوده است. با ظهور اسـالم  بعد از اسالم، ز

ویـژه علمـاي    عموم مردم و بـه  و نزول قرآن کریم و باقی ماندن کلمات گهربار اهل بیت
هاي مختلف دینی همت گماردند تا آنجـا   دین، نسبت به نگهداري، شرح، بیان و انتقال واژه

آوري  ) در اولین اقدام، کلمات مبهم قرآن را جمـع  ق.  ه 68عباس (ت  که کسی همچون ابن
  ).57: 2 سیوطی، ج وآنها را شرح کرد (

دیگر بزرگان از علماي اسالم و همچنین دانشمندان زبان عربی نیز بیکار ننشسـتند و در  
ق) اسـت. او کـه   .  ه 154این کار سهیم شدند. از آن جمله ابوعمرو بـن عـالء بصـري (ت    
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و از جملۀ بنیانگذاران مکتب نحو بصري است، به زبان عربی کامالً آشـنا  یکی از قراء سبعه 
اي داشـت.   کرد و نسبت به ادبیات جـاهلی توجـه ویـژه    آوري می بود و لغات عربی را جمع
» الرسـائل المشـکله  «هـاي کوچـک لغـوي کـه بـه       ، رسـاله العین قبل و بعد از تدوین معجم

هاي کوچکی کـه بـه موضـوعات     ) کتابچه115 :1428بحیري، معروفند نیز رایج بوده است (
شدند. اما مواردي که در  خاص لغوي اختصاص داشتند و در موضوعات محدودي ختم می

دست ما رسیده است، اغلب همزمان با کتـاب   تاریخ ذکر شده و حتی آن تعداد اندکی که به
 المـذکر و المؤنـث   ق) و.  ه 214ابوزید انصاري (ت  رسالۀ الهمزیا بعد از آن هستند:  العین

  ).141: 1413شوند (مجاهد مرداوي،  ق) از آن موارد محسوب می.  ه 207فراء (ت 
  العیننگاري همزمان و پس از تدوین  شرایط لغت

در این مقطع زمانی، زبان عربی از جهات مختلف مورد توجه بود. شکل گـرفتن دانـش   
جه علماي دین به پاسداري از ها، میزان تو نحو و مکاتب نحوي کوفی و بصري در این سال

  ).25 :1974ابوطیب، رساند ( زبان عربی را می
در همـین زمــان مـردي از تبــار فـارس بــا هــدف صـیانت از زبــان عربـی، بــه عرصــۀ      

نویسد و خود در ابتداي کتـابش   گذارد و اولین معجم زبان عربی را می نگاري گام می معجم
ت (خلیـل، مقدمـۀ مؤلـف) کالمـی کـه      شود که این کتاب تمام کـالم عـرب اسـ    مدعی می

پـذیرد و مـدعی    دارد و او چنین بیانی را نسبت بـه خلیـل نمـی    فارس را به واکنش وامی ابن
دسـت مـا رسـیده اسـت (سـیوطی،       شود که کالم عرب بیش از آن است که از خلیل بـه  می

  ).60: 1، ج 1408
چنـد ایـن معجـم    گیـرد. هر  ابوعمرو شیبانی نیز شـکل مـی   الجیمدر همین زمان معجم 

  کوچک است، از توجه یکی از علماي آن زمان به زبان عربی و کلمات آن نشان دارد.
بـن   بـن یحیـی   )، عبـداهللا  ق.  ه 210القرآن معمربن مثنی (ت  هاي غریب گیري کتاب شکل

) و... همـه از   ق.  ه 285ق)، حربـی (ت  .  ه276قتیبه (ت  )، ابن ق.  ه 210مبارك زیدي (ت 
نظران لغت عربی بـه نگهـداري و شـرح کلمـات عربـی       ماي دین و صاحبتوجه بسیار عل

انـد،   هاي عربـی تـدوین شـده    منظور بیان واژه ها به کند، چه اینکه همۀ این کتاب حکایت می
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  ها، مختص قرآن کریم و احادیث هستند. هرچند این واژه
عـدادي از  هاي متعددي با فواصل کم تدوین شدند کـه مؤلفـان ت   نامه پس از خلیل، لغت

گیري از منابع گذشته، خود نیز مدعی ارتباط بـا عـرب اصـیل و     این معاجم با اذعان به بهره
  اند. اخذ کلمات و شرح آنها از عرب اصیل شده

اللغه، المحیط، الصحاح،  اللغه، تهذیب جمهرةهاي مهمی همچون  نامه در سدة چهارم لغت
این سده، شکوفاترین دوره از نظر توجه بـه  تدوین شد. در واقع  اللغه اللغه و مجمل مقاییس

  ترین شاهکارهاي لغت عربی در این قرن شکل گرفتند. لغت عربی است و مهم
المخصـص فـی اللغـه و     هاي در سدة پنجم شاهد پدید آمدن دو معجم مهم دیگر با نام

زمخشري تدوین شد و قـرن   البالغۀ اساسهستیم. در سدة ششم  المحکم و المحیط االعظم
شـکل   المصباح المنیـر بود. در سدة هشتم  العرب لسانگیري معجم بزرگ   تم زمان شکلهف

  فیروزآبادي تألیف شد. المحیط قاموسگرفت و سدة نهم، 
گیـري معـاجم متعـددي بـود و برخـی از آنهـا همچـون         پس از آن، تاریخ شاهد شـکل 

  کنند. زبیدي جلب توجه می العروس تاج
هاي بسیار در آنها، از توجه هر یک  کلمات و نقل قول شباهت بسیار این منابع در شرح

  به منابع قبلی و تالش براي انعکاس مطالب پیشینیان نشان دارد.
 با بررسی تاریخچۀ لغت، چند نکتۀ ذیل شایان توجه است:

توان نسبت به انتقال صحیح کلمـات و شـرح صـحیح     حدي است که می تعدد منابع به .1
ادعاي تواتر کرد؛ چرا کـه در همـۀ عصـرها، لغـت عربـی       آنها از معاجم اولی تاکنون،

دسـت مـا رسـیده     ژه معاجم لغت، نسل بـه نسـل بـه    وی وسیلۀ منابع مختلف لغوي به به
  است.

ها با خلیل فاصـله دارنـد،    نگاران همچون ازهري و جوهري که سده ادعاي برخی لغت .2
کنـد. چنانکـه    کمتر مـی نسبت به ارتباط آنها با عرب اصیل؛ فاصلۀ ما را با لغت اصیل 

گوید: لغات را از عـرب اصـیل گـرفتم، از مردمـی کـه در بادیـه زنـدگی         جوهري می
اللغۀ مـدعی اسـت    ) و ازهري نیز در مقدمۀ تهذیب33: 1، ج 1407کنند (جوهري،  می
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کردنـد و   زیسته که به زبان عربی اصیل صحبت می که مدت زیادي در میان قبایلی می
بــی را بــا محــاوره و مشــافهه بــا ایــن گــروه، بررســی و  توانســته اســت کلمــات عر

 .)8: 1، ج 2001ازهرى، نویسی کند ( دوباره

شود که خلیـل، خـط فاصـل عـرب اصـیل و       عنوان نمونه ذکر شد، روشن می با آنچه به
ها پس از خلیل، عرب اصیل وجود داشت  آید و تا سده حساب نمی یافته به عرب تغییر زبان 

  و در دسترس بود.
ضرورتی ندارد که نسبت به انتقال کامل آنچه در معاجم اولی آمده اسـت، حسـاس    پس

 انـد  هاي متأخر بوده ، تنها یکی از منابع براي لغويالعین شویم، چه اینکه منابع اولی همچون
گیـري از صـاحبان زبـان اصـیل را      ها تا دستکم پنج سده پس از اسالم، امکان بهـره  و لغوي

  اند. داشته
هـا در عصـر خـود،     نشین ها ضمن توجه به کثرت اقوال و حضور بادیه غويبرخی از ل .1

اند. چنانکه ازهـري در   طبقات مختلف راویان را ذکر و براي وثاقت آنها استدالل کرده
باب ذکر االئمه الذین اعتمادي علیهم فیمـا جمعـت فـی    «با عنوان  اللغۀ تهذیبمقدمۀ 

طالعـات درون کتـاب بـه آنهـا اعتمـاد      (باب ذکر کسانی کـه در مـورد ا  » هذا الکتاب
کند. این در حالی است کـه ازهـري یکـی از     ام) طبقات مختلف روات را ذکر می کرده

  کسانی بوده که مدعی حضور طوالنی در میان عرب اصیل است.
روشن است که طریق اخد لغات و شرح آنها، در منابع قبلی منحصر نیسـت، چنانکـه    .2

 داند: شش مورد می سیوطی طرق اخذ و تحمل لغت را

. سماع 3. قرائت کلمات بر استاد؛ 2نشین؛  . سماع کالم استاد یا سماع از عرب بادیه1
. مکاتبه؛ 5. اجازة استاد براي نقل کتاب یا اشعار یا کلمات؛ 4قرائت دیگري بر استاد؛ 

  ).113:  1408سیوطی، . وجادة، مثل اینکه بگویید: وجدت فی کتاب استاذي (6

ان، قطعاً اعتماد بیشتري نسبت به نقل صحیح کلمات عربی از عـرب اصـیل بـه    با این بی
 شود. عصر حاضر حاصل می

ها براي قبول لغت و قبول قول لغوي، شروطی قائلند که توجـه بـه آن    برخی از لغوي .3
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  در این مقوله مهم خواهد بود.
 داند: م میعنوان یک لغوي معاصر، پنج شرط را براي قبول لغت الز صدیق حسن خان به

. نقل قـول از عـرب   3.عدالت ناقالن؛ 2. ثابت شدن آن نزد عرب با یک سند صحیح؛ 1
صورت حسی از ناقـل   . راوي هم به5صورت حسی از عرب شنیده باشد؛  . ناقل به4اصیل؛ 

  ).81تا:  شنیده باشد (صدیق، بی
پـنج مـورد   انباري شرایط قبول قـول لغـوي را    ق) نیز به نقل از ابن.  ه911سیوطی (ت 

 داند: می

. از 5صورت سماعی شنیده باشـد؛   . به4. امانتدار باشد؛ 3. راستگو باشد؛ 2. ثقه باشد؛ 1
  ).107: 1408مظنون نقل قول نکرده باشد (سیوطی، 
انباري بوده که سیوطی به آن اشاره کرده است  هاي ابن مجهول نبودن ناقل از دیگر شرط

  ).107: 1408(سیوطی، 
کنـد، امـا آنچـه     ت دیگري را نیز نقل و نسبت به آنهـا موضـعگیري مـی   سیوطی، جزییا

  نظر مسلمان به شرایط قول لغوي است.  اهمیت دارد توجه خاص این صاحب
شده در زمینۀ لغت عربی و معـاجم لغـت، بیشـتر از ایـن در      هاي نوشته با بررسی کتاب

  از موارد زیر است: شود و این گویاي یکی  مورد شرایط قبول قول لغوي، مشاهده نمی
وجود شرایط براي قبول قول لغوي، امري بدیهی است و شروط ذکرشـده، از   .1

  بدیهات هستند و بحث و بررسی آن ضرورتی ندارد.
اند، بـا قـرار دادن شـرایط مـذکور      شده را مطرح نکرده علمایی که شرایط گفته .2

 کنند. مخالفند و لغت را از هر کسی که لغوي باشد، اخذ می

رو  نیاز کـرده اسـت، از ایـن    غیرلغوي آنها را از مراجعه به منابع لغوي بیمنابع  .3
هـا، حسـاس نیسـتند و بحـث و بررسـی       آنها نسبت به منابع لغـوي و لغـوي  

 کنند. نمی

هاي  قطعاً مورد آخر صحیح نیست، چرا که میزان توجه و استناد به منابع لغوي در کتاب
 ست.مختلف شاهدي بر توجه جدي به این منابع ا
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توان بین مورد اول و دوم جمع کرد، به این شـکل کـه لغـوي در حکـم راوي لغـت       می
رو بایـد نـه    است، همچون راوي حدیث و باید در روایت لغت، امین و متعهد باشد، از ایـن 

آورده است) و نه نسبت بـه   المزهر مثل راویان حدیث سختگیري کرد (چنانکه سیوطی در
، چرا که جایگاه حدیث، جایگاهی الهی است و سـختگیري در  قید و بند برخورد کرد آن بی

شرایط راویان بسیار مبرهن و روشن است، چنانکـه بسـیاري از علمـا بـراي راوي حـدیث      
). 214ش: 1372انـد (مـدیر شـانچی،     شدة سیوطی را بدون کم و زیاد ذکر کرده شرایط گفته

به معانی کلمات عربی نیست،  اما بحث لغت آن حساسیت را ندارد و لغت، تنها راه رسیدن
  پس سختگیري در شرایط ناقل لغت چندان منطقی نخواهد بود.

پذیرد. پس عقـل حکـم    از طرف دیگر هیچ عاقلی بدون اطمینان از ناقل، کالم او را نمی
بـراي هـر ناقـل الزم اسـت و     » عدم اتهام به کذب«یا » عدم کذب«کند که حداقل شرط  می

  اشخاص هستند. ناقل لغت یا لغوي از این
  بندي بحث اعتمادساز بودن تاریخ زبان عربی جمع

نگاري مطرح شد، روشن  با آنچه از مطالب گذشته نسبت به اعتمادساز بودن تاریخ لغت
  شود: می

القـرآن   الحدیث و غریـب  ها در طبقات مختلف، حضور غریب سه عامل کثرت لغوي .1
به زبان و کلمات عربی؛ مـا   نگارها در عرصۀ لغت عرب و توجه ویژة علماي اسالم

کنـد و شـکی بـاقی     را به متواتر بودن کلمات رسـیده از عـرب اصـیل مطمـئن مـی     
صـورت صـحیح    گذارد که بیشتر و شاید بتـوان گفـت همـۀ کلمـات عربـی بـه       نمی

  دست ما رسیده است. به
نشـین   العرب و تماس نداشتن بسیاري از اقوام بادیـه  با توجه به شرایط خاص جزیرة .2

ها پس از اسالم، بسیاري از مـردم بـا همـان زبـان اصـیل       گر مردمان، قطعاً سدهبا دی
هـا   کردند و زبان آنها سالم بوده است و بر همین اسـاس بسـیاري از لغـوي    تکلم می

ها پس از اسالم، مدعی شناسایی این اقـوام و اخـذ    همچون ازهري و جوهري، قرن
 اند. کلمات از آنها شده
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گیـري از منـابع قبلـی، ارتبـاط      ان زمخشري) عـالوه بـر بهـره   هاي اولی (تا زم لغوي .3
هاي آنها، با آنچـه   اند و قطعاً کلمات ذکرشده در کتاب مستقیمی با عرب اصیل داشته

 کرد و معناي مورد نظر آنها، تطابق داشته است. عرب اصیل تکلم می

براي  اند و گونه به لغت عرب داشته ها همچون ازهري نگاهی حدیث برخی از لغوي .4
اند  جلب اعتماد هرچه بیشتر مخاطبان خود، به معرفی طبقات روات لغت اقدام کرده

 کند. ها در مورد بسیاري از کلمات را برطرف می و این خود بسیاري از شک و شبهه

دانستند و  دست آوردن لغت را محصور در یک مورد نمی هاي به علماي لغت، روش .5
دست آوردن معانی  ، وجاده و غیره را براي بههاي مختلفی همچون سماع، قرائت راه

اند و این خود راه را براي اعتماد هر چه بیشتر به اقوال لغویان بـاز   لغات مطرح کرده
 کند. می

غیر از موارد معدودي، کمتر کسی به شرایط قبول قول لغوي پرداختـه و ایـن خـود     .6
 گویاي اطمینان حداکثري به این مسیر است.

 ري، تاریخ روشن، شفاف و اعتمادسازي است.نگا پس تاریخ لغت

 هـ) نظریات اصولیون در مورد اعتبار قول لغوي

هاي اصولی، بحث حجیت قول لغوي مطرح شده اسـت، امـا در همـۀ     در میان برخی کتاب
شود و این مسئله اولـین نقـص    دیده نمی» قول لغوي«و » لغوي«ها نیز، تعریفی از  این کتاب

  هاي مزبور است. کتابدر طرح بحث مذکور در 
صورت جامع این بحـث را مطـرح    مرحوم آخوند خراسانی(ره) اولین کسی است که به

بحـث و    انـد و دربـارة آن   هاي پس از ایشان نیز متعـرض مسـئله شـده    کرد و برخی اصولی
 کفایـۀ االصـول  آوریم که در کتـاب   رو در ابتدا خالصۀ مطالبی را می اند. از این بررسی کرده

صورت نظرهاي موافـق حجیـت و    آخوند آمده است، آنگاه نظر دیگر اصولیون را بهمرحوم 
  کنیم. مخالف حجیت، ذکر و بررسی می

را بـه مشـهور     دانـد و حجیـت آن   مرحوم آخوند، قول لغوي را از باب ظنون خاصه می
  نسبت داده است.
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ا را رد ایشان در این کتاب، ادلۀ مشهور براي حجیـت قـول لغـوي را ذکـر و همـۀ آنهـ      
  کند. می

  خوانیم این است که: خالصۀ آنچه در کفایه می
شود و بناي عقال، عمل به قول خبـره اسـت،    دلیل اول: لغوي از اهل خبره محسوب می
  ).289: 2، ج 1426بدون شرط عدالت و تعدد (آخوند خراسانی، 

نهـا اهـل   گویند: رجوع به اهل خبره از آن جنبه است که آ ایشان در جواب این دلیل می
گونـه نیسـت و تنهـا کـار لغـوي، اسـتقراي مـوارد         نظر در امور حدسیه هستند و لغوي این

استعمال است و در این کار اجتهاد و خبرویتی در کار ندارد (تا با این دلیل به آنهـا اعتمـاد   
توانستیم آنها را تحت پوشـش   کردند، می شود) مثالً اگر معانی حقیقی را از مجازي جدا می

  دلیل بدانیم و آّنها را خبره بنامیم و به آنها اعتماد کنیم.این 
توان به قول لغوي استناد کرد (آخونـد   دلیل دوم: اجماع فقها بر اینکه در موارد وضع می

  ).293: 2، ج 1426خراسانی، 
فرمایند: اجمـاع محصـل در مقـام ممکـن      ایشان چنین اجماعی را نیز قبول ندارند و می

این کار آن است که تمام اقوال علما در هر زمـانی جمـع شـود تـا زمـان       نیست، زیرا الزمۀ
، کاري که اصالً انجام نگرفته است و اصوالً تعداد شایان تـوجهی از علمـا اصـالً    معصوم

  گیرد. اند. پس اصالً این اجماع شکل نمی متعرض مسئله نشده
  دانند. ایشان اجماع منقول را نیز قبول ندارند وآن را حجت نمی

  دلیل سوم: سیرة عقال، عمل به قول لغوي است.
شـوند   اي را منکـر مـی   پذیرنـد و وجـود چنـین سـیره     ایشان چنین ادعایی را اصالً نمی

  ).290: 2، ج 1426(آخوند خراسانی، 
  دلیل چهارم: انسداد صغیر

). البته با 293: 2، ج 1426کنند (آخوند خراسانی،  مرحوم آخوند این دلیل را نیز رد می 
توجه به اینکه در ادامۀ بحث با ایـن دلیـل و رد آن کـاري نـداریم، بحـث مزبـور را طـرح        

  کنیم. نمی
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  نظرهاي مخالف با حجیت قول لغوي
گوید: خبرویت، جایی اسـت کـه    مرحوم نایینی با اشاره به شرط خبرویت می .1

کند که خبرویت، متوقف بر حـدس و نظـر    آور باشد. در ادامه اشکال می وثوق
توانـد جـزو    راي لغوي، متوقـف بـر حـس اسـت، پـس لغـوي نمـی       است و آ

  ).143: 3، ج 1414زنندگان باشد و خبره نیست (نایینی،  حدس
داند و در مـا نحـن    ایشان تنها دلیل ممکن براي حجیت قول لغوي را دلیل خبرویت می

  ست.را نیز منتفی دانسته است، چرا که براي فعالیت یک لغوي خبرویتی قائل نی  فیه، آن 
کنـد کـه اگـر     به مرحوم نایینی اشـکال مـی   منتقی االصولمرحوم روحانی در  .2

حجیت قول اهل خبره به موارد وثوق مختص شود، دیگـر خصوصـیتی بـراي    
خبره بودن وجود نخواهد داشت، بلکه همان اطمینان و وثـوق حـرف آخـر را    

  ).230: 4، ج 1417خواهد زد (روحانی، 
د در مورد حجیت قول لغوي (از جمله اشکال مرحوم در همین کتاب ادلۀ مرحوم آخون

گوید مرحـوم آخونـد،    آخوند نسبت به خبرویت لغوي) مطرح و نقد شده است. مؤلف می
کند، پس خبره نیست. ایـن کـالم    اشکال کرده است که لغوي تنها موارد استعمال را ذکر می

  آخوند یکی از این دو محتمل است:
کند، بدون توجه به حصر کلمـه در آن معنـا و    یلغوي موارد استعمال را ذکر م .1

  صورت قول لغوي فایده ندارد. بدون نفی استعمال لفظ در غیر آن، که در این
لغوي توجه دارد که این الفاظ در همین معانی مستعمل، محصور اسـت و بـه    .2

 مخاطب توجه داده و معانی حقیقی را از غیر آن جدا کرده است.

ي، فایده دارد و ظاهر کالم مؤلف، آن اسـت کـه اگـر قـرار     که در صورت دوم، قول لغو
اي داشته باشد (طبق نظـر مرحـوم آخونـد) در صـورت دوم ایـن       است کالم لغوي فایده
خـود خبرویـت    دهد و این همان تمییز و جدا کردن است و خودبه فایده خود را نشان می

 ).231: 4، ج 1417روحانی، لغوي ثابت شده است (

عنوان نتیجۀ بحث قائل است به اینکه: دلیلی قوي براي حجیـت قـول    بهمرحوم روحانی 
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فایـده بـودن    کند که البته این حرف به معنـاي بـی   لغوي وجود ندارد و در ادامه اضافه می
هـا،   هاي لغت نیست، زیرا چه بسا با رجوع بـه ایـن کتـاب    نامه هاي لغوي و فرهنگ کتاب

هاي لغت کافی است  و این ثمره براي کتاببتوانیم در یک موضوع خاص به قطع برسیم 
  ).232: 4، ج 1417روحانی، هاي لغوي حجت هستند ( و البته به این معنا نیست که کتاب

هـا   ترین اشکال بر حجیت قول لغوي، توجه نداشتن لغوي مهم االفکار نهایۀدر  .3
به تمییز معانی حقیقی از معانی استعمالی است. مرحوم عراقی در کتاب آورده 

ها در مقام تمییز نیستند، زیرا آنهـا مـوارد اسـتعمال را ذکـر      است: اصوالً لغوي
  ).96: 3، ج 1388کنند و تنصیص به معناي حقیقی ندارند (عراقی،  می

ترین ادلۀ عدم  گوید: یکی از مهم اهللا سیستانی می سید منیر خباز به نقل از آیت .4
ا دانسته شده که در تفسـیر  ه ها، تأثیرات مذهبی و فکري لغوي اعتماد به لغوي

صورت خالص به تفسیر  ها به لغوي آنها دخیل است. مؤلف معتقد است لغوي
پردازند، بلکه اعتقادات و نظرهاي کالمی و فقهی خـود را نیـز در    کلمات نمی

  ).25: 1414حسینی سیستانی، کنند ( این زمینه دخیل می
چه قبالً گفتـه شـد، نتیجـه    پس از بررسی کامل ادله و تکرار آن االصول زبدةدر  .5

کند که: بهترین قول، عدم حجیت قول لغوي است و در ادامه، مالك  گیري می
  .)175: 4، ج 1382روحانی، داند ( اطمینان را اطمینان شخصی می

ضمن رد حجیت قول لغوي و تأیید مخالفـان   االصول تهذیبحضرت امام در  .6
فرماینـد: ممکـن    شـان مـی  دهـد. ای  کند و پاسخ می اي مطرح می حجیت، شبهه

مراجعه بـه اهـل لغـت رایـج بـوده اسـت        است گفته شود در زمان معصوم
زیسـتند   درید در زمان ائمه می بن احمد و ابن ها مثل خلیل واصوالً برخی لغوي

و اینها نشانۀ مراجعۀ مردم براي فهم قرآن و حدیث به اهل لغت بوده اسـت و  
انـد: در   هم دربر دارد و در جواب آوردهنسبت به سیرة مردم را   تأیید ائمه

پاسخ به این شبهه باید گفت در تاریخ، مراجعه به اهل لغت ثابت نشده است، 
شـود، مراجعـۀ مـردم بـه کسـانی همچـون        بلکه آنچه در تاریخ مشـاهده مـی  

عباس است که براي شـرح کلمـات قرآنـی و حـدیثی بـه ایشـان مراجعـه         ابن
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رب. از طرف دیگر تدوین لغت در عصر ائمه، اند و نه شرح کلمات ع کرده می
انـد   داده داللت ندارد بر اینکه مردم اخذ لغـت را بـه صـرف تقلیـد انجـام مـی      

  ).421: 2تا، ج  خمینی، بی(
نیز شرط حجیت قول لغوي  االصول مفتاحمرحوم صالحی مازندرانی در کتاب  .7

دانـد   یرا، حصول وثوق دانسته است و کالم لغوي را تنها در جایی حجـت مـ  
  ).216: 3، ج 1424صالحی مازندرانی، که از کالم او اطمینان حاصل شود (

  نظرهاي موافق با حجیت قول لغوي
نویسند: بناي عقال عمل به قـول لغـوي    مرحوم شهید صدر ضمن طرح کامل بحث می .1

  است که از دو منظر امکان طرح و بررسی دارد:  
کـه در آن منجزیـت و معـذریت مطـرح و     اول: از منظر اصولی به آن نگاه شود، نگاهی 

  نگاهی تشریعی است.
دنبـال حکـم شـرعی     دوم: از منظر تکوینی و نه تشریعی به آن نگاه شود. در این نگاه به

  نیستیم و معذریت اصولی مورد نظر ما نیست.
فرمایند: از منظر اول، قول لغوي حجت نیسـت. امـا اگـر     ایشان با طرح این دو نگاه می

را  کننـد و آن  از منظر دوم بنگریم، حجت است و عقال به قول لغوي اعتماد می قول لغوي را
  ).115: 3، ج 1405دانند (صدر،  حجت می

مرحوم مظفر ضمن طرح ادلۀ مذکور و نقد و رد آنها، در نهایت قول لغوي را با دلیـل   .2
اقـوال  کنـد، اکثـر    کند. ایشان در ابتدا عنوان مـی  دیگري غیر از ادلۀ ذکرشده، قبول می

ها بالاعتبار است، زیرا آنها به وضع الفاظ توجهی ندارند و تنها دغدغۀ آنها ذکـر   لغوي
، ج 1389معانی استعمالی است، بدون توجه به تمییز معانی حقیقی از مجازي (مظفر، 

140:2.(  
فرماید: دلیل سـیرة   کند، سپس می در ادامه، اجماع را به همان شیوة مرحوم آخوند رد می

شود مگر با یکی از سه شرط ذیل که همـۀ آن شـرایط غیرآمـاده اسـت      اصل نمیعقال ح
  ).142:2، ج 1389(مظفر، 
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مسلک شدن با عقل نباشد تـا اینکـه بتواننـد     شرط اول: اینکه مانعی براي شارع براي هم
وسیلۀ آن کشف شود. مثل خبر واحد ثقه کـه   ترتیب عمل شارع به مسلک شوند و به این هم

  شود. مسلک است. این شرط نیز منتفی محسوب می عمل به آنها، با عقال هم شارع نیز در
مسلک عقال نبود، پس باید جریان سـیرة   شرط دوم: اگر طبق شرط اول نشد و شارع هم

  توان به آن عمل کرد. عملیه در منظر شارع صورت پذیرد و اگر شارع ردعی نداشت، می
  تفی است.این مسئله هم در مورد اهل خبره در لغت من

شرط سوم: اگر دو شرط قبول نشد، پس باید دلیل خاصی بر رضایت شـارع بـراي ایـن    
  سیرة علمیۀ عقال وجود داشته باشد.

در مورد این شرط هم باید گفت در این بحث، دلیل خاصی براي اثبات آن نیست. تـازه  
عقلـی، قائـل بـه     اینکه دلیل قطعی بر نهی از اتباع ظن وجود دارد. در پایان ایشان بـا دلیـل  

  حجیت قول لغوي هستند.
گوید: عقل، حکم به وجوب رجوع جاهل به عـالم    مرحوم مظفر در تشریح این دلیل می

کند، زیـرا ایـن حکـم     حکم عقل، شارع نیز به آن عمل میدلیل   کند و در چنین جایی، به می
کی از عقالسـت،  عقل، از آراي محموده خواهد بود که آراي عقال بر آن است و شارع نیز ی

مثل رجوع عامی به مجتهد. تنها تفاوت آنها این است که در اجتهـاد و تقلیـد، چنـد شـرط     
دلیل خاص) وجود دارد، ولی در قول لغوي این شروط وجود ندارنـد   دیگر مثل عدالت (به

  ).142:2، ج 1389(مظفر، 
  گوید: مؤلف در نهایت پس از ذکر این دلیل می

فی اثبات حجیۀ قول اللغوي ولم أجد الی االن ما یقدح به هذا الوجه اقرب الوجوه 
  ).145: 2، ج 1389(مظفر، 

ترین وجه براي ثابت کردن حجیـت قـول لغـوي اسـت و      (وجه مزبور نزدیک
  تاکنون ندیدم که در این دلیل، خدشه وارد شود).

ضمن توجه نکردن به رد ادلۀ حجیت قـول   االصول حقائقمرحوم حکیم نیز در کتاب  .3
  وي آورده است:  لغ
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کند و همچنانکه براي قبول یک روایت، ثقه  قول لغوي با خبر راوي حدیث تفاوتی نمی
توان به قول او احتجاج کـرد و در   بودن شرط بود، در قول لغوي نیز اگر راوي ثقه باشد، می

، ج 1408(حکیم،  شدنی است چنین شرایطی، لغوي، ناظر بر واقعیات زبان عربی و احتجاج
2 :98.(  
در ابتدا ضمن طرح نظریۀ خبرویت قول لغـوي و   المحاضراتمرحوم محقق داماد در  .4

  فرماید: گونه می جواب مرحوم آخوند به مسئله، این
اوالً: رجوع به اهل خبره در هر صنعتی وجود دارد، هرچند که در این مراجعه، اطمینـان  

  به درست بودن نظر آن خبره وجود نداشته باشد.
خبیر به وضع الفاظ است و این خبرویت مختص موارد اسـتعمال نیسـت و    ثانیاً: لغوي

تواند در کنار معانی استعمالی، تمـامی معـانی حقیقـی را     اگر لغوي تالش بیشتري بکند، می
تواند با این خبرویت، بـه معـانی    نیز تشخیص دهد و ذکر کند؛ پس لغوي، خبره است و می

  حقیقی نیز دست یابد.
گیریم قول لغوي حجـت اسـت،    گوید: پس نتیجه می ان نتیجۀ بحث میعنو و در آخر به

  ).107: 2، ج 1382هرچند قولش مصاب به واقع نباشد (محقق داماد، 
شده برحجیت قول لغوي و رد آنها، دلیل  اهللا گلپایگانی ضمن بررسی اقامه مرحوم آیت .5

کنـد.   د عمـل مـی  دیگري بر حجیت قول لغوي اقامه و البته نسبت به قبول آن، با تردی
فرمایند: استنباط احکام شرعی بر مجتهد واجب است و این استنباط ممکـن   ایشان می

نیست مگر با رجوع به قول لغوي، چرا که براي تشخیص معانی الفاظ بایـد بـه قـول    
  ).62: 2، ج 1413لغوي مراجعه کرد (گلپایگانی، 

سـیار جالـب اسـت و از توجـه     اهللا سبحانی بیانی دارند که ب از دیگر معاصران نیز آیت .6
  میدانی ایشان به مسئله نشان دارد:

و العجب ان هؤالء االعاظم مع اتفاقهم علی عدم حجیۀ قول اللغوي فی هذا الباب «
تراهم یعملون علی خالف ذلک فی الکتب الفقهیه، کانهم نسوا فی الفقـه مـا ذکـروه    

   )؛181: 3، ج 1415(سبحانی، » فی االصول
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که همۀ آنها اتفاق نظـر   از بزرگان (فقها و اصولیون) در حالی کنم و تعجب می«
هاي فقهی ـ  شود که ـ در کتاب دارند بر عدم حجیت قول لغوي، اما مشاهده می

کنند. انگار که این بزرگان آن موقع که  برخالف نظرشان، به قول لغوي عمل می
  ».کنند هاي خود در اصول را فراموش می در فقه هستند، گفته

شان با طرح این استفهام، معتقد است که علماي اصولی به حجیت قول لغـوي اعتقـاد   ای
  کنند. گونه عمل نمی کنند ولی در اظهارنظرهایشان این دارند و به آن عمل می

آمده است. مرحوم نجفـی از   وقایۀ االذهانبیان جالبی شبیه آنچه گذشت در کتاب  .7
یشان فرمودنـد: آیـا خلیـل کـه در     کند که ا عالمه شیخ محمد حسن قدیري نقل می

زبان عربی و در صرف و نحو و اشعار عرب صـاحب نظـر بـوده، خبـره نیسـت و      
خبرویت او در لغت پذیرفتنی نیست، ولی رازي در صنعت طب خبره است؟! پس 

  ).20: 1413خبره بودن در علم چه مفهومی دارد!؟ (نجفی اصفهانی، 
م روحانی نیز با وجود مخالفت بـا حجیـت   البته باید توجه داشت کسانی همچون مرحو

انـد و نسـبت بـه عـدم      قول لغوي، نسبت به برخی ادلۀ مخالفـان روي خـوبی نشـان نـداده    
دانند، هرچند در نهایت با ادلۀ دیگري  خبرویت لغوي نظر موافق ندارند و لغوي را خبره می

  ).175: 4، ج 1382دانند (روحانی،  قول لغوي را حجت نمی
داند  ی مازندرانی نیز حصول اطمینان را براي حجیت قول لغوي کافی میهمچنین صالح

  ).216: 3، ج 1424(صالحی مازندرانی، 
  بندي نهایی و نقد و بررسی نظرها در مورد حجیت قول لغوي جمع

ترین نکات مرتبط با بحث و نظر اصـولیون در برخـورد    اي از مهم آنچه گذشت خالصه
ست، نظرهایی کامالً متفاوت کـه در برخـی مـوارد احسـاس     با اعتبار و حجیت قول لغوي ا

  نگاري است. شود، ناشی از عدم توجه نسبت به تاریخ لغت می
باید گفت نسبت به دلیل اجماع، همرأي دیگر مخالفان حجیت  گرفته اما با بررسی انجام

بتـه بـا   کننده و شاهدي قوي براي اجماع ادعاشـده پیـدا کـنم. ال    هستم و نتوانستم دلیل قانع
  توجه به وجود دیگر ادله، به بررسی این دلیل نیازي نیست.
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آنچه مشخص است اینکه نظر موافقان و مخالفان حجیت، بر محـور یـک دلیـل اصـلی     
  چرخد و آن سیرة عقال در عمل به نظر اهل خبره است. می

ان نگـار  هاي لغوي و لغـت  با توجه به آنچه گفته شد و دیگر نکاتی که از تاریخچۀ کتاب
منظور فراهم کردن بستر براي قبـول حجیـت قـول لغـوي      دست آمده است، نکات ذیل به به

  شود: ذکر می
الف) براي اثبات خبرویت شخص در یک صنعت، باید تعریفی از خبرویت ارائه شـود.  

ها در لغت نقل شـد، صـرفاً منحصـر     اصولیون نسبت به خبرویت لغوي هاي آنچه از اشکال
انـد و چـون بـین معـانی حقیقـی و       ها تنها به معانی اسـتعمالی پرداختـه   بود در اینکه لغوي

  ).143: 3، ج 1414استعمالی تمییز ندادند، پس خبره نیستند (محقق نایینی، 
  حال باید این سؤال را مطرح کرد که آیا این نوع بیان صائب است؟

) البتـه  20: 1413آنچه از عالمه قدیري نقل شد، مطلب دقیقی است (نجفـی اصـفهانی،   
گـوییم کـه بـه مقایسـه نیـازي       ایشان بین رازي و خلیل مقایسه کرد، اما ما در این مقام مـی 

کردند که معـانی حقیقـی را از مجـازي     ها اعالم می توان مطمئن بود که اگر لغوي نیست. می
ز دلیل اینکه تعریف درستی ا شد! چرا؟ به اند، دوباره این اشکال به آنها وارد می تفکیک کرده

  نیز مطرح نشده بود.» لغوي«ارائه نشده است، چنانکه تعریف کاملی از » خبرویت در لغت«
طور کلی از شخص خبره یا خبیر، تعریف مشخصی ارائه نشده است، لذا با استفاده از  به

  کنیم. آنچه در لغت آمده است، در این باب تعریفی پیشنهاد می
) یعنـی  285: 4، ج 1981بـن احمـد،    (خلیـل » ألمرالخَبِیرُ: العالم بـا «در لغت آمده است:  

  کسی که به کار (کار مشخصی) عالم است و به آن آگاهی دارد.
پس شخص خبره در یک فن، شخصی را گویند که نسبت به همـۀ مسـائل پیرامـون آن    

  فن مطلع باشد و آگاهی او مورد تأیید علمی یا مورد تأیید عموم اهل آن فن باشد.
شود که خبیر در لغت کسی را گویند که با کالم عربـی کـامالً    وشن میبا این توضیح، ر
را بفمهد، بر ادبیات و بالغت آن مسـلط باشـد و    را بشناسد، کلمات آن  آشنا باشد، لغات آن

  بر اساس نیاز مخاطبان دست به ارائۀ خدمات تألیف و تدوین کتاب و معجم بزند.
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نویسد، خطابه داشته باشد و ... و شـاید  رسانی کند و کتاب ب خبیر، ممکن است خدمات
این کار را انجام ندهد. همچنانکه کسی که خبیر در طب است، ممکن است عمـل جراحـی   
کند، داروخانه باز کند ... و خبره بودن خود را به رخ دیگران بکشد و شاید در خانـه بمانـد   

صـورت   هد. در ایـن و کاري نکند و هیچ کاري که سبب اعتماد به خبرویتش شود، انجام ند
  رود؟ آیا خبرویت طبیب زیر سؤال می

اما در بحث خبرویت لغوي، اگر بر اساس تعریف مشخصی، خبرویت کسی تأیید شـد،  
او استناد کرد. وقتی خبرویت خلیل، ابـوعمرو، جـوهري،     رسانی دیگر نباید به نوع خدمات

هایشان ذکر کردند، این کار  تابازهري و.... تأیید شد، اگر آنها فقط معانی استعمالی را در ک
رسانی، خبرویت آنهـا را زیـر    توان با این نوع خدمات کند و نمی خبرویت آنها را نقض نمی
  نشینی یک طبیب، خبرویتش را نقض کرد. توان با خانه سؤال برد، همچنانکه نمی

ی خورند و باید معـانی حقیقـ   ممکن است گفته شود که معانی استعمالی به درد ما نمی 
شدند (البته این اول کالم است) تا بتوان به آن استناد کرد. این حرف شاید منطقی  ذکر می

  نیست. باشد، اما ذکر معانی استعمالی دلیلی بر عدم خبرویت 
گوینـد:   ب) یک اشکال صغروي دیگر به مخالفان خبرویت لغوي وارد اسـت. آنهـا مـی   

  ن نیز اول کالم است.کند و ای شخص لغوي، معانی استعمالی را بیان می
باید دید منظور ایشان از معناي حقیقی چیست؟ آیا منظور آنها از معانی حقیقی، اصـول  

  ذکر کرده یا چیزي غیر از آن است؟ اللغۀ مقاییسفارس در  معانی است که ابن
تـوان تـا    کنید، می را در کالم عرب بررسی می» مولی«آنچه مسلّم است وقتی شما کلمۀ 

  آن تعمق کرد:   سه مرحله در
شـود و   مرحلۀ اول بررسی آن بر اساس اشتقاق کبیر است که درآن به مـاده توجـه نمـی   

  توجه خواهد شد.» یاء«و » الم«، »واو«حروف 
شـود، کـاري کـه تنهـا توسـط       در مرحلۀ دوم اصول معنایی ماده مورد نظر بررسـی مـی  

  صورت پذیرفته است. اللغه مقاییسفارس در  ابن
پـردازیم و بررسـی    شده بـراي ایـن واژه مـی    ایی به بررسی معانی استعمالدر مرحلۀ نه 



  439 لغت عرب  یخبا استناد به تار »يقول لغو یتحج«اثبات 

هاي مختلف چـه معـانی داشـته اسـت، حـال ایـن معـانی         کنیم که این واژه در استعمال می
  استعمالی شاید حقیقی باشند یا غیرحقیقی.

  دانید؟ سؤال اینجاست باألخره کدام معنا را حقیقی می
اي کـه بسـیاري از    ساس اشتقاق کبیر است؟ قاعـده آیا منظورتان معناي حروف بر ا .1

  کاري ندارد.» مولی«را قبول ندارند و اصوالً با معناي کلمۀ  علما آن 
» ولـی «آیا معناي اصلی این مـاده را مـد نظـر داریـد، معنـایی کـه بـه ریشـۀ مـادة           .2

که ما باید معناي  یکی از مشتقات آن ماده است، در حالی» مولی«گردد و کلمۀ  برمی
  را بیابیم؟» مولی«اژة و

آمده است که هـر  » مولی«بینیم دوازده معنا براي واژة  در ادامه اگر بررسی کنیم، می .3
  اند. آیا همۀ این معانی را معناي حقیقی بدانیم؟ یک در یک جا استعمال شده

« یک ازآن سه محور، معانی استعمالی و کدام یک معانی حقیقـی بـراي واژة    سؤال: کدام
  .است» مولی

جواب روشن است. قسمت یک و دو مربوط به معناي واژه نیست و عمـالً بـه مـاده و    
  حروف کلمه توجه دارند و در واقع این دو، معناساز هستند و نه اینکه خود، معنا باشند.

اما در قست سوم شاید همـۀ آن دوازده معنـا، حقیقـی باشـند، ولـی هـر یـک در یـک         
کنـد،   د. پس لغوي عمالً معانی حقیقی را ذکر مـی استعمال خاص معناي خاص خود را دارن

  چرا که معانی حقیقی در واقع همان معانی استعمالی هستند.
پس استناد مخالفان حجیت قول لغوي به این صـغري کـه لغـوي بـه معـانی اسـتعمالی       

پردازد، پذیرفتنی نیست و عمالً صغراي دلیل (دلیل عدم خبرویت) نیز با خدشـۀ جـدي    می
  شود. یرو م به رو

نگار در  البته در این زمینه باید توجه داشت که باید بین عملکرد لغوي با عملکرد غریب
شرح واژگان تفاوت قائل شد. متأسفانه در این زمینه ضعف جدي در عرصۀ علوم اسـالمی  

البحـرین   مجمـع وجود دارد و آن عدم تفکیک این دو مقوله از یکدیگر است. چنانکه کتاب 
هـاي لغـوي قـرار     عنـوان کتـاب   ازهـري بـه  اللغـۀ   تهذیبحتی در کنار کتاب را را بهطریحی 
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صرفاً به بررسی معـانی کلمـاتی کـه در قـرآن کـریم و      البحرین  مجمع که دهند. در حالی می
شـود،   احادیث شریفه آمده، پرداخته است و بیشتر به بررسی معانی اسـتعمالی مشـغول مـی   

کند که در استعماالت متعـدد   نی حقیقی بررسی میها را بر اساس معا ولی معاجم لغت، واژه
  آمده است.

اثیر و ... (صاحبان غرائـب) اسـتناد    آري اگر مخالفان خبرویت لغوي به امثال راغب، ابن
ها هستند  کردند، ممکن بود صغراي آنها کمتر خدشه ببیند، اما مخاطب اصلی آنها، لغوي می

  نگاران. نه بیان غریب
ت، سیرة علما و دیگري انسداد صغیر بـود کـه مخالفـان حجیـت،     هـ) یکی از ادلۀ حجی

این دو را نیز مورد حمله قرار دادند. اگر نخواهیم در یک بیان کوتاه این دو دلیل را نیز احیا 
ها پس از اسالم هنوز علماي اسالم کلمـات قـرآن    شود که سال کنیم، باید بگوییم: سؤال می

کننـد و روشـن اسـت کـه بـراي فهـم        آن اجتهاد می کریم و احادیث را بررسی و بر اساس
  هاي لغوي گذشتگان ندارند. اي جز استفاده از سرمایه بسیاري از کلمات چاره

کننـد؟ آیـا چیـزي غیـر از      حال سؤال اینجاست که این بزرگان بر چه مطالبی تکیه مـی 
، آیـا یکـی از   تـر بنگـریم   هاست؟ یا اگر واقع بینانـه  همین منابع لغوي و کالم و اقوال لغوي

  ها نیست؟  ترین منابع آنها، اقوال لغوي اصلی
کنند، بلکه با  اگر جواب مثبت باشد، اما اشکال شود که علما به منابع لغوي احتجاج نمی

آیـد کـه در مـوارد     رسند، آن وقـت سـؤال دیگـري پـیش مـی      بررسی اقوال آنها به قطع می
کنند، آیا این  به نظر یک لغوي استناد می شود که آنها در موارد اختالفی متعددي مشاهده می

  مطلب از باب قطع است یا اعتماد یا احتجاج؟
از » قـول لغـوي  «و جدا کردن » لغوي«با آنچه گفته شد و پس از مشخص شدن تعریف 

ترین و اولین دلیـل،   شود: مهم اجتهادات لغوي؛ حجیت قول لغوي از دو راه اصلی ثابت می
و دلیل دوم که توسط برخی اصولیون نیز پذیرفته » نگاري عرب غتبودن تاریخ ل ساز اعتماد«

اثبات خبرویت لغـوي در شـرح لغـات    «شده است و ما با بیان جدیدي آن را عنوان کردیم 
    است.» عربی
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