اﻟﻔﺎﯾﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾ ﺐ اﻟ ﺤﺪﯾ ﺚ )ﮐﺘﺎ ب(

»اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ زﻣﺨﺸﺮی  ،ﺧﻼﺻﮫای از ﺗﻼش ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ از ﻗﺮن دوم ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﻮﻟﻒ ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب
 - ٣ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا
 - ٣.١ﺟﻠﺪ اول
 - ۴وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب در واﻗﻊ ﺷﺮح اﻟﻔﺎظ ﻏﺮﯾﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺖ رواﯾﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻒ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﮫ ﮐﺘﺐ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ را ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻧﮕﯿﺰه اش از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﮔﺮﭼﮫ آﺛﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه وﻟﯽ اﺛﺮی ﮐﮫ از ﺣﯿﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮ ،و از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب در ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﺮﯾﺐ از اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ذﯾﻞ ھﺮ ﺣﺮف ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ،
ﺑﺎب ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎﺑﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮف ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ذﯾﻞ ﺣﺮف ھﻤﺰه ﺑﺎﺑﮭﺎی ھﻤﺰه ﻣﻊ اﻟﺒﺎء ،ھﻤﺰه ﻣﻊ اﻟﺘﺎء ،ھﻤﺰه ﻣﻊ اﻟﺜﺎء و ...ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
] [١اﻟﻔﺎﯾﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ،زﻣﺨﺸﺮی،ج،١ص.۵
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻘﻂ در ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ و ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎﺋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﺣﺮف ﺳﻮم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼ »ﻋﻠﻮ« را ﻗﺒﻞ از »ﻋﻠﻢ« و
»اﮐﻞ« را ﻗﺒﻞ از »اﮐﺪ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺷﻌﺎر  ،آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا

← ﺟﻠﺪ اول
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﮫای از ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب و روش ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در اداﻣﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ﻣﻮﻟﻒ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎﻟﯿﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
] [٢اﻟﻔﺎﯾﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ،زﻣﺨﺸﺮی،ج،١ص.٣
در اداﻣﮫ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺠﻠﺪات ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ واژﮔﺎن ﺗﻌﺪادی از ﺣﺮوف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﺧﺮ ﻣﺠﻠﺪ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺗﻤﮫای ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻒ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب را اواﺋﻞ ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ  ،ﺳﺎل  ۵۶٠اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم ﻧﯿﺰ ﺣﺎوی ﻓﮭﺎرس ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺦ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ،و آدرس رواﯾﺎت و اﺷﻌﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﮭﺎرس آﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺚ )ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﻮﻟﯽ( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠّﻢ  ،آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﮫ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،اﻟﻔﺎظ ،اﻋﻼم ،ﻗﺒﺎﺋﻞ و ﺟﻤﺎﻋﺎت ،اﻣﺎﮐﻦ ،اﻣﺜﺎل ،ﻗﺎﻓﯿﮫھﺎ ،ارﺟﺎز )رﺟﺰھﺎ و اﺑﯿﺎت ﺣﻤﺎﺳﯽ(،
اﺑﯿﺎت ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت در ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١اﻟﻔﺎﯾﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ،زﻣﺨﺸﺮی،ج،١ص.۵
 ↑ .٢اﻟﻔﺎﯾﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ،زﻣﺨﺸﺮی،ج،١ص.٣

ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
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