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گزاريــسپاس

بي در مدت انجام این پژوھش ، از راھنمایي و كمكھاي
دریغ اساتید و دوستان عزیزم برخوردار بودم كھ وظیفھ 
خود مي دانم در اینجا مراتب قدرداني و سپاس خود را از 

:ابراز نمایمآنان

جناب آقاي دكتر سّید مصطفي عـــــــاصي، مدیر محترم 
گروه زبانشناسی پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات 

واره در كنارم فرھنــگي، بھ عنوان استاد راھنما، ھم
بودند و با گشاده رویي و حسن نیت تمام، نگرانیھایي را 
كھ بھ واسطھ طوالني شدن زمان انجام این پژوھش در دل 
داشتم، رفع نمودند و  ھیچ پرسشي را بي پاسخ نگذاشتند. 
اگر كرامت انساني و دانش تخصصي ایشان مشمول حالم نمي 

شد، انجام این كار، بسي دشوار بود.
فـــــرزاد عبدالحسیناد ارجمند جناب آقاي دكتراست

از گروه ادبیات فارسي پژوھشگاه ، بھ عنوان مشاور 
پژوھش ، یاریم نمودند كھ از این بابت، وامدار 

محبتھایشان ھستم و بھ صد بار و بیش سپاسگزار.
دكتر ایران كلبـــاسي سركار خانم ،از استاد عزیزم

ا پذیرا شدند. بدون شك، ممنونم كھ داوري این تحقیق ر
در این مورد نیز ھمچون دوران تحصیل، از لطف طبع و حسن 

نظر این بزرگوار برخوردار بوده ام.
ایھ بسي افتخار و مباھات است كھ استاد ارجمند و م

گرانمایھ جناب آقاي بھاءالدین خرمشاھي نیز داوري این 
ر پژوھش را پذیرا شدند و بر من منت گذاشتند تا در كنا

تمام مشغلھ ھاي تحقیقي و فرھنگي خود، ارزشگذار شایستھ 
این اثر باشند.   

در لحظھ بھ لحظھ انجام این پژوھش، از پشتیبانیھا، 
دكتر -ھمدلیھا و حمایتھاي فكري و علمي پدر بزرگوارم 

،كھ وجود نازنینشبھره مند بوده ام- محمود سرمدى 
مھرش بوسھ مي بر دستان پرھمواره جانم را آرامش است.

كھ پدري چون او دارم.بالمبر خود ميو زنم
در تبــّحر دوست عزیز و نكتھ سنجم، سّید محسن موسوي،

كتابشـــناسي، در انجام این كار، مشكل گشاِي من بود. 
وظیفھ خود مي دانم تا مراتب تشكرم را از او بیان كنم.
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، در تمام مدت تحصیل و انجام این پژوھش، دلسوزیھا 
و بر توشھ راھم بود،فداكاریھا و محبتھاي ھمسر عزیزم

من است تا مھرش را قدر نھم.
مركز مطالعات و تحقیقات ادیان و از مدیر و مسئوالن 

نیز  سپاسگزارم كھ امكان دسترسي بھ تمام بخشھاي مذاھب 
كتابخانھ این مركز را برایم فراھم كردند.

چــــکیده

م) یکی از نخستین ٩٣۴ق/٣٢٢رازی (د.مِ ابوحاتِ 
داعیان اسماعیلیھ در ایران بود. وی کتابی دارد با 

". فی کلمات االسالمیة العربیةةکتاب الزینعنوان " 
این اثر، فرھنگنامھ ای است کھ معنا و ریشھ برخی 
کلماتی را کھ در قرآن، حدیث و مناسک اسالمی آمده 

بر اساس سنتھای،کتاب الزینة، بیان می کند. ستا
قرن چھارم، تألیف شده درفرھنگ نگاریرایجِ 
روشھای شخصی و منحصر بھ فرد ،عالوه بر آن.است

،از جملھ؛ابوحاتم نیز در آن بھ چشم می خورد
بررسی سیر تحول تاریخی معنای واژه ھا و یا ترکیب 

برای رسیدن بھ ،معناییونظریھ ھای مختلفی دستوری
صورت واحد. 

کتاب ه است تا ویژگی ھای تالش شد،در این پژوھش
بیان شود و آن،سبک ارائھ مطالبِ و الزینة

تأثیراتی کھ ابوحاتم از صاحبنظران پیش از خود 
بررسی گردد. ،پذیرفتھ است

مقدمھ و فصل یک تا سھ این پژوھش، بھ معرفی 
ابوحاتم و ارائھ اطالعاتی درباره پیشینة فکری و 
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شیوه کاری و علمی او اختصاص دارد. در فصل چھارم،
تحلیلی وی در شرح معنای کلمات بررسی شده و بھ 

"بھ طور کامل مورد بحث کلمھعنوان نمونھ، مدخل " 
قرار گرفتھ است. فصل پنجم، نگاھی است بھ شیوه 

حاتم و اصول علم اشتقاق و کاربردابوریشھ شناسیِ 
بھ رویکرد ھای ، وی. فصل ششماز دیدگاه،ھای آن

تأثیر آن در شرح مدخلھاي كتابشودستوری ابوحاتم
جایگاه او در ،اختصاص یافتھ است. در این فصل

تاریخ مطالعات دستوری زبان عربی تبیین شده و آرای 
دستوری وی مورد تحلیل و مقایسھ قرار گرفتھ اند. 

فھرست مطالب

سپاسگزاري
دهــــچكی
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پیشگفتار

قرآن و اصطالحات اسالمي، قدمتي بھ واژه پژوھيِ 
یخ جمع آوري و تدوین این وحي نامھ اندازه و تار

آسماني دارد و اصوًال فھم و سپس ترجمھ و تفسیرِ 
.قرآن كریم، سخت بدان نیازمند است

ه پژوھي قرآن كریم را جزو علوم ژقدما، وا
ا نامھا و اصطالحات متعددي قرآني آورده و ب

ب ئنامیده اند، از جملھ: علم مفردات، غرا
مشكالت القرآن، معاني القرآن، مجاز القرآن، 

از صدر اسالم و دوران القرآن و وجوه و نظائر.
نزول وحي، نیاز بھ فھم تركیبات قرآني، انگیزه

ني و آاي بود براي تدوین فرھنگنامھ ھاي قر
اصطالحات اسالمي.

ن ترین واژه نامھ قرآني/ اسالمي، واژه كھ
این واژه نامھ، بھ صورت .نامھ ابن عباس است

پرسش و پاسخ بین نافع بن ازرق و استادش ابن 
زبانشناسان و پس از آن، عباس پدید آمده است.

واژه پژوھان بسیاري، بھ تدوین فرھنگنامھ ھاي 
قرآني یا عمومي ھمت گماشتند كھ در این میان، 

ان سھم بھ سزایي داشتند.ایرانی
واژگان نكتھ شایان توجھ، اینجاست كھ ممارستِ 

پژوھان و فرھنگ نگاران ایراني در تألیف 
عربي ـ عربي یا عربي ـ فارسي گنامھ ھاي نفرھ

كھ بدون شك و بھ و جدي بوده است مستمرچنان 



ي

زبان عربي، دست كم در جرأت مي توان گفت كھ 
نویسي، سخت وامداررزمینھ فرھنگ نگاري و دستو

، برخي از ان است كھ در ادامھــــــایرانیآثار
:مي كنیمآنھا را معرفي 

تاج الّلغھ و صحاح العربیھ، ابونصر اسماعیل - ١
اد فارابي جوھري؛بن حمّ 

في غریب القرآن، محمد بن عزیز التبیان - ٢
سجستاني.

تراجم االعجاز في تفسیر كلمات القرآن، احمد - ٣
حمد غزنوي؛بن م

الترجمان في لغات القرآن، علي بن محمد بن - ۴
رجاني؛علي جُ 

۵ -
سعید عسگري اھوازي؛

۶ -
عسگري اھوازي؛

رر في ترجمان، محمد بن منصور المتحد الدّ - ٧
مروزي؛

رد في القرآن الكریم من رسالھ في ما وُ - ٨
القبائل، ابوعبید قاسم بن سالّم ھروي؛

طراز الّلغھ، سید علي خان مدني شیرازي؛- ٩
العین، خلیل بن احمد فراھیدي؛- ١٠
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غریب القرآن، ابن قتیبھ دینوري؛- ١١
ن و الحدیث، احمد بن آالغریبان غریب القر- ١٢

محمد ھروي؛
القرآن و فھارس المجموع الحدیث في غریبي- ١٣

الحدیث، محمد بن عیسي اصفھاني؛
القاموس المحیط، محمد بن یعقوب فیروزآبادي - ١۴

شیرازي؛
كتاب الّزینھ في كلمات االسالمیھ العربیھ، - ١۵

ابوحاتم رازي؛
فخر الدین مجمع البحرین و مطلع الّنیرین، - ١۶

طریحي؛
مجمل الّلغھ و معجم مقاییس الّلغھ، احمد بن - ١٧

ویني رازي؛فارس قز
مختار الصحاح، زین الدین محمد ابي بكر - ١٨

عبدالقادر شیرازي؛
معاني القرآن، سعید بن مسعده اخفش شیرازي؛- ١٩
المفردات في غریب القرآن، ابوالقاسم حسین - ٢٠

بن محمد راغب اصفھاني؛
وجوه القرآن، محمود بن حسن نیشابوري؛- ٢١
، حسین یمالوجوه و النظائر في القرآن الكر- ٢٢

؛بن محمد دامغاني
؛دامغانيعليبن محمد، الوجوه و النظائر- ٢٣
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كتاب سي و روش شناسيراز میان این آثار، بھ بر
الزینھ ابوحاتم رازي خواھیم پرداخت.



زینۀکتاب الشیوه فرهنگ نگاري ابوحاتم رازي در 
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فصل اول

ات پـــژوهشـــلیک

زندگینامه ابوحاتم رازي 1- 1

کران، از متف، رازيمِمشهور به ابوحاتم)934/ق322د.(احمد بن حمدان بن احمد

سان از ق شنامصنفان و داعیان بزرگ اسماعیلیه در ایران بود. اطالعات ترجمه نویسان و فر

عیت با قطاختالف است و هیچ کدام نمی توانندزندگی و محل تولد و نمو او، اندك و محل 

وانده است که خیثیلَ، او را)164ص،1ج،1996(کنند. ابن حجر عسقالنیبتاثادعاي خود را 

بوحاتم بن عبدان وي را ا)188- 9صص،2006م (ـــــابن ندی. وجه این نسبت روشن نیست

رازي وز قراي ) ا921ص،4،ج1993(به گفته یاقوت حموي، ورسناننانی خوانده است. رس

فویۀ امروزي)پشاپویه (فشاةادوي را ز،)255ص،1371(سمرقند بوده است.خواجه نظام الملک 

شهور نظلی(محبرخی نیز او را با محمد بن ادریس بن منذر دانسته است. ،جایی نزدیک به ري

ند.ارفته م) محدث و رجال شناس نامی ري، اشتباه گ277/890به ابوحاتمِ رازي) (د.

:نین استدالل می کندچاو را اهل مغرب دانسته و )124- 5ص ص،2000(اسفراینی

322- 297:(خالفتمؤسس سلسله فاطمی،المهديزمانی که عبیداهللا"

گروهی ،یه دیلم بروندتا براي تبلیغ به ناحخواستاز داعیان اسماعیلیه ،)م910- 934/ق

، آنانیانکه در مندبه سوي دیلم رهسپار شداز مردم مغرب (مراکش) در پاسخ به او،

."شخصی به نام ابوحاتم بود
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اد به نیز با استن،کتاب الزینهح نسخه هاي خطی نخستین مصح،همدانیالحسین 

ایی رف آشنصبههاسفراینی، ابوحاتم را از جمله مردم مغرب می داند و معتقد است کهمین نظرِ

ی بر سایر بان عربزرتري بلکه اصرار او بر ب؛ان وي را ایرانی دانستنمی تو،ابوحاتم با زبان فارسی

عتراف ضمنی . ابوحاتم ، خود ا)26ص،1ج،1995،(رازيزبانها ، دلیلی است بر عرب بودن وي 

انیان لفظ ایرتطرز و اطالعاتی که از زبان فارسی وشدهدارد که با زبان فارسی پرورده و سرشته

.)64- 5صص،1ج(همان،ستاادعمؤید اینارائه داده ،

ربی زبان عط ابوحاتم را برو تسلّهصحه گذاردنیز بر این نکته )47ص،1985(عشیري

ا آن ب،وانیجاناوو ابوحاتم ازمحسوب می شداز آن رو می داند که عربی، زبان علمی آن روزگار 

ز آن ا.ودبشده حاضرو مدت زیادي در محضر اساتید طراز اول مکتب کوفه پرورش یافته بود

در کارورفته گذشته، کسی که مسئولیت دعوت اسماعیلیه را در نواحی مختلف ایران بر عهده گ

عید ببسیار اشد وخود موفقیتهاي شایان توجهی کسب کرده بود، قاعدتاً می بایست ایرانی بوده ب

ه بتاه ، وکزمانیا بتواند درایران در پیک مذهب نوعربی از مغرب و مبلّغِفردي است که 

یابد. دست گاهی چنان برجستهجای

خود مذهبرا بهمردمهو عامامراُتوانستوداشتبلیغو کالمیشیرینگفتاريابوحاتم

بود کهاو در حديعلمی. مقامداشتدستیو شعر و حدیثلغتدر علمکند. ويجلب

بهاسماعیلیمختلفجوامعمعتقداتمیانو هماهنگیسازشراريخطاها و برقاصالحمأموریت

حمیدالدینبه طوري کهبودند واال قائلاو شأنیبرايدعوتاز لحاظاسماعیلیان.او واگذار شد

المعارف ةدائرجاللی مقدم،(معروفندتسداد طریقبهخواند کهمیکسانیاو را از جملهکرمانی

تا برخاستاسماعیلیهاز مذهبدفاعبهخویشاتبا تألیف. ابوحاتم)307ص،5جگ اسالمی، بزر
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بزرگتریناز ) رااحمد نسفیو محمدبنسجستانیابویعقوب(از یارانشدو تنوويکهجایی

اسماعیلینگدر نشر فرهر ملموسییاثت،کوششهایشاناند کهشمردهدر ایرانپیروان این مذهب 

.استداشتهآنو فلسفه

- نظامگفتهبهرسد کهمی"خلف"به نام شخصیبهایران،در ه اسماعیلیدعوتسابقه

و کاشانقم،ريدر ناحیهرا مأمور دعوتويقداحمیمونبنعبداللّه)253ص،1371(الملک

نیز خلف. احمدبندار دعوت گردید.او عهدهجايهاحمد بپسرش،درگذشتويکرد. چون

بهکهابوحاتمهمراهاز چنديپسکرد و غیاثخویشرا جانشین"غیاث"نامبهشخصی

الوقوعظهور قریبوعده، اما چونپرداختدعوتبود، بهپیوستهاسماعیلیمؤمنانانجمن

عامهناگزیر از چشمو وياو بر گشتندزابود، خلقنشدهو چنیندادهمعینرا در زمانیمهدي

، اما ابوحاتمقرار گرفتخلفاز خاندان"ابوجعفر" نام به عهده شخصیکار برشد. سپسپنهان

ردبپیشرا بهمذهب، امر تبلیغخود کند و با زبردستیرا از آناسماعیلیانریاستتوانست

).256- 7صص(همان،

توجهکوهستانینواحیخود بیشتر بهابوحاتم، در دعوتو از جملههاسماعیلیعاتد

کهبود. نظر آناندار نشدهریشهمردمو در دلپا نگرفتها چندانجدر آناسالمکهمناطقی،داشتند

مسائلگونهدر اینبود کهمردمیشتر متوجهاستاد بودند، بیدینیو مباحثاتخود در جدل

) از (در ایراناسماعیلیداعیاننخستینظاهراً چوناحوالایننداشتند. با همهچندانیمهارت

طبقاتنو پا بهنهضتاینمحلیآورند، رهبراندستبهنتوانستند توفیقیعامهقلوبجلبلحاظ

کسبموفقیتی،و حاکمانتوانند با نفوذ در اشرافمیکهگمان کردندآوردند و رويجامعهباالي
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، 5المعارف بزرگ اسالمی، جةدائر،(جاللی مقدمماندنتیجهبیدر نهایتهمروشکنند، اما این

.)307ص

توجه زیرا،بودابوحاتم،اسماعیلیهدعوتمزبور در سیاستتغییر جهتمهمعامل

خود متمایلمذهبرا بهاز بزرگانبعضیتوانستو، معطوف داشتقومبه سرانخویش را 

و و دیلمانطبرستاندر امور سیاسی،المهديدر عهد عبیداللّهابوحاتمدعوت،. در واقعسازد

اطرافبهر شد، داعیانیدارا عهدهکار دعوتوي.چونداشتخاصتأثیريایراندیگر نقاط

او قرار گرفتند. در حوزه دعوتو اصفهانآذربایجان،،گرگانطبرستان،ريفرستاد و نواحی

را ،علی، احمدبنامیر ريبود، توانستایجاد کردهدر امر دعوتکهمهمیجهتبا تغییرِابوحاتم

.در آوردخویشمذهباو را به)همانجا(لملکانظامگفتهکند و بهخود جلبسويبه

دیلماننیز به، ويرفتاز میاندر ريابوحاتمپشتیبانسیاسیقدرتکههنگامی

مذهبرا بهدیلماناز اهلو نیز گروهی"شیرویهبناسفار"،قبلیسیاستو با تعقیبگریخت

ابوحاتمپسر زیار، موقعیت"مرداویج"گرفتناسفار و قدرتکرد. با برکناريخود متمایل

(جاللی مقدم،کرداو را اجابتدعوت"مرداویج"اند کهگفتهخطر نیفتاد و حتیبهبالفاصله

کرد،تردیدباید ،ريحاکمیا حتّیاسفار یا مرداویجشدنِدر اسماعیلیکهاستاین.حق)همانجا

با دشمنیدر جهت- از اوسیاسیهايو احتماالً استفادهداعییکبهعملآزاديزیرا دادن

.استو آیینکیشغیر از پذیرفتن- انعباسیخالفت



زینۀکتاب الشیوه فرهنگ نگاري ابوحاتم رازي در 

5

رازيبا زکریايمناظره

برخوردار مساعدياز موقعیتنزد مرداویجابوحاتمکهو احتماالً در زمانیدوراندر این

در مکتبکهگرفتصورتدر حضور مرداویجرازيزکریاياو و محمدبنبینبود، مناظراتی

. استايویژهاهمیتبه سهم خود داراي ،داشتبعديبر متفکرانکهريیثأتلحاظزاهاسماعیلی

ةالنبواعالمویشخدر کتابرا،رازيزکریاي خود با و گفتگوهايمناظراتاینشرحابوحاتم

زکریاي از ، نامیکتاب. او در ایناستپرداختهخود در رد وينظریاتشرحو بیشتر بهآورده

دیناما حمیدال؛استاکتفا کردهلحدملفظبه،بدودر اشاراتو فقطمیان نیاوردهبهرازي

او کهنمودهو معلومآشکار ساختهرا وي، هویتستپیروان و ارادتمندان اواز جملهکه،کرمانی

.استبودهزکریا رازيمحمدبن

. دیري نپاییدو طبرستاندر دیلمانو اسماعیلیانابوحاتماقبالستارهدرخشش 

:گویدمی)همانجا(الملکنظام

خواهد کرد و ظهورامامیزوديبهداد کهبشارتمردمبهابوحاتمدر دیلمان"

نیامد، با او مخالفراستگفتار ابوحاتمکردند، اما چونبدو میلاز مردمبسیاري

".فرار شدمجبور بهاو کردند و ويشدند و قصد هالك

در که،مرداویجکهاسترسد، ایننظر میتر بهصحیحفرار ابوحاتمدر مورد علتاما آنچه

کشتار آنانو بهگرفتخشمبر آنان)م933(ق321سالکرد، در میحمایتیلیاناسماع، از آغاز

. زیستیپنهان،ناچاربه،مرگتا هنگامپساز اینابوحاتم؛ لذاپرداخت

احمد نسفیمحمدبنخود ابوعبداللّهکیشهمبا دوستمسائلدر برخیابوحاتم

به رشته بود،آمدهالمحصولدر او کهنظریاترا در اصالحاالصالحکتابوداشتاختالفاتی
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استاد خود، ، در تأیید کتاب، شاگرد نسفیاحمد سجستانیبناسحاق. ابویعقوبتحریر در آورد

با عنوانخویشدر کتابکرمانیکرد و بعدها حمیدالدینتألیفةالنصرنامبهالمحصول، اثري

و آراء ابوحاتمتا میان کوشیدةالنصرو صاحباالصالحصاحبینادالصبینالحکمفیالریاض

نیز از وگهگاهدادهابوحاتمرا بهحق،در بیشتر مواردويلیکنایجاد کند؛موافقتیسجستانی

.)جاهمان(استکردهدفاعسجستانی

آراء ابوحاتم1- 2

نبود، اما بهاز اسماعیلیهنخستشود، ابوحاتمحجر مستفاد میابنگزارشاز کهچنان

از یکیابوحاتمهر حالبه.شداسماعیلیهعاتاز دپیدا کرد و سپسگرایشمذهباین

در زمانیدارد. ويخاصو اعتبارياهمیتو فرقمذاهبو در تاریخاستاین فرقهبزرگان

رخاسماعیلیاندر صفوفبزرگدر مصر ظهور کرد و افتراقیانفاطمیخالفتکهزیستمی

خاص، از اهمیتیاتخاذ کردهموضعیچهدر برابر فاطمیانوياینکهرو دانستنداد. از این

بود. آنانو برايفاطمیاناز سويابوحاتم. بنابر شواهد موجود، دعوتبرخوردار است

. استبارياز ذاتصدور عالممراتبنظر او در باب،ابوحاتمتوجهآراء جالبجملهاز

خلقِ خدا گوید: نخستیندهد، میمی) نسبت(عصادقامامبهکهحدیثیبا استناد بهوي

از آنکهو پیشاستکردهابداعد خویشرا نزکند، آنرا توهمو اگر خداوند چیزياستتوهم

وشودنمیشنیده،نداردو حرکتو رنگوزن،م. توهاستلطافتظاهر شود، در غایت

شود، ولینمیندارد، دیدهو رنگوزن،. حروفاستحروف،دومقِوخلم. نیستمحسوس
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وصفبا حروفکهاستچیزهاییهمه،ومــسقِوخلمد.گردمیجاريو بر زبانشده شنیده

و ،است بر توهمسابق،شوند.خداوندمیوزن و دیدهو دارايو محسوسشوند، ملموسمی

ند و (قدیم) اثدحم، غیرِاستکردهخداوند بدانها تکلمکه. حروفیبر حروفاستسابق،توهم

.همان)(باشندمیاللّهمکالغیر از حروفمحدثحروف

براينوافالطونینظمیبهويآید کهبر میابوحاتماالصالحنظر، از کتاببر اینافزون

) عقلاولآید (مبدعپدید میکهموجودينخستین،نظریهدر این.استبودهقائلجهانمراتب

سازند و را میلطیفعالمِ،و نفسگردد. عقلصادر میانبعاثطریقس بهف، نو از عقلاست

، استصورتو هیولیعالمدر اینمرتبهآید. باالترینمیماديیا عالمکثیفِعالماز آنها پس

و دو مخلوقیگانهاز خالقپستنها آثار تفکرِ آنند. ابوحاتمنیستند، بلکهاز نفسدو منبعثاین

یا افراد؛ دوماستنفسحاالتوآناستوهمیصرفاً آنکه: اولاستقائلمادهنوعسه، بهولا

آنها شوند و از اختالطمیحادثچهار طبعاز ترکیبکهامهاتیا عناصر ؛ سومچهار طبع

.(همان)آیندپدید میچهارگانهجوهرهاي

"ینه الزکتاب"دربارة 3-1

این ي باشد.م راز، شاید مهم ترین اثر ابوحاتۀالعربیۀاالسالمیفی الکلماتالزینۀکتاب 

شه ی و ریغیر منظم در شرح اصطالحات اسالم، کتاب، فرهنگنامه اي است به لحاظ الفبایی

شناسی آنها . 

گ مؤلف در این اثر ، نامها و اصطالحات به کار رفته در زبان قرآن ، حدیث و فرهن

اسالمی را شرح می دهد و سیر تحول و تطور و مفاد آنها را در عصر جاهلی بیان می کند . او با 
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ارتباط و ،آنهاواژگانیِولِلمی کوشد ما بین الفاظ و مدتکیه بر مکتب لغوي و ادبی اشتقاقیان ،

برخی ، به گونه اي است که ،مناسبتی بیابد همت او در ریشه شناسی و توضیح مفاهیم واژگان

این کتاب را نه صرفاً یک فرهنگ توصیفی ، بلکه معجمی براي اصطالحات دینی تلقی کرده اند . 

از این رو ، بیشتر پژوهشگران ، این اثر را معتبر و به خاطر اصالت و قدمت آن ، بهترین مرجع 

ي ، بر شرح الفاظ دانسته اند ، به گونه اي که استناد برخی از نویسندگان و علماي پس از و

.)8- 9،صص1،ج1995رازي،(وثاقت آن افزوده است

اتمِابوح"عبیرتبه اندازه اي بود که سیوطی در وصف او،اثربه واسطه اینشهرت ابوحاتم 

[غیر یر اصیلِه هاي غرا به عنوان مرجعی در کار بررسی واژالزینۀکتابرا به کار برده و "ويلغَُ

.)23صهمان،بر شمرده است (،] قرآنعربیِ

ا اشارهست ، بانوشته الزینۀکتابدکتر ابراهیم انیس ، در مقدمه اي که بر نسخۀ چاپی

به اهمیت بخش مربوط به واژه هاي اسالمی و معانی آنها می گوید :

صدهارچرآنها در این کتاب آمده،حدود عبیکه شرح و ته هاییشمار واژ"

ین اشرح م زمانی اش، بهترین مرجعاین اثر به دلیل اصیل بودن بحث و تقد. تاست

.)8- 9صصهمان،واژه ها به شمار می آید (

ویکردکه رهمدانی ، ضمن تأکید برگفته هاي ابراهیم انیس ، معتقد استالدکتر حسین 

صریحتوي.ستشناسی ، بهترین شیوه شناخت واژه هاي دخیل در زبان عربی اواژهدر ابوحاتم 

:می کند
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و هاي ت و گامهاي موجود در قرآن و واژه هایی را که در گفمؤلف ، برخی از ن"

ت و ف جاهلیر عرمسلمانان رایج هستند، گرده آورده و با بیان معنا و مفهوم آنها د

م هرعصر اسالمی، به اشعار معروف عرب اشاره می کند. وي ضمن بیان مفهو

"ران را یادآور شده استــادباي عرب زبان و مفسنقل قولهايکلمه،

.)20- 21، صص1382آقانوري،(

آنتوان، در سه بخش به رشته تحریر در آمده است : بخش نخست، که میالزینۀکتاب

ات کلماتدرباره معانی اسمها و مشتقباحثی است مشامل را مقدمه مؤلف بر کتاب دانست،

شرح بدیننها آکه عنوان بعضی از وي، این بخش را در چند فصل دسته بندي کردهقرآن.عربیِ

اد بودنم و زیدنیا، کامل بودن حروف زبان عربی، کي است: برتري زبان عربی بر سایر زبانها

غت ربی، بالان عقانون زبمقَوِّمات زبان عربی و ساختار ریاضی آن،حروف در زبانهاي مختلف،

عثت از ببلربی قعربی، نحو و اعراب، معناي عروض، شعر عرب و دیوانهاي شعرا، امتیازات شعر ع

انه هايترین،فراگیري زبان و شعر هاي نخستاسالم،هنگام پیدایش، شعر و شاعري (ص)پیامبر

ي اشیا ، نامهااوندخدء حسنايامکهن فارسی، تفاوت شعر و آوا، نامهاي اسالمی و معانی آنها، اس

، (ع)اهیمانی ابرریسزبانپیدایش نامها در دوران پیامبر،و معانی آن، نامهاي غیر عربی در قرآن،

ن ن به زباپیشگام سخن گفتدر یمن، اسماعیل(ع)توسط اسماعیلعربی چگونگی فراگیري زبان 

قرآن .زبانریش قو زبان عربی،

آغاز می شود و با "آنچه درباره بسم اهللا الرحمن الرحیم گفته اند"بخش دوم کتاب با 

ه می شود. سپس ، معنا و ریشه شناسی تبیین اسماي الهی در قرآن و معانی آنها، پی گرفت

ضا، دنیا و آخرت، قلم، لوح، ق: عبارت اند ازمی آید که آناسالمی در ادامهو اصطالحاتمفاهیم
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، جهنم و نانس، شیطان و صفاتش، ابلیس، بهشت و ویژگیهاي آکرسی، عرش، مالئکه، جن و

زر و قیامت.ثم و وِا،قاب و عقوبتعویژگیهاي آن، صراط، اعراف و برزخ، ثواب،

رقه و وم فبخش سوم کتاب، مربوط به ملل و نحل اسالمی است و به مباحثی درباره مفه

ب منشعمذهب و نیز بررسی گرایشها و معتقدات مختلفی اختصاص دارد که از فرق اسالمی

شده اند . 

د . دارجود وهندوستان، یمن، عراق و ایران درالزینۀکتابمختلف از ه نسخه خطیِنُ

ه در قاهر1957- 8همدانی ، جلد هاي اول و دوم این کتاب را در سالهاي اهللاحسین بن فیض 

و الغلو،ر خود ه با اثرا همراالزینۀکتابایی ، جلد سومرّاموم السسلّاهللاعبددکترمنتشر کرد و 

سه جلدي آن عهپس از آن، مجمو.م در بغداد منتشر نمود1972ق/1392درسال ،ق الغالیهفرَال

اشد و ببر مبناي نسخه خطی بغداد می ،به چاپ رسید. کتاب مذکورتک جلدي، به صورت 

به حساب می آید.الزینۀکتابظاهراً تنها نسخه چاپ شده

"کتاب الزینه"آثار منتشر شده درباره 4-1

ه پنجاو مفصلی(حدودهمدانی مقدمه عالمانه ال، حسین این اثربراي نسخۀ چاپ شده

،یاي عربر دندصفحه) نگاشته و اطالعات مفیدي درباره واژگان و گرایشهاي زبان شناسی نوین

ی یح کامل، توضهالزینکتاب ارائه داده است. وي ضمن معرفی کامل ابوحاتم و آثار وي، به ویژه 

ده واننیار خدربارة نسخه هاي خطی موجود و نسخه مورد استفاده اش در تصحیح کتاب، در اخت

قرار می دهد. 


