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  ادةْلما َلجنُة

سيئةالر :    ةالدرْكُتو شهرِهاز َظني  

مسؤاْل ُةلَوقاْل ِمسعبِري ،جاماْل ُةعلَّعة إْقامال اْلبُتْفموحَلة إسادام آب  

جمَنامراْلب قسن :  ْكالدُتور عبددِجياْلم  ْغبداداُأل، ياْل اُذَتسمسُة د اعيُكل يَغاللُّفة العبِرية 

  ادام آبَلة إسحوُتْفمال اْلبة إْقاملَّعاْل ُةعامج، َلاميةاإلس عُلوموال

، ةيبِرالع ةَغاللُّ ِمسقد ِباعسماْل اُذَتساُأل، البد إْقمحم ُتورْكالد - 1  : و ترتیبمجع 

  .ادام آبَلإس ةَثيدحاْل اتَغلُّل ُةينَطواْل ُةعامج، اْلاتَغاللُُّةيلُِّك

2 - ْكالدُتور عبددِجياْلم  ْغبداداُأل، ياْل اُذَتسمسُة د اعيُكل يَغاللُّفة 

العبِريموال ةُلوع اإلسةيَلام،جاماْل ُةعلَّعة إْقامال اْلبُتْفموحَلة إسادام آب.  

اِجعم1      : ر - رالداز َظِهينهة شرْكُتو  

 ،ِبيرِم اْلعسَلُة اْلقوؤسمجاماْل ُةعلَّعة إْقامال اْلبُتْفموحَلة إسادام آب.  

2 - ْكالدُتور عبددِجياْلم  ْغبداداُأل، ياْل اُذَتسمسُة د اعيُكل يَغاللُّفة 

العبِريموال ةُلوع اإلسةيَلامج،اماْل ُةعلَّعة إْقامال اْلبُتْفموحَلة إسادام آب  

3 - رْكالدني،ُتوعَفَخر ممحاضر في قَغاللُّ ِمسة العبِريلِّ، ُكةاتَغاللُّ ُةي ،

  .ادام آبَلإس ةَثيدحاْل اتَغلُّل ُةينَطواْل ُةعامجاْل

  : ............خراج اْلَفيناِإل
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 ِبن واِج، لذلك م وُلَغُة النيب العظيِم وُلَغُة الديِن اْلِإسَلاِمِمِريالَك آِنُقراْل ُةَغلُ يه يُةبِرالع غُةاللُّ

ِإن الناس هنا يهَتمون ، َفوفيما يَتعلَّق ِبجمهوِرية باكسَتان اِإلسَلامية. هايمحويها ملَّعَتم أن يلسم لُِّك

 ةِبيراْلع ا ِباللَُّغةآداِبهو ثيداْلحِم وآِن اْلَكِريِم اْلُقرَفهٍر لدٍّ َكِبيا ِإَلى حَنهوبحوي ِباْلِإَضاَفةو ،فِريالش ِويبالن

كِإَلى َذل ، اَليوح يف ةِبيراْلع ِباللَُّغة ثدَل التَّحص22و ىدرًة ُأخيَلامِإسًة وِبيرَلًة عول . َفِإن كَذل

َتتم كَتابُة وَنشر اْلُكُتِب اْلمنهِجية وَغيِر ، وْلعاَلِم اْلِإسَلامياللَُّغَة اْلعرِبيَة بدَأت َتنَتشر في جميِع َأْنحاء ا

  اْلمنهِجية لَتدِريسها وَتعلُّمها. 

ةلَّاماْلع ةعامج نم ةبْكُتواْلُكُتِب اْلم نَلٌة مْلسس وه ُكميدَأي يف يالَّذ َتاباْلكال وِإْقب 

  .اْلمصادِر في اللَُّغة واْلَأدِبَتعِريف اْلمْفُتوحة لمنهِج اْلبَكاُلوِريوس في اللَُّغة اْلعرِبية، والَّتي َتهدف ِإَلى 

ُة في َتشِجيِع وَتعِزيِز اللَُّغة دعو اَ َأن يَتَقبَل هَذا اْلجهد الَّذي َتبُذُله اْلجامعُة اْلمْفُتوحَأ

  اْلعرِبية في اْلِبَلاد. آمني. 

َقيوماْل اءير ضُتوْكالد اُذَتساُأل      

ر)ةعاماْلج سيئ(      
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 هَلى آلعو هَلى َنِبيع َلوةالصو هيلول دمِم اْلحواٍن ِإَلى يسِبِإح مهَتِبع نمو نيعمَأج اِبهحَأصو

:دعا بِن. َأميالد  

   اماد عَلام آبِإس ةحْفُتوال اْلمِإْقب ةلَّاماْلع ةعامج اءِإْنش اءرو افداْلَأه مَأه نم م 1973َكان

والتََّلاُزِم في هدف َتوفيِر ُفرِص الدراسة لُكلِّ من َلم َتسمح َله ُظروف اْلاْقتصاد واْلوظيَفة ِبالتََّفرِغ  

ةعامِض اْلجَغرِوْفًقا لو .اتعاماْلجاِرِس ودي اْلمف ةياسرِل الدوي اْلُفصِر فُضواْلح  ريفَتو وه ةحْفُتواْلم

 دعب نِم عيلالتَّع جهنم دَتمُة َتععامِع، َفاْلجيمْلجْلِم لاْلعو الثََّقاَفة)Distance Learning( َتتَِّبعو ،

ى الطََّلبة مع التَّوِجيهات اللَّاِزمة، َفيُقوم ِإَل والتَّماِريِن الدراسية َثَلاَثَة َأساليٍب، ومنها ِإرساُل اْلُكُتِب

) من قبِل اْلجامعة، وَثانيا Tutorالطََّلبُة ِبَتحليِل التَّماِريِن َتحت ِإشراف مرشد الطََّلبة اْلمعيِن (

ة اْلمَتَخصصين في اْلورشة في وسط اْلَفصِل، وَأخيرا اْلمشارَكُة واستماع  اْلمحاَضرات لْلَأساتَذ

.ةيائهالن اتانحتمْلال ةعامْلجل ةيعِز اْلَفراكراْلم دَأح يف رُضواْلح مهنم ْطَلبي  

 اْلِإسَلامية لُتؤدي دورها في سِبيِل َنشِر اللَُّغة اْلعرِبية وِمعُلوَقد َأْنشَئت ُكلِّيُة اللَُّغة اْلعرِبية واْل

ُأس ديطَتووائدتباْلا نِل ماحرِع اْلميمجَة لياسرالد جاهناْلم َتَضعلو ،َتانساكب افِر َأْطرائس يا فهس ةي

عامي اللُِّإَلى اْلجلِّمعِب مِريِبَتد ما َتُقوا َأنَّهَثُة، َكميداْلح اتاسرالد هِإَلي َلتصا َتوم ءَضو يف ةي َغة

 .َثةيدِج اْلحاهناْلم بسح اتاْلُكلِّياِرِس ودي اْلمف ةِبيراْلع  
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مُة ُتَقدحْفُتوُة اْلمعامْاْلجو ) ةِرِبياْلع اللَُّغة يس فوِريَكاُلواْلب جَنامرب اْلآنBS Arabic َذاهو ،(

" وضع  لمرحَلة اْلبَكاُلوِريوس في اللَُّغة اْلعرِبية وآداِبها، مصادِر في اللَُّغة واْلَأدِباْلكَتاب اْلمعنون بـــ "اْل

يالَّذو هاددِبِإع َقام  نُكلٌّ م ةُكلِّي ،ةِبيراْلع ِم اللَُّغةسق يف داعسَتاُذ اْلمال، اْلُاسد ِإْقبمحم ْكُتورالد

عبداْلمِجيد بْغدادي، منسِق ، والدْكُتوِر اللَُّغات، ِباْلجامعة اْلوَطنية للَُّغات اْلحديَثة ِإسَلام آباد

  اُ َأحسن اْلجزاء.  ماَفجزاه، اْلبرَنامِج

انج نم ةراشباْلم ةايعِإلَّا ِبالر مَلا َتت ةرْثماْلم َلاتاوحاْلم هذُكلَّ ه َأن َقةيقي اْلحِب ف َلةوؤسم

رِم اْلعسالق ،ْكِر ِبياِن ِبُكلِّ الشردجا يمم، َفهواْلَقي اءير ضْكُتوالد َتاذاْلُأس َلةيَفض ةعامِس اْلجيئرو

  واْلامتناِن. 

  

  ْغداديبالدْكُتور عبد اْلمِجيد 

داعسَتاذ اْلمج  /اْلُأسَنامراْلب قسنم  
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 هدموَنحلِّي وُنصع لِّمُنسلوسِهَلى رنيعمَأج ِبهحصو هَلى آلعِم، واٍن  ،اْلَكِريسِبِإح مهَتِبع نمو

  . ِإَلى يوِم الديِن

في اللَُّغة اْلعرِبية  ساْلبَكاُلوِريولمنهِج " مصادِر في اللَُّغة واْلَأدِبم كَتاب "اْلُكامَأم دمُنَق

ِباْلمصدِر واْلمرِجِع واللَُّغة، والتَّعِريف باْلمعاِجِم واْلمصادِر اَألدِبية التَّعِريَفيه ا فدمنوآداِبها، وَق

والن ةيغالِر البادصواْلم ةِريعالش اتْخَتارواْلمةيا، دقيًقْقد اصافيحاًققِّ، م واصَفللم عتضات اليت و

لَتاِبا اْلَذهك .  

 َأن كْكٍلاَألوَلاشِبش دَتمَة َتعيْلماْلع اثحب كبري اِجِع لى اعرِر واْلمادصالعتباِرْلمها جال  ازء

يتجزأ منها؛ وذلك يي إَلِزعا واء اْلى احتهتعاِجِع ِبَطِبيراْلمِر وادصعلى الَكمثر من ي اَناتيوالب اتمُلواَملع

يتُ الَّتم يف َتِهسيزِزع  َطخوات البحث ْلالعموإْث  يرِرْكاء ف البث وَتاحوسيع مه كاِرأْف ديِمْقكه لَتاِرد

وآرائه بصورة مهنيوُتة .م تلك اْلِهسمراجع واملصادر يف ماَلعضايا واْلة الَقجمشالت ِبكٍلْكش 

وُضموعي للوُلول إىل اْلصعمومَتات والنج اْلائةوجرم . 

نوم ا ِح َضأوايزمذا الكتاب: ه  

اْلبَكاُلوِريوس في اللَُّغة اْلعرِبية وآداِبها وما يعادُلها من َأْنواِع طُّلَّاب في مرحَلة ِجعا للمرن يُكون َأ - 1 

 في منهِج هيَئة التَّعليِم اْلعالي ِبِإسَلام ررتالتَّعليِم والدراسة حسب اْلمحَتويات واْلموُضوعات الَّتي ُق

م عَلى يعنيِهَأن يِجدوا منه بعد اْلاْنتهاء من دراسة هَذا اْلكَتاِب ما ، وكسَتان لهذه اْلمرحَلةآباد با
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عواْلم يانعاِجِم اْلمعوم اِجِم اْلَأْلَفاظعم نم ةِبياْلَأدو ةِر اللَُّغِويادصِباْلم فِريِر التَّعادصوم َثةيداِجِم اْلح

ةيْقدوالن ةيَلاغِر اْلبادصواْلم ةِريعالش اتْخَتارِب واْلماَألدو ،عم هذه يف ِهمَلياِجِب عاْلو نم ا َكانم ِرَفة

َلةحراْلم.  

ْلمؤلِّفيِن لُكلٍّ من اْلمصادِر اللَُّغِوية اَتراِجِم معِرَفة ي فنه ما سَتعينوسين َأن ياِردللرِجعا من يُكون َأ - 2

ةِبيواْلَأد .  

3 - وا َله زيَتمم هجنمِح وَلاماْلْلم اتمَقسف تَِّجهي يٍي وعواددِإعِض لاِل اْلَغرصِإيل ةريصَلى بعه .  

مناهِج اْلمؤلفين  التَّعِريف ِباْلمصادِر منالَّتي ُتركِّز عَلى وهِريَة اْلَأساسيَة عُلومات اْلجد َأحاَط اْلمَق - 4

، وَأسباِب َتْأليفها، َتسميتها، وَأهدافها، وخصائصها، وميزاتها، وُطرق وموادهاوَتْقسيمها، فيها، 

ْضِبَط هذه ييد الداِرس عَلى َأن فيُ الَّذي، ووَطبعاتها وشروحهاَكشفها، وَأهميتها، ومصادِرها، 

  ا. ضبًطا جيد اْلمعُلومات

اْلمصدِر عِريف َت، بدءا من لْلمصادِرَكائز ُتعد ر الَّتي وليةاْلكَتاب ِباْلمعاِرف اْلَأا َذم هَتا اهلَذ - 5

ْلوحدة واْلمرِجِع، واْلَفرق بينهما، وَأمهية اَملصادِر في البحث اْلعْلمِي، وَكيفية اْلاْقتباِس منها في ا

ٍس، وكِن َأوب ديعسل ي اللَُّغةِر فادواِجِم اْلَأْلَفاظ من النعِبم فِريَلى، والتَّعِن اْلُأوِل بيْلَخلِن ليَتاِب اْلع

 ،ةديس ابنَكم لحواْلم ،ِرير اْلَأْزهوصنم َاِبيل ِب اللَُّغةيذوَته ،يدياهاْلَفر دمِن َأحالب اللَُّغة ةرهموج

اِرٍس، وَأساِس اْلبَلاَغة للزمْخشِري، وَتاِج دريد، واْلمجمِل لابِن َفاِرٍس، ومعجِم مَقاِييِس اللَُّغة لابِن َف

ريْلفل طيحِس اْلمور، واْلَقامُظونِن مابِب لراِن اْلعسول ،ِريهوْلجل ةِبيراِح اْلعحوص ادي، وَتاِج اللَُّغةوْزآب
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معاِجِم اْلمعاني من كَتاِب التَّعِريف ِب منها ِإَلى رجَتدوانيةاْلعروِس لمرَتَضى الزبيدي في اْلوحدة الثَّ

َفاظ لَقدامَة بِن اْلَأْلَفاظ لابِن السكِّيت، واْلَأْلَفاظ اْلكَتاِبية لْلهمَذاني، وكَتاِب اْلَأْلَفاظ أو جواهِر اْلَأْل

التَّعِريف ِباْلمعاِجِم ذاكرا َغة للثَّعاَلِبي، واْلمَخصِص لابِن سيدة في اْلوحدة الثَّالَثة، جعَفر، وفْقه اللُّ

، واْلمعجِم اْلحديَثة من محيط اْلمحيط لِبْطِرس اْلبسَتاني، واْلمنِجد في اللَُّغة واْلَأعَلاِم لُلويس معُلوف

 .ةاِبعالر ةدحيف اْلو طيساْنَتَقَل  ِإَلى اْلو ُثمالتَّعِر ريفادصاِن ِبميَتاِب اْلباِن وكويَتاِب اْلحك نِب ماْلَأد

، والشعِر والتَّبِييِن واْلبَخَلاء لْلجاحظ في اْلوحدة اْلَخامسة، وكَتاِب اْلَكامِل لْلمبرد، عيوِن اْلَأخباِر

د اْلَفِريد لابِن عبد ربه، وكَتاِب اْلَأمالي لَأِبي علي اْلَقالي والشعراء، وَأدِب اْلَكاتِب لابِن ُقَتيبَة، واْلعْق

  ،ةسادالس ةدحي اْلوف اتيَفَضلواْلم لََّقاتعاْلم نم ةِريعالش اتْخَتارِباْلم فِريَق ِإَلى اْلتَّعَتَطر ُثم

 ،يَفضَِّل الضَّبْلمل ةدحي اْلوف يشاْلُقر دَزي َأِبيِب لراِر اْلععَأش ةرهموج ،يعمْلَأصل اتيعمواْلَأص

ِن الشاب اتْخَتاروم ،ِريجِن الشاب ةاسموح ،ُتِريحاْلب ةاسماٍم، وحَتم َأِبي ةاسموح ،ةاِبعالس ِريج

حي اْلوف ،ةنالثَّام ةى ِإَلى ودَلاٍل اْنَتهه َأِبيِن لَتياعنَتاِب الصك نم ةيْقدوالن ةيَلاغِر اْلبادصِباْلم فِريالتَّع

الطَّائ نيب اَزَنةوواْلم ،يانجراْلج يْلَقاضل يبَتناْلم نيب اَطةسواْلو ،َكِريسِل اْلعَلائَتاِب دوك ،يدْلآمِن ليي

َتْلخيِص اْلمْفَتاِح اْلِإعجاِز لعبد اْلَقاهِر اْلجرجاني، وكَتاِب مْفَتاِح اْلعُلوِم َأو كَتاِب اْلمْفَتاِح للسكَّاكي، و

َلاَغةِم اْلبُلوع يَضاِح فَتاِب اْلِإيوك ،ينِويْلَقزِب .لاْلَأر ةِب وَغاياْلَأد اَنةزوخ ،ينِويْلَقزَة لجابِن حل

 .ِويماْلح  
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6 - و ِض َأنراْلع ميظَضاْقَتَضى َتنُتول ُكلِّع وحدة ع ناِوينٌة وا ُكلِّيمو ،َتهادم ضِّحُتوو ُلهٌة ُتَفصيئزج

 .َلاتيَتْفص نم َتهَتح ِرجدَتن  

7 - َتاِب واْلك شاموه تاءج َقدْلِبه ِبمصلًة لَكمم نم هَليَل عَتما اشةِزييإجنل) ةموُأ َترجرديا)  ةعم

هابرِإع ةروالضُّر يا َتْقَتضاِب مرِإعو ،ةيالماْلِإج اتَطَلحصاْلمو ةِبيراْلع اتدْفرْلمل.  

  .اِبَتكا اْلَذه نم حصُلَتنا ساَذعِرف منَ ، لَكيةايدي الِبف تاِبالك افدأه تاءج وفي اْلكَتاِب - 8

9 - وا جَكماءت أهداف لةَفصاْلم دةحيف ِب الودايُك ةلِّ ودحة َكيَن، لم ِرفعس يا الَّذْقنُأره .  

10 - َتاِبوي اْلكف جاء حيضَلواُخل التَّوَة واْلاصماَقناتشبَة والتَّدِريصواْلمرر واْلمُكلِّ اِجع اد ةايهن يف

ةدحو َكيل ،اِرسالد اِرسمي  اِرَفهعَةاْلميْلمع، ع فَلويتعروى اْلمن اَألصاطة السليَفتاداْل ةد.مِزي  

11 - َتاِب وْلكَفلِرها سَتوحْلميات ،ةايفي الِبديا وضِّحْلمواتعُضودَتح عا.، مهاتْفحص دي  

12 - و دوجا ياَكم ِرسَتاِب َفهْلكلةدحبداية ُكلِّ و ُل  يفاُملَفص ُضوعاتوْلم، اتعُضوواْلم وضِّحي

ع يده في سرعة ِبحيث يسَتطيع الداِرس َأن يَض،وجزئيات ُكلٍّ منها، مع َتحديد مواطنها وصْفحاتها

  عَلى اْلحقيَقة الَّتي يِريد َأن يصَل إَليها.

  الدْكُتور محمد ِإْقبال - 1

ةِبيرالع ِم اللَُّغةسق يف داعسَتاُذ اْلماُألس ةيُكل ،  

اللَُّغات ، لَُّغاتُة ليَطنُة اْلوعاماداْلجَلام آبِإس َثةيداْلح  

2 - يادْغدد بِجياْلم دبر عْكُتوالد  

اْلمساعد في ُكلية اللَُّغة اْلعرِبية واْلعُلوم  اْلُأسَتاُذ

  اْلِإسَلامية، جامعُة اْلعلَّامة ِإْقبال اْلمْفُتوحُة ِإسَلام آباد

10 منويلوم 2020 ي 
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الداِرسين في مرحَلة اْلبَكاُلوِريوس، وما يعادُلها من َأْنواِع التَّعليِم  ىمعِرَفُة ما َكان من اْلواِجِب عَل. 1

سح ةاسرالداد وآب َلامِبِإس يالِم اْلعيلالتَّع َئةيِج ههنم يف ترُقر يالَّت اتعُضوواْلمو اتيَتوحاْلم ب

  لهذه اْلمرحَلة.  باكسَتان

َتعِريف من ، بدءا لْلمصادِر اللَُّغِوية واْلَأدِبيةاْلمعاِرف اْلَأولية الَّتي ُتعد رَكائز التَّعرف على  - 2

  . البحث اْلعْلمِي، وَكيفية اْلاْقتباِس منهااْلمصدِر واْلمرِجِع، واْلَفرق بينهما، وَأمهية اَملصادِر في 

3 - اَطُة اْلمتَتِإح يُلومات الَّتعِبع ا، لَّقهيف نيفلؤِج اْلماهمن ناماِبهحي وَأصانعواْلم اِجِم اْلَأْلَفاظعم

ا، َتسهفياِب َتْألبا، وَأسهادا، وموهميا، وَتْقسهفَكش قا، وُطرهاتزيما، وهصائصا، وخهافدَأها، وهتيم

اهوحرا وشهاتعا، وَطبِرهادصما، وهتيمَأهو .  

4 - اِرفعِباْلم اممتهالَّاْلا ةِريهاَجلوتَتتَ ي لَّقِب عِر اْلَأدادصا، ِبمهيف نيفلؤِج اْلماهمن نا ماِبهحوَأص

مَأها، وهاتزيما، وهصائصا، وخهافدَأها، وهتيما، َتسهفياِب َتْألبا، وَأسهادا، وموهميا، وَتْقسهتي

اهوحرا وشهاتعا، وَطبِرهادصمو.  

اَجلوهِرية الَّتي َتَتعلَّق ِباْلمْخَتارات الشعِرية وَأصحاِبها من مناهِج اْلمؤلفين معاِرف اْلاهتمام ِباْل - 5

هميتها، وَأ فيها، وَتْقسيمها، وموادها، وَأسباِب َتْأليفها، َتسميتها، وَأهدافها، وخصائصها، وميزاتها،

اهوحرا وشهاتعا، وَطبِرهادصمو.  
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6 -  اِرفعِباْلم اممتهِباْلا لَّقَتَتع يالَّت ةِريهاَجلوِراْلمادص  ةيْقدوالن ةيَلاغِج اْلباهمن نا ماِبهحوَأص

هادا، وموهميا، وَتْقسهيف نيفلؤا، اْلمهاتزيما، وهصائصا، وخهافدَأها، وهتيما، َتسهفياِب َتْألبا، وَأس

اهوحرا وشهاتعا، وَطبِرهادصما، وهتيمَأهو.  

7 - رَتع ضُلوماتش اَملعي اهلوامف ةيدة واُألريِزيمًة باإلِجنلجَترم اتَطَلحواُملص .  

  ها عن َطِريقه.تَذكُّر، وُنْطُقهايسهُل لَكي اْلاهتمام ِبِإعراب اْلمعاِرف وَتشكيلِها - 8
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 اْلَوْحَدُة اْْلُْوَل 

(Unit st1) 
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 حممد اقبال .د :مجع و ترتیب 

 عبداجملید بغدادی .د املراجع:
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 5 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ  

 6 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ   

 7 تَ ْعرِْيُف اْلَمْصَدرِ   .1

 7 لُغَةً 1.1

 8 اصْطِلَاحًا 1.2

 8 تَعْرِْيفُ الْمَرْجِعِ  1.3

 9 الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَصْدَرِوالْمَرْجِعِ 1.4

 12 أَهَمِّيَّةُ الْمَصَادِرِ ِفي الَْبحِْث الْعِْلمِيِّ 1.5

 13 الْمَصَادِرِ والْمَرَاجِعِالْاِقْتِبَاسُ مَِن  1.6

 14 تَ ْعرِْيُف اللَُّغةِ   .2

 14 لُغَةً 2.1

 14 اصْطِلَاحًا 2.2

 15 تَعْرِْيفُ َبعْضِ اْلعُلَمَاءِ  2.3

 16 خَصَائِصُ وَوَظَاِئفُ اللُّغَةِ  2.4

 17 اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وأَهَمِّيَتُهَا عِنَْد الُْمسْلِمِيْنَ  2.5
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 20 وَطُرُُق جَمِْعهَا اللُّغَةُ 2.6

 22 أَطْوَارُ اللُّغَةِ اْلعَرَبِيَّةِ  2.7

 23 جَمْعُ اللُّغَةِ والْأَسْبَابُ الَْباعِثَُة َعلَى ذَلِكَ  2.8

 24 نَشْأَةُ الرِّوَايَةِ اللُّغَِويَّةِ  2.9

 24 تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ  2.10

 25 الْقوْمِيَّةِ تَيَقُّظُ النَّزْعَاِت  2.11

 25 الْأَخْذُ عَِن الْأَعْرَابِ  2.12

 26 الرِّحْلَةُ إِلَى البَادِيَةِ  2.13

 28 بَعْضُ ُوجُوِْه نَشَاِط الرُّوَاةِ  2.14

 28 نَشَاطُ الرِّوَايَةِ فِي الْبَصَرَةِ 2.15

 29 نَشَاطُ الرِّوَايَةِ فِْي الْكُوْفَةِ  2.16

 29 جَمْعِ اللُّغَةِ  إِجْمَالُ َمسَْئلَةِ 2.17

 30 جَمْعُ مُفْرَادَاتِ اللُّغَِة الْعَرَبِيَّةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ  2.18

 31 مَرَاحِلُ جَمْعِ اللُّغَةِ  2.19

 32 جَمْعُ وَتَصِْحيْحُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ  2.20

 33 عِلْمُ النَّحْوِ  2.21
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 35 )الْمَوْضُْوعَاتُ(مَعَاجِمُ الْمََعانِيْ  2.22

 35 الرَّسَائِلُ اللُّغَِويَّةُ 2.23

 39 مَعَاجِمُ الْمَوُْضوْعَاتِ الْمَُتعَدِّدَةِ  2.24

 40 الْمَدَارِسُ الْمُعْجَمِيَّةُ وَتطَوُّرُ الْمََناهِجِ  2.25

 44 الْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ ِفيْ ِعلْمِ اللُّغَةِ اْلحَدِيْثِ  2.26

 47 الت َّْوِضْيح واْْلُالَصةُ   .3

 49 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات   .4

 51 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ   .5
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اْلَوْحَدةِ  َعاُرفُ ت َ    
 حَْسبَمَا يَِليْ: الْمَصْدَرِ وَاللُّغَِة سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 تَعِْريُْف الْمَصْدَرِ لُغَةً واْصطِلَاًحا، وتَعْرْْيُف الْمَرْجِعِ، والْفَرْقُ بَيْنَُه وبَيَْن الْمَصْدَرِ.  -1

 أَهَمِّيَةُ الْمَصَادِرِ ِفي الَْبحِْث الْعِْلمِيِّ، وكَيْفِيَّةُ الْاِقِْتبَاسِ مِنَ الْمََصادِرِ والْمَرَاجِعِ. -2

 .   ِللُّغَةِ َبعِْض الْعُلَمَاءِ اللُّغَةِ لُغًَة واصْطَِلاحًا، وتَعْرِيْفَاتُ تَعْرِْيفُ -3

 اللُّغَِة الْعَرَبِيَّةِ. اللُّغَةِ، وَخصَائِصُ ووَظَاِئفُ خَصَائِصُ -4

 جَمْعِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.   وُُجْوهِ نَشَاِط الرُّوَاةِ، ُمبَيًِّنا إِجَْمالَ َمسْئَلَِة  الرِّوَايَةِ اللُّغَِويَّةِ وَبعْضُ  نَشْأَةُ -5

 الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ.  وتَْصحِيْحُ جَمْعِ اللُّغَةِ وجَمْعُ مَرَاحِلُ -6

 الْمََعانِيْ )امَلوْضُوعَاتِ(. مَعَاجِمُ -7

 الْمَوْضُوْعَاتِ الْمُتَعَدِّدَةَ. وَمعَاجِمُ  اللُّغَِويَّةُ الرَّسَائِلُ -8

 وَتطَوُّرَ الْمََناهِجِ.الْمَدَارِسُ الْمُعْجَمِيَّةَ  -9

 الْمُعْجَُم الْعَرَبِيُّ فِْي ِعلْمُ اللُّغَةِ الْحَِديْثِ.  -10
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 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرِفَ الْمَصْدَرَ لُغَةً واصِْطلَاًحا، والْمَرْجِعَ، والْفَرْقَ بَْينَهُ وَبيَْن الْمَصْدَرِ.  -1

 يَعْلََم أَهَمِّيََة الْمَصَادِرِ فِي الْبَْحثِ الِْعلْمِيِّ، وكَيْفِيَّةَ الْاِقِْتبَاسِ ِمنَ الْمَصَادِرِ والْمَرَاجِعِ. -2

 احًا، وَتعْرِيْفَاتِ بَعِْض الْعُلََماءِ لِلُّغَةِ.   يَّعْرِفَ اللُّغَةِ لُغَةً واصْطِلَ -3

 يُدْرِكَ خَصَائَِص ووََظائَِف اللُّغَِة، وخَصَاِئصَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَِّة؟. -4

ةِ يَّدْرِيَ نَشْأَةَ الرِّوَايَةِ اللَُّغوِيَِّة وبَْعضَ وُُجوْهِ َنشَاِط الرُّوَاةِ، وَإِجَْمالَ َمسْئَلَِة جَمْعِ اللُّغَ -5

 الْعَرَبِيَّةِ.   

 يَّعْرِفَ مَرَاحَِل جَمْعِ اللُّغَةِ وجَمَْع وتَصِْحيْحَ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ.  -6

 يَّعْلََم عَْن مَعَاجِمِ الْمَعَانِْي )املَوُْضوعَاتِ(. -7

 يَعْرِفَ الرَّسَائِلَ اللُّغَِويَّةَ وَمعَاجَِم الْمَوْضُوْعَاتِ الْمُتَعَدِّدَةَ. -8

 مَدَارِسَ الْمُعْجَمِيَّةَ وتََطوُّرَ الْمَنَاهِِج.يَّعْلََم الْ -9

 َيعْرِفَ الْمُعْجََم الْعَرَبِيِّ ِفيْ عِلُْم اللُّغَِة الْحَدِْيثِ.  -10
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أ منها؛ ال يتجزَّ ازءًها جُالعتبارِلْمَصَادِِر والْمَرَاجِِع لى اعَ كبريٍ ْبحَاُث الْعِلِْميَّةُ ِبشَكْل  د األَمِتَعْتَ

م هِسْتُ الَّتِيْ 3املَْعلُوَْماتِ والبََيانَاتِر من يْ ثِ على الكَمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ بِطَبِْيعَتِهَا الْ 2واءى احتِإلَ 1يزِعْيَ وذلكَ

ورة ه بصُه وآرائِ كارِأفْ ديمِقْلتَ 4كهارِدَيع مَوسِث وتَاحِالبَ رِكْاء فِ رَوإثْ يِّمِلْالعِ  ثِ حْوات البَ طَ خُ يززِعْيف تَ

ول إىل صُي للوُ وعِوضُمَ ل  كْشَالت بِكِشْمُ ضايا والْة القَجَالَعَيف مُ 6واملصادرُ راجعُمَم تلك الْهِسْ. وتُ 5ةٍ يَّنِهَمِ

 . 7مَرْجُوَّةِ ج الْائِتَات والنَّومَمَعْلُالْ

  تعرِيُف اْلَمْصَدرِ  -1
  لَُغة   1.1

، صُدُوْرًا، وصَدْرًا، فهُوَ صَادِر، يَصْدُرُصَدَرَ، صَدَرَ إىل، صَدَرَ عَنْ، صَدَرَ فِيْ، صَدَرَ مِن  -

 َمجَلَّةِ". هَرَ، و"َصدَرَ الْعَدَدُ الْأوَّلُ مِنَ الْمَفْعُول مَصْدُورٌ )لِلْمُتَعَدِّي(، "صَدَرَ الْكِتَابُ": ظَلْوا

دَرَ فِيْ، مَصْدَرٌ )مُفْرَد(: جَمْعُهُ مَصَادِر: اسم مَكَان  مِنْ صَدَرَ، صََدرَ إىل، صَدَرَ عَنْ، صَ -

 . 8صَدَرَ مِن، : مَا يُصْدَرُ َعنْهُ الشَّيء. مَصَادِر األخْبَار، مَصَادِرُ الطَّاقَةِ الدَّْخلِ 

                                                           

ا ےہ۔: َيعِْزيْ إِلَى - 1

 

 (Confy) وسنمب رکت

ا۔: احْتَِواء - 2

 

 (To contain) لمتشم وہت

 (Information and Data. )اٹیولعمامت اور ڈ: املَعْلُوْمَاتِ والَبيَانَاتِ - 3

رات : تَوِسيع َمدَارِكه - 4

 

اث

 

ا۔اس ےک ایخالت و ت

 

راھت

 

 (Widening his perceptions) وک ث 

 (In a professional manner) .وراہن ادناز ںیم ہشیپ: بصُورة مَِهِنيَّةٍ  - 5

 (Resources and References) .واسلئ اور وحاہل اجت :الْمَراجعُ واملصادرُ - 6

 (The desired results) .ولطمہب اتنجئ: النَّتَائِج الْمَرُْجوَّةِ - 7

ایئ: مَصَادِرُ الطَّاقَةِ الدَّخْلِ - 8

 

 (Sources of Energy Income، )ےک ذراعئ آدمین یک وتات
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 َما. مَتَاِعبِ، َمصْدَرُ الْمَشَاكِلِ: سَبَبُهُمَصْدرُ الرِّزقِ: أسبَابُ الْعَيِْش وَمَوَارِدُهُ. ومَصْدَرُ الْ -

، يُمْكُِن الرُّجُْوعُ إلَيِْه لِلْمَْعلُْومَاتِ الْمُوَثَّقَةِ. مَصَادِر الفِقْهِ 9َعةِكِتَابٌ كَالْقَامُوْسِ أو الْمَوْسُوْ -

 الْإِسْلَامِيِّ، مَصَادِر القَانُوْن الِْجَنائِي، مَصَادِر الْبَْحث، مَصَاِدر جَدِيْرَةٌ بِالثِّقَةِ. 

سِيََّة والْبََيانَاتِ الْمُسْتَقَاةَ ِمنَ التَّحِْليْلَاتِ املَصَادِرُ الْأَوَّلِيَّةُ: تَتَضَمَُّن اْلمَعْلُوْمَاِت األسَا -

 عَِن الْمَوْضُوْعِ.  10والْإِحْصَاءَاتِ

اْلخَاصَّةَ بِالْمَوْضُْوعِ، املَصَادِرُ  11الْمَصَادِرُ الثَّانَِويَّةُ: كُلُّ مَا يَتََضمَّنُ التَّْعلِيْقَاِت والتَّفْسِيْرَاتِ  -

 عْرِ الْجَاهِلِيِّ. والْمَرَاجِعُ، مَصَادِرُ الشِّ 
 اْصِطاَلح ا -1.2

 يءٍ وََأوَّلِهِ.شَالْمَصْدَرُ هو الْمَكَاُن الَّذِيْ يُرَْجعُ إِلَيْهِ لِأَعَْلى  -

 سَاسِيَّةِ أَوِ الَْأوَّلِيَّةِ. الرُّجُوْعَ فِيْهِ مُرْتَبِطٌ بِالْأَشْيَاءِ األَ الْمَصْدَرُ مُسَاو  ِللْمَرْجِعِ، ويَزِيْدُ عَلَيْهِ فِيْ أَنَّ  -

 تَ ْعرِيُف اْلَمْرِجع 1.3
 –ِة لْمَعَاجِمِ العَرَبِيَّكَمَا جَاءَ ِفي ا –ا كَلِمَةُ "الْمَرْجِع" هي صِيْغَُة اسْمِ مَكَان ، ويُقْصَدُ بِهَ -

 خَاصُ، أِو الَّذِيْ يُصْرَفُ إِلَيِْه شيءٌ أِو الْأَشْ "املَكَانُ"، أو "الْمَوْقِعُ" الَّذِي يَْرجِعُ إِلَيْهِ شَخْصٌ،

 . مِنَ الْأَشْيَاءِ، َأوْ يُرَدُّ إَِليْهِ أَمْرٌ مَِن الْأُمُوْرِ
 

                                                           

رۃ ااعملرف: الْقَامُوْسِ أو اْلمَوْسُْوعَةِ  - 9

 

ا داث  (ediathe dictionary or Encylop)، ڈرنشکی ت 

 ( statisticsAnalyzes and، )تت ااور امشر ےیزجت :التَّحْلِيْلَاتِ والْإِحْصَاءَاتِ - 10

 : التَّعِْليْقَاتِ والتَّفِْسيْرَاتِ - 11

 

حت

 رصبتے اور واض
 
ی

 (explanations Comments and، )ں
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 ِجعِ اْلَفْرُق َبْْيَ اْلَمْصَدِر َواْلَمرْ  1.4

ر" فِيْ أَكْثََر مِْن مَجَال  كَُمصْطَلَحَْينِ َمتَمَيِّزَيِْن لَهُمَا دَلَالَتُهَُما ادِصَع ومَ راجِاسْتُخْدِمَْت كَلِمَتَا "مَ -

الْخَاصَّةُ، وَاتَّخََذتَا مَعَْنيَيِْن ُمخْتَلِفَيِْن فِي الدِّرَاسَاتِ التَّارِْيخِيَّةِ ودِرَاسَاتِ تَارِيْخِ الَْأدَبِ 

، فالباِحثُونَ يف هذه الدراسات يُمَيِّزُْونَ بَيْنَ الْمَرْجِعِ واملصدر على 12والدِّراسَاتِ األكَادِيْمِيَّةِ 

أساسِ الْمُبَاشَرَةِ والْوَسَاطَةِ يف تقديم املَعُْلومات املتَّصِلَةِ باملوضوع. فاملصادُر فِيْ نَظَِرهِمْ هِيَ 

وصلَتْنَا من العصر الذي نُرِيْد دراسةَ أحوالِه، أو املُؤَلَّفَات اليت اليت  13تلك املؤلَّفَات أو النُّصُْوصُ 

 تُكَوِّنُ مادََّة البحث.

أ إليها استكمالًا للمعلومات حول جَلْاليت يُ  14أمَّا املراجع فهي تلك املؤلَّفات الثانوية أو املساعدة -

بط والتحليل موضوع البحث، أو للحصول على معلومات إضافية األغراض املقارنة والر

، فالبحث يف شعر املتنيب مثلًا جيعلُ ديوانَ الشاعر وكُتُبَ من تَْرجَمَ له وبََحثَ يف 15والتفسري

                                                           

  :كَادِيِْميَّةِالدِّرَاسَاتِ التَّارِيِْخيَّةِ ودِرَاسَاتِ تَارِيْخِ الْأَدَبِ والدِّراسَاتِ األ - 12
عل
ارخی ادب اک اطمہعل اور یملع 

 

و م ، ت
عل
اریخی 

 

 Historical)و م، ت

studies, studies of the history of literature and academic studies) 

 (Literature or texts)، وصنص ت اادب : املؤلَّفَات أو النُّصُوْصُ  - 13

اون: املؤلَّفات الثانوية أو املساعدة - 14

 

 (ureSecondary or auxiliary literat)، اعمون ادب ت ا یت

، ولعمامت ےک ےئل ااضیف حیاور رشت ہیزجت ومازہن اقمدص ، ارابتط ،: إضافية األغراض املقارنة والربط والتحليل والتفسريمعلومات  - 15

(Additional information for comparison purposes, correlation, analysis and 

interpretation) 
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شعره من مَُعاصِرِيْهِ أو القريَبيْنِ من عصره )مصادر(. أما املراجع فإهنا ما عدا ذلك مما يُفِيُْد 

 . 16املقاالت والدراسات احلديثةيف دراسة الشاعر وشعره مثل كُتُبِ النَّقْد وكتب اآلداب و

ب واملؤَلَّفات اليت تَُكوِّنُ مادةَ ويف جمال الدراسات األكادميية جند أن "املصادر" يُقْصَدُ هبا الكت -

ا يكونُ قد كُتِبَ حول موضوع البحث. أما "املراجع" فإنَّها تَْعنِيْ الكتبَ والبحوث وغريَها مم

 البحث.

ت أوالنصوص األساسيةَ اليت ُيمكن يف أنَّ املصادر هي املؤلَّفافالفرقُ بني املصادر واملراجع  -

ث الثانوية، ويكون االعتمادُ ع فهي الكتب والبحوراجِمَيُعْتَمَدُ عليها يف مادة البحث، أما الْ

 عليها أقلَّ من املصادر. 

يَ عندهم: ليزية، وهِ( باإلجنReference Bookِع )رجِمَويف باب الرتمجة بالتَّقَابُلِ، فإنَّ الْ -

ة ، وبالعاد17َّها ترتيبًا مُعَيَّنًا بِمُجْمَِلهَاْت موادُّ تِّبَومات، ورُُتحِيُْط الْمَعْلُ لة اليت امِفات الشَّصنَّمُالْ

، ولكنَّهَا تَصْلُحُ لِيَرْجِعَ إليَْها 18ةال تُقْرَأُ من أوَّلِهَا إىل آخرهَا ألنَّهَا كِيَانَاتٌ فِكْرِيَّةٌ غريُ مرتابِطَ

 بِشَأْنِ َمعُلوماتٍ مُعيَّنَةٍ وِبسُهُوْلٍَة وُيسْر .  ئُالبَاحُِث أو القارِ

                                                           

، اطماعلت اور احہیل ، اضمنیمںیباتک ، ادب یکاتکںیب یک دیقنت: احلديثةكُتُبِ النَّقْد وكتب اآلداب واملقاالت والدراسات  - 16

(Criticism books, literature books, articles and recent studies) 

ر اصتفین اجعم : الْمُصنَّفات الشَّامِلة اليت تُحِْيطُ الْمَعْلُومات، ورُتِّبَتْ موادُّها ترتيبًا مَُعيَّنًا ِبمُجْمَلِهَا - 17
 
، ںیہ  وہیتیل ںیم ےوج ولعمامت وک گ

ربیت ی  ا ںیم لمکم تیثیح وک ان یک اور ان ےک اضمنیم

 

ربیت ںیم وصخمص ث

 

ا ےہ ت اد ث

 

 Comprehensive Books that) ،,اجت

surround the information, and their materias is arranged in a specific order in their 

entirety.) 

 (Unconnected intellectual entities)، کلسنم داوشنراہن اداروں ریغ :فِكْرِيٌَّة غريُ مرتابِطَةِكيَانَاتٌ  - 18
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مات وْ لُعْة مَ يَعِب وأوْتُالكُ (، وهي مجيعReference Sourcesُفإنَّهَا: ) مَصَادِرُ،ا الْأمَّ -

 راساتنتائجَ الدِّ اجع، أو الْمُقَابَلَات أول صِفَةَ املرمِحْحث، سواء كانت تَالبَ عِوْضُوْمَلِة الْمَكْتَبَ

 ة. دانيَّلْمَيْا

 خالَصُة املصادر واملراجع والفرق بينهما
ث يف حْ البَ ضِ رَغَات منها وبِمَْعُلولْمَا الصِوع إليها الستخْجُالرُّ مُّتِصول اليت يَاألُي هِملصادر ا -

الْمَْعلُومات الْأَصْلِيَّةِ ِمنْ لى ع ولِ صُللحُ وباتٍعُصُ هة أيِّاجَوَن مُ وْدُ شامل  ل كْ شَاألفكار بِ

 جُذُوْرِهَا. 

ول على صُإليها للحُ وءُجُاللُ تمُّيي تِالَّ بِتُ من الكُ وعةٌمُجْأو مَ ه كتابٌجع على أنَّا املروأمَّ -

 الكتابِ  راءةِإىل قِ لْحَاجَةِ ا نَوْدُ  رُْوحَةِلْمَطْالت اشكِ مُالَْلجَةِ اعَمُا لِهَنِيْ عَبِ دةٍ حدَّمُ  علوماتٍمَ

 .أَكْمَلِهِبِ

در مَصْالْ يْنَمَابَ  ،ةَالفرعيَّ ع الكتبَ ر املرجِتبَعْس، حيث يُكْالعَ سَ ر وليْدَصْللمَ مَرْجِعُع الْجَرْيُ -

 ا.هَ رِوْذُجُ نْ مِ مَعْلُوْمَاتِ لى الْل عَوْصُلحُوع إليها لجُالرَّ مُّتِة اليت يَ ئيسيَّيف األصول الرَّ لُ ثَّمَيتَ
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ة، اسيَّات األسَوعَضَُتَعرُّضِ الْمَوْلِ 19وعةًبُطْأو مَ  طوطةً خْ مَ وحديثةً  قدميةً علوماتٍ مَ مَصْدَرُ الْ رُوفِّيُ -

ض رِعْتَ ةْيقات أو رسائل جامعيَّعلِتَ وقاالت، مَوب، تُعن كُ بارةٌي عِ فهِ ،عراجِة للمَبَسْ النِّا بِأمَّ

 .20هايلُلِحْها وتَ دُقْنَ تَّ  َومعلوماتٍ  وضوعاتٍمَ

 .21ل صَّفَومُ طٍسَّبَ مُ ل كْ شَها بِ ضِرْالت وعَكِ لْمُشْا ةِجَعالَ مُلِ باملصادرِ ني املراجعُعِتَ سْتَ -

 ة يف كلٍّنَمِّضَتَلْمُني املعلومات ابالقة على العَ  ق بني املصدر واملرجع بناءًالفارِ حُيْوضِن تَ كِمْيُ -

، وأما رُصادَِبْحثِ بَِشكْل  مُبَاشِر  مَالْ مَ ُمحْتَوَاهَا مَضْمُوْنَدَحث، فإذا خَالبَ ا وموضوعِمَنهُمِّ

 .َنئِذٍ مَرَاِجعَمُحَدَّدٍَة فَتُْعتَبَرُ حِيْ اتٍومَلُ عْمَ ضِرْيف عَ تْإذا ساهَ 
 أمهية املصادر يف البحث العلمي 1.5

 ةٍيقَرِبطَ 22ةث العلميَّفة الباحِ رِعْاء مَ الة يف إثرَزة والفعَّها البارِتِاملصادر واملراجع بأهيَّ زُ تتميَّ -

 .ةٍجيَّنهَ ة ومَعلميَّ

                                                           

ذ یھکل: يُوفُِّر اْلمَصْدَرُ َمعلوماتٍ قدميًة وحديثًة مَخْطوطةً أو َمطْبُوعةً  - 19

  

ذ رپاین وہیئ یپھچ ت ا یئوہ امخ ذ اور خ  ا ولعمامت ایہم ی 

 

 ۔ےہ رکت

(Source provides both old and new information, written or printed .) 

 ریٹسوینوی، اور اضمنیم، ںیکتاب :قْدُها وتَحْلِيلُهانَكُتُب، ومَقاالت، وتَعِليقات أو رسائل جامعيَّةْ َتعْرِض مَوضوعاتٍ ومعلوماتٍ َتَّ  - 20

  ت اےک ونٹ 

 
 

 وہ۔ وی اکچ ہیاور زجت نج رپ دیقنت ںی،رک اور ولعمامت شیپاےسی وموضاعت  وج اقمہل اجت

ور لصفم وحاہل اجت اسملئ ےس ےنٹمن اور ان وک آاسن ا: طٍ ومُفَصَّل َتسْتَعِني املراجعُ باملصادرِ لِمُعالَجَةِ الْمُشْكاِلت وعَرْضِها بِشَكْل  مُبَسَّ - 21

ذ رکےن ےک ےئل ذراعئ شیپ ادناز ںیم

  

 References seek the help of sources to deal with) ۔ ںیہےس دمد ےتیل وآمخ

problems and present them in a simple and detailed manner..)  

 ملع وک وقت ققحم ےک اسیسنئاجت ذراعئ اور وحاہل  :حِث العلميَّةتتميَُّز املصادر واملراجع بأهيَّتِها البارِزة والفعَّالة يف إثرَاء مَعْرِفة البا - 22

 

 
 ی

ر اتیمہ ںت اامناینپ ا شخب انبےن ںیم

 

 The sources and references are distinguished) ،ےس اتممز ںیہیک وہج  اور ومث

by their prominent and effective importance in enriching the researcher's scientific 

knowledge.)  
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ت قْري الوَفِوْولتَ  لَْمطْلُوْبَةِ مات امَْعُلول إىل الْوْصُام الوُات أمَبَقَل العَيْة املوضوعات لتذلِسَرَهْفَ -
 .لْمَجْهُوْدِ وا
 بشكل  ها عاجلتُمُ مَّتِيَ  يْث لكَ البح موضعَ ،ةق بالقضيَّة املوضوعات اليت تتعلَّكافَّ نُيْمِضْتَ -

 ها.جوانبِ  ةِ من كافَّ وصحيح  دقيق 
 .ثُ إليها الباحِ حيتاجُ  مثينةٍ  واملصدر مبعلوماتٍ ر املرجعُ خَزْيَ -
 طلوبة.ر يف املراجع على املعلومات املظَالل النَّمن خِ ل الباحثُصُحْيَ -
وذلك  ،23احلاليةها من بنظائرِ املاضيةَ  ُيوثِق األحداثَ  ارًسْواملراجع جِ  املصادرُ رُبَتَ عْتُ -

 ول إليها.صُالوُ رات اليت تَّ ي التطوُّدَعلى مَ فِ ها والتعرُّي أخطائِنها وتفادِة مِ ادَفَلالستِ
 االقتباس من املصادر واملراجع 1.6
 ى.رَخْأُ  ةًمرَّ ةٍاغَيَ ث يف صِح الباحِوْ رُبِ االستعانةُ -

 .25يالث باالحتِ ى ال يُتَّهَم الباحِحتَّ  24هصياغتِ ون إعادةِ ني دُوسَص بني قَالنَّ عِضْوَ مُدَعَ -

 .26ةرة الرئيسيَّكْع االحتفاظ بالفِمَ يص النصِّ لخِ تَ -

 
                                                           

ذ اور وحاہل اجت وک ا: ةبنظائرِها من احلاليُتعْتَبَرُ املصادرُ واملراجع جِسْرًا يُوثِق األحداثَ املاضيَة  - 23

  

رج ی  امخ (  ) ث 
ُل
ا ےہ سجپ

 

 اھجمس اجت

رداتسو ےک وااعقت یک ےک اسھت امیض میوموجدہ وقت ںیم

 

  ےہ۔ اجیت یک ث 

(Sources and references are considered a bridge documenting past events with 

current analogues..) 

روٹکیں  ےک ریغب ےنینتم وک دوت ارہ لکش د: النَّص بني قَوسَني دُون إعادةِ صياغتِهعَدَمُ وَضْعِ  - 24  Not placing the) ہن رانھک ںیمث 

text in brackets without reformatting it.)  

اہک ققحم رپ دوھہک دیہ :حتى ال يُتَّهَم الباحِث باالحتِيال - 25

 

is not accused  So that the researcher)، اک ازلام ہن ےگل ت

of fraud.)  

ر: تَلخِيص النصِّ مَع االحتفاظ بالفِكْرة الرئيسيَّة - 26

 

اوک رےتھک وہےئ نتم اک الخہص رک لایخ یرمک

 

 To Summarize the text) ،ت

while keeping the main idea .) 
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 تعريف اللُّغة -2
 غة  لُ  2.1
 :انيَ نَعْنا مَ ينا هُ دَلَف ."هلَطَبْاه: أل، وألغَطَبَو لغوًا: لغُ ا يَلغَ"، و"هم بِلَّكَا، أي: تَذَكَبِ وْ غُيلْا َلغَ" -

 .اهه وألغَلَطَل، أي: أبْبطَ و لغوًا:ا يلغُ لغَ ي:الثان، وم بهأي: تكلَّر، ا باألمْلغَ :لاألوَّ

  ااصطالح   2.2
 حَدَّدٍ مُ وم  فهُلى مَعَ  لٌشامِ تفاقٌاناك س هُ وليْ ،هاومِفهُة ومَغَيف تعريف اللُّ لماءُد اختلف العُ قَل -

 .موْ لُمن العُ  ر يْثِغة بكَاللُّ طِ ها إىل ارتبادِ عدُّيفات وتَ رِعْالتَّ ب كثرةِع سبَ جِويرْ. ةغَللُّ

راكيب، واأللفاظ، قة يف التَّتوافِم مُظُهلا نُ، ةٍصوتيَّ وز  مُعن رُ بارةٌها عِ وقد تُعرَُّف بإنَّ -

 .ديِّرْوالفَ ل االجتماعيِّواصُال والتَّصَاالتِّ لِم من أجْ دَخْ، وتُست27َواألصوات

 عَمَ 28لاصُوَالتَّ فِ دَهَبِ ها اإلنسانُمُدِ خْتَسْاليت يَ ات موز واإلشارَمن الرُّ قٌ سْنَوقد ُتعرَّفُ بأهنا  -

 لْمَعْرِفَةِ. ا ابِسَه، واكتِرِاعِشَمَ  نْ عَ رِ يْعبِ، والتَّ رِشَالبَ

 . ْجتَمَع  لُغَةٌ خَاصَّةٌ بِهِمُ لِّكُ، ول29ِلْمُْجتَمَعِا لَاس داخِم بني النَّفاهُائل التَّسَإحدى وَ غةُاللُّ عدُّوتُ -

                                                           

ذ نج ںیم ںیتمالع وفکین: رُُموز  صوتيٍَّة، هلا نُظُم مُتوافِقة يف التَّراكيب، واأللفاظ، واألصوات - 27

 

 ، ظفلت ، اور آواز اک اطمتقب ُی

 
 

راسخ  اظنم ث 

 ,Phonemic symbols that have compatible systems of structures)، وموجد ےہ

pronunciations, and sounds.)  

اروں اک االع: نَسٌْق من الرُّموز واإلشارَات اليت َيسْتَخْدِمُها اإلنساُن بِهَدَِف التَّوَاصُل - 28

 

 ےک صخش  ی  ومجمہع وج ا ی  وتمں اور اش

 

 
ُ

ت ات چ

ا ےہ

 

 A set of symbols and signs that a person uses for the purpose، )دصقم ےک ےئل اامعتسل رکت

of communication) 

، ےہ ہعیذر ی  اک ا میہفت ولوگں ےک امنیبادنر  زت ان اعمرشے ےک :اللُّغةُ إحدى وَسَائل التَّفاهُم بني النَّاس داخِلَ الْمُجْتَمَعِ - 29

(Language is one of the means of understanding between people within society .) 
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 اء مَ لَ العُ  ضِ عْ ب َ  تعريفاتُ  2.3
ذا وهَ "، صائِاخلصَ"ه يف كتابِيْ نِّثمان بن جِح عُتْو الفَأبُ ن ُعلَماء العرب هومِ غةف باللُّعرَّ نْ مَ  لُأوَّ -1

ا أمَّ: "غةه للُّيف تعريفِ ينول ابن جِيقُ ،ةريَّصْيفات العَعرِ ض التَّعْمن بَ  إحاطةً  أكثرَ وْ دُ بْغة يَللُّ  ريفُ عْالتَّ

 ".30مْ هِراضِأغْ نْعَ  م  وْقَ لُّا كُ هَبِ  رُبِّعَيُ  واتٌها أصْها فإنَّدُّحَ

ف رِّ عَة حيث تُانيَّطَيْرِف البَلْمَعَارِة ارة، يف دائِلميَّانة العِشار إليه لألمَب أن يُّ جِ ذا التعريف، يَوهَ -2

 ."وتيةموز الصَّام من الرُّظَنِ"بأهنا:  غةَاللُّ

وتية من املعلومات الصَّ ظَامٌ نِ: "اهَ ها بأنَّكن حتديدُمْة يُغَاللُّ إن"ريكية: ف األمْالْمَعَارِويف دائرة  -3

 ".31ةيَّالحِطِاالصْ

ت سَ وليْ ،وقةٌطُنْ ات مَوَلى أهنا أصْة عَغَاللُّ اتُراسَدِ تْ قامَ  نِّيْ:ابن جِ  يفعرِ ء تَوْوعلى ضَ -

 . ةًبَوْتُكْ روفًا مَحُ

يف  لَكَاتٌي مَ هِ إذْ ،ناعةبيهة بالصِّات شَكَلَ ها مَلَّكُ غاتِاللُّ م أنَّلَاعْ قَوْلِهِ: "لدون بِخُ ها ابنُفَوصَ -4

 ها، وليس ذلكانِصَقْة أو نُلْمَلَكَام امتَب َسَ حَبِ ورها صُهتا وقُدَوْ، وجَالْمَعَانِيْة عن ارَبَ ان للعِسَاللِّ

 . "اكيبرَر إىل التَّظَ، وإمنا هو بالنَّالْمُفْرَدَاتِر إىل ظَالنَّبَ

                                                           

 Voices that all) گ اےنپ اقمدص اک ااہظر رکےت ںیہولامتم  ےک ذرےعی نج ںیوہ آواز: أْصواتٌ يُعَبُِّر بِهَا كُلُّ َقوْم  عَْن أغْراضِِهمْ - 30

people express their purposesthrough these..) 

 A system of conventional) ،اظنم ی  ولعمامت اک ا وفیمن یتیروا: ِنظَامٌ من املعلومات الصَّوتية االْصطاِلِحيَّة - 31

phoneme information .) 

https://www.alukah.net/literature_language/0/103725/
https://www.alukah.net/literature_language/0/103725/
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 ةٍأمَّ لِّ كُها، ولِإفهامُ مُرَادُ الْ الْمَعَانِي نِ، وعَ مُسَمَّيَاتِر هبا عن الْعبَّيُ  ألفاظٌ : "م بأهنازْحَ ها ابنُفَعرَّ -5

 .غَتُهُمْ"لُ

 ".32لْمُجْتَمَعِ اط اشَز إىل نَمْللرَّ ةٌيَّفِرْعُ ةٌ مَظَّنَمُ: "بأهنا ةَغَ ان اللُّام حسَّكتور متَّف الدُّعرِّويُ -6

 اقِطَنِ فِيْ ل خُدْ أن يَّ مْكِنُ ا يُمَ كلُّ: "يري هِسِيْ سِوْم دُهُنْ ؛ ومِرْبِماء الغَ لَض عُ عْبَ  يِأْغة يف رَواللُّ -7

ام الذي ان العَيَي الكِنِعْ ة تَغَاللُّ أنَّ تابي، أو إشارة؛ أيْوتي، أو كِصَ ز مْرَ نْ وي؛ مِغَاللُّ  اطِ شَالنَّ

 ". 33ةثَارِوَتَرة أو مُعاصِكتوبة، مُ ، أو مَ نطوقةٍ؛ مَ ثقافيةٍ ورةٍيف صُ اإلنسانيَّ  غويَّ شاط اللُّالنَّ مُّضُيَ

يَمْتَِلكُ  ي  وتِام صَظَنِ: ةغَفاللُّ، بَْر تِْلَك الْمَفْهُوْمَاتِعَ لُ كَّيتشَلُّغَةِ لِ  يفٍرِعْإىل تَ  صَ لِّخَ ن أن نُّكِمْيُ -

ي ذلك خْضَعُ فِر يَطوُّوالتَّ لِلنُّمُوِّ لٌوهو قابِ ،34هوزُمُورُ هٌالالتُدِ لهُا، ا وثقافيًّاجتماعيًّسِيَاقًا 

 .هبا اجملتمع يَمُرُّ ي تِة الَّ اريَّضَة واحلَخييَّارِالتَّ فِوْرُظُّللِ
  35خصائص ووظائف اللغة  2.4
 : صها يفخصائِ تَتََلخَّصُ -

                                                           

  یک رسرگیم اعمرشیت :ُمنَظَّمَةٌ عُرِْفيٌَّة للرَّمْز إىل نَشَاط الْمُْجتَمَعِ - 32

 

 Customary system to) اظنم، یتیےک ےئل روا العم

symbolize community activity.)  

زت ان ےس  :ة أو مُتََوارِثَةاللُّغَة َتْعنِي الِكيَان العَام الذي يَضُمُّ النَّشاط اللُّغويَّ اإلنسانيَّ يف صُورةٍ ثقافيٍة؛ َمنطوقٍة، أو مَكتوبة، ُمعاصِر - 33

این لکش ںیم ووجد ےہ وج اقثیتف رماد وعایم

 

 Language means the public entity that) ۔رپ لمتشم ےہ رسرگیم اسلین ان

contains human linguistic activity in a cultural form, spoken, written, contemporary 

or inherited.)  

 اور اقثیتف اعمرشیت ی  ا سج ںیم ہے، میفون کیزبان: ا: اجتماعيًّا وثقافيًّا، لهُ دِالالُتهٌ ورُُموُزهاللُّغَة: نِظَام صَوتِي  يَمْتَلِكُ سِيَاقًا  - 34

اراتت اور العاماینپ  و ابسق وموجد ےہ، سج یک قایس

 

 Language: a phonemic system that has a social) ۔ںیہ اش

and cultural context, with its connotations and symbols.)  

 (. Language features and functions)، اور ااعفل توصخایص زت ان یک: خصائص ووظائف اللغة - 35
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 .مالل التعلُّمن خِ  بةٌ سَتَ كْا، ومُماهتَلِها وكَروفِد يف ترتيب حُحدَّمُ  امٌظَأنّ هلا نِ -1

 .بئ والكاتِ والقارِحَدِّثُ لْمُتَ امع واها السَّ فُرِعْها ويَ مُهَفْدلوالت يَنى ومَاعوهلا مَ -2

 .رىخْغات األُ عن اللُّ  زاتٌميِّومُ ةٌوهلا استقالليَّ -3

 .صالاالتِّالل سالة من خِى الرِّوَتَحْمُ  لُقُنْوتَ -4

 ات. بَم الثَّدَعَم بِسِتَّتَ  ةًاجتماعيَّ ظاهرةً رُبَتَ عْوتُ -5

 ل يف: مثَّتَها فتَ فُظائِا وَأمَّ -

 .لِكُهُ الشُّعُوْبُمْذي تَالَّ راثِ ظ على التُّفِتَُحاأهنا  -

 كار.فْثِيُْر الْعَوَاِطَف واألَوتُ -

 س.بني النا صالِ الل االتِّخِ نْمِ  ةَط االجتماعيَّوابِق الرَّثِوْوتُ -

 .وماتِلُعْ مَالْ لُقُنْوتَ -

 .شَاعِرِمَري عن الْعبِ، والتَّرِكَائل إبراز الفِمن وسَ وسيلةًبَرُ تَ عْوتُ -
 وَأمَهِمَيتَها ِعْنَد اْلُمْسِلِمْْيَ  اللغة العربية 2.5
ناك هُ  إنَّ ثُيْ ، حَمِالَالعَ  لَوْواسع  حَ طاقٍلى نِعَ  لْمَنْتَشِرَةِامية واالسَّ الَمِغاتِ العَ دى لُإحْهِيَ  -

لْمَنَاطِِق ا ضِ عْي، وبَبِرَن العَطَيف الوَ تَرَكَّزُوْنَ بِشَكْل  كَبِيْر  ، وي36َهايْ ثِتحدِّمن مُ ةًمَسْن نَوْيُلْمِ  422

                                                           

million inhabitants of it  422) ،واےل ںیہ ت ادنشے وبےنل نیلم 422 وکاس : مِلْيُوْن نَسْمَةً من مُتحدِِّثيْها 422 - 36

spokears .) 
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ودان، ب السُّ وْنُ ران، وجُا، وإيْيَّ وبِ ، وإثيُادْشَ ال، وتَغَنْ از، والسِّوَ ، واألحْتُرْكِيَا: ثْلُ، مِ الْمُجَاوِرَةِ

 . الْمَنَاطِقِوغريهم من 

 . اءُ فِي الْمَعَاجِمِالْمُرَادَفَاُت الَِّتيْ دَوَّنََها الُْعلَمَمُصْطَلََحاتُ والْ َهاغةً على أنَّلُ  غةُ العربيةُفُ اللُّ رَتُعْ -
 ة  بيَّ رَ ة العَ غَ اللُّ  ةُ يَّ أمهمِ 

 إال هبا، كما أنَّالْمُخْتَلِفَةُ باداتُ قْبَلُ العِيثُ ال تُ؛ حَمُسْلِمِيْنَند الْ عِ  غةٌيةٌ بالِة أهِّ بيَّرَغةِ العَللُّ -

ة غَ ائَرها باللُّعَيمُ شَا تُقِممَّلْمَسِيِْحيَّةِ س اائِنَديَد من الكَناك العَهُ لَ هبا، كما أنَّ زَرآن الكريم نَالقُ

ر وْصُديّة يف العُوْهُية اليَ نِيْوالدِّ ة كريَّال الفِمَديَد من األعْ العَإىل أَن   اإلشارةُ  جْدُِر يّة، كما تَ ربِالعَ

 ، فَاللُّغَُة الْعَرَبِيَّةُ هِيَ:ةربيَّغةِ العَ تْ يف اللُّ نَ وِّدُ دْى قَطَسْالوُ

 .اشتقاقٍ  عةَوسِ نةًوْرُمُ رَهَااها وأكثَنَ ة وأغْاميَّغات السَّي اللُّقَأرْ -

يْهِ ِمنْ مَعَان  سَاِميَةٍ ا فِعمَّ رَبِّعَت أن تُاعَ طَاستَ يثُ حَا، القرآن هبَوْلِ زُنُالعربية بِ اللغةُ تِفَرَّشَ  -

 رَفِيْعَةٍ.

ونان بسبب يان واليُرْ والسُّ نُوْدِ س واهلُ رْلوم الفُما يف عُنَقْلِ لِ أداةً نَوْة أن تكُ غَاللُّ  طاعتِ استَ -

 تِهَا. نَوْرُمُ

 عَرِّبُهَا. رى وتُخْات األُ غَ يف اللُّ حَْتوِيَ مَاة أن تَغَاستطاعت اللُّ  -

 . المَ اإلسْ تِ لَ خَي دَتِب الَّوْعُللشُّ  ةً افيَّقَثَ غةًح لُبِصْيف أن تُجَحَْت نَ -

 ة ة العربيَّ غَ ص اللُّ ائِ صَ خَ 
 ة: يَّبِرَة العَغَاللُّ صِائِ صَن خَمِ -
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 ة العربيّةَغَلُّال ، فإنَّاللَُّغاتِ لِمِقْيَاِس عِلِْم لعربيُّ اانُ سَعَ اللِّ ضَا أخْه إذَإنَّ ثُ يْ: حَ تم وْ ُز الصَّ اي ُ مَ التَّ  -1

 مُّضُان يَمِ اإلنسَسْد يف جِ وْمَوْجُق الْ طْلنُّاز اهَجَ  ث إنَّيْوط، حَ رُ للشُّلَمِ اات العَغَى لُفَوْن أَوْكُستَ

املوجودة يف  ف غريِ حُرُوْيد من الْدِالعَ يوِتَ حْبيةَ تَغة العرَاللُّ وات، كما أنَّجِ األصْارِخَ يعَ مَمِجَ

 اء. خَال، والْاد، والذَّالضَّاء، ون، والظَّيْ اء، والغَف الثَّرْة، مثل: حَاميَّات السَّ غَاللُّ

ديدِ من راجَ العَيعُ إخْتطِسْمٍة واحدةٍ نَلِن كَمِ هُنَّأ ة، أيْاشتقاقيَّ ةٌغَبية لُالعرَ ةُغَ: اللُّاققَ تِ االشْ  -2

، دٍواحِ ل  ودُ إىل أصْعُها تَ ات فإنَّمَ لِه الكَذِة هَادَّيد مَدِحْد تَ نْ، وعِ خَْتلِفَةٍالالتٍ مُدَ اتِ ذاتِمَلِالكَ

ه ذِ ر هَوْهُظُ بَ سبَ  إىل أنَّ  ُر اإلشارةُدِفٌ، وجتْادِرَمات العربية مُلِديد من الكَ د للعَجَوْكما يُ 

وا عُمَجَلماَء عندما العُ  ، حيث إن37َّمُخَْتلِفَةِبية الْات العرَجَهْباللَّ ش  يْرَقُ اكُ كَهو احتِ مُرَادِفَاتِ الْ

روا على الكلمات تصِقْومل يَ ،ل العربيةائِيع القبَمِفاتِها من جَرادِا مُ وْات اللغة العربية مجعُ مَلِالكَ

 يش. رَوذة من قُخُاملأْ

ل وا، ومن أقْلْمُتََكافِئَةِمات الِي الكَانِعَمَ ْينَيز بَيِ مْدُ القارئَ على التَّساعِ: اإلعرابُ يُابرَ اإلعْ  -3

 بية اإلعرابُرَتْ به العَصَّيلة اليت خُلِلومِ اجلَ ن العُمِ:"س: فارِ ابنِ لُوْ وص قَصُذا اخلُي هَاء فِلمَالعُ

ه ام، ولواللَالكَ لُو أصْي هُذِالَّ رُاخلبَ  فُرَوبه يُعْ ،ظِفْئةِ يف اللَّافِكَتَ مُي الْمَعَانِقُ بني الْذي هو الفارِالَّ

ٌت من عْ ، وال نٌَب من استفهام جُّ تعَ ، والنُْعوْتٍضافٌ من مَ، وال مُْن مَفْعُوْل ٌل مِفاعِ زَ ما مُيِّ

 . وْكِيْدٍ"تَ

                                                           

ر ںوبویل فلتخم رعیب: العرَبية اْلمُخْتَلِفَةِاحتِكَاكُ قُرَْيش  باللَّهْجَات  - 37

 

 Quraish interaction with) ،اک اعتلم شیےک اسھت ق

different Arabic dialects .) 
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ع؛ لة يف اجملتمرات احلاصِغيُّة التَّعابِ كافَّيْتِ على اسْ رةٌة قادِبيَّ رَة العَغَ: اللُّ اتغُيُّ هة التَّ اجَ وَ مُ  -4

ر صْرات العَى مع تطوُّاشَمَتَتَ األفاظً أن نشتقَّ مِْكنُنَااشتقاقية حيث يُ ها لغةٌوذلك ألنَّ

 "يديابِ يْيكِّوِ"، وكلمة "مِذْيَاعٌ"باللغة العربية  لُهاقابِيُ ةٌمة أجنبيَّكلِ "ويُادْ رَ"كلمة  ثَلًاه، فمَ واكتشافاتِ

اللغة  نَّأ ، أيْ"فهاتِ"ها قابلِفيُيْنََما "ِتلْفُون"، بَ، "مَوْسُوعَةٌ"ةِ ة العربيَّغَيف اللُّ  بُِلهَاقاة يُكلمة أجنبيَّ

 . ةًتقَّشْمُ ةًمَوكلِ انًوزْ جديدٍ عُ لكلِّ العربيّة تضَ

 مَا، كَاتِلْمُصْطَلَحَ ة باغات الثريَّلَها من اللُّ عَا ما جَ وهذبُِمرُوْنَتِهَا،  العربيةُ غةُزُ اللُّمْتَا: تَْلُمُرْونَةُ ا -5

: تُقابلُها "الراديو" َثلًا، فمَاألجنيبِّفِهَا لِمُرَادِى حَصْفُ ةٍبيَرَعَ اظٍ فَار ألْيَعلى اختِ  رةٌها قادِأنَّ

 ."ياعذْمِ"
 38هاعِ ق جَْ رُ ة وطُ غَ اللُّ  2.6
 ةٍ صوتيَّ  موز رُ وعةُ مُجْي مَوهِ ،كارألفْ والْمَشَاعِرِ ا لِوتبادُ  ال اتصَ سيلةُ ووَ ريةٌ بشَ غة ظاهرةٌاللُّ -

كار، ذه املشاعر واألفْهَ اءِألدَ – اكاةًحَانت مُ ا كَمَبعدَ –ليها عَ ق فَتَّمُ ةٍوعَمُسْومَ وقةٍنطُمَ

 . مَلًادات وجُرَفْع ومُاطِقَمَ نُوْفتكُ ْينَهَاع فيما بَتمِجْ تَ موزُ وهذه الرُّ

ها إلي افُ ضَها، يُاللتِدَ ماتِ قوِّمُ ه الكلمةُمن دُّ مِتَسْ الذي تَ األساسيُّ رُ "األمْ يَ هِ مُوَاضَعَةُ ذه الْوهَ -

 ".يهفِ  الُقَالذي يُمَقَاِم ام والْلَ الكَ اقُ يَذلك سِعْدَ بَ

                                                           

 (.  ollecting itcLanguage and methods of)، ےقیزت ان اور اےس عمج رکےن ےک رط :اللُّغَة وطُرُق جَْمعِها - 38
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مل  39ار  وَات ألطْغَ من اللُّغَيْرِهَا كَ  تْ، فقد مرَّلةًد كامِ لَوْة، مل تُاميَّ ة العربية من اللغات السَّغَاللُّ -

ود جُوُ رْجِعُ د تُواهِ، والشَّطويل  ن مَد زَعْبَمَتْ نُمُوًّا طَِبيْعِيًّا ها نَأنَّمُهِمُّ ، والْصْرُ التَّدِْويْنِعَرِكْهَا دْيُ

ار كَاألفْ كاكِب احتِ بَ سَبِ ةٌ عيَّوْنضات َهْنَ يْهَافِ  رتْ، وقد ظهَلْمِْيلَاِديِّالثاني ا رْنِها إىل القَكتابتِ

 لُ امِوَها عَتْرة اليت اقتضَجْر اهلِأثَ ىل باإلِضَافَةِ إ، م احلجِّواسِمَ أثناءَ الذي كان يتمُّ اطِتلِباالخْ

 رة. جْن الثاني للهِرْيف القَ طَبَضْوتُ نَدوَّأن تُ لَبْ ئ قَوارِري من الطَّثِ كَلِ تْضَ يعة، وبذلك تعرَّبِالطَّ

 موعةٌجْمَ  دتْجِاز، وقد وُجَحلِا إال لغةُ –وال من األقْ ثريٍب كَسَ حَ –نا ل إليْ صِلَمْ يَكذا وهَ -

  .اتجَ هْف آنذاك باللَّرَعْات اليت تُ غَمن اللُّ كبريةٌ

ن مَيف اليَ سِرْاش والفُبَول األحْ زُبنُ  لغويةٌ ضةٌهْنَ تْثَ دَالم، حَاإلسْ بْلَ اني قَل، والثَّن األوَّرْويف القَ -

ا، هلِ وا بأهْلطُا فيها واختَوْامُمن، أقَاليَ سُرْح الفُا فتَوملَّ  .منك اليَلِمَ  نْزِي يَذِ بدادِاستِ  أَثَرِعلى 

 ور اختالطٍهُذا يف ظُهَ بُمن، وسبَون يف اليَرُتاجِالكعبة يُ  ة، وأهلُبَعْن إىل الكَ وْجُّحُ وكانوا يَ

  ان.سيف اللِّ 

ت فَرِاللغات األخرى، عُ ها مثلُ لُثْ مِ العربيةَ  شري إىل أنَّا من املصادر تُ كثريً فإنَّ  نْ ما يكُهْومَ -

 :يهِ ، وهذه األطوارُالكريمُ نُهبا القرآ لَزِنْل ألن يَ بْقَ  أطوار  ةِدَبعِ تْ، فقد مرَّولةًفُطُ
  

                                                           

 ہی۔ ےہ ی  ےس ا زت اونں ںیم زت ان اسیم رعیب :ا من اللُّغَات ألطْوَار  السَّاميَّة، مل ُتوَْلد كامِلةً، فقد مرَّتْ كََغيْرِهَ اللُّغَة العربية من اللغات - 39

 The Arabic language is one of) ےہ یرمالح ےس زگری زت اونں یک رطح یئک دورس ہی ہکن، ویک یھت وہیئ ںیہن المکم وطر رپ دیپ

the Semitic languages. It was not born completely, as it passed throughstages like 

other languages .) 
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 40بيةة العرَ غَ اللُّ َواُر أطْ  2.7
دنان قبائل بين عَ جةِهْ جتني: لَهْإىل لَ دُوْعُ داية تَهجات، والبِا من اللَّزجيً: كانت فيه مَر اْلولوْ الطَّ  -

 ،يةرِيَمْمن احلِ العدنانيةُ  تِأفادَان احلمريية، وقد طَحْ قَ هجةِبية، ولَزيرة العرَمال اجلَيف شَ

 .ليهاعَ تْبَ ى تغلَّها حتَّتْعَارَوصَ

 جِّ واحلَ  رُوْبِيف احلُ ا بِبَْعض  بَْعضِهَائل، واختالطِ بَند اجتماع القَعِ تْ: بدأَر الثاينوْ الطَّ  -

 منِ ام واليَالشَّ غات ن لُذ مِتأخُ تْيث كان، حَينيةُالدِّ يادةُ السِّ ش رُيْان لقُا كَنً واق، وهُواألسْ

 . ةغويَّها اللُّ تَ وَرْثَ تْادَ ، وزَن قِتْمُ  يب ذِهْد تَ عْها بَغتِه يف لُلُخِدْ ا تُ، مَةِشَبْواحلَ س وفارِ

ا ها، فكانت شيئًها وشرفَسيادتَ  ذه اللغةِهل مَّ َأتَالقرآن الكريم، ف ولِ بِنُزُ تْأَ: بدَثالِ ور الثَّ الطَّ  -

 ذه اللغةِهَ أغراضُ تْعَ سَنا اتَّ ها، وهيف هتذيبِ  حٌواضِ الشريف أثرٌديث النبوي للحَ ا، وكانَهمًّمُ

 رِ تطوُّ بيعةِطَ بَ سَ حَ األلفاظِ ضِ عْي بَ عانِمَ تْرَ، وتغيَّاجلديدةُ ها األلفاظُتْ لَين، ودخَالدِّ  بتأثريِ

 . اكَني آنذَدَمَاجملتمع الْ

 يف بدايةِ  ين، وشاعَرِمِعْتَسْمُالْم بِهِاحتكاكِ لِعْفِبِ ر عند العربِهَ ظْيَ حنُبدأ اللَّ  ذا الوقتِيف هَ -

، هذه الظاهرةَ بُرَر العَكَنْتَ، واسْم(749-661لـ  الْمُوَافِقُهـ  132-41يِّ )وِمَر األُصْالعَ

كل، ط، والشَّقَالنُّ لقرآن عن طريقِا إعرابِ مِسْع رَضْوَه لِيل وتالمذتُؤَود الدُّى أبو األسْرَفانبَ

 .حوالنَّ قواعدِ  عِضْووَ

                                                           

 (. The phases of the Arabic language)، زت ان ےک رمالح رعیب :أطْوَاُر اللُّغَة العرَبية - 40
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، م(1258- 750:  هـ املوافق لـــ 656-132) اسيبَّ صر العَيف العَ لُ مَالعَ لَوتواصَ -

ن اإلسالم، وكان مِ انتشارِ  س، وازديادِ رْني بالفُاسيِّام العبَّكَّاحلُ ا الستعانةِرًظَنَ فٍ كثَّمُ بشكل  

 ناهج مَ ، واعتمادُ عليلِوالتَّ  ياسِعلى القِ  ، حيث ظهر االعتمادُيف اللغةِ  واضحٌ ذلك تأثريٌ نتائجِ

 .يف اللغة جديدةٍ

في، قَر الثَّمَيسى بن عُالء، وعِ العَ  و بنِ رِمْو عَمثل أبُ  غةِيف اللُّ  أفذاذٍ لماءٍر عُنا ظهوَل هُجِّسَونُ -

 ،ةٍربيَّعَ ةٍغَلُ سِ يْسِأْتَى لِلَوْاألُ  واةَهم النَّ ُتبُسائي ... فكانت كُ، والكِيْهوَ يبْمد، وسِ ليل بن أحْواخلَ

لماء العُ اختالفُ  اث ... وزادَرَتُو، اعدٍوَقَو، ج هَنْن مَمِ ةٍغَلُ ةُ ها اليت تقوم عليها أيَّاتُ مَقوِّهلا مُ

ه ذا كلُّ ا، وهَهَها، وطريقتُجُناهِ ا مَ هَنْمِّ  لٍّ كُ، لِ ةٍ ويَّغَلُ دارسَاء مَة إىل إنشَغَاللُّ ورِ مُفيما بينهم يف أُ

 ْينِ. دوِعلى التَّ االعتمادِة رَوْرُى إىل ضُأدَّ
  جع اللغة واْلسباب الباعثة على ذلك 2.8
 على لسان العربيِّ  ها، حيث كانتْ أو روايتِ  إىل دراسةٍ ةٍيف حاجلْمُجْتَمَُع الْجَاهِلِيُّ ا نِ كُمل يَ -

 يِيحْه ويُقبيلتِ ر بأجمادِفاخِاليت هبا كان يُ هلا، وكانت الوسيلةُ ه وعاءً، وكان صدرُفطرةٌ

 تْالَ اإلسالم اليت ن سالةِرِ مِهْفَحوهلا لِ الناسُ ، التفَّ ديةُحمَّمُالْ عوةُه. وملا جاءت الدَّتَصبيَّعَ

ه، م أسرارِهْفَحث فيه لِإىل البَ  عاةًدْهلم مِ ي القرآنُم وحتدَّهُزَجَ، وكان عَ مُبِْينربي الْسان العَباللِّ

 هِ. رِشْعلى نَ  لِمَوالعَ
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  الرواية اللغويةنشأة  2.9
 لٌّجِ ها سِكأنَّ وكانت القبائلُ، سِّإال باحلِ  غةَ ا ال يأخذ اللُّيًّ مِّا أُعًجتمَع اجلاهلي مُلْمُجْتَملقد كان ا -

 هٍأوجُ  ذاتَ اللغةُ ، كانتِين اإلسالميِّالدِّ  هورِظُ عْومَ .ار واآلثاربَخْ اء األَصَيف إحْ ي نِمَزَ

 . هإعجازِ بِبَ سَبِ  ر وافِ يٍّ وِغَلُ شاطٍ نَ ا لِعًدافِ ان ذلك، وكَكثريةٍ اتٍتويَسْومُ
  يِْ اْلَكر  القرآن ُيُ تفسِ  2.10
إىل  دةُوْ ، فكانت العَاجلاهليِّ ريِّعْراث الشِّا يف التُّد تعزيزًجِريب ما وُلقد ورد يف القرآن من الغَ -

اء ريبة. كما جَة الغَظَفْ ا من اللَّاآلية، انطالقً  نِوْمُضْمَ مِ عْدَ لِوذلك من أجْ، ةُستمرَّمُ  رِ هذا األثَ

م دَد من عَديم للتأكُّعر القَيف الشِّ رِّمِتَسْمُث الْحْعلى البَ  ثُ عَبْ يف القرآن من اجملاز ما كان يَ

ض عْ ب بَانِب يف كالمها، إىل جَالعرَ أَلِفَتْهَا ة أو اجملازية اليت قيقيَّاحلَ ماالتِعْوج عن االستِرُاخلُ

 الرتاكيب القرآنية املختلفة كالتقديم والتأخري واحلذف واإلضمار ... 

ري عبري، غَ ة التَّعَوْب، ورَوْسلُاألُ ةِ وَّمن قُ إليه العربُ تْ لَما وصَ  ةَ مَّعر اجلاهلي قِولقد كان الشِّ -

عليه لتأكيد إعجاز هذا القرآن  القرآن الكريم ، فكان اإلبقاءُ  أسلوبِ ا أمامَ لً أنه كان يقف فاشِ

ومية عات القَزَ إىل جانب النَّ غةِاللُّ  لروايةِ  األولَ  اعيَ اهلل الدَّ نة ، وبذا كان كتابُوازَلْمُا عن طريقِ

 .دُعْا بَمَيْفِ تْاليت ظهرَ
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  41تيقظ النزعات القومية 2.11

ا دولة أعرابية، نظرً (م868 -هــ254 )ت: ظُ اجلاحِ لُ وْقُ يني كما يَوِ مَاألُ لةُ وْلقد كانت دَ -

 وسيلةً  اللغويةُ يث كانت الروايةُى، حَ تَّا شَألوانً ةُ يَّبِصَهذه العَ تْواختذَ ،ق العربيرْللعِ تِهِميَّبِصَلعَ

، يهاوا فِنُ نَّفَوتَ ةَغَوا اللُّ سُرَ، فدَسرْا على الفُدًّن العرب رَاسِحَمَ  ون إبرازَإذ حاول األمويُّ ،هلا

 .ريمآن الكَرْالقُ مِهْفَب لِلَ طْتُ تْا كانَ مَ دَعْها، بَ ذاتِ  دِّيف حَ ب غايةً لُ طْتَ  تْ حَحتى أصبَ 

  :يل هِمِاوَعَ  اثةِن ثلَج عَ رُ خْة ال تَغَاللُّ عِمْجَ عُوافِوهكذا كانت دَ -

 . نحْ اللَّ نَ القرآن مِ نَمِ فُاخلوْ  -1

 . نحْن اللَّمِ هِ ظِفْبي وحِرَسان العَط اللِّ بْيف ضَ  ةُبَغْالرَّ -2

 . اثرَر يف التُّفاخُالتَّ -3

  عراباْلخذ عن اْلَ  2.12
 لَصَوَ ،42ويٍّغَ لُ صٍّنَ قَأوثَ يةِالبادِ ةُغَلُ دُّعَعنهم، وتُ  ذِخْأَ لِلْالبادية ِ بَالبصرة أعرَ أهلُ هَافَلقد شَ -

مجيع  جم منن بالد العَ م عَ هِدِ عْها، وذلك لبُعِمْ لتدوين اللغة وجَ دٌ جيِّ ، وهي مثالٌ ربَالعَ

نون اللغة دوِّين أهنم كانوا يُعْ، هذا يَلْمَتْرُوكيل واخِ والدَّ اذِّ ا من الشَّونقلوا عنهم كثريً ،همهاتِ جِ

رة أن وْرُبالضُّتَلِْزُم سْ، وهذا يَ يعيِّبِ ها الطَّطِيْ حِقة هبا، ويف مُ اطِة النَّ يَّوِ غَعة اللُّوْ مُجْمَا من الْانطالقً

ير، قدِبالتَّ جديرٌ ة أمرٌئَيْالبِ  يدِدِحْز املكاني، وتَ ها للحيِّيف حتديدِ  وصادقةً نة كانت أمينةًدَوَّمُلْا

                                                           

اوہاردیب اک وقم رپیتس: تيقظ النزعات القومية - 41

 

 (.  nationalismThe awakening of) ت

 The village language is the) ،ابعرت ےہ زت ان س  ےس ربتعم اسلین اگؤں یک: ويٍّ غَ لُ صٍّنَ قَأوثَ يةِالبادِ ةُغَلُ  دُّعَ وتُ - 42

most reliable linguistic text .) 



26 
 

د جَوْ روري أن يُّهجات، فكان من الضُّبائل املختلفة اللَّ عون من القَمَسْعون ما يَمَجْيَ  واةُ وكان الرُّ

 ك واألضداد. لْمُشْتَرَف وارادُغة التَّيف اللُّ

ن كان يف هلجات القبائل مِ  لَِماا رًظَألفاظها نَ ثراءِاللغة وإِ  وِّمُ ل نُوامِعَ"ة من غَاللُّ عَمْوإن جَ -

وهبذا ظهر . اتجَهْن هذه اللَّ وا مِ معُا جَمَ واةُ الرُّ عَمَ، فج43َهادلوالتِ ظ ومَفْيف اللَّ اختالفٍ 

 لةٍ مَعْستَ مُ رةٍ غايِمُ عان  ومَ جود ألفاظٍ ى إىل وُ ها أدَّالقبائل على أنواعِ هلجاتِ  ا أن اختالفَ حًواضِ

 .أخرى" ند قبيلةٍ عِ

 يةِالبادِ  ةُغَت لُيَ دق واألمانة. وقد بقِي الصِّوِقات ذَاة الثِّوَذ إال من الرُّخَؤْ غة ال تُومع ذلك فاللُّ -

 . يِّرِجْع اهلِابِن الرَّرْر القَها إىل آخِفائِعلى صَ
  الرحلة إل البادية 2.13
 ربُالعَ منهم، وكان أولئكَ  لَْموَالِيْل، إال اوَّ ن األرْم يف القَهُلَّا كُبًرَة عَ فَوْكُرة والْصَالبَ لقد كان أهلُ  -

 واألهنم مل يكونُ ،يف حاجة إىل البادية واةُ الرُّ ه، فلم يكنِرتِطْعلى فِ  هم باقٍلُّوكُ ،فةٍتلِخْمُ  ن قبائل مِ

د محأاخلليل بن  :وا إىل الباديةلُ حَين رَذِالَّ مِ ه، ومن أقدَعِيْرِفْوتَ وِ حْيل النَّعلِيف تَ وا الغايةَلَغُ قد بَ

يونس بن حبيب  (،م796 - هـ180)ت:  م، وخلف األمحر786 - هـ170 )ت:

  (...م798 - هـ182)ت:  الضيب

                                                           

ظفلت اور ان ےک  ںیم ںوبویل ابقلئ یک: اختالفٍ يف اللَّفْظ ومَدلوالِتهاعَوامِل نُمُوِّ اللغة وإِثراِء ألفاظها نَظَرًا لَِما كان يف هلجات القبائل مِن  - 43

رق یک وہفمم ںیم

 

 Factors for the growth of the language)، ےک وعالم ازفودیگ وشنوامن اور اس ےک اافلظ یک وہج ےس زت ان یک ق

and the enrichment of its vocabulary due to the difference in pronunciations and their 

connotations in the dialects of the tribes .) 
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واأللتجاء إىل  ،رضَن يف احلَحْي اللَّشِّفَ ه تَكان سببُ ،جموعة إىل الباديةمَ هاب الْذِ  أنَّ وال شكَّ  -

متيم، ويس، ذوا عن قَفأخَ ،ماجِ اك باألعَ كَتِاالحْ  ثرُأَهم نتِسِعلى ألْ  رهَراب الذين مل يظْاألعْ

راب ريب ويف اإلعْيف الغَ دَمِهم اعتُيْ لَ، وعَنهم الكثريُعَ ذَخِين أُذِالَّ مُوأسد، وهؤالء هُ

ذ عن خَؤْني، ومل يُ ائيِّ الطَّ ضُ عْنانة، وبَ كِ يل، وبعضُ ذَالقبائل هُ هذهِ  دَ عْي بَ أتِوتَ ،صريفوالتَّ

 هم. غريِ

اية هَمن اجلاهلية إىل نِ ورة أن يكونَ رُماني كان من الضُّحديد املكاني والزَّأن هذا التَّ ويف احلقِّ -

 راسةُبغي دِنْ، ويَ أكثرَ ةٍإىل دقَّ تاجُ حْيَ  حديدَهذا التَّ ا أنَّ، إلَّنة واسعةًاملدوَّ ع لتكونَابِ ن الرَّرْالقَ

ي دِّؤَ ة، ولكي ال يُتَّبائل السِّ ط بني القَلَخَلْا عَال يقَ يْكَلِ ،قبيلةٍ لِّكُلِ دة ى حِجات علَهْيات اللَّ ستوَ مُ

 . لميث العِحْ ح البَوْاة رُافَجَ ة، ومُ ويَّغَى اللُّ ضَوْذلك إىل الفَ

ر بن ضْهم النَّمِ دَعة، ومن أقْابِالرَّ اة تأتي الطبقةُحَن النُّثة مِ الِالثَّ بقةُي الطَّ قة، وهِبَد هذه الطَّ عْوبَ -

 عنهم الطبقةُ تْذَض األعراب الذين أخَعْعن اخلليل وعن بَ وقد أخذَ م(،818)ت: يل مَشُ

إىل بوادي  جَرَوقد خَ (،هـ189)ت: سائي الثالثة، وأقام يف البادية أربعني سنة، ثم الكِ 

ة هايَى نِحتَّ، إىل البادية حلةُ الرِّ تِواستمرَّ ،ا عن اخلليلذ أيضًامة، وقد أخَ هَد وتِجْاحلجاز ونَ

 بِ تُ ث عن كُوارُبالتَّ  اللغوية اكتفاءً ةُ املادَّ تِب، وانقطعَ ليقة العرَسَ تْدَسَع، ثم فَابِن الرَّرْالقَ

 . الفاألسْ
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  بعض وجوه نشاط الرواة 2.14
هم العربي، وهم يف كتاباتِ رِصَت بَتَحْع ا يقَمَّدماء مِالقُ واةُفيها الرُّ بَتَاليت كَ لْمَوَاضِيْعُكانت ا -

، والتصنيف شاملةً ويبِبْ هم يف التَّوضوعاتُمَ تْ ة، ولقد كانَغَاللُّ مْعِجَ اقِطَ ون عن نِجُرُخْهذه ال يَ 

 .وإنسان  باتٍونَ راتٍ شَيعة من حَبِد يف الطَّوجَحيث أهنا تتناول ما يُ 

فكتبوا  ،جلمع اللغة جانب كتب  ىل إو .وحبثٍ  تصنيفٍ  كتبَ غ اليت كانتْ يَب الصِّتُ وهناك كُ -

 . يف املؤنث واملذكر، ويف املقصور واملمدود و غري ذلك
  نشاط الرواية يف البصرة 2.15
 بطريقةٍ ون هلم أسئلةً عُ ضَعراب، وقد كانوا يَة عن األَغَذون اللُّصرة يأخُالبَ لقد كان علماءُ -

 خافةَعراء مَ ر عن الشُّدُصْيف اختيار ما يَ دُهم يتشدَّ لُّ هم، وقد كان جُوا سليقتَنُتحِ مْليَ ةٍخاصَّ

 ةَ صاحَالفَ (هـ117)ت:  د عبد اهلل بن أبي اسحق احلضرمين، فلقد حدَّحْاللَّ  ظاهرةِ

 بعيدٍ  ه غريُ م نشأتِكْحُ، وبِ اليت يأخذون عنها هذه اللغةَ وهنا، والقبائلَسُرُاليت يدْ غةِبانتقاء اللُّ

بيب س بن حَ ونُه يُن تالميذِة ومِ نَّهذه السُّ نَّسَ فَ ،حلة إىل الباديةه للرِّعَفَعن السليقة العربية، دَ

 (.هـ149)ت:  يسى بن عمروعِ

رها حضُصرة يَ البَ حلقةُ تْفلقد كانَ ،حاءصَهة األعراب الفُشافَ  لِمُ وقد رحل هذا األخريُ -

صاحة، ة الفَعَقْرُ ديدحْيف تَ نَوْد البصريُّ دَّسيبويه، وهكذا تشَ العلم أمثالُ ابُاألعراب، وطلَّ

 .كثريةِ عربيةٍ اتٍغَلُ ن بِوْدُّتَعْوفيني الذي يَالف الكُصيحة على خِ بائل الفَوالقَ
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  نشأة الرواية يف الكوفة 2.16
ل عر، فرحَن الشِّمِ يِّبِر العرَصُنْ ع العُ وْزُباع نُعر، إلشْ على الشِّ ورةًقصُفيها مَ ت الروايةُلقد كانَ -

 . واةماع عن الشعراء، والرُّللسِّ يةها إىل البادِ علماؤُ

 هـ170) يبِّالضَّ لْمُفَضَّلاوية ، وااد الرَّثم محَّ الد الكويف،أبو البِلَْخثْعَمِْي هم: ااتِ وَم رُدَ ومن أقْ -

  (. م821 - هـ206)ت: ، وأبو عمر الشيباني (هـ189)ت:  سائيوالكِ  (،م786-

 وبٌ نسُوع ومَ صنُه مَمنه بالبصرة، إال أن أكثرَ وأمجعُ عر بالكوفة أكثرُورأى كثري من اللغويني أن الشِّ -

 . لَّمْ يَقُلْهُن إىل مَ

اد قال يف محَّ ع الكويف، فيُلُْمجْتَمَميم اوة األدبية يف صَرْالثَّ عَمْل جَ اوِحَواة تُ الرُّ آثارِ وإن أكثرَ -

باسم  تْ فَ رِعر عُمن الشِّ كبريةً وعةًمُجْمَمُفَضَّل الْ ارَ ال، واختَوَالطِّ عَ بْالسَّ عَية أنه مجَاوِالرَّ

اه ة املفضليات مسَّلَاكِا على شَكتابً  ل األصمعيُّمِا يف األمثال، وعَع كتابًضَكما وَ لْمُفَضَّلِيَّاتِ،ا

 ...  ون قصيدةًعُ بْوسَ  عٌبْوهي سَ ،عياتمَصْاألَ

ر، وادِندهم: النَّواية عِ الرِّ آثارِ نْ واية، ومِ ا يف الرِّعًتوسُّ  ن أكثرُ يْوفيِّ الكُ  ، فإنَّر من أمْ نْ ما يكُهْومَ -

  .....ومعاني القرآن
 إجاُل َمْسأََلِة َجِْع اللغة 2.17
  :لِاحِرَمَالْ هِذِهَبِ  تْرَّها مَة أنَّغَاللُّ عِمْجَ لةِأَسْيف مَ  اهُ نَلْل ما قُ مِجْكن أن نُمْويُ -

يف  غريةٍصَ رسائل  وها على شكلِ مُ ونظَّ ،تْانَ كيفما كَ واهدَالشَّ  لماءِل العُع أوائِمْلة جَرحَمَ -1

 . غريٍع صَوْضُوْمَ
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 . وحْيه يف النَّ وَ يبْسِ لِ عْب يف املوضوع كفِتُ الكُ تأليفِ مرحلةُ -2

 .ابقةب السَّتُ الكُ حِرْو شَوع أضُوْعة للمَلة اجلامِامِمة الشَّخْب الضَّتُ الكُ رحلة تأليفِمَ -3

مع جَبِ  الثانيةُ واملرحلةُ ،يءشَ لِّ كُ تدوينِ أيْ ات، لِمَع الكَمْجَى بِ ولَاألُ ت املرحلةُ صَّ إذن اختَ -

 الكلماتِ  لُ مَشْ، يَم شامل جَعْ مُ لِ كْشَ على الثالثة كانتْ حلةُا، واملرْمَّ وضوع  مُ قة بِلمات املتعلِّالكَ

 .خاصٍّ طٍنَمَعلى 

لوم الدين، بعُ طةًرتبِ وكانت مُ ،ألخرىربية الوم العَن العُمِ  واية اللغويةُالرِّ تِ ويف احلقيقة أنه نشأَ -

د ذلك، عْبَ ، ثم استقلَّللغويِّحث ااعي األول للبَهم القرآن الكريم الدَّإىل فَ حيث كان االلتفاتُ

 غة، حيث جند أنَّ واية اللُّ رِ يف طريقةِ م االختالفاتِغْريني والكوفيني، رُصَالبَ دِعلى يَ جَونضَ

ا يف األسلوب مًكُّوحتَ نطقيةً مَ  أكثرُ  البصريةَ البصرية، ولكنَّ ا من عً توسُّ الكوفة أكثرُ  نةَدوَّمُ

 نة، ويف إطار عيَّمُ  لةٍحَ رْا يف مَمًا قيِّ دًهْه جُ ن اعتبارُكِمْيُ هذا النشاطَ  أنَّ  العلمي الدقيق. غريَ

 .غةُاللُّ  هِي بِقَّرَتَتَد، لِهْذا اجلُه رَى أن يتطوَّرَ، كان من األحْخاصٍّ وسياسيٍّ  واجتماعيٍّ  تارخييٍّ
 ىبب العرَ دَ بي  ة واْلغة العرَ دات اللُّ رَ فْ ع مُ جْ  2.18

 َجُْع ُمفَردات اللغة العربي  ة.
 .هادِعِاوَل قَ وْصُأُ عِضْووَ ،لاسي األوَّ ر العبَّصْها يف العَعِمْ ة يف جَغَماء اللُّ لَعُ  عَرَشَ -1 
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 غةٌ ة لُيَانِب(، الثَّابة واألدَتَالكِ  ةُغَي )لُ حَصْفُ وْلَىاألُ ،غَتَانِامي لُ لَاإلسْ لَمِاكان يف العَ  -2

 . 44(غَُة الْمُوَلَّدِيْنَ) لَ ةٌعاميَّ

ن وا عَذُ وأخَ ،يةالبادِ  إِلَىة غَ دات اللُّمْعَ مُفْرَجَ قِهِمْ علي عاتِ عَالذين وقَ ماءُ تَحَلَ الْعُلَارْ -3

تِيْجََة ر نَضَل احلَأهْ  سانُ د لِسَا فَ كمَ ،دفْسُيَ مْلَ همُ انَسَلِ أنَّ اسِلي أسَها عَولَصُها أُانِكَّسُ

 . 45الْاخْتِلَاطِ بَِغيْرِهِْم مِْن غَيِْر الْعََربِ

 عٌوْضُوْو مَ ا هُها ومَنْح مِيْصِار الفَهَة وإظْغَاللُّ  يحِ حِصْتَ لةِاوَحَمُ  فِيْ  ادًذََل الْعُلَمَاءُ جُهْبَ -4

 .فٌ يْعِوضَ
 .ِع اللَُّغةِ ل جَْ احِ رَ مَ   2.19

ماء لَر للعُسَّا تيَ مَوكَ تْ قَفَما اتَّحسبَوَ ن ترتيب وْبدُ دات اللغةِ رَفْمُ تدوينَ تْلَ مَ: شَْوَل اْلُ  لةُ املرحَ 

 .هاماعُسِ

 .يِّ عِمَاألصْتُِب اء يف كُما جَكَ واحدٍ  وع  وضُة مبَ لمات اخلاصَّالكَمْعَ لت جَمَ: شَانيةالثَّ  املرحلةُ 

 ".العني"م جَعْ ب مُاحِ صَ أمحدَ نُبْ  ليلُه املعاجم اخلع هذِضَن وَل مَ املعاجم وأوَّ عُضْ: وَالثةلة الثَّ املرحَ 
  

                                                           

 ںیہ دو زت اںین ںیم داین یماالس :(، الثَّانَِية لُغٌة عاميٌَّة ) لَغَةُ اْلمُوَلَّدِيَْن(كان يف العَالَمِ اإلسْلَامي لُغَتَاِن، اأُلوْلَى ُفصْحَي )ُلغَةُ الكِتَابة واألدَب - 44

ر)رحت حیحص ، یلہپ  زت ان )ومدل وبل اچل یک یزت ان( ، دورس و ادب یک ث 

 

 There are two languages in the) زت ان( ےہ۔ یک ي 

Islamic world, the first is sahih (the language of writing and literature), the second is a 

colloquial language (the language of the Moulids)..)  

 ںویرہش ںیم رعوبں ےک العوہ دورسے ےک اسھت لھگ لم اجےن ےک ےجیتن: ِلسانُ أهْل احلَضَر نَتِيْجَةَ الْاخْتِلَاطِ بَِغيْرِهِمْ ِمنْ َغْيرِ اْلعَرَبِفَسَد  - 45

 Damage was done in the tongue of the urbanites as a result of mixing with)وہا،  زت ان وک اصقنن یک

others, non- Arabs .) 
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 ب العريبيح اْلدَ حِ صْ ع وتَ جَْ   2.20
 ،غةذلك الختالط األدب باللُّ عهامْ ار جَمَغة ويف غِع اللُّمْثل جَبي مِاألدب العرَمْعُ اء جَجَ  -1

 نمِ مَصْدَرِ الْ سِفْمن نَ جَْمعِ األدَبِ وا لِ قد تصدُّ ،ةغَاللُّع مْجَلِوا دُّ لماء الذين تصَالعُ وكان نفسُ

 .يةالبادِ

ماء الذين لَالعُ  وجاء منهجُ ،لاسي األوَّر العبَّ صْه يف العَه وتدوينِصحيحِلماء األدب يف تَبدأ عُ -2

األدب من مُخَْتارَاتِ الْ وعةُجمُإلينا مَ  تْلَ وبذلك وصَ ،ج االختيارهَنْ مَ ىوا ذلك علدُصَقَ

 .ربيالعَ

 كتابُ 46ب العربين األدَر مِثْر والنَّعْتار الشِّخْت بني مُ عَمَل إلينا من الكتب اليت جَما وصَ رُأشهَ -3

 .هانيفَصْج األرَاني ألبي الفَظ وكتاب األغَللجاحِ بْيِْينِان والتَّالبيَ د وكتابُبِّ ل للمُالكامِ

ل: م أمثاالعربي بأشعارهِ رَعْوا الشِّرُذين أثَّراء العَول الشُّحُفُ هورَل ظُ األوَّ يُّاسِالعبَّ رُصْد العَهِشَ  -4

 مُعْتَزِّ.اس وابن الْ وَومي وأبو نُالرُّ ري وابنُ تُحْام والبُمتَّ وْ ة وأبُاهيَّتَأبو العَ

 .....باب اآلتيةاألول لألسْ اسير العبَّصْيف العَفقَد ارْتَقَى وازْدَهََر الشِّعُْر والنَّْثرُ 

 .اكة األشياء آنذَمَيْر احلياة وقِ وَصُ اختالفُ  -أ

 .صوْ صُه اخلُجْوَ  ىراء علعَوللشُّ ةًلماء عامَّء للعُلَفَااخلُ يعُجِ شْتَ  -ب

 .تأثري الثقافة األجنبية علي الشعر العربي -ج

                                                           

وج یک، ادب ےس ااعشر اور رثن ےک ااختنب  رعیب :أشهَُر ما وصَل إلينا من الكتب اليت جَمَعَت بني مُخْتار الشِّعْر والنَّثْر مِن األدَب العربي - 46

 The most famous books that have collected the selection)، س  ےس وہشمر اتکںیب ان ںیم ںیہ عمج وہیئ اتکںیب

of poetry and prose from Arabic literature.)  
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 "،نةمْكليلة ودِ صَاحُِب " مُقَفَّعِالْ بنِاأمثال نَ، كُتَّابِ الْمُسْلِمِْينَ النَّاثِرِيْ  اربَن كِ مِ  طائفةٌ رتْ ظهَ -د

كتاب  بُ صاحِ  تَيْبَةَ وابن قَ "،الءخَوان والبُ يَاحلَ " يِكتابَ بُصاحِ  ،همانِف زَارِعَمَ  ظ دائرةُواجلاحِ

 ".املالكَ"ب صاحِ مُبَرِّدوالْ "،بارون األخْ يُعُ"
 47ع  لم النح     و 2.21
 .همريِه وغَيْوَ بَيْسِ لْمِيذِهِد وتِمَليل بن أحْاخلَ دِ يَ ىو علحْصرة بالنَّ درسة البَت مَيَعُنِ  -1

 ،48من قواعد بُرَا جاء به العَمَ  لِّكُها بِك أصحابُسَّ مَوقد تَ ،حوالكوفة بالنَّ رسةُدْت مَيَ عُنِ -2

 49ا.ان شاذًّى و لو كَتَّحَ

داد عام بغْ دينةُمَ تْسَ ، حتى تأس50َّفة يف النحووْرة والكُصَالبَ يِ تَسَرَدْبني مَ اقائمً راعُالصِّ لَّظَ -3

 وأخذ اخللفاءُ  ،51ةاسيَّلة العبَّوْيف الدَّ نُ األمْ بَّ تَ واستَ ،ةُياسيَّالسِّ والُ األحْ  تِأَدَوهَ ،ه145

وا عُارَهم فسَ أوالدِ  لِتَرْبِيَةِهنم وْعُ دْويَ ،اددَغْبَ ىنكْسُ ىهنم علوْعُشجِّويُ ،لماءالعَ نَوْبُرغِّيُ

 . وةرْوالثَّ لْمَكَانَةِا رة وإحرازِهْالشُّ وراءَ ايًرْمة اجلديدة )بغداد( جَالعاصِ اب إىلهَبالذِّ

                                                           

 (. Grammar)، رگارمئ: عــلم النحـــــو - 47

   : من قواعدعُِنيَت مَدْرسةُ الكوفة بالنَّحو، وقد َتمَسَّك أصحابُها بِكُلِّ مَا جاء به الَعرَبُ - 48

 

 اک قلعت رگارمئ ےس اھت، اور اس ےک املعء وکف

 School of Kufa was concerned with grammar, and its) ،ےھت اوقادع رپ لمع ریپرعب ےک الےئ ےئگ امتم املعء 

scholars adhered to all the rules that the Arabs brought.)  

ادر ووہ  ہچارگ: و لو كَان شاذًّا -49

 

  (.Even if it was rare and aberrant) ۔اھت ومعمیل ریغت

  رکف ےک امنیب رصبہ رگارم ںیم: مَدْرَسَتَيِ البَصَرة والُكوْفة يف النحوظَلَّ الصِّراعُ قائمًا بني  - 50

 

رار راہ اور وکہف ےک اکمی

 

رق  The، )انتزہع ث 

conflict remained between the schools of Basra and Al-Kufa in grammar.)  

 ت ار یسابع: العبَّاسيَّةهَدَأَتِ األحْوالُ السِّياسيَُّة، واستَتَبَّ األمُْن يف الدَّوْلة  - 51

 

رار ریہ احالت رپوکسن وہےئگ، اور السیتم یسایس ںیم س

 

رق  ،ث 

(Political conditions calmed down, and security prevailed in the Abbasid state.)  
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 ْْي كَ لَ سْ غة مَ ع اللُّ سلك علماء العربية يف جَْ 
ق لمات اليت تتعلَّون الكَ معُجْ، فيَ 52عانيهار إىل مَ ظَها بالنَّدات اللغة وتصنيفُفرَع مُمْجَ ل:األوَّ -

املرتبطة بتلك العالقة اللغوية ، حبيث تكون تلك الكلمات يف موضع  واحدٍ واحدٍ  مبوضوع  

دات )معاجم رَفْمُذه الْل على هَتمِ شْاليت تَ  فاتُى هذه املؤلَّوُتسمَّ. جموعًة يف رسالة واحدةمَ

دات موضوع  مُفْرَة بِب اخلاصَّتُ ب على الكُلِيف الغا قُلَطْ، ويُ 53املعاني أو معاجم املوضوعات(

  .واحدٍ )الرسائل اللغوية(

 موضوعاتٍ اشاملً ن املعجمُ، فيكومَوُْضوعَاتِن الْدٍد مِعلى عَ دُالواحِ الكتابُ  لُوقد يشتمِ -

إليه عند ذكر  نُ هْالذِّ رفُهو الذي ينص وعُمفردات اللغة، وهذا النَّ لَّ قد تتناول كُ ،كثريةً

 . "معاجم املعاني أو معاجم املوضوعات"

اللغوية على ترتيب   ب األلفاظُلفاظها، فتُرتَّ ر إىل أظَها بالنَّ مجع مفردات اللغة وتصنيفُ :الثاني -

، على احلرف األول فالثاني ْبنِيًّامَ  رتيبُ التَّ ن منها، سواءً كانَ روف اليت تتكوَّر إىل احلُظُنْن  يَّ عيَّمَ

وهكذا ) .يهالذي يل ثمَّ  خْرَجًا،روف الكلمة مَ صى حُأم على احلرف األخري فاألول، أم على أقْ

 .(عند احلديث عن هذا النوعكما سيأتي ذكره 

  

                                                           

ااافلظ عمج رک ہذریخ زت ان یک: جَمْع مُفرَدات اللغة وتصنيفُها بالنَّظَر إىل مَعانيها - 52

 

ا،رک یدرہج دنب رک اس یک ھکید اور اس ےک اعمین ت

 

 ت

(Collection of language’s vocabulary and its classification by looking at its meanings.)  

ا اافلظ رپ لمتشم هان ذریخ :م املوضوعات(وتُسمَّى هذه املؤلَّفاتُ اليت تَشْتمِل على هَذه الْمُفْرَدات )معاجم املعاني أو معاج -53

 

 اکم وک اہک اجت

 The works that contain these vocabulary are called (dictionaries) (تغل یک اضمنیم ت اتغل  یک ین)اعم :ےہ

of meanings or dictionaries of subjects).)  
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  معاجم املعاين )املوضوعات( 2.22
 : يدخل حتت هذا النوع صنفان ها -

 رآن أمِبالقُ قًاها متعلِّواءً كان موضوعُد، سَواحِ وع وضُدات مَفرَ ي مُوِحْوية اليت تَ غَسائل اللُّالرَّ -1

 .هاغريِ ديث أمْ احلَ

أم  ارًتصَخْا كان مُ ها مَنْواءً مِّوية، سَغَ وعات اللُّاملوضُ نَمِّ ددٍردات عَفَوي مُحْواملعاجم اليت تَ  -2

  عًا.وسَّمُ

 : هلااوَنَ تَفةً على املوضوعات اليت تَصنَّن مُيْوعَن النَّ مِ نَعْرِضُ فِيَْما يَلِْي أَمِْثلَةًو

  ةويَّ غَ ائل اللُّ سَ الرَّ  2.23
  َبْْيِ ي ْ رِ الغَ  بُ تُ كُ   -1

وا نُ ، فاعتَكَوْنِهِمَا مَصْدَرَيِ التَّشْرِيْعِ للُْمسْلِمِْينَديث، لِرآن واحلَالقُ رِْيبَيِ بية بغَالعرَ لماءُى عُنَتَاعْ -

د، نها ما فُقِر، ومِل إلينا ونُشِصَتب، منها ما وَ الكثري من الكُ  وْافُفيهما، وألَُّمشْكِلِ اح الْبإيضَ

 نَعِْرضُريف، وديث الشَّآن الكريم واحلَالْقُرْخِدْمَِة بِ بْرَىهم الكُنايتِحٌ على عِ ها دليٌل واضِوكلُّ

 : بتُ ن هذه الكُيْناوِ من عَ اددًعَ

  نيب القرآرِ تب غَ كُ   -أ
أبي  بنِ  يِّ كِملَرآن ريب القُمن غَ مُْشكِلري الْسِفْتَ، وهـ(276 :)ت َتيْبَةبن قُالرآن القُ يبُ رِغَ -

 ت:اني )هَفَب األصْاغِلرَّليف غريب القرآن  مُفْرَدَاتُالْ، وهـ(437-355) سيِّ يْب القَطالِ

 .هـ( 502

  كتب غريب احلديث  -ب
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حاق إسْ  ألبي ديثاحلَ بُ يْرِغَ، وهـ(224 ت:م )اد القاسم بن سلَّيْبَعُي ألبِيث دِ احلَ بُريِغَ -

-467) مَخْشَرِيِّلزَّلديث ريب احلَق يف غَائِالفَ، وهـ( 285-198) بيِّرْإبراهيم احلَ

  . هـ(606ت: بن األثري )الر ريب احلديث واألثَة يف غَهايَالنِّ، وهـ(548

  رىخْ ة أُ ويَّ غَ رسائل لُ  -2
ع على الْمُطَّلِالعرب، و ياةَ حَ  سُّوعات اليت متُ ضُوْاملَ لبَ سائل اللغوية أغْ يف الرَّ أليفُ التَّ لَمشَ  -

بِجَمْعِ ب ناية العرَعلى عِ  ي  لِليٌل جَي دَها، وهِ دِ ا وتعدُّهثْرَتِن كَمِ  شةُهْ ه الدَّبُيْ صِسائل تُتلك الرَّ

 ه يف رسالةٍفرداتِع مُمْلوه بالتأليف يف جَيادين حياهتم تناوَميدان  من مَ  ، فكلُّ مُفْرَدَاتِ لُغَتِهِمْ

  ت.وعادٍد من املوضُعَ عْة أو مَستقلَّمُ

 تْ ب اليت أُل فَتُض الكُ عْ بَ كرُوعات وذِضُوْللمَ مناذج   نا يأتي اختيارُ هُ اءصَقْتِالة االسْحَتِوالسْ  -

ي نِتَعْ وية ما يَغَسائل اللُّن هذه الرَّف، ومِ يْألِمن التَّ  وعِرٌ عن هذا النَّينا تصوُّدَلَ كونَها ليَفرداتِيف مُ

جَمْعِ الَْكلَمَاتِ اخلَاصَّةِ بِ صَّ تَا ما اخْنهَة، ومِ الليَّول الدِّقُاحلُ دَأحَ صُّ خُيَ ويٍّ غَوضوع  لُدات مَفرَمُبِ

 . عانيهار إىل مَ ظَالنَّ  نَوْما دُهِراك وغريِف واالشتِ ادُرَكالتَّبِظَاهِرٍَة لُغَوِيٍَّة 

ل خُدْسائل اليت تَين الرَّناوِعَ رُكْذِ ثمَّ ،وعضُر املوْكْبذِ اكتفيً وية مُغَذه الرسائل اللُّ من هَ اإليك بعضً -

 : حْتَهُتَ

  اإلنسانق لْ خَ  -أ 

، هـ(310-230اج )جَّلزَّلسان ق اإلنْ لْخَ ، وهـ(216-123معي )ألصْلاإلنسان  قُلْخَ -

 . ن الثالث(رْاء القَلمَثابت بن أبي ثابت )من عُلق اإلنسان لْخَو
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  واناحليَ  -ب 

اء الشَّ، وهـ(216-123ألصمعي )لل يْاخلَ (، وهـ216-123معي )صْلألل اإلبِ -

أمساء  احللبة يف، وهـ(216-123صمعي )لألوش حُ الوُ، وهـ(216-123عي )مَألصْل

 . هـ(697دبع :ي )تاجِيب التَّ احِلصَّلالم اخليل املشهورة يف اجلاهلية واإلسْ

  باتالنَّ  -ج 

: ستاني )تجِ حات السَّ ألبيل خْالنَّ، وهـ(216-123معي )ألصْلجر بات والشَّالنَّ -

 . هـ(282ت: ي )رِوَنَيْحنيفة الدَ ألبيبات النَّ (، وهـ250

  ّتَّ ات شَ وعَ وضُ مَ  -د 

 يِّارِصَيد األنْزَ ألبيغة ر يف اللُّ ادِوَالنَّ ، وهـ(210 ت:ب )رَ طْقَلة يَّلِاجلاهِ لِْبيَةُ نة وتَ مِاألزْ -

اب كت، وهـ(231-150مد بن زياد األعرابي )حملكتاب البئر ، وهـ(122-215)

 . ألصمعيل كتاب الداراتو، هـ(224-150ام )د القاسم بن سلَّيْبَعُألبي السالح 

 ةويَّ غَ اَي لُ ضَ قَ  -ه   
 54ْلُمََتَاِدفُ ا  -1

مُتََردَِفةُ الْ اظُاأللفَ، و(هـ216-123ي )عِمَألصْله انيْعَمَ تْ قَفَه واتَّألفاظُ تْفَما اختلَ -

مُؤَْتلِفَةِ مَعَانِي الْيف الْ مُْختَلِفَةِاظ الْكتاب األلفَ، وهـ(384ت: اني )مَّاحلسن الرُ ألبي والْمُتَقَارِبَةُ 

 . هـ(672: ك )تمالِ نِبْال

 املشَتك -2

                                                           

 (Synonym)، رتمادف :الْمُتَرَادِفُ - 54
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-210د )مُبَرِّاس الْالعبَّ ألبي  لْمَجِيْدرآن ااه من القُنَعْف مَ تلَ ه واخْفظُق لَفَا اتَّمَ كتابُ -

 :ت) يِّ ابِرَل األعْثِيْ مَالعُي ألبِ اه(عنَ مَ فَ ه واختلَ ق لفظُفَة )ما اتَّغَر من اللُّ وْثُ املأْ كتابُ ، هـ(285

 . هـ(240

 55املتضاد  -3
، هـ(244 :ت )تيْ كِّبن السِّ الداد األضْو ،هـ(216-123ي )معِألصْلداد األضْ -

-271اري )ألنبَ بن اال األضداد، وهـ(250 :تاني )تسْجِ م السَّاتِحَألبي اد دَاألضْو

 هـ(351:غوي )تب اللُّ الطيِّ ألبيداد األضْ، وهـ(327

  روق اللغويةالفُ   -4
ثابت بن أبي لق رَالفِ، وهـ(210 :ب )ترَطْقَلق رَالفِ، وهـ(216-123معي )ألصْلق رَالفِ -

ود دُ ه يف حُفاتُسكري )وَالعَ  اللهِ  ألبيغوية ق اللُّوْرُالفُ، وماء القرن الثالث(لَت )من عُثابِ

 . هـ(400

 باعاإلتمِ  -5
 . هـ(395 :بن فارس )تالوَجَةُ لْمُزَاباع وااإلتِّ ، وهـ(351:غوي )تب اللُّالطيِّ ألبي اع بَاإلتِّ -

 اإلبدال  -6
  . هـ(244 :ت )تيْ كِّالسِّ نِبالب واإلبدال لْ القَ، وهـ(351:ي )توِغَ ب اللُّالطيِّ ألبي اإلبدال  -

 ودْلَمْمدُ وا َمْقُصْورالْ   -7

                                                           

 (Antithesis)، اضتمد: املتضاد - 55
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، اد )القرن الثالث(لَّوُ بنِال مَمْدُوْدُوالْ مَقْصُوْرُالْ، وهـ(323 :)ت لِنِفْطَُويْهاملقصور واملمدود  -

البكات بن ألبي املقصور واملمدود ، وهـ(365 :علي القايل )ت ألبياملقصور واملمدود و

 . هـ(577-513األنباري )

  املذكر واملؤنث  -8
-513اري )البكات بن األنبَ ألبي ق بني املذكر واملؤنث رَغة يف الفِلْالبُ ، واءرَّلفَلاملذكر واملؤنث  -

 . هـ(577

 تسلسل املعاين  -9
 لِ يف تداخُ رِّر الدُجَشَ، وهـ(538ت: يمي )الطاهر التمَّألبي ة غَب اللُّيْرِ يف غَالْمُسَلْسَل  -

 . هـ(351:)ت ويِّغَ ب اللُّالطيِّبي ألَ مُخْتَلِفَةِني الْمَعَاالم بالْالكَ

  دةم املوضوعات املتعدمِ عاجِ مَ   2.24

مع جْا يَنَّمَكأَمُعْجَمُ الْوَاحِدُ فالْ ،ديدةٍ وضوعاتٍ عَمَ داتِرَفْلى مُل عَ مِتَشْ ب اليت تَتُالكُا هَبِ ادُيُرَ -

ل مَشْنها ما يَق، فمِ يْة والضِّعَت يف السِّتتفاوَ يَ ها، وهِق ذكرُوية اليت سبَغَ سائل اللُّمن الرَّ اعددً

: املعاجمذه ددٍ من املوضوعات، ومن هَعَ داتِفرَي مُوِحْ دات اللغة، ومنها ما يَفرَمُ أغلبَ

د عبْلالكتابية  األلفاظُ ، وهـ(244-150ام )بيد القاسم بن سلَّعُ ألبي ف ريب املصنَّالغَ

ه اللغة قْفِ، وهـ(395 :بن فارس )تالر األلفاظ مُتخيَّ، وهـ(320 ت:ذاني )مَالرمحن اهلَ

-398)ة دَيْبن سِة الغيف اللُّ مُخَصَّصالْ، وهـ(429 :ي )تبِ عالَور الثَّ صُنْمَ ألبيبية العرَ رُّوسِ

 . هـ(600ل بْقَت: ابي )دَبن األجْالظ هاية املتلفِّظ ونِ حفِّاية املتَفَكِ، وهـ(458
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وعات وضُمَ أكثرَ  وْلِهِمُشُلِ" 56"الْمُخَصَّص البن ِسْيدةها مِخَقة وأضْابِاملعاجم السَّ  عِومن أوسَ -

دٍد من دات عَرَفْمُ لُمَشْيَ هِرِغَصِ  عْو مَ، وهُ "ذانيمَتابية للهَاأللفاظ الكِ " هارِغَأصْ، وةغَاللُّ

 بِ ، ففي أغلَ دٍ واحِ ًنىعْمَ لَوْ ر حَوْاليت تدُبَِجمْعِ التَّعْبِيْرَاتِ ى نَ تَاملوضوعات، وقد اعْ

، الْمُتَرَادِفَاته من رُكُذْا يَممَّ وكثريٌ ،نهر عَبِّعَاليت تُ  ه العباراتِكر حتتَذْويَ نًا،وانْه يذكر عُ وضوعاتِمَ

، معَام النِّاء بدوَعَالدُّ بابُ، ونوْ نُرات واجلُ صوُّوالتَّ سِّمَباب الْ، ولخْه: باب البُوعاتِوضُن مَ ومِ

 ا. لًاوُها تدَرِها وأكثَرِهَن أشْمِ  "يالبَ عَية للثَّربَالعَ رُّوسِقْهُ اللُّغَةِ فِ"و .....رم األمْاقُباب تفَو

 57يبالعرَ ُمْعَجِم اعة الْ نَ يف صِ  َمَناِهجِ ر الْ وتطوُّ  املدارس املعجمية 2.25
 كرةي فِون هِثُ يه الباحِإلل صَّي كما توَهِي فَمجَعْمُري الْكِفْالتَّ ُأسَسِن و عَ أ مُْعجَمرة الْكْن فِا عَمَّأ -

الص خْاستِ  يُْمكِنُنا ن هُمِصاصهم. فَختِاميم ن صَمِ عةٌزِتَنْويني ومُغَ يع اللُّنِن صَها مِنَّأ يْأ حنويةٌ

س ارِدَمَالْـــ "ف برَعْيُ ما إىل ريشِ ن نُّأكن مْكما يُ ناهج ثالثةٍالعربي يف مَ مُْعجَمِ الْ تصنيفِ

 ":لْمُعْجَمِيَّةِا

َهُج الْ  -1 ذا هَ ىارعلَ وسَ ،ليهر عَ هَم ما ظَظَعْأو، "يْنِالعَ "تابه ليل يف كِج اخلَ هَنْ: هو مَلوَّ اْلَمن ْ

 ". رةهَمْاجلَ" يف "ديْرَدُ ابنُ"و "الْمُحْكَم"يف كتابه  "دةيْسِ ابنُ "املنهج هو 

                                                           

ر ی  ےس ا ںیم نا: "املعاجم السَّابِقة وأضْخَمِها "الْمُخَصَّص البن ِسيْدةمن أوسَعِ  - 56

 

ص" ک   ہتغل، انب دیسوعیس اور  یس  ےس ث 
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 One of the biggest and largest from previous dictionaries is “Al-Mukhassas” of “Ibn)، ےہ

Seeda” .) 

  رعیب: يف صِنَاعة الْمُعْجَِم العرَبي املدارس املعجمية وتطوُّر الَْمنَاهِجِ  - 57
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ف رْ احلَ"و أ "،يباتقلِسة التَّرَدْمَـــ "ف برَعْلم املعاجم، تُيف عِ  سةًرَدْمَ ح هذا املنهجُ بَصْأقد و -

وتي ب الصَّيْتِ رْالتَّ قَفْق وِبَسْيف احلرف األ ع الكلمةُضَوْن تُأيها رتيب فِالتَّ اسُسَ"، وأقلْمُطْلَا

ة ويَّفَوف الشَّرُباحلُ يُ تهَنْويُ ،) ع(" نيْالعَ"وهو  َمخْرَجًاوف رُ احلُ دِ عَبْأب أُ دَتُبْ، فيُمَخْرَجِيِّالْ

 ة )واي(...وائيَّواهلَ

ف وْاحلرُ ىلَعَ  املوادِ يبُتِرْه تَستِرَدْام مَوَ"قِال فيها: اخلليل وقَبِمَدْرَسَةِ ا اهَمسَّ نْاك مَنَهُو -

 ،بنيةِب األسَحبَ  بواب إىل أ بِتُ الكُ وتفريعِ  ،ب تُ كُ إىل مُعْجَمِالْ  يمُوتقسِ  ،جهاارِخَب مَسَ حَ

كانت وقد  نها.تي مِأاليت ت يَغِف الصِّ تلَ خْمُ إىل ب الكلمة لْوقَ ،بوابالكلمات يف األ دِشْوحَ

  .قليباتسة التَّ رَب مبدْهلذا السبَتُسَمَّى 

: "اليلييخ العَالشَّ "ل فيه وْالذي يقُ "،غةاللُّ سيْمقايِ "ه يف كتابِ س فارِ ج ابنِ هَنْ : هو مَايناملنهج الثَّ  -2

وي أو غَ ت اللُّحْه بالنَّ و إتيانُف به هُرَعْيُ  مِمَّاو ".ثالهمِ ىع علضْالوَ إىله قَبَا سَدًحَأ مُلَعْ أال "

 ."ْنسٌ مَِن االْختِصَارِجِ " :فارس ر عنه ابنُ بِّعَ ه هلذا املذهب الذي هو كما يُعُتوسُّ

ب رَغويني العَت بني اللُّحْني بالنَّ ائلِالقَ س إمامَ فارِ ابنُ  دُّ عَو يُ"احل: ي الصَّحِبْصُ"وُْل الدُّكْتُوْرُ يقُ -

ما بَّريت ُعة الَّليلة الشائِوية باألمثلة القَغَ رة اللُّاهِذه الظَّهَ ىهاد علشْ تِسْباالكْتَفِ ، فلم يَ مُتَقَدِّمِيْنَالْ

األشياء  أنَّ ىني رأَقاق، حِشتِاس وااليَيف القِا بًْذهَمَ فْسِهِع لنَدَ، بل ابتَ اددًعَ يْنَتِّتجاوز السِّ ال تَ

 ". تٌ.....وحُ نْها مَف فأكثرَ أحرُ ثالثةِ ىلعَ الزائدةَ
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و  غَةِ الْعَرَبِس لُرْدَلِ ةٌمقدِّمُ"م يف كتابه القيِّ "اليليالعَ "ري شِا يُ ج كمَ هْهذا النَّ ىار علسَ ومِمَّنْ -

يف  يُّ ومِيُفُال"، واسسَ"األشري يف خْ مَوالزَّ "،طمُحِيْالْ"اد يف بَّ ب بن عَاحِ الصَّهو : "…

 . "مِصْبَاحِ الْمُِنيْرالْ"

 ليفِ أي تبَعَ فِ(، اتَّ هـ395)ت: ا بن فارس محد بن زكريَّأبو احلسني أذا هو س هَفارِ وابنُ -

ده صِيقْ امَ "املقاييس"فارس من  د ابنُ قصِ.. ويَحدٌأق اليه بَ سْا مل يَنهجًمَ  "غةاللُّ يْسايِقَمَ"

ك فيها رتِشْتَ  عان  و مَأ ىعنًمَ  ىلإ ةٍ ماد دات كلِّ فرَع مُجِرْالذي يُ "ريبِاق الكَ قَتِاالشْ"ون من غويُّ اللُّ

 . رداتفْمُذه الْهَ

يد يف رَ ابن دُ طريقةَع بِومل يتَّ ،بلْ القَ وف ونظامِرُج احلُارِخَب مَ سَ حَ ن بِيْ ه كالعَوادَّب مَتِّرَيُ مْهو لَ -

د عْبَ  داتٍرَفْن مُها مِنْعَ  أشَنْيَ  مة ومالِر الكَ كَوف وذَرُاحلُ وائلَأم يف ترتيبه رة حيث التزَهَمْاجلَ

ا به، فهو قد ا خاصًّريقًك طَلَاح بل سَحَج الصِّهَنْ ج مَهَنْ، ومل يَيء يف البابِجِ مة اليت تَالكلِ لْبِقَ

 إىل تاب  كِ لَّ م كُوقسَّ "،اءاليَ"ي بكتاب هِ تَنْوتَ  "،مزةاهلَ"إِلَى كُُتب  َتبْدَأُ ِبكِتَابِ غة واد اللُّ م مَ قسَّ

 ول من املواد(، وبابِصُ)األ الثيالثُّ  بوابِأق(، ف واملطابَاعَضَمُ ائي )الْنَ الثُّ : بابِ ةٍثالث بواب أ

 . ةٍصليَّأ فٍحرُأ ةن ثالثمِ كثرَأ ىاء علا جَمَ

 "لوَّف األرْاحلَ"أو  "ردْالصَّ"سة رَدْف مبَرَعْتُ رسةٍدْمَ إىل اأيضً هجُ مَنْهذا الْ بعدُ امَيْل فِحتوَّو -

جم مثانية عْم املُقسَّول، فيُصُها األل حروفِ وَّ أت حْ مة تَع الكلِضْوَ  ىها علظامِم يف نِوْتقُ" هانَّأل

 فُاحلرْ – باب   لِّكُيف  –مات ي يف ترتيب الكلِ اعَرَويُ ،روف املعجمد حُا بعدَوعشرين بابً 

 ". ...دَ جِن وُ، إامسابع فاخلَالث فالرَّاني فالثَّالثَّ
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ام متَ ىعل ويةغَة اللُّ ليَّالعقْ لُ ، وفيه تتمثَّ"اححَالصِّ"يف كتابه  وْهَرِيِّاجلَ  نهجُ : هو مَالثالث هجُ نْ مَ الْ   -3

 ريبِعْتَ  دِّ حَ ىليف اللغة )عَ َمنْطِقِ الْ غِ وْلُبُ  نْ مِ رةً وْي صُطِ عْويُ ،فيسَلْ ريف الفَصْة التَّكَلَهتا ومَوَّقُ

 .اليلي(خ العَ يْالشَّ

ان سَواللِّ  ،غانياب للصَّبَو العُيه هُ لَعَ هَرَا ظَ مَ  مَّهَأه وجَنهَج مَ ن انتهَمَ نَّ إا: ضًيْ" أاليليالعَ"د تقِعْويَ -

 ري. شَخْمَ للزَّ اسُملَخَّص األسَو، وس للفريوز آباديالقامُ، ونظورالبن مَ

ة سَرَدْمَ"م وي باسْغَم اللُّالِهذا العِ إىلب سَ نْلم املعاجم تُ درسة كذلك يف عِنهج هو مَمَذا الْهَو -

املعاجم  ئاتُ ثني. ومِالباحِإىل  ب اللغةَ ا قرَّنهجًمي مَمُعْجَيف الْأْلِ ر يف التَّكَتَالذي ابْ" وْهَرِيِّاجلَ

 . هِتِسَرَدْة مَ مَظْعَ ىلعَ  يدلُّ  ااجلوهري ممَّ ترتيبَ  بةًرتَّة مُغويَّب اللُّتُوالكُ

ها، لِ وَّأا من لًمة بدَلِر الكَبار آخِاعتِوف املعجم بِرُحُ لَىعَ املوادِ  رتيبُو تَة هُرسَدْهذه املَ ظامُنِ -

ا، لًا والثاني فصْاه بابًل مسَّوَّول واألصُند ترتيب الفُاء عِجَاهلِ فِ وْرُترتيب حُ إىلر ظَالنَّ  ثمَّ

ث الِف الثَّرْند احلَسة عِرَدْهذه املَ ف إمامُ. ومل يقِ "اءالطَّ" ها يف بابِنْث عَ حَ بْيُ "سَطَ "بَفكلمةُ

" سة القافيةرَدْمَـــ "ا بيضًأي مَّسَتُ و ا.الرتتيب دقيقً يكونَ  ىتَّاسي حَمَابع يف اخلُباعي والرَّيف الرُّ

وف رُد حُدَا بعَرين بابًشْسبعة وعِ جم عْ مُتقسيم الْ ىلوم عَ هنا تقُوذلك أل"، ريخِاأل رْفُاحلَأو "

 . ةلِمَل الكَصْري ألخِاأل فِرْباعتبار احلَ مُعْجَمِالْ

الْمَنَْهجُ ، ف"لْمَدْرَسَةِا"و "الْمَنْهَجِ"لح طَصْ من مُ لٍّكُ ة لِلميَّيف العِ عارِالل التَّن خِ ن مِيَّتبَذلك يَو -

(Method) َّءيشَ لِّل كُبْقَو ، "وهُهغايتِإىل مُفَكِّرَ ث والْل الباحِ صِوْبيل الذي يُهو الس 

ن أراد هبا، املدرسة، فيُ". أمَّا يَّمِلْع العِابَي الطَّدِتَرْتَ ليل حْتَ  ليةِمَ عَ لِّ لكُ مٌ الزِمُ نطقي  مَ  بٌوْلُسْأ
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 إىل بَْلوَرَةِهبم  تْدَّأ حباثٍأو وا بتجارب زُومتيَّ دٍحدَّ مُو ن يَّعَطار مُإلوا يف مِعَ ثنيَ باحِ عةَوْمُجْمَ

 ".ملوْيف العُ جديدٍ  نهج مَ

ان كَ ، فقدلْمُرَاجَعَةِ والنَّقْدِال باإا ومًقان عمُر اليتحقَّطوُّوالتَّ ريَ يِغْالتَّ  نَّأا مبَ وِ ،ال حَ لِّ كُ ىلَعَ -

ه شكالِأر املعجم العربي يف ير وتطوُّطوِة تَ ليَّمَهية يف عَاأل ا بالغَثرًأ مُعْجَمِيِّ قد الْالنَّ لِحَرَكَةِ 

 وانُهَ همَّاأل ، ولكنَّريعةٍوسَ بةٍقتضَمُ رةٍوْبصُةِ مُتَنَوِّعَه الْعاتِووضُومَ  ةدعدِّه املتَ جِناهِ ومَ  ةفتلِخْمُالْ

 رتْيث ظهَديث، حَر احلَصْيف العَ ةً ويَّقَ طةً يْشت نَ رَّتمَاسْ فت بلْ قَّدية ما توَقْكة النَّرَهذه احلَ

 ،منها ءٍشي و يف خصائصِ أها وبِ يُبية ويف عُ العرَ مَعَاجِمص الْصائِث يف خَحَتبْ  ةٌعامَّ راساتٌدِ

موا ، وقدَّةٍمادَّ لِّ لي لكُ اخِب الدَّيْ رتِ ل بالتَّصِيتَّ ة فيمااعَرَوالبَ ةقَّرة بالدِّخِّأم املتمَعَاجِالْ تِزَوقد متيَّ

عل والفِالْمَْعنَى الْمَجَازِيِّ  ىعل لِْحسِّيْ االْمَزِيْدِ والْمَعْنَى  ىد علمُجَرَّماء والْسْاأل ىعال علفْاأل

وز مُخدام الرُّاالختصار واستِ ىاعِ وَيم دَ ظِ نْهذا التَّ  فِيْ اعِيف تضَ تْ لَودخَ  ،الْمُتَعَدِّيْ ىم علازِاللَّ

 . الْمَعَْنىاح يضَإر يف وَوم والصُّسُالرُّ يفُ وظِ وتَ

 58يثدِ ة احلَ غَ اللُّ  مِ لْ عِ  اْلَعَريبُّ يفْ ْلُمْعَجُم ا 2.26

 احلديثةَ العلميةَ اتِريَّظَوالنَّ  دَواعِوالقَ سَسَي ذلك األُنِ عْفيَ ،ديثغة احلَم اللُّلْم عن عِ ا نتكلَّدمَنْعِ -

ها ضِرْها وعَرِشْيف نَ لُضْوكان هلم الفَ ،59دَعُوا فِيْهَابْأوجَالِ اللُّغَِة ب يف مَرْالغَ اءُلمَا عُ نَاهَ اليت بَ

                                                           

ذ: الُْمعْجَمُ اْلعَرَبِيُّ ِفيْ عِلْمِ اللُّغَة احلَِديث - 58 ذخ    (. Modern LinguisticsArabic dictionary in)، رعیب تغل ںیم تاسلاین ی 

ااکسرلز  رغمیب ںیم انزت ان ےک دیم :األُسَسَ والَقواِعدَ والنَّظَريَّاتِ العلميةَ احلديثةَ اليت َبنَاهَا عُلمَاءُ الَغرْب يف مَجَالِ اللُّغَةِ وأبَْدعُوا ِفيْهَا - 59

ذںیدےن وج اینب ذ، وقادع، اور خ   The foundations, rules, and modern): ےہ ارتخاع ایک اور ان وک انبےئ ںیہ ےیرظن اسیسنئ ی 

scientific theories that Western scholars have built and innovated in the field of language.)  
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 يْ فِ ثِ يْدِ لم احلَن هذا العِوا مِادُتفَا واسْوْثرُأت بُرَبية. فالعَة العرَمَّيها األُ فِ  مَام بِمَاألَ  ىلعَ

 . مَعَاجِمِالْ عِ رْما يف فَيَّالسِ  ،عوْرُف الفُختلَ مُ

انيات سَ و يف اللِّأة احلديث غَلم اللُّة املعجم يف عِ ريَّظَل نَوْحَ ني دراساتٌبيِّ رْند الغَناك عِهُ نَّأكما و -

ات انيَّسَيف اللِّ مُعْجَمِ ة الْنظريَّ لَ وْحَ  اتٍراسَدِوا بِا قامُيضًأب ون العرَثُ والباحِ ابُ تَّديثة، فالكُاحلَ

 ديث. احلَ ويِّغَ ري اللُّكِفْة التَّرَائِاملعجم يف دَ لوه أيْو جعَ أة احلديثَ

ماء يف هذا دَه القَمَا قدَّمَ ىعلمَُعاصِرِيَْن ن الْيْغويِّاب واللُّتَّالكُ اعتمادَ  ار أيضًكِنْنا ال نُإال أنَّ -

يح( صحِديد، ويف )تَبية من جَرَث( العَ عْ رة يف )بَتْيف تلك الفَلْمُفَكِّرُوْنَ اب واتَّالكُ مَّاهتَ. "لْمَجَالِا

)ت:  يِّيرِرِ للحَ "اصوَّة الغَرَّدُ"ل ثْدمية مِ وية القَغَاللُّلْمُؤَلَّفَاتِ ا دة إىلوْارها، وذلك بالعَ سَمَ

 … م( 1122

 الِ حَيْرِ الْمَرْضِيِّ عَنْ ع غَضْاح الوَلَإصْ ةَلَمْم( ح1883َ-1819ستاني )س البُ رَطْاد بِوقَ -

 يطُ حِ مُ"ري هِه الشَّمَجَعْ مُ تانيُّسْع البُ مَث جَيْ، حَ يِّبِرَالعَالْمُعْجَمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، وَتطِْويْرِ الْمُعْجَمِ 

م جَعْ مُ ىه علعِضْد يف وَ. واعتمَيْنأَزْن من جُكوَّالْمُم(، 1870-1869يف ) "طمُحِيْالْ

 .م(1415-1329) يْرُوْزْآبَاِديْللفِ "طلْمُحِيْوس اامُالقَ"

م عجَ مُالْ ةريَّظَل نَوْحَ قاش والبحثَ النِّ تجاوزُفنَ ،يدتَّحْدِبال "بيم العرَ"الْمُْعجَث يف حَ بْنا نَنَّوأل -

م هَن نفْأينا لَعَ  نْذَإ ،ةراسَم من الدِّسْذا القِلوج يف هَته للوُهيَّأم غْني رَلماء الغربيِّالعَ عند

 يء.شَ لِّل كُبْديثة قَسانيات احلَيف اللِّ "الْمُْعجَمِ"وم فهُب مَعِ توْسْونَ

 :انِمَ وْهُفْ( مَلُْمحْدَثِْينَغة ااء اللُّمَلَديث )عند عُاحلَ ويِّ غَر اللُّكْ يف الفِ الْمُْعجَمِ""مُصْطَلَحِ لِ نَّإ -



46 
 

مَجْمُْوُع ه أنَّ يْأ...60امَّ ويةٍغَلُ ماعةٍ جَ غةَ ن لُدات املعجمية اليت تكوِّحْوع الوَمُجْمَعَام : وهُو  -1

وا هبا رُبِّعَ غوية ليُة اللُّ اعَمَراد اجلَفْ أني ال بَمَعْتِلة لالسْغات والقابِا من اللُّ نة للغة مَّاملكوَّالْمُفْرَدَاتِ 

 م.هِاضِرَغْأعن 

رتيب ا من التَّبنوع مَّ  فةًعرَّو مُ بةًرتَّ مُ نة املفردات املعجمية يف كتاب دوَّه مُأنَّو هُ و: اص خَ -2

 .61ريفتَّعْوال

عجم ابن مُ، أو عجم اجلاحظني مثل مُفِف من املؤلِّردات مؤلِّفْنة مُ دات املدوَّرَفْمُالْكَوِّنُ قد تُو

 ،خلدون

لحات طَصْ و مُ، أرن الثالثالقَ بيةرَعجم عَمثال مُ، هارتات حياتِمن فَ  رتةٍ اللغة يف فَفردات مُأو 

 لم عِ

 مُْعجَمِ الطِّبِّ. مثل  ، وملُمن العُ 

ة له، وَّنهي املك لْمُعْجَمِيَّةَ دات احْ و الوَأفْرَدَاتِ  الْمُنَّ أ -مَفْهُوْمَيْهِ بِ -مُعْجَمِ الْ تعريفِ تَبَيَّنُ مِْن يَ -

ل هي مَلْجُف وارْم الصَّلْلعِ ةنَهي املكوَّ نِيّةِ بْاألوات وصْلم األلعِ ةنوات هي املكوَّصْاأل نَّأا مَلَثْمِ

 .حوم النَّلْنة لعِاملكوَّ

                                                           

رادر اک ومجمہع وج اسلین ںااکویئ اسلین :مَجْمُوع الوَحْدات املعجمية اليت تكوِّن لُغةَ جَماعةٍ لَُغويةٍ مَّا - 60  The) ،ےہ اتید زت ان لیکشت یک یث 

group of lexical units that make up the language of a linguistic community .) 

سج اک اامتہم  ےہ اھکل ایگ اتکب ںیم اافلظ وک یسک یوغل: أنَّه مُدوَّنة املفردات املعجمية يف كتاب  مُرتَّبةً و ُمعرَّفةً بنوع مَّا من التَّرتيب والتَّعْريف - 61

ربیت یسک فیاور رعت

 

 The lexical vocabulary is written in a book that is) ےہ۔ یئگ ےس یک فیاور رعت رطح ےک ث

arranged and defined by some kind of order and definition.).  
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 ْنظِمَةِمن األَ ام  ظَ نِ يِّأن يف ذَإه، لْمُكَوِّنَةُ لَهي ا لْمُعْجَمِيَّةدات( احْدات )الوَالْمُفرَ تِا كانَ ذَإفَ -

كتور ل الدُّوْا يقُمَكَ -ي حَصْالفُ بيةَ رَالعَ غةَاللُّ نَّإِث يْ ؟ حََمعَاجِمالْ مَلْو عِأ مُعْجَمَن الْكوِّوية يُغَاللُّ

ام ظَوالنِّ  يُّفِرْظام الصَّوالنِّ يُّتِوْام الصَّ ظَ وية، هي النِّغَلُ مةٍنظِأة من كونَّي مُهِ - انام حسَّمتَّ

 . يُّوِحْالنَّ

ا زًيِّذ حَخَأ دْات( قَانيَّ سَيث )اللِّدِة احلَغَاللُّ  لمِاجم يف عِ لْمَعَا عَرْو فَ أ مََعاجِمِالْ مَلْعِ  نَّإكذا فوهَ -

يف  ر ؤثِّمُ و يٍّساسأ ر وْي من دَؤدِّلْمُخْتَصِّيْنَ بِمَا يُ ماء الَثري من العُالكَ لِ غْام وشَمَتِا من االهْريًبِكَ

 .كريفْللتَّ ظامٌهي نِإِنَّمَا و بُ سْحَبري فَعْللتَّ  وسيلةً لَمْ تَعُْد اللغة اليت 

 تَّوِضيح واْلالصةال-3

 ــ: تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ األوىل، حولَ اْلمَصْدَرِ واللُّغَةِ، فبدأنا ب -

املصدر واملرجع، ا والتَّعْرِْيفِ بِالْمَرْجِعِ، وذِْكرِ الفَرْقِ بيْنَ التعريف باملصدرِ لُغَةً واصطَلاحً -

، وكَيْفِيَِّة االْقتَبَاِس من املصادر يف البحث العلمي باإلِضَافَةِ إِىل بيان أهية املصادر والْمَرَاجِع

املصادر هي املؤلَّفات أوالنصوص األساسيةَ اليت يُعْتَمَدُ عليها يف مادة البحث، واملراجع. ف

 ن االعتماُد عليها أقلَّ من املصادر.أما الْمَراجِع فهي الكتب والبحوث الثانوية، ويكو

جْتَمَع  مُ  لِّكُ ، ولِلْمُجْتَمَعِا لَ اس داخِم بني النَّ فاهُائل التَّسَإحدى وَ ِهيَوثُمَّ حتدَّثْنا عن اللُّغَة،  -

 ،هوزُمُورُ هٌالالتُدِ  لهُا، ا وثقافيًّاجتماعيًّيَمَْتلِكُ سَِياقًا  ي  وتِام صَظَ نِلُغَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ، واللغةُ هي 

 .هبا اجملتمع يَمُرُّي تِة الَّاريَّضَة واحلَخييَّارِالتَّ فِوْرُظُّلي ذلك لِخْضَعُ فِر يَطوُّوالتَّ ِللنُّمُوِّ  لٌوهو قابِ
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ها روفِد يف ترتيب حُحدَّمُ  امٌظَنِثُمَّ تَحَدَّثْنَا عن خَصَاِئصِ ووَظائف اللغة فمن خصائصها: لَهَا  -

لْمَُتحَدِّثُ امع واها السَّ فُرِعْها ويَمُهَ فْدلوالت يَنى ومَاعوهلا مَ، مالل التعلُّمن خِ  بةٌ سَتَ كْا، ومُماهتَلِوكَ

م سِتَّ تَ ةًاجتماعيَّ ظاهرةً رُبَتَ عْتُ، وصالالل االتِّسالة من خِ ى الرِّوَ تَحْ مُ لُقُنْوتَ ، بئ والكاتِوالقارِ

موِقع الوَطن ِلكُهُ الشُّعُوْبُمْذي تَالَّ راثِ ظ على التُّفُِتحَاأهنا  ل يفمثَّتَها فتَفُظائِا وَأمَّ ات.بَ م الثَّدَعَبِ

 العربي. 

واسع   طاقٍلى نِعَ لْمَنْتَشِرَةِ امية واالسَّ الَمِ غاتِ العَدى لُ إحْثمَّ ذكرنا أهية اللغة العربية فهي:  -

 هَافُ على أنَّرَُّتعَوها، يْثِ تحدِّمن مُ ةً مَسْن نَوْيُلْ مِ 422ناك هُ  إنَّ  ثُيْ ، حَمِالَالعَ لَ وْحَ

ند عِ  غةٌ يٌة بالِة أهِّبيَّرَغِة العَللُّو. مُصْطَلَحَاُت والْمُرَادَفَاُت الَّتِْي َدوَّنَهَا الْعُلََماءُ فِي الْمَعَاجِمِالْ

وهي لَ هبا، زَرآن الكريم نَالقُ إال هبا، كما أنَّ الْمُخْتَلِفَةُ باداتُ قْبَلُ العِيُث ال تُ؛ حَمُسْلِمِيْنَالْ

، بالْإِضافَةِ إىل خصائص اللغة اشتقاق عةَوسِ نةًوْرُمُ رَهَااها وأكثَنَة وأغْاميَّغات السَّي اللُّقَأرْ

 العربية من التمايز واإلعراب وغريها.

من غَيِْرهَا كَ تْ، فقد مرَّلةًد كامِلَوْمل تُثم حتدَّثْنَا عن طُرُقِ جَمْعِ اللغة العربية وأطوارهَا بأنََّها  -

صْرُ التَّدْوِيْنِ، باإلِضَافَةِ إِىل ذِكْرِ األسباب الباعثة على اجلمع وإمجال عَرِكْهَا دْمل يُ ار  وَات ألطْغَاللُّ

وها على مُ ونظَّ ،تْانَكيفما كَ واهدَالشَّ  لماءِل العُع أوائِمْلة جَرحَ مَبِ تْرَّها مَأنَّمسئلة اجلمع، ب

يه يف وَيبْ سِ لِ عْب يف املوضوع كفِتُ الكُ تأليفِ  مرحلةُ . وغريٍع صَ وْ ضُوْيف مَ  غريةٍ صَ رسائل   شكلِ

 .ابقةب السَّتُ الكُ حِ رْوع أو شَضُوْ عة للمَلة اجلامِامِمة الشَّخْب الضَّتُالكُ  رحلة تأليفِمَ. ووحْالنَّ
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ها عِ مْيف جَشَرَعُوْا ة غَماء اللُّلَعُ، بأنَّ بىب العرَدَبيــة واألغة العرَدات اللُّ رَفْع مُمجْثمَّ تَحَدَّثْنَا عن  -

 وَْلىاألُ ،غََتانِامي لُلَ اإلسْ لَمِاكان يف العَ. وهادِعِاوَل قَوْصُأُ عِضْووَ  ،لاسي األوَّر العبَّصْيف العَ

 عَالذين وقَ ماءُ تَحَلَ الْعُلَرْوا، (غَةُ الْمُوَلَِّدْينَ) لَ ةٌعاميَّ غةٌ ة لُيَانِب(، الثَّابة واألدَتَالكِ  ةُغَي )لُحَصْفُ

 أنَّ اسِلي أسَها عَ ولَصُها أُانِكَّن سُ وا عَ ذُوأخَ ،يةالبادِ إِلَىة غَ دات اللُّ مْعَ مُفْرَجَ قِهِمْعلي عاتِ

ذََل بَِتيْجَةَ الْاخِْتلَاطِ بِغَيِْرهِمْ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ، ور نَضَل احلَأهْ سانُد لِسَا فَكمَ ،دفْسُيَ مْ لَ همُانَسَلِ

 .فٌ يْعِ وضَ عٌ وْضُوْو مَا هُها ومَنْح مِ يْصِار الفَهَة وإظْ غَاللُّ يحِحِصْ تَ لةِاوَحَمُ فِيْ  ادًالْعُلَمَاءُ جُهْ

املدارس النحوية واملعجمية وعلم املعاجم يف العصر احلديث، بدءًا من الرسائل  ثمَّ َتحَدَّثَْنا عن -

اللغوية إىل املعاجم الضخمة من كل األنواع من معاجم األلفاظ ومعاجم املعاني واملعاجم على 

 . طرقٍ خمتلفة أمثال كتب العني واجلمهرة وأساس البالغة وغريها
 

 يباتدرِ شة والتَّ ناقَ مُ الْ -4
 اذْكُرْ تَعْرِْيفَ الْمَصْدَرِ لُغَةً واصْطِلَاًحا، وتَعْرْْيَف الْمَرْجِعِ، والْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبيَْن الْمَصْدَرِ.  -1

 أَهَمِّيََة الْمَصَادِرِ فِي الْبَحِْث الِْعلْمِيِّ، وَكيْفِيَّةَ الْاِقْتَِباسِ مَِن الْمَصَادِرِ والْمَرَاجِعِ. قَدِّمْ  -2

 اذْكُرْ تَعْرِْيفَ اللُّغَةِ لُغًَة واصْطِلَاحًا، وتَعْرِيْفَاتِ َبعِْض الْعَُلمَاءِ لِلُّغَةِ.     -3

 مَاذَا َتعْرِفُ َعنْ خَصَاِئصِ ووَظَاِئفِ اللُّغَةِ، وخَصَائِِص اللَُّغةِ الْعَرَبِيَّةِ؟. -4

وِْه نَشَاِط الرُّوَاةِ، مُبَيًِّنا إِجْمَاَل َمسْئَلَِة جَمْعِ اللُّغَةِ اذْكُرْ نَْشأَةَ الرِّوَايَِة اللُّغَِويَّةِ وبَعْضَ ُوجُ -5

 الْعَرَبِيَّةِ.   
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 اذْكُرْ مَرَاِحلَ جَمِْع اللُّغَةِ وجَمْعَ وتَصِْحيْحَ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ.  -6

 مَاذَا َتعْرِفُ َعنْ َمعَاجِِم الْمَعَانِيْ )امَلوْضُوعَاتِ(؟. -7

 رَّسَائِلَ اللُّغَِويَّةَ وَمعَاجِمَ الْمَوْضُوْعَاِت الْمُتَعَدِّدََة.اذْكُرِ ال -8

 اذْكُرِ الْمَدَارِسَ الْمُعْجَمِيََّة وتَطَوَُّر الْمَنَاهِِج، والْمُْعجَمَ الْعَرَِبيِّ فِيْ عِلْمُ اللُّغَةِ اْلحَدِْيثِ.   -9

 املصادر واملراجع -5
 َرِ شْالنَّ وَ ةِ اعَبَطَّللَ  رَصْمِ ةِضَهْنَ ةُكَرِشَ، 2ط ،دامِحَ راهِطَ : قِيْبِطْ والتَّيْرِ ظِنْ التَّ نَ يْبَ ثِ حْ بَالْ جُ هَنْم 

  زِيْعِ، الْقَاهِرَةُ، مِصْر.وْالتَّوَ
 ْةُ عَامِجَ ،رْضِخِ ميْاهِرَد إبْمَحْأَ: ةِمَاتِخَى الْتَّحَ ةِرَكْفِالْ نَ مِ ةُيَّمِ لْعِالْ لُائِسَالرَّوَ ثِوْحُبُ الْ ادُدَإع 

 . ةُرَاهِقَالْ، رِهَزْأَالْ
  ،م.1978الْعَصْرُ الْجَاِهلِيُّ: شَوِْقي ضَْيف، دَارُ الْمَعَارِفِ، مِصْر 
 ،دَارُ النَّهْضَةِ ِللطَّبَاعَة وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ مُقَدِّمَة لِدِرَاسَةِ التُّرَاثِ الْمُعْجَمِيِّ: ِحلْمِيْ خَلِيْل. 
 ِي الْمَْكتَبَةِ الْعَرَبِيَّةِ: عَبُْد اللَِّطيْف الصُّوْفِيُّ، دَارُ الْهُدَى، الْجَزَائِر. مَصَادِرُ اللُّغَِة ف 
 ِفِ، تَارْيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَرُوكَلْمَان، تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبُْد الْحَلِيْمِ النَّجَّار، دَارُ الْمَعَار

 م.1962مِصْر، 
  مَصَادِِر اللُّغَِة الْعَرَِبيَّةِ: األُسْتَاُذ الدُّكْتُوْر َسعِيْد َحسَن بُحِيْرِيّ، مُؤَسَّسَةُ الْمُخَْتارِ الْمَدْخَلُ إِلَى

 م. 2008، 2لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيْعِ، الْقَاهِرَةُ، ط
 .دِرَاسَاتٌ فِي الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: الدُّكْتُوْر أَمِيْن فَاخِر، الْقَاهِرَة 
 ْمِصْر، ، الْقَاهِرَةُ،3طمَكْتَبَُة اْلخَانِجِيْ،  الدُّكْتُوْرْ رَمَضَان عَبُْد التَّوَّابِ،لٌ فِْي فِقْهِ اللُّغَةِ: فُصُو 

 م.1994
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 َاَفةِ الْمَدَارِسُ الْمُعْجَمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ: َنشْأَتَُها وتََطوُّرُهَا ومََناِهجُهَا: الدُّكْتُوْر صَلَاح رواى، دَارُ الثَّق
 م. 1990الْعَرَبِيَّةِ، الْقَاهِرَةُ، 

 ْمُحَمَّد اَحْمَد، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ،  عَبْدُ السَّمِيْع رالْمَعَاجِمُ الْعَرَبِيَّةُ، دِرَاسَةٌ َتحِْليِْليَّةٌ، الدُّكْتُو
 م.1984، 4ط

 ،اللُّغَةُ وَمََعاجِمُهَا فِي الْمَكَْتبَةِ اْلعَرَبِيَّةِ: الدُّكْتُوْر عَبَْد اللَِّطيِْف الصُّوْفِيُّ، دَارُ طالس، دَِمشْق 
 م.1986

 ُوْر عَدْنَان الْخَِطْيبُ، َمعْهَدُ الُْبحُوثِ والدِّرَاسَاتِ الْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ بَْينَ الْمَاضِيْ واْلحَاضِر: الدُّكْت
 م. 1967الْعَرَبِيَّةِ، الْقَاهِرَةُ، 

  ُالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّلُ فِي اللُّغَةِ وَالْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَار 
 م.1987، 1يْرُوْت، طالْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَ 

 ْمُحَمَّد التُّوْنْجِيْ، دَارُ اْلكُتُبِ الِْعلْمِيَّة، َبيْرُوت، لَبْنَان،  رالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّل فِيْ الْأَدَبِ، الدُّكْتُو
 م.1999، 2ط

 م. 1956، الْقَاهِرَةُ، دَارُ الْكَِتابِ الَْعرَبِيِّ ،الْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ، َنشْأَتُُه وَتطَوُّرُهُ: حَُسيْن نَصَّار 
  ،ِالْمَصَادِرُ اللُّغَِويَّةُ وَالَْأدَبِيَّةُ: عِزُّ الدِّيْن 
 م. 1974، 2تَارِيْخُ آدَابِ الْعَرَبِ: مُْصطَفَى صَادِق الرَّافِعِيُّ، دَارُ الِْكتَابِ اْلعَرَبِيِّ، ط 
 ُوْقِ اْلعَرَبِيّ، َبْيرُوت، لَبْنَان. مَصَادِرُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: عُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّر 
 م.1981، دَاُر الرَّشِيْدِ لِلنَّْشر، بَغْدَاد، مَقَاَلَات فِيْ َتارِيْخِ النَّقِْد الْعَرَبِيِّ: دَاود سَلُّوْم 
 ْمِ الَْعالِيْ والَْبحِْث الْعِلْمِيِّ، الْمَصَادِرُ الْأَدَبِيَّةُ واللُّغَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبُْد الْمَالِكِ، وِزَارَةُ الْتَّعْلِي

 الْمَرْكَزُ الْجَامِعَتِيُّ، نُوُْر الْبَِشيْرِ، الْبِيْضُ، اْلجَزَائِر.
  ،م.1981تَارِيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، الْأَعْصُرُ اْلعَبَّاسِيَّةُ: عُمَر فَرُّوخ، دَاُر الْعِلِْم لِلْمَلَايِيْن، بَيْرُوت 
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  َدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن الزَّيَّات، دَاُر الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لَبْنَان.تَارِيْخُ الْأ 
 م. 2004، 15مَنَاهِجُ التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الُعلَمَاءِ الَْعرَبِ: مُصْطَفَى الشَّكْعَة، دَارُ الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، ط 
 ْم. 1999، 8مَد مَكِّْي، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، طدِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَح 
 ِْسمُ السَّنَدُ الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِرُ اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبنُ عِْيسَى، ق

 امِعَُة أَبِيْ َبكْر  بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِر.اللُّغَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآدَابِ، جَ
  ،م. 2002الْأَعْلَامُ: َخيْرُ الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَارُ الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَيْرُوت 
  :2صْرِيَّةُ الْعَامَّةُ لِْلكِتَاتِ، طالْهَْيئَةُ الْمِ، عُمَر تَمَّام حََسانالدُّكْتُور اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مَْعنَاهَا وَمَْبنَاهَا ،

 .م1979
  ،م.1971دَارُ الْغَرْبِ الْإِسَْلامِيِّ، بَيْرُوت، مُقَدِّمَةٌ لِنَظَرِيَِّة الْمُعْجَمِ: إِبْرَاهِيْم بْنُ مُرَاد 
  ْم.1960، 1اْلعِلْمِ لِلْمََلايِْين، طدَارُ الصَّالِحُ، إِبْرَاهِيْم دِرَاسَاتٌ فِيْ فَقْهِ اللُّغَةِ: الدُّكْتُوْر صُبْحِي 
  ،دَارُ النَّْهضَةِ لِلطَّبَاعَِة والنَّشِْر وَالتَّوْزِيْعِ، دِرَاسَاتٌ فِي اللُّغَةِ والْمَعَاجِمِ: الدُّكْتُوْر حِلْمِي خَلِْيل

 .م1998، 1ط
 ُّعِمَادَُة الصَّاعِدِيُّ، بنْ فَرَّاج كْتُوْر عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَدَاخُلُ الْأَصُوْلِ اللُّغَِويَّةِ وَأُثَرُهُ فِيْ بِنَاءِ الْمُعْجَمِ: الد

 ...ِديَّةُالْبَحِْث الْعِلْمِيِّ،اْلجَامِعَُة الْإِسْلَاِميَّةُ بِالْمَدِيْنَِة الْمُنَوَّرَةِ، الْمَمِْلكَةُ اْلعَرَبِيَّةُ الْسُُّعوْ
  ُالَْمطْبَعَُة الْمُعْجَمَ الْجَِديْدَ: الشَّيْخُ عَبُْد اهللِ الَْعلَايلِيْمُقَدِّمَةٌ لِدَرْسِ لُغَةِ الْعَرَبِ وكَيْفَ نَضَع ،

 م.1938، مِصر، 1الْعَصْرِيَّةُ، ط
  ،دَارُ الْكُُتبِ الِْعلْمِيَّةِ، َبيْرُوْت، لَْبَنانضُحَى الْإِسْلَامِ: َأحْمَد أَِميْن. 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاتُ  التََّسْلُسل

 60 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ  

 61 اْلَوْحَدةِ َأْهَداُف  

 63 الن ََّواِدُر ِف اللَُّغِة ِلَسِعْيِد اْبِن أْوس    .1

 63 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )سَِعيْد ابِْن َأوْسٍ(التَّ 1.1

 65 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )النَّوَادِرِ(التَّ 1.2

 66 مَنْهَجُ الِْكتَابِ  1.3

 68  ِكَتاُب اْلَعْْيِ ِلْلَخِلْيلِ   .2

 68 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الَْخلِيْلِ(التَّ 2.1

 69 مُؤَسِّسِي َنظَاِم الْحَرَكَاتِ والِْإعْرَابِ 2.2

 70 مُؤَلَّفَاتُ الْخَلِيِْل بِْن أَحْمََد الْفَرَاهِيْدِيِّ  2.3

 71 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْعَْينِ(التَّ 2.4

 73 تَقْسِيْمُ الِْكتَابِ  2.5

 75 اللَُّغِة ِلْْلَْزَهِري ِ ََتِْذْيُب   .3

 75 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )أَُبوْ َمنْصُوْر اْلأَزْهَرِيُّ(التَّ 3.1

 76 مُؤَلَّفَاتُهُ 3.2



55 
 

 76 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )َتهْذِْيبُ اللُّغَِة(التَّ 3.3

 78 اْلُمْحَكُم ِِلْبِن ِسْيَدة  .4

 78 سِيْدَةَ(عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابِْن التَّ 4.1

 79 مُؤَلَّفَاتُهُ 4.2

 79 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْمُحْكَمِ(التَّ 4.3

 79 قِصَّةُ الْكِتَابِ 4.4

 81 ََجَْهَرُة اللَُّغِة ِِلْبِن ُدرَْيد  .5

 82 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابِْن دُرَيْد(التَّ 5.1

 82 ثَنَاءُ  الْعُلَمَاِء عََليْهِ 5.2

 82 تَلَاِميْذُهُ  5.3

 83 مُؤَلَّفَاتُهُ 5.4

 83 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْجَمْهَرِةِ(التَّ 5.5

 84 التَّسْمِيَةُ  5.6

 84 مَنْهَجُ اْبنِ دُرَيْد 5.7

 87 اْلُمْجَمُل ِِلْبِن فَاِرس    .6

 87 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابِْن فَارِسٍ(التَّ 6.1
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 89 مُؤَلَّفَاتُهُ 6.2

 90 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْمُجْمَلِ(التَّ 6.3

 90 أَسْبَابُ التَّأْلِْيفِ  6.4

 90 مَبْدَأُ الْجَمْعِ فِي الْمُجْمَلِ  6.5

 90 مَبْدَأُ الْوَضْعِ  6.6

 91 تَرْتِْيبُ الْمُْشتَقَّاتِ 6.7

 91 ُمْعَجُم َمَقايِْيِس اللَُّغِة ِِلْبِن فَاِرس    .7

 91 بِالْكِتَاِب )مَقَاِييْسِ اللَُّغةِ(عْرِيُْف التَّ 7.1

 93 مَبْدَأُ الْجَمْعِ  7.2

 93 تَرْتِْيبُ مَقَايِيِْس اللُّغَةِ  7.3

 94 مَنْهَجُ اْبنِ فَارِسٍ  7.4

 94 خَصَائِصُ ُمعْجَِم الْمَقَايِيْسِ  7.5

 95 طَرِيْقَةُ الْكَشِْف فِي الْمُجْمَلِ وَالْمَقَايِيْسِ  7.6

 96 اْلَبََلَغِة لِلزَََّمَْشِري ِ أَساُس   .8

 96 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الزَّمَْخشَرِيِّ(التَّ 8.1

 97 اعْتِزَالُهُ 8.2
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 97 ثَنَاءُ  الْعُلَمَاِء عََليْهِ 8.3

 99 مُؤَلَّفَاتُهُ 8.4

 100 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )أَسَاسُ الَْبلَاغَةِ(التَّ 8.5

 101 الزَّمَْخشَرِيِّ فِي التَّأْلِْيفِ الْمُْعجَمِيِّ أَثَرُ مَْنهَجُ  8.6

 102 مَزَايَا الْمُْعجَمِ 8.7

 103 ََتُج اللَُّغِة وِصَحاُح اْلَعَربِيَِّة ِلْلَجْوَهِري ِ   .9

 103 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الَْجوْهَرِيِّ(التَّ 9.1

 104 مُؤَلَّفَاتُهُ 9.2

 104 )الصِّحَاحِ( عْرِيُْف بِالْكِتَابِ التَّ 9.3

 106 مَبْدَأُ الْجَمْعِ  9.4

 107 طَرِيْقَةُ الْكَشْفِ  9.5

 108 ِلَساُن اْلَعَرِب ِلْبِن َمْنُظْور  .10

 108 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابِْن َمنْظُوْر(التَّ 10.1

 110 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )لِسَاُن الْعَرَبِ(التَّ 10.2

 111 التَّأْلِْيفِ دَوَافِعُ  10.3

 111 هَدَفُهُ 10.4
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 111 مَادَةُ الِْكتَابِ  10.5

 112 الطَّبْعَاتُ  10.6

 113 اْلَقاُمْوُس اْلُمِحْيُط لِْلِفْْيُْوزآََبِديْ   .11

 114 عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الْفِيْرُوْزآبَادِْي(التَّ 11.1

 114 الُْمحِيْطُ(عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْقَامُوْسُ التَّ 11.2

 115 مَبْدَأُ الْجَمْعِ  11.3

 116 تَرْتِْيبُ الْمُْعجَمِ 11.4

 117 طَرِيْقَتُهُ 11.5

 117 رُمُوْزُهُ ومُصْطََلحَاتُهُ  11.6

 118 شُرُوْحُهُ 11.7

 118 شُرُوْحُ ُخطْبَةِ الْقَامُوْسِ  11.8

 119 حَوَاشِيْهِ  11.9

 120 مُخْتَصَرَاتُهُ  11.10

 120 نَقْدُهُ  11.11

 121 دِيْبَاجَةُ الْقَامُوْسِ  11.12

 122 طَبْعَاتُهُ  11.13
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 123 تَصْحِيْحُ َبعِْض طَْبعَاتِهِ  11.14

 123 ََتُج اْلُعُرْوِس ِمْن َجَواِهِر اْلَقاُمْوِس ِلُمْرَتَضى الزُّبَ ْيِدي ِ   .12

 123 الزُّبَْيدِيُّ(عْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )مُْرتَضَى التَّ 12.1

 124 أَقْوَالُ الُْعلَمَاءِ فِيْهِ  12.2

 125 مُؤَلَّفَاتُهُ 12.3

 127 عْرِيُْف بِالْكِتَاِب )َتاجُ اْلعُرُوْسِ(التَّ 12.4

 129 عَدَدُ جُذُوْرِ الْمُْعجَمِ 12.5

 130 الت َّْوِضْيح واْْلَُلَصةُ   .13

 133 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات  .14

 134 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ   .15
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اْلَوْحَدةِ  َعاُرفُ ت َ    
 َحسْبَمَا َيلِيْ: مََعاجِمِ الْأَلْفَاِظ سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابَ النَّوَادِِر فِيْ اللُّغَةِ، والتَّعْرِْيُف بِالْمُؤَلِِّف َسعِيْدِ ْبنِ أَوْسٍ.   -1

 التَّعْرِْيفُ ِبالْعَيِْن وتَقْسِيْمِهِ، والتَّعْرِيُْف بْالْمُؤَلِّفِ الَْخلِيِْل بِْن َأحْمَدَ الْفَرَاهِيْدِيِّ. -2

 اللُّغَةِ، وَالتَّعْرِْيفُ بِالْمُؤَلِّفِ أَِبيْ َمنْصُوْر الْأَزََهرِيِّ.   التَّعْرِيُْف بِتَهِْذيِْب  -1

 التَّعْرِيُْف بِكِتَاِب الْمُحْكَمِ وقِصَِّتهِ، والتَّعْرِْيفُ ِبالْمُؤَلِِّف ابْنِ ِسيَْدةَ. -2

 ِف ابِْن دُرَيْدِ. التَّعْرِيُْف بِكِتَاِب جَمْهَرَِة اللُّغَِة ومَنْهَجِهِ، والتَّعْرِْيُف بِالْمُؤَلِّ -3

اْبِن التَّعْرِيُْف بِكِتَاِب الْمُجْمَلِ مِنَ َأسْبَابِ التَّأْلِْيفِ وتَرْتِْيِب الْمُشَْتقَّاتِ، وَالتَّعْرِْيفُ بِالْمُؤَلِّفِ  -4

 فَارسٍ.   

، وطَرِيْقَةِ الْكَْشِف ِفي التَّعْرِيُْف بِكَِتابِ ُمعْجَمِ مَقَايِْيسِ اللُّغَِة وتَْرتِيْبِِه وََمنْهَجِِه وَخصَائِصِهِ -5

 الْمُجْمَلِ والْمَقَايِيْسِ. 

 فِي التَّعْرِيُْف بِِكتَاِب أَسَاسِ الَْبلَاغَِة، والتَّعْرِْيُف بِالْمُؤَلِِّف الزَمَْخشَِريِّ، وأَثَُر َمنْهَِج الزَّمَْخشَرِيِّ -6

 التَّأْلِيِْف الْمُعْجَمِيِّ، ومَزَاَيا الْمُْعجَمِ. 

جَْمعِ التَّعْرِيُْف بِكِتَابِ تَاجِ اللُّغَةِ وصِحَاحِ الْعَرَبِيَّةِ، وَالتَّعْرِْيفُ بِاْلمُؤَلِّفِ الْجَْوهَرِيِّ، وَمبْدَأُ الْ -7

 وطَرِيْقَةُ الْكَْشفِ فِي الْمُعْجَمِ.    

ومَادَّتِهِ، والتَّعِْريُْف بِالْمُؤَلِّفِ ابْنِ التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ ِلسَاِن الْعَرَبِ ودَوَافِعِ التَّأْلِيِْف وهََدفِهِ  -10

 مَنْظُوْر. 
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 التَّعِْريُْف الشَّاِملُ بِِكتَابِ الْقَامُوْسِ الْمُحِيْطِ، والتَّعِْريُْف ِبالْمُؤَلِّفِ الْفِيْرُوزْآبَادِيْ.  -11

 التَّْعرِيْفُ ِبالْمُؤَلِِّف مُرْتَضَى الزُّبَيْدِيِّ.   التَّعِْريُْف بِكِتَاِب تَاجِ الْعُُروْسِ مِْن جَوَاهِرِ الْقَامُوْسِ، وَ -12
 

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ:يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

  سَِعيْدِ بِْن أَوْسٍ.  يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ النََّوادِرِ فِيْ اللُّغَةِ، والتَّعْرِْيفَ ِبالْمُؤَلِّفِ -1

 يَْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِالَْعيْنِ وتَقِْسْيمِهِ، والتَّعْرِْيفَ ْبالْمُؤَلِِّف الْخَِليْلِ بْنِ أَحْمََد الْفَرَاهِيْدِيِّ. -2

 التَّعِْريَْف بِتَهِْذيِْب اللُّغَةِ، وَالتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِِّف أَبِْي مَْنصُوْر الْأَزَهَرِيِّ.   يُّدْرِكَ  -3

 يَّدْرِيَ التَّعِْريَْف بِكِتَاِب الُْمحْكَمِ وقِصَّتِهِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن سِيْدَةَ. -4

 ةِ اللُّغَةِ ومَنَْهجِهِ، والتَّعْرِيَْف بِاْلمُؤَلِّفِ اْبنِ دُرَيْدِ. يَْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِكَِتابِ جَْمَهرَ -5

يَّعْرَفَ التَّعْرِْيفَ ِبكِتَاِب اْلمُجْمَلِ ِمَن أَسْبَابِ التَّأْلِيِْف وتَرْتِْيِب الْمُشْتَقَّاتِ، وَالتَّعْرِْيفَ  -6

 بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ فَارسٍ.   

يَّدْرَِي التَّعْرِْيَف بِِكتَاِب مُعْجَِم مَقَاِييِْس اللُّغَِة وتَرْتِيْبِِه وَمَنْهَجِِه وخَصَائِصِهِ، وطَرِيْقَةِ  -7

 الْكَشِْف فِي الْمُجْمَِل والْمَقَاِيْيسِ. 

زَمَخْشَرِيِّ، وأَثَِر َمنْهَِج يُّدْرَِك التَّعْرِْيَف بِكِتَاِب َأسَاسِ الْبَلَاغَةِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِِّف ال -8

 الزَّمَخْشَرِيِّ فِي التَّأْلِيِْف الْمُعْجَِميِّ، ومَزَاَيا الْمُْعجَمِ. 
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لْجَْوهَرِيِّ، ومَبْدَِأ الْعَرَبِيَّةِ، وَالتَّعْرِْيفَ ِبالْمُؤَلِِّف يَّعْرَفَ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ َتاِج اللُّغَِة وصِحَاِح ا -9

 يْقَةِ الْكَْشِف فِي الُْمعْجَمِ.     الْجَمْعِ وطَرِ

تَّعِْريْفَ بِالْمُؤَلِّفِ عِ التَّأِْليْفِ وَهدَفِهِ ومَادَّتِهِ، واليَّعْرَفَ التَّعْرِْيفَ بِكِتَابِ ِلسَانِ الْعَرَبِ ودَوَافِ -10

 ابْنِ مَْنظُوْر. 

 يْرُوزْآبَادِيْ. مُِحيْطِ، والتَّْعرِيْفَ ِبالْمُؤَلِِّف الْفِلْيُّدْرِكَ التَّعْرِْيفَ الشَّامَِل ِبكِتَابِ الْقَامُوْسِ ا -11

ؤَلِّفِ مُرْتََضى وَاهِرِ الْقَامُْوسِ، وَالتَّعْرِْيفَ بِالْمُيَّعْرَفَ التَّعْرِْيفَ بِكَِتابِ َتاجِ الْعُرُوْسِ مِْن جَ -12

 الزُّبَيْدِيِّ.    

 .1اظِ األلفَ نَ مِّ ةٍظَفْى لَنَعْف عن مَ شْ كَ يف الْئيًا دِبْنا مُدُفيْي تُوهِ :اظم األلفَ اجِ عَ مَ 

 ي:، وهِ ل ثالثٍاحِرَلى مَبية عَ ة العرَغَاللُّ ألفاظِ  عُمْى جَرَجَ دْولقَ -

ل ضْبفَ عُمْ ى هذا اجلَرَ، وقد ج2َن ترتيبٍ وْ ها بدُغة وتفسيِ اللُّ ألفاظِ  لة تدوينِحَرْي مَهِ املرحلة األوىل:

فيه يَجْرِيْ ان ر الذي كَصْي العَفِ اني، أيْن الثَّرْالقَ اللِ ل وخِن األوَّرْر القَذ أواخِنْاء مُ لَمَاة والعُوَالرُّ شاطِ نَ

 ، ومِْن أََهمِّ كُتُِب هَذِِه الْمَرْحَلَةِ: باحلديث واألدَ مْعُجَ

 
  

                                                           

اکرآدم وہےت  ںیمولعمم رکےن  ظفل ےک ینعم وطر رپ یسک یداینبہی )اافلظ ےک اعممج ( : تُفيْدُنا مُبْدِئيًا يف الْكَْشف عن مَْعنَى لَفْظَةٍمَعَاجِم األلفَاظ  - 1

 . (Dictionaries of Words are useful primarily in revealing the meaning of a word) ،ںیہ

 The stage) اک رمہلح رشتحی اور ان یکیک دتونی ااظتنم ےک زب ان ےک اافلظ  یسک ریغب :مَرْحَلة تدويِن ألفاظِ اللُّغة وتفسيِها بدُوْن ترتيبٍ - 2

of transcribing language words and interpreting them without arrangement.) 
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 ِلَسِعْيِد ْبِن َأْوس   ر ِف اللغةوادِ النَّ  -1
ولعلَّ هذا الكتابَ  خيُ  ما بني أيدينا من كُتُبٍ  لُغَ وية تُمَ ثِّل هذه املرحلةَ 3، إذ نرَى املؤلِّ ف يُ ورِد  -

مَلِيْئَةَ بالْمُفْرَدَاتِ الْغَرِْيبَةِ النَّادَِرةِ فََيشْرَحُهَا، يُعَلُِّق عَلَْيهَا بَعَْض ة الْريَّثْوالنَّ ةَريَّعْوص الشِّصُفيه النُّ

عاني األلفاظ. بني مَ طٍبْوص أو رَصُ يف إيراد النُّ اللغوية من غي ترتيبٍالتَّعْلِيْقَاتِ   

ب رين غَيد مِبو زَأه د بِا انفرَمَ لُّ يه كُفِفَ ،دباللغة واألتُبِ كُ همِّأن مِ دُّعَة يُغَيف اللُّ كتابٌوهو  -

اء رَعَا لشُجازًرْأا وبياتًأع مَة، وكذلك جَويَّغَ اللُّ مَعَاجِميق الْرِلى طَوىل عَ وة األُطْالُ  دُّعَة فيُغَاللُّ

 . ورها القدميةصُللغة العربية يف عُان ا مِا هامًّزءًظ جُفِهم، فحَينِ اوِوَها يف دَدُ جِال نَ ،يشاهِمَ
 س(وْ عيد بن أَ )سَ  ُمَؤلِ فِ ف َبلْ عريْ التَّ  1.1
ل ة، من أهْغَب واللُّ ة األدَمَّد أئِهـ(، أحَ 215ت األنصاري )ت: وس بن ثابِ عيد بن أَهو سَ  -

 مهل دتْرَ وَ الذین ویینحْالنَّ يمِقدِّتَمُ نمِ  دُّیُعَوة. يَّرِدْ القَ يَأْى رَهم، وكان يرَثَقِن أوْرة، ومِصَالبَ

 درِّبَللمُ مُقْتَضَبوالْ ،(هــ  ١٨٠ت:)ه يْوَبَ يْسِ و، مثل كتابِ حْالنَّ  بِ تُ هات كُمَّ يف أُ كثیرةٌ آراءٌ

 اليت اآلراء سوى تلك یةوِحْ نَّال آثاره من يءٌشَ إلینامْ يَصِْل لَ أنه على مها،وغیرِ (هـ٢٨٥ )ت:

 ره. یْغَ  بِ تُكُ يف تْدَجِوُ

                                                           

ا :خيُ ما بني أيدينا من كُتُبٍ ُلغَوية تُمَثِّل هذه املرحلةَلعلَّ هذا الكتابَ  - 3
 

دش ارے اہوھت، رکےن وایل امندنئیگ اتکب اس رمےلح یک ہی ی 
م
ں ہ

 Perhaps this book is the best language book in our hands representing)۔ اتکب ےہ نیرتہب زب ان یک ،ںیم

this stage. .) 



64 
 

 من الدهُوَ وكان ات،ایَوالرِّ أكثر زید،على أبي بن بشیر بن ثابت بن سوْأَ بن عیدسَ أبو هو -

 رة،صَالبَ من ریبةالقَ القبائل إىل ارةًت لمالعِ بطلَ  يف لُیرتحَّ زید أبو ه. وكاناتِوَورُ دیثحَالْ جالرِ

 . الكثیرَيَنْهََل مِْن عُُلوْمِهَا لِ  ،دَداغْبَ ىلإ وتارةً ادر،والنَّ ریبالغَ من ونقُطِنْیَ  ما بَ تُكْیَلِ

 ةغَاللُّ  على )القائمِ 4الميسْاإل ربيالعَ اثرَالتُّ على غویةواللُّ ةلمیَّالعِ هقافتِثَ بناء يف داعتمَ وقد -

 یمِرِالكَ آنرْوالقُ الاألمثَو اربَواألخْ الميسْواإل اجلاهلي بواألدَ وضرُالعُو عروالشَّ وحْوالنَّ

 (.5ریفالشَّ دیثواحلَ

:  لمالعِ بِلَ طَ بًا يفتعصِّمُ نیك مل زیدٍ  أبا أن أمحد القادر عبد حممد. د كتابالْ قحقِّمُ رَوذكَ -

 انكَ أنَّه مِنْ الرُّغْم عَلَىلِذَا فَ لكوفیة"،وا البَصَریة الْمَدْرَسَتَيْنِ بین الصِّرَاع عن عیدًابَ كان "فقد

 فیین. وْالكُ  من أَخَذ قَد ،البَصَرَة مَدْرَسَة من بَصریًّا

 اللُّغَوِیَّة بین الرَّسائِل تنوََّعتْ  لمیَّةًعِ  آثارًا زید وأبُ لنا كترَ أنْ الغزیرة الثَّقافة هذه ثِمَار وكانت -

 أَن ِعلمًا واألدب، وعُلومِ اللغة الشَّرِیف واحلَدیثِ وعُلومِه الكریم بالقرآن صِلةٌ هلا ومُصنَّفاتٍ

                                                           

 ریمعت یکملع  اور اسلین اسیسنئ ورےث رپ اینپ االسیم اوہنں ےن رعیب :على التُّرَاث العَربي اإلساْلمي ةیواللُّغو ةیَّثَقافتِه العِلمقد اعتَمد يف بناء  - 4

 He relied in building his scientific and linguistic culture on the Arab-Islamic) رپ ااصحنر ایک

heritage .) 

زب ان، : فیالشَّر ثیواحلَد مِیاللُّغَة والنَّْحو والشَّعر والعُرُوض واألدَب اجلاهلي واإلْسالمي واألخْبَار واألمثَال والقُرْآن الَكرِالقائمِ على  - 5

ارع ،رگارمئ

 

رآن دیجماجیلہ واالسیم ادب، اابخر، رعوض ی،ش

 

ثاور دح ، احموروں، ق

 

 
 ,Based on language)  )ملع(رپ ینبم وبنی ی

grammar, poetry, prosody, pre-Islamic and Islamic literature, news, proverbs, the Holy 

Qur’an and the noble hadith.)  
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 ن، وكتاببَ واللَّ أبَاللَّ ، وكتابمَطَْرخِالْ منها: كتاب نَذْكُر إلینا وَصل ومِمَّا إلینا، یَصِلْ  مل أكثرَها

 ة. غَاللُّ يف رادِوَالنَّ  كتابوالشَّجر، و النَّبات ز، وكتابمَاهلُ

 ة( غَ اللُّ  ر ِفوادِ اب )النَّ تَ ريف َبلكِ عْ الت َّ  1.2
ها رِة ونادِغَريب اللُّغَ حِرْ بشَ ىْعنِتَ  اليت ةالاصَّ املعاجم لقْحَ ىلَ إ يمِتَنْیَ  فٌرْصِ ويٌّغَلُ تابٌكِ ووهُ -

 ناهُ  ارًتناثِمُ ورد امَ اإلَّ حوي،س النَّرْالدَّ إلَى لةصِ بِ تُّمُیَ ال یكادُ تلك هتِلَّحُ بِ مها، وهووتفسيِ

 اللغة لومبعُ طالعواالضْ يَّةوعِسُوْ باملُ تاليت سَمَ ةُ لمیَّالعِ دیْزَ أبي ةُ صیَّشخْ هُتْضَرَفَ ممَّا ناكوهُ

 ى،لَوْطُ یدٌ  بابٍ  لِّكُ يفِ  له كان إذ وية،حْ ة والنَّيَّفِرْة والصَّغويَّيات اللُّتوَسْمُالْ ةِ كافَّ ویاهتاستَ مُ يف

 ها.رَ ونادِ ةغَاللُّ غریبَ یَّماسِ وي، والغَ اللُّ البابَ  كان هازَرَأبْ نَّكِولَ

 من قریبًا هلُعَجْ یَ ممَّا فاهیمها،ومَ عانیهامَ رها وبیانِونادِ ةغَاللُّ ریبغَ سیرفْتَبِ وادر یُْعنَىالنَّ إنَّ -

عَْض بَ جُ الِعَتُ  اليت اللغة بِتُ كُ نَمْ ضِ لخُدْیَ فإنَّه ن ذلكعَ  لًاضْوفَ  ،مُعْجَمِيِّالْ ألیفالتَّ كالأشْ

 . مَعْرُوفَةِالْ غیرِاللُّغَاتِ 

 هاألفاظِ الم يفاإلسْ ردْوصَ اهلیةاجلَ يف یةالبادِ ةَ غَمُّ: "لُضُتَ هاأنَّفَ غویة،اللُّ  الكتاب ةُ مادَّ أَمَّا -

 ها". وأسالیبِ هاوأمثالِ هابارتِوعِ

 حةً واضِ رةًوْصُ عْطِْينَاها تُ نَّأَ إذ ب،تُالكُ من عوْ النَّ هذا على موْتقُ أيَّةِ دراسةٍ ةأمهیَّ رهَظْتَ ناهُ  نْومِ -

 . ةًصرفیَّ أمْ  ةًویَّحْنَ أمْ  لغویةً  الصورةُ أكانتِ سواءٌ  ،شائبةٍ أیَّةُ هابَوْشُ تَ أن یرغَ  من برَالعَ ةغَللُّ
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 ابت  الك   ج  ه  ن  م   1.3

 ر،عْبالشِّ نیْخاصَّ يْنِشر بابًا: اثنَ ع قسَّم إىل مخسةَه مُ ه أنَّقُحقِّر مُكَج الكتاب فقد ذَنهَا مَأمَّ -

 ال ىتَّ حَ هُ شابَتَ تَ ادكَتَ اببوَهلذه األَهجِيََّة مَنْالْ طَ وْطُ الُ أَنَّ و بالنوادر، ةٍ تَّوسِ ز،جْبالرَّ عةٍبْوسَ

 ا. هَ نَیْبَ زَیِّمَنُ

 من ةعَطْ بالقَ أبو زید یأتي أن يف زجوالرَّ عرالشِّ  أبواب يف الكتابِ هلذا العامُّ جاملنهَ صلخَّتَویُ -

 اختیارَ  دتعمَّ أنَّه رُهَظْ، ویَ بٍیْرِغَ من افیه امَ حُ یشرَ ثم ،أكثرَ أو ثالثةً أو نیْیتَبَ مُّضُتَ یدةصِالقَ

مََها هِفَ امَكَ ادروَالنَّ دائرةِ  يف لُتدخُ ااظًأَلف مُّتضُ اليت وكذلك ه،حَرَ شْیَ لِ ریبٌ غَ فیها يْ تِالَّ األبیات

 ا،هرُسِّفَ یُ صلةٍ  أو ظامٍ نِ  غیر من رةً نادِ بةً غری األفاظً درَأوْ فقد روادِالنَّ أبوابُ  اأمَّ ة،غَاللُّ ماءلَعُ

 واسعةٌ  راسةٌدِ یةِاحِ النَّ ذههَ نْمِ ابتَوالكِ .انیَاألحْ ضِ عْيف بَ رعْ الشِّ من شواهدَ  علیها درِ وْیُ ثم

 .هاداتِفرَومُ ربیةالعَ ويف أسالیبِ  ها،وغریبِ ةغَاللُّ رادِوَنَ يف

 فإنَّ  ولذلك دات،لْمُفْرَا من ریبالغَ مُّضُتَ عربیةً وأمثالًا ةًرآنیَّقُ دواهِشَ أیضًا تابالكِ يف دُوجنِ -

 غةَاللُّ يقِتَسْیَ  نَّهأَمومًا، إذ عُ اللغویة اتراسَالدِّ لقْيف حَ به انُهَتَسْ الیُ  علمیًّا نًازْوَ روادِالنَّ ابتَكِلِ

 هافتِ ثقَ من بألوانٍ رحَهُشَ لوِّنُیُ  ذلك مِّضِخِ يوفِ حها،رَ شْرها ویَفسِّیُ ثمَّ ،لیةاألصْ  هاعِنابِمَ من

 .6وتیةوالصَّ رفیةوالصَّ ویةحْالنَّ
 

                                                           

 وک  ، وہ اینپںیم س ےک چیبا :ةیوالصَّوت ةیوالصَّرف ةیشَرَحُه بألواٍن من ثقَافتِه النَّْحو لوِّنُ یُوفِي خِضِمِّ ذلك  - 6

 

 یتاور وصایتوحنی، رصیف، واضح

و م 
عل

 د

گ

 In the meantime, he colors his explanation with colors of) ےہ۔ اتیےک روگنں ےس رن

grammatical, morphological and phonemic knowledge..)  
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 ودةَ دُحْة مَ رَيْغِقة صَرِّتفَسائل مُيف رَ ة مُرتَّبةً غَاللُّ دوين ألفاظِ تَ  رحلةُي مَوهِ  املرحلة الثانية: -

ل، سائل: كتاب اإلبِوف مثل الرَّرُمن احلُ فٍرْن املعاني أو على حَى مِ نًعْلى مَ عَ ةًنيَّبْوع مَوضُمَالْ

وكتاب  ،نسانلق اإلوكتاب خَ ،فاهتاحوش وصِاء، وكتاب أمساء الوُل وكتاب الشَّ يْوكتاب الَ

ب سَ ائل األلفاظ حبَسَذه الرَّهَ ع يفمَ. وجَ)7(عيمَجر لألصْات والشَّبَم وكتاب النَّرَ ل والكَخْالنَّ

 تْ ملعاجم املعاني اليت ظهرَ األساسيةَ كانت املادةَ هذه الرسائلَ ها، كأنَّها وموضوعاتِعانيْمَ

 .. )وقد سبق الذِّكْرُ عن هذه الرَّسائل يف الوَحدِة األوىل(بعدها

ع يف ترتيب بِ، وقد ات8ُّمُنَظَّةِلة الْامِع املعاجم العامة الشَّضْمرحلة وَ يَوهِ املرحلة الثالثة: -

 :9فةلِتَ خْق مُرُطُ ثالثُدات اللغة يف هذه املعاجم فرَمُ
 َسِب ََمَارِِج اْْلُُرْوفِ ِبَ  اظِ األلفَ  ترتيبُ  -أ

  

                                                           

كان كثي وهو أبو سعيد عبد امللك بن قُريب بن علي بن أصمع الباهلي، راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان،  -7

التطواف يف البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها، قال األخفش: "ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من األصمعي"، ولد يف البصرة سنة 

 .4/162هـــ، وتصانيفه كثية. انظر: األعالم، 216هــ، وتويف فيها سنة 122

 The stage of developing the) رکےن اک رمہلح رت ایت اجعم اغلمظنم: مرحلة وَضْع املعاجم العامة الشَّامِلة اْلُمنَظَّةِ - 8

organized comprehensive dictionaries .) 

ربیت ان اغلت ںیم: قد اتُّبِع يف ترتيب مُفرَدات اللغة يف هذه املعاجم ثالثُ طُرُق مُخْتَلِفة - 9

 

 ںوقیفلتخم رط نیت ںیم ےنید زب ان ےک اافلظ وک ت

 Three different methods have been followed in arranging the vocabulary of) ےہ۔ ایگ رپ لمع ایک

the language in these dictionaries..)  
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 دليل بن أحْ  للخَ ْْي العَ  كتابُ   -2
 م يف اللغة العربية. جَعْ ل مُو أوَّوهُ 

 يدي(اهِ رَ ليل بن أحد الفَ ف )اْلَ ريف َبملؤل ِ عْ الت َّ  2.1
هـ،  100رة عام صَد يف البَلِري، وُصَراهيدي البَد الفَمَل بن أحْيْلِن الَمَحْد الرَّو أبو عبْهُ -

أكبَُر عُلماء زَمانه يف العَرَبية ومُختَلف عُلومها، وأشدُّهُم ذكاءً، هـ، 170 فيها عامَ  فِّيَ وُوتُ

 . ، وهو الذي وَضَع العُروض، أخَذه من الْمُوسِيقي وكَان عارِفًا به10وأخْصبُهُم عَبْقَريةً 

م جَ عْية، وهو مُم للعربَجَعْل مُأوَّ بُ صاحِ، وهو ائيسَوالكِ  عيمَصْواأل يبويهسِ  و أستاذُوهُ -

ه نه انقطاعُف عَ ة، وعُرِنَطْكاء والفِلذَّا ا وَرًِعا، شديدَ يًّدًا تقِجلًا زاهِرُ كان الليلُو"، يْنِ"العَ

 الليلُ اة، وكانَيَواحلَ شِيْالعَ قِيْ ى ضِرًا علوْان رجلًا صَبُه كَباإلضافة إىل أنَّ  مَعْرِفَةِلم والْللعِ

 .قلْتواضعًا، حََسن الِ مُ

ني، سَ لْلى فَ ر عَدِقْة، ال يَرَصَبالبَ هُلَ ص  يف خُ ام الليلُل: "أقَمَيْر بن شُ ضْه النَّال عنه تلميذُوقَ -

 ."11عِلْمِهِ األَمْوَالَبون بِ سِ كْه يَوتالمذتُ

                                                           

و م ںیم وہ رعیب: عَبْقَريةً هو أكبَُر عُلماء زَمانه يف العَرَبية ومُختلَف عُلومها، وأشدُّهُم ذكاًء، وأخْصبُهُم - 10
عل
  اور اس ےک فلتخم 

 
 

 اکاےنپ وق

 He is the oldest scholar of his time in Arabic and its)ےہ ذنیہ دہب اس  ےس ز ااکسرل ےہ، ان ںیم میس  ےس دق

various sciences, the most intelligent of them, and the most brilliant of them.)  

ررہ ںیم اینپ  الیلخل :بون بِعِلِْمهِ األَمْوَاَل"عَلى فَلْسَني، وتالمذُته يَكْسِ أقَام الليلُ يف خَص  َلهُ بالبَصَرَة، ال يَْقِدر  - 11
لب ص
ثاا  یٹ یجن وھجڑپنیوھچ ی 

د ںیم

گ

رثراہشئ ی   Al-Khalil resided in his) اھت۔ ب اثامک ہسیپ ، اور اس ےک ابلطء ےن اس ےک ملع ےساھت اک لمحتم ںیہنوسیپں ، اور وہ دو ےھت ت 

little private property in Al-Basarah, and he could not afford two fennels, and his students 

earned money with his knowledge..)  
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 لِْمسْكِ ب واهَ من الذَّ قَ لِلٍ خُجُ ر إىل رَظُنْأن يَّ أحبَّ  نْ ة: "مَنَيْيَان بن عُ يَفْال عنه سُكما قَ -

 .12"دمَيل بن أحْلِر إىل الَ ظُنْ يَفلْ

 .13حورية يف النَّ صَالبَ مَدْرَسَةِرأسَ الْ الليلُ  دُّ عَيُو -

 ابرَ واإلعْ  اتِ كَ رَ اْلَ  يِ امَ ظَ س نِ ؤس ِ مُ  2.2
 ئةِ يْلى هَعَ التٍ يْشكِ كات من تَرَ م احلَسْي رَغيِام بتَ ن قَو مَراهيدي هُالفَ أمحدَ بنُ كان الليلُ  -

ا أبي ميذَلْه تِ عَضَجام الذي وَإلعْ ط ايْقِنْتابة، حيث كان تَالكِ نِوْعن لَ ةٍتلفخْمُ بألوانْ قاطٍنِ

وف رُاحلُ يز بنيَ يِمْللتَّ مُسْتَخَْدملْ ادي، مَحْاأل رمَى بن عُيَحْم ويَ عاصِ بنُ  رُصْيل نَؤَود الدُّاألسْ

ام وقَ ،يديراهِ الفَ أمحدَ بنُ لليلُ اء اره، فجَصْاع يف عَاء، قد شَوالَ يمِ واجلِ اءاحلَة كفَلِاملختَ

فًا ألِ حةِ تْه: "للفَمُجام، وكان رسْاإلعْ  كات وتنقيطرَيز بني تنقيط احلَيِ مْات للتَّكَرَحَم الْسْرَ بتغييِ 

ه، قَوْفَ واوًا صغيةً  ةِوالضمَّ ف،رْ احلَ تَ حْتَ  غيةً ياًء صَ ةِرَف، والكسْرْاحلَ قَ وْفَ مائلةً  صغيةً

ليل دْللتَّ نٍيْعَ ع رأسَضَوَ ةِدَّ، وللشَّةٍوطَقُنمَ  ا غيَئًيع شَكة، ووضَرَاحلَ رَنًا كرَّوَّنَمُ وإن كان احلرفُ

ع ضَوَ نْمَ لَل"، وهبذا يكون أوَّصْالوَ ةِ زَن ومهْوْكُات كالسُّكَرَها من احلَيِزة وغَمْود اهلَجُلى وُعَ

 . عْدُ ا بَمَيْراب فِاإلعْ كات، ونظامَرَاحلَ امَظَنِ

                                                           

ان وک  ےس ےنبوتسکری وج صخش وسےن اور :ِليل بن أْحَمد"مَنْ أحبَّ أن يَّْنظُر إىل رَجُلٍ خُلِقَ من الذَّهَب واْلمِسْكِ فْلَينْظُر إىل الَ - 12

گ

 انھکیدان

ا ےہ

 

 Whoever likes to look at a man created of gold and) اچےئہ۔ انھکیرطف د نب ادمح یک اےس لیلخ ،دنسپ رکب

Perfume, let him look at Khalil bin Ahmad.) 

راہ اوکس یرصب رگارمئ ںیمالیلخل : يُعَدُّ الليلُ رأسَ الَْمدْرَسَةِ البَصَرية يف النَّحو - 13 ا ل اک رست 

 

Khalil is the head -Al) ےہامشر ایک اجب

of the Basari school in grammar .) 
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 ه أكبَ لُد كان عقْمَبن أحْ الليلَ راهيدي: "إنَّد الفَمَليل بن أحْع عن الَمُقَفَّاهلل بن الْ قال عبدُ -

مي لْه العِجِهَ نْمَاسًا لِة، أسَوبيَّلُ سْه األُاتِوَي وأدَكِفْل من التَّعَجَ الليلَ "، وذلك ألن14َّهلمِمن عِ

ليّا، ا كُلًرًا شامِ صْها حَوادِّمَ رَصْة وحَ غَاللُّ يَسِفْتَ رُه األكبَمُّهَيف، فقد كان نِ صْف والتَّأليْ يف التَّ

 رُ يه. وكذلك األمْفِ ضَاقُ نَا ال تَلًرًا شامِ صْاة، حَونة املقفَّها املوزُعرية وأبياتِحور الشِّر البُصَوحَ

ه غة، فقد كان تفكيُاد اللُّ وموَمُفْرَدَاتِ ج آالفًا من الْتَالعني الذي أنْم عجَيف مُ ليباتِ قْالتَّ يف نظامِ

   لًا.يًا شامِرِصْا وحَ يًّ لِّيًا كُكِفْلوم تَيف هذه العُ 
 يدي راهِ د الفَ بن أحَ  ليلِ اْلَ  فاتُ ؤلَّ مُ  2.3
منها كتاب م العربية، دد من علوددًا من املؤلفات، يف عَع الليل بن أمحد الفراهيدي عَوضَ -

يء شَرض هلا بِ عْب اليت سيُكتُواهد، وغيها من الكل، وكتاب الشَّط والشَّ قَم، وكتاب النُّغَالنَ

 أتي: ا يَيمْاز فِمن اإلجيَ

ر العربي عْور الشِّحُعه الليل بن أمحد الفراهيدي يف بُ وضَ : وهو كتابٌروضالعَ  كتابُ  -1

ض، وْ رُلم العُط عِ بَتنْف اسْح فيه كيوض، ووضَّرُر والعُعْالشِّ ل فيه تعريفَ اوَ نَها، تَ وأوزانِ

 شر حبرًا. عَ رج منها مخسةَخْاستَ ةٍروضيَّدوائر عُ خَمْسِه يف ر فيه أقسامَصَوحَ

                                                           

را لقع اھتےسنب ادمح ےک ب اس اےنپ ملع  الیلخل :إنَّ الليلَ بن أحَْمد كان عقُْله أكبَ من عِلِمه - 14

 

Khalil bin Ahmad had -Al)،  ت 

a greater intellect than his knowledge.)  
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ليل بن للخَ 15وف املعانيرُظيفية بني حُاللية والوَوق الدِّ رُيف الفُ : كتابٌمعاين اْلروف كتابُ  -2

، يقٍمِ عَ لوبٍ سْغوية بأُوية واللُّحْها النَّ ف من جوانبِ وْرُل فيه احلُيدي. وقد تناوَ راهِد الفَمَأحْ

 . 16عريةٍ شِ دَ رآن، وشواهِن القُمِ  ذلك بآياتٍدًا بِهِشْ تَسْمُ

من  لُهُقابِ ، وما ي17ُبيةافة العرَقَيقى يف الثَّسِوْمُالْ اتِ نَكوِّل فيه مُتناوَ : وهو كتابٌ عقَا اإليْ  كتابُ  -3

 ن. مَة بالزَّقَتعلِّمُهما الْيعتُبِ، وطَمَفْهُوْمَْينِة الْيَنْي بِوما هِ ن، زْعر كالوَهوم يف الشِّفْمَ

 (ْْي َبلكتاب )العَ  يفُ عرِ التَّ  2.4
، تكون هذه املعاني 18تلفةً خْمُ ويةًغََي لُعانِمَ  مُّضُيَ هو كتابٌو، مجَعْمُ يديِّاهِ رَن للفَيْالعَ كتابُ -

 ةٍ غَ ن لُها مِلُقابِا يُشرحًا هلذه املعاني أو مَ هذا الكتابُ نمَّويتضَ ،نٍعيَّمُ  ترتيبٍ قَفْوِ ةًبَتَّرَمُ

هذه  نُ ها، وتكوْبية كلَّغة العرَاللُّ  ألفاظَ ضُُّمُّ يَ هو كتابٌ  املعجمَ ر فأنَّ آخَ وبتعريفٍ. رىأخْ

                                                           

  ارحلوف: اتک: معاني احلروف: كتابٌ يف الفُرُوق الدِّاللية والوَظيفية بني حُرُوف املعانيكتابُ  - 15

گ

 یونعم ےک رحوف ےک امنیب یناعمب اعمن

ثاالتخافت رپ ا اور یلمع  The Meaning of Letters: A book on the semantic and functional) اتکب ی 

differences between the letters of meanings.) 

 لیلخ :سْتَشْهًِدا بِذلك بآياتٍ مِن القُرآن، وشواهِدَ ِشعريةٍتناوَل فيه الليل احلُرُوْف من جوانبِها النَّحْوية واللُّغوية بأُسْلوبٍ عَِميٍق، مُ - 16

ا رہگا ادناز ںیم ولہپؤں ںیم اور اسلین یاےنپ رگارمئرحوف وک اس ےک  اس ںیمےن 

 

 

گ

رآن دیجمن

 

ارعاہن وشادہ اک وحاہل د تب اآ یک ، ق

 

 وہےئ۔ ےتیاور ش

(Al-Khalil dealt in it with the letters in their grammatical and linguistic aspects in a 

profound manner, citing verses from the Qur’an and poetic evidence..) 

ا: الْمُوِْسيقى يف الثَّقَافة العرَبيةاإليْقاَع: وهو كتابٌ تناوَل فيه ُمكوِّنَاتِ  - 17
 

ثا ہیل: ب  اوہنں ےن رعب اقثتف ںیم اتکب ےہ سج ںیم یسیا ی 

راء ےس اٹمن اھت۔ ومیقیس

گ

 
 Rhythm: It is a book in which he dealt with the components of music) ےک اج

in Arab culture. .) 

رادیہی یک  :كتابٌ يَضُمُّ مَعانِيَ ُلغَويةً مُخْتلفةًكتابُ الَعيْن للفَرَاِهيديِّ ُمعْجَم، وهو  - 18

گ

ثا مجعم انیعلق  اعمین فلتخم اسلین اتکب ےہ سج ںیم یسیا ی 

 (.Kitab al-Ain by Farahidi ai a dictionary, which contains different linguistic meanings) ںیہ
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 والدارسَ الباحثَ يدُتُفِ وماتٍعلُلى مَي عَوِتَحْ ام منها، وتَهَ اإلبْ ُكلَّ لُيْتُزِ ةٍريقَطَبِ  حةًوْشرُمَ  األلفاظُ

 . نٍ ُمعيَّ يقٍسِتنْ  نَمْضِ ةًبَتَّ رَمُ هذه األلفاظُ  نُكوْه، وتَرادِول إىل مُصُه للوُنُيْ وتُعِ

 هألفاظَ عْمَجْمل يَ الليلَ أنَّ ز هذا املعجمَيِّميَ ا ُمَ باته فيه، وأهمُّفه وخِعارِمَ لَّالليل كُ صَبَّف -

؛ 19ياضيةٍرِ ةِيَّقِنطِمَ ةٍريقَطَعها بِمَ واة، بل جَفاه الرُّاللغة أو من شِ ألفاظِ استقراءِ عن طريقِ

ة. لقد اسيَّمَخُ، وقد تكون ةًباعيَّ ، وقد تكون رُالثيةًن ثُ وْقد تكُ ظ أن الكلماتِ يث الحَحَ

 وفعًا للحرُوذلك تبْ ،بقريًا يف ترتيب األلفاظنهجًا عَيف كتاب العني مَ الْفَرَاهِيْديُّ عاتُّبَ

ج من خرُوف اليت تَ رُوهي احلُ ،رجًاخْق مَ مَوف األعْرُارجها؛ حيث بدأ الليل من احلُخَومَ

اء ة واهلَزَمْج ابتداءً من اهلَرَخْق املَمُلق أيضا حبسب عُروف احلَب حُ افة إىل أنُّه رتَّق باإلضَلْاحلَ

 .اءوالَ نِ يْبالغَ هاءًاء انتِن واحلَيْ العَ ثمَّ

 ضُ رَّقد يتعَ حرفٌ مزةَاهلَ ى أنَّرأَ الليلَ  لكنَّ  ،مزةف اهلَرْحَم بِدأ املعجَبْأن يَّ  ضُ رَتَان يُفْكَ هِ يْلَوعَ -

اني من ز الثَّل إىل احليِّقَوعليه انتَ ،وسٌمُ هْمَ ضعيفٌ  تٌوْصَ خفيف، واهلاءُهيل والتَّ سْ إىل التَّ

رف و حَوهُ ،هورٌجْمَ  ويٌّقَ وتٌالعني صَ  فَرْحَ أنَّ  يثُن حَيْف العَرْحَأ بِ وبدَ ،قلْاحلَ فِوْرُحُ

د هذا افة إىل أنُّه جَرَّا، باإلضَرتًبا ترتيبًا صوتيًّ العني للفراهيدي مُ ايل كان كتابُبالتَّ ،عناصِ

                                                           

نطِقِيَِّة لفاظِ اللغة أو من شِفاه الرُّواة، بل جََمعها بِطَريَقةٍ مَأَيجْمَعْ ألفاظَه عن طريقِ استقراءِ أهمُّ مَا ُميَيِّز هذا املعجمَ أنَّ الليَل مل  - 19

ےھت، ہکلب اس ےن  ےیک ںیہناحلص  وبلں ےس ےک ںویرکےن اور راوعمج اافلظ وک تغل ےن لیلخ ےہ ہک  ہی س  ےس امہ وصختیص اس تغل یک: رِياضيةٍ

 The most important thing that distinguishes this dictionary is) اھت۔ ب اےس وجڑ د ےقیرط اور یلقع یضب اان وک ر

that Al-Khalil did not collect its words by extrapolating the words of the language or from 

the lips of the narrators. Rather, it combined them in a mathematical and rational way.)  
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 ى الليلُ مَّسَوي، وقد غَ ها اللُّرِذْها إىل جِيعُمِت جَورُدَّ ،يف األلفاظِ زيادةٍ  من أيِّ الكتابَ

 ء. زْباجلُ لِّالكُ  تسميةِ أو مبدأِ  ، وهو من بابٍ"م العنيجَعْمُ"ه باسم مَجَعْمُ
 تَ ْقِسْيُم اْلِكَتاِب َعَلى َثََلثَِة ُاَسس   2.5

 ي: وهِ  سٍأسُ لَاثَةِ على ثَ  هِالعني للفراهيدي بتقسيمِ مد كتابُوقد اعتِ
 ج َمَخارِ الْ  -1

 مِمنهم باسْ كتابٍ  كلُّ ، سُمّيَسعة وعشرين كتابًايدي إىل تِاهِ رَن للفَيْالعَ  م كتابُث قُسِّيْحَ -

وَِن به الذي عُنْ فَاحلرْ األلفاظ اليت ختصُّ  مجيعَ  ت هذه الكتبُ نَ جاء، وقد تضمَّاهلِ وفِرُحُ

ن يْ العَ اء مثلًا؛ وذلك ألنَّ كتاب الرَّيفد ومل تَرِ ،نييف باب العَ تْردَ عب" وَ"رَ مةُلِثلًا كَمَفَ البابُ

 .مَخَْرجِاء بالْمن الرَّ قُأسبَ

 ةيَ نِ األبْ  -2

ة تَّإىل سِ كتابٍ  لُّم كُ، وقد قُس20ِّمجَن منها املعْ األلفاظ اليت يتكوَّ روفِ د حُدَ د هبا عَصَيُقْ -

ماسي، وقد والُ يِّباعِه، وإىل الرُّاتِالَحَالثي بِ، وإىل الثُّ االتهِحَائي بِنَ، منها إىل الثُّولٍصُوفُ امٍأقسَ

 ي: تِأْا يَ مَاب كَتَ ها يف الكِيلُصِفْى تَرَجَ

ن قد يْيحَ حِن صَ يْ نة من حرفَع به األلفاظ املكوَّضَ: حيث وَفضعَّ مُ يح الْ حِ نائي الصَّ الثُّ  -أ

 . لْزَلَأو كالمها مثل زَ مها، مثل: مَدَّ دُر أحَتكرَّ

                                                           

 It means) انبےت ںیہمجعم دعتاد ےہ وج  اس ےس رماد اافلظ ےک رحوف یک :يُقْصَد هبا َعدَد حُروفِ األلفاظ اليت يتكوَّن منها املعْجَم - 20

the number of letters of the words that make up the dictionary .) 
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، مثل: ةٍحيحَصَ وفٍرُحُ من ثالثةِ نةَاملكوَّ ع به األلفاظَ: وقد وضَحيحَلثي الصَّ الثُّ  -بـــ

 ب.هَ ذَ

منهم به  واحدٌ ،وفرُحُ لة على ثالثةِ املشتمِ ع به األلفاظَ ضَ: وقد وَ ُمْعَتلُّ َلثي الْ الثُّ  -جــ

 ى.مَ، رَرَأَ، مثل: قَزٍموْهْمَ أو حرفُ ةٌلَّعِ

، ا مُعتلٌّمَهُنْمِ اثنانِ وفٍرُحُ لة على ثالثةِمِ تَشْمُالْ اظَ هبا األلفَ َضعَ: وقد وَفُ يْ فِ اللَّ  يُّ ثِ ََل الثُّ  -د

 ى. عَل: وَ ثْمِ

 . رَثَعْل: بَثْ، مِ ةٍأصليَّ وفٍرُحُ  ةِعَلى أربَعَ  لةُمِ تَشْمُالْ ع به األلفاظُضِ: وقد وُعيُّ َبَ لرُّ ا -هـ 

 . لٌجَرْفَل: سَثْ، مِ ةٍأصليَّ روفٍحُ سةِخَمْفة من املؤلَّ اظُع به األلفَضِد وُوقَ :يُّ اسِ مَ اْلُ  -و
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 اليبقَ الت َّ  -3
يَقَِف الْمُْعجَمُ وذلك لِ ،21داحِف الوَرْع احلَوقِمَ ني للفراهيدي تغييُ العَ  يب يف كتابِ قالِد بالتَّصَيُقْ -

الليل  لَة، وعليه توصَّلَمَ هْمُ وألفاظٍ لةٍعمَتَ سْمُ جاء من ألفاظٍوف اهلِرُن من حُا يتكوَّمَ على كلِّ

ن من الرباعي يتكوَّ ليه فإنَّوعَر، وَصُ ةُتَّاثي له سِلَما الثُّ نَيْ ن بَيْورتَ ن من صُنائي يتكوَّإىل أن الثُّ

 األلفاظِ  قاليبُ تَ تْ عَمِ د جُ، وقَرةًوْل إىل مئة وعشرين صُماسي يصِوالُ ،ورةأربع وعشرين صُ

  .مَخْرَجِمنها يف الْ فٍرْق حَبَها يف أسْلُّكُ

3 
 ِلْْلَْزَهِري ِ  غةاللُّ  يبُ ََتْذِ  -

من  ددٌ عَ ،ة أحيانًافَيْفِات الطَّالفَض االختِ عْبَ عْ م مَالليل يف تأليف املعاجِ قِسْار على نَوقد سَ -

 يب.  ذِهْيف التَّ  ريِّهَور األزْصُنْده كأبي مَعْا بَءُواين جَذِالَّ 22غةلماء اللُّ عُ
 ي(رِ هَ ور األزْ صُ نْ ف )أبو مَ يف َبملؤل ِ عرِ التَّ  3.1
ت:  )يُّ عِافِ الشَّ ويُّ غَاللُّ يُّوِرَهري اهلِزْلحة األَهر بن طَزْد بن األَمَ د بن أحْحمَّنصور مُو مَ أبُو هُ -

، ربيةة العَغَاللُّ  ماءِلَامل من عُ عَ ،هره األزْ سبة إىل جدِّنِ  هريباألزْلْمُلَقَّبُ ، ا(م981 -هــ370

 رَهَتَفاشْ، قْهِبالفِ ينِعُ ، دادَغْبَ ل إىلقَ، ثم انتَراسانخُ يف راةهِ لد يف، وُاسير العبَّصْالعَ اش يفعَ

                                                           

قلث: تغييُ مَوقِع احلَرْف الوَاحِد يُقْصَد بالتَّقالِيب يف كتابِ العَني للفراهيدي - 21
 

ت
ثا ںیم اتکب انیعل یک یاک بلطم ےہ ارفلادیہ ب ثب ث  رحف یک ی 

ا لیوک دبت تیثیح

گ

 In the book of Al-Ain by Al-Farahidi, taqilib means changing the position) ےہ، رکب

of the single letter.)  

ر اسلاین :مَعْ بَعْض االخِتالفَات الطَِّفيْفَة أحيانًا، عَددٌ من عُلماء اللُّغة سَار على نَسْقِ الليل يف تأليف املعاجِم - 22
م
ےن تغل  تدعتمد امہ

ررحت  A number of linguistics followed the ھچک االتخف ےک اسھت ۔ ، ضعب اواقترطز رپ لمع ایک یکالیلخل  رکےن ںیم ت 

pattern of Al-Khalil in composing dictionaries, with some slight differences at times. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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ع يف أخبارهم، وتوسَّ ،بائلد القَصَوقَ ،هابِل يف طلَحَ، فرَبيةرَالعَ ر يفحُّب عليه التبَ لَ ا، ثم غَلًبه أوَّ

وال يكاد  ،ةيَّوِدْاعهم البَبَ طِون بِمُ يتكلَّ: "نوازِهَ نمِيْقٍ رِ، فكان مع فَطةامِرَالقَ دع أسيًا يف يَووقَ

 ". حْنٌم لَهِقِطِنْ يف مَ وْجَدُ يُ

 تُ ضْارَعَ ،نةًر سَباألسْ تُ نْحَامتَ : "هُ قَالََعنْ، فَيًِّناًتا، دبْة، ثَقَ ه، ثِقْة والفِغَا يف اللُّ وكان رأسً -

 هم حلنٌ قِنطِد يف مَجَوْيُ كادُة، وال يَدويَّهم البَاعِ بَون بطِ مُيتكلَّ قَوْمٍلِ  تُنْ، فكُ لْهَبِيْرِبا طة احلاجَّالقرامِ

، انمَّع بالصَّبِتَاء، ونرْنَهْ بالدَّي مْشِ نَا نَّيلًا، وكُوِرًا طَ هْهم دَ رِيف أسْ تُيْ قِ، فبَشٌفاحِ أٌ أو خطَ

 ".ةًمَّا جَم ألفاظًنهُمِ واستفدتُ

 
 هاتُ فَ ؤلَّ مُ  3.2
 نقولةٌ مَ  هاء، وفوائدٌ قَلها الفُمَعْاليت استَ يب األلفاظرِ ، وغَيسِفْكتاب التَّ ، وةيب اللغَذِهْتَ نها: ومِ -

أبي  يواندِ حُ رْشَ، وىنَسْاألمساء احلُ كتابُ ، وحوْكتاب الرُّ، واءاترَالقِ لُلَعِ ي، ونِزَللمُ من تفسيٍ

 . مَْنطِقِاح الْلَي إصْسِفْتَ، واممتَّ

 ة(غَ اللُّ  ِذيبِ ريف َبلكتاب )َتَْ عْ الت َّ  3.3
ات شتَّ األزهريُّ  ع فيه، مج23َاوهتذيبً ةً قَّها دِبية وأكثرِاملعاجم العرَ ن أهمَّ اللغة مِ هتذيبِ  كتابُ -

املادة اللغوية،  عِمجْ لِمن أجْهِمْ لْمَوُْثوْق بِعَرَبِيَّتِب ارَل وشافَهَ كثيًا من العَل وقابَة بعد أن رحَ غَاللُّ

                                                           

 ثاتکب "ذہت :كتابُ هتذيبِ اللغة مِن أهمَّ املعاجم العرَبية وأكثرِها دِقَّةً وهتذيبًا - 23
 

ثالث ی

 

ة

گ

ث" الغ ثاہن ی 

 

 
 اور رتہب رعیب ی

 

 ،تغل ےہ امہ، درس

(The book “Tahdheeb al-Lughah” is one of the most important, accurate and refined Arabic 

dictionaries .) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
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اء من أمثال ابن منظور مَلَمن العُ دٍواحِ رُيْغة غَ اللُّ  م هتذيبِعجَى على مُنَ وقد أثْ

 ."أجبد العلوم" البخاري يف كتابه القنوجي وصديق بن حسن "،العرب لسانِ" بصاحِ

الْمُحَْكم من  لَمَكْة لألزهري، وال أَغَاللُّ بِيْ ذِهْمن تَ لَمَجْة أغَاللُّ  بِتُ يف كُ دْ مل أجِ"ر: وظُ نْمَ ابنُقال  -

 ".قِيْرِ الطَّ اتُيَّنِا ثِ مَاهُدَا عَه... ومَدَيْسِ البنِ

ار هَه اشتِكرُر ذِهَتَيف اآلفاق، واشْ ارَ، وسَعادةًسَ صنيفُ هذا التَّ  قَزِرُ: "يطِفْالقِ وقال -

 ".سمْالشَّ

ه ظامَنِ عَبَواتَّ ، نيالعَ  ال كتابوَنْ فيه على مِ جَ ني، وهنَعِبْ ز السَّه بعد ما جتاوَجمَعْمُ األزهريُّ فَألَّ -

 نِ عْ ن الطَّمِ رَ ، وأكثَلليْالَ ى أن يكون من تأليفِ فَه نَها، مع أنَّهِ وْجُ وُ رِكْالكلمة وذِ يف تقليبِ

ن يْالعَ القِه باختِمُهِتَّذي يَالَّالْمَُظفَّر ث بن يْ ليل من اللَّللخَ ه أراد االنتقامَى كأنَّ، حتَّفهِلِّؤَعلى مُ 

 اتِبَقَفيها طَ  رَ اللغة العربية، ذكَ ب يف تاريخِ تِ ما كُ ن أهمِّ بِمُقَدِّمَةٍ ُتعْتَبَرُ مِم له دَّ وقَ ،ليلعلى الَ

 مْسُ خَ مْة، وهُيَّوِغَ هم اللُّهم وآثارَمَتراجِ نًايِّبَ كتابه، مُ جَمْعِم يف َليْهِد عَمَأئمة اللغة الذين اعتَ

 مِوْ لُعُوا بِ رُهَتَاشْمَّْن مِ عةٍ بْإىل سَ يْهِ فِبََّه نَ ،بٍبَاذلك بِ عَ بَ، وأتْامثانية وثالثني إمامًجْمَعُ ، تَ بَقَاتٍطَ

 .ةغَاللُّ

ل يف خِما أدْفْيَ فيه نَ تُ عْمبا مجَ  دتُصَقَ يْ ألنِّ ،اللغة كتابي هتذيبَ  مَّيْتُ وسَ: "ريُّهَاألزْ الَوقَ -

... ولو  هَانِنَ م عن سُها الغُتَرَ ، وغي24َّيَغِهَاعن صِ  اهلا األغبياءُب من األلفاظ اليت أزَرَلغة العَ

                                                           

 :ُء عن ِصيَغِهَاسَمَّيْتُ كتابي هتذيَب اللغة، ألنِّْي قَصَدتُ مبا مجَعُْت فيه نَفْيَ ما أدْخِل يف لغة العَرَب من األلفاظ اليت أزَاهلا األغبيا - 24

ان اافلظ یک یفن رکوں، ںیہنج رعیب زب ان ںیم دالخ رک دب ا ایگ اھت، ان  اھت ہک ںیم ہیبلطم  اہک ریم ںویککہا،  اللغۃ بیتہذکام کتاب  ینے اپن ںیم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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ف اليت حُيف الصُّ هُتُّدْجَي، ووَيِغَ  بِمن كتُ  هُوقرأتُ ،رياتِفَدَ وَْتهُا حَ كتابي هذا مَ عتُ دَي أوْأنِّ

ب رَة العَغَن على لُيْأحد اجلانِّ كتابي، ثم كنتُ الَطَلَ مَُصحَّفُوْنَدها الْاقون وأفسَرَّالوَ بَهاكتَ

 .ا"هانِولسَ

 حِّ من أصَ هُكتابَ تْلَ ، جع25َكبيةً اه عنايةًيَدان واملواضع واألمكنة واملِ لْي فيه بالبُنِوقد عُ -

 .بيليف هذا السَّمَصَادِر الْ

 .اءلَمَلعُامن  صر بتحقيق طائفةٍم يف م1964ِسنة  ةٍل مرَّألوَّ  ع الكتابُ بِطُو -

 ِِلْبِن ِسْيَدة اْلُمْحَكم -4
 .ُمعْجَمِهِ الْمُْحكَمق الليل يف تأليف سْعلى نَ ابُْن سِيْدَه األندلسي أيْضًا ار وقد سَ -
 دة(يْ ف )ابن سِ التعريف َبملؤل ِ  4.1
يّ )ت: سِاملُرْ بابن سِيدَه واملعروفُ بن أمحد، يعل يْلَ ، وقِن علي بن إمساعيلسَ و احلَأبُ -

وهو  ،"احملكم واحمليط األعظم" كتابِ  بُ، وهو صاحِ نْدَلُسِيٌّأَ غَوِيٌّ لُم( 1066 -هـ458

  كأبيه. ضريرًالد ووُ .اللغة العربية من املعاجم اجلامعة يف

                                                           

 ,I called my book Tahdheeb of the language) ،دب ا اھت افرومولں ےس اٹہان ےک ےن یک رطف ےس، وہنجں  وقوفںویب

because I meant, with what I gathered in it, the negation of what was included in the Arabic 

language of the terms that the idiots removed from their formulas,.) 

 It took great) راھکاامتہم اک تہب  ںں، اور ب اوینےن وکلمں، وہگج اس  :وقد ُعنِي فيه بالبُلْدان واملواضع واألمكنة وامِليَاه عنايةً كبيةً - 25

care of countries, places and water.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%89
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الذي  ،26دانية صاحبِ  ريد العامِجاهِمُ الطم يف بِ اللغة العربية، وانتظَع ابن سيده يف علوم برَ -

لوم اللغة، ب يف عُ تُ ف والكُمن التصاني سيده الكثيَ  ف ابنُ وم القرآن واللغة. ألَّلُبعُ مُّْهتَكان يَ

 .ظْمِ الشِّعْرِ مُدَّةً واشتغل بنَ 
 ه فاتُ ؤلَّ مُ  4.2
 مُِحيْطوالْ لْمُحْكَمالعربية، و"ا نُوْزِ كُ مَنِ زءًا، وهو من أثْص" سبعة عشر جُصَّخَمُف "الْفصنَّ -

 حِ شرْ"و "،قمَنْطِح إصالح الْرْشَ"و ،ألبي متام اسةمَح ديوان احلَرْوهو يف شَ"، األنيق"وم" ظَاألعْ

الوايف "و "،مواملتعلِّ لِمالعا"و "،ام يف اللغة على األجناسلَّالعَ"و "،يمَُتنَبِّعر الْل من شِكَما أشَ

كتاب  حِ شرْ"و "،قمَْنطِيف شرح إصالح الْ وِْيصالعَ"و "،وَافِيْأحكام القَ ملْيف عِ

 ". اللغة شواذِّ "و "،ةغَيف اللُّ مالعالِ"و "،السماء والعامل"و "،شفَاألخْ
 م(كَ حْ مُ التعريف َبلكتاب )الْ  4.3
من  مَلَغة لألزهري، وال أكمن هتذيب الل لَمَاللغة أجْ بِتُد يف كُأجِ مْولَ"قال ابن منظور:  -

 ".ريقالطَّنِيَّاُت دامها ثِ ده...وما عَسِيْاحملكم البن 
 قصة الكتاب 4.4
 رَغْبَةِلِ اسيده امتثالً ابنُ فَهُألَّ ،ر ابن منظورصْى عَعاجم اللغة العربية حتَّمن مَ لِّفَما أُ لِّأجَ نْمِ -

من ذلك  هُ عَنَفمَ ،هفَؤلِّيد هو أن يُّرِ. وكان يُ"دانية" ري صاحبِ د العامِجاهِمُ طِيْراألمي الَ 

                                                           

و م ںیم ےن رعیب ہانب دیس: برَع ابن سيده يف علوم اللغة العربية، وانتظَم يف باِلط مُجاهِد العامِري صاحبِ دانية - 26
عل
وبعر احلص  زب ان ےک 

 Ibn Seedah excelled in the sciences of the Arabic۔ )ےک درب ار اک ربمم اھت یےک امکل اجمدہ االرم ، اور داہینایک

language, and was a member of the court of Mujahid al-Ameri, the owner of Dania.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
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احلقيقة،  نانَ عِ كُلِ د هلذه اإلرادة...وأراني كيف أمْجرُّ رني بالتَّفأمَ"وح. قال: تُه بالفُغالُاشتِ

 . "ريقةتان الطَّ ك مَلُآتي أسْلْمَا يِّ ومن أَ

ة نايَع بعِبِالذي طُ ،27"مُخَصَّصالْ"ه كتابِوْأَُم تَ  "احملكم"ه وه. وكتابُى هو وأبُمَسيده أعْ كان ابنُ -

ح يف رَّوصَ ،هـ1321و 1316 تَيْ نَما بني سَ ادًجلَّمُ 17الميد يف التَّ  ، وابنِبْدُهُحممد عَ

م! مُحْكَبعد الْ فَهُأنه ألَّ ُمخَصَّصمة الْقدِّح يف مُوصرَّ ،ُمخَصَّصه بعد الْفَمة احملكم أنه ألَّقدِّمُ

 عها يف املخصص حسب ترتيبِ، مجَ واحدةٌ ْينِالكتابَ ةَمادَّ يف ذلك فإنَّ  اضةَضَوال غَ

 لِكُّ هودَ ه جُنَال كتاب العني للخليل بن أمحد. وضمَّوَنْها يف احملكم على مِ بَاملوضوعات، ورتَّ

 ن. يْيِّ وِغَه من اللُّ قَسبَ نْمَ

بيد، واإلصالح، أبي عُ فُنَّصَاللغة: فمُ تب نا هذا من كُاه كتابَنَّا ما ضمَّوأمَّ": ابنُ ِسيدة قال -

 واأللفاظ، واجلمهرة، وتفاسي القرآن، وشروح احلديث، والكتاب املوسوم بالعني )ما صحَّ

رابي، وأبي يد، وابن األعْاء، وأبي زَرَّب األصمعي، والفَتُة عنه( وكُقَيْثِناه بالوَ منه وأخذْدَيْنَا لَ

س، الِجَمَ: الْعَْلبب ثَ تُيع ذلك، وكُمِط إلينا من جَقَوما سَ ،يانيحْاني، واللَّْيبَة، والشَّبَيْدعُ

ج، بْرَرات كالزَّمُْختَصَر ذلك من الْيْىل غَ، إاعرَكَ بتُنيفة، وكُا أبي حَ ح، والنوادر، وكتابَيْصِوالفَ

 ل عليه كتابُ ما اشتمَ وب، ومجيعِمَقْلُل، والْمُبْدَداد، والْ، واألضْلْمَُثنَّى، وابَنَّى، واملُ كَنَّىواملُ

                                                           

اانیب ےھت،  :كان ابنُ سيده أعْمَى هو وأُبوه. وكتابُه "احملكم" َتوْأَمُ كتابِه "الْمُخَصَّص" - 27

گ

ماتکب "ا یک س۔ اور ایھب اور اس اک ب اپانب دیسہ ب

حک
م
ل

 "

صاتکب "اس یک دورسی 

ص

گ

خ
م
ل

 Ibn e Seedah was blind, and his father. And his book  ) ڑجواں اتکب ےہ ، " یکا

“Al-Muhkam” is a twin-book of his book, “Al-Mukhassas”,”.)  
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، وهو مُسْتَرَاد لِمِثْلَِهاها، والْلِضْرة لفَ ؤثِّلْمُة الغريبة، اصَخَّمُلَة، الْيبْ جِة العَ لَعلَّ مُة الْغَسيبويه من اللُّ

سيبويه  كتابَ تْه إليه من األبنية اليت فاتَتُفْينه، مع ما أضَماله وعَه، وجَنُيْحلى كتابي هذا وزَ 

نة رين، املتضمِّويني املتأخِّحْ النَّ بِتُ عليه من كُ تُرْا ما نثَ. وأمَّكانت أو دخيلةً  ةًيَّبة، عرَلَلَّعَمُ

ة جَّذكرة واحلُات، والتَّوازيَّات واألهْ يَّ غدادِات والبَ يَّ بِلَب أبي علي الفارسي: احلَتُ يل اللغة، فكُلِعْلتَ

ب تُ اني كاجلامع واألغراض، وكُمَّب أبي احلسن بن الرُتُ وكُ ،عرفال واإليضاح وكتاب الشِّ واألغْ

 رِّ ه لشعر املتنيب، والصائص، وسِحِمام، وشرْى كاملغرب والتَّنِّمان بن جِثْأبي الفتح عُ

ب طَ صيحة، والُها من األشعار الفَتُبْ ضَ. إىل أشياء اقتَمُْحتَِسبب، والْناعة، والتعاقُالصِّ

اب بَا: العُمَه عليهما، وهُالفيوزآبادي قاموسَى نَبَ  ْينكتابَ دُ. وهو أحَ "يحةحِ ريبة الصَّالغَ

 . مُحْكَموالْ

 ِِلْبِن ُدرَْيد   َهَرُة اللَُّغةِ َجَْ  -5
ن ومِ ،28رهصْويني يف عَاللغَ دةَمْلذي كان عُ، ادرَيْر بن دُكْو بَأبُ هفَيف اللغة ألَّ رةهَمْاجلَ كتاب -

 .انيهَفَج األصْرَوأبو فَ هوَيْالَوابن خَ  لي القايلأبو عَ  هتالميذِ

 وفِ رُسب حُات حَ مَلِالكَ  ولِصُأُ  أتي، رُتِّبْت على ترتيبِ وهذا الكتاب والكتب اليت ستَ -

 هذه األصول.  راعاة أوائلِ املعجم مع مُ

 
                                                           

ررۃ یف اۃغلل: اتکب  :كتاب اجلَمْهَرة يف اللغة ألَّفَه أُبو بَْكر بن دُرَيْد، الذي كان عُْمدةَ اللَغويني يف عَصْره - 28
ہ
م
ج 
ل

وج  ،یھت یھکلاوبرکب نب درود ےن ا

ر اسلاین اےنپ دور ںیم
م
 The Book “Al-Jamharah Fe Al-Llugha” was written by Abu Bakr bin) ےھت تامہ

Duraid, who was the head of the linguists in his day.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 التعريف َبملؤلف )ابن ُدرَْيد( 5.1
رة د يف البصَلِبية، وُلعرَالماء ار عُبَ، من كِلِمر وعااحلسن بن دريد، شاعِهو أبوبكر حممد بن  -

إىل  لَ رة، ومنها رحَىل البصَإ عَعاًما، ثم رجَ 12ام فيها فأقَ ،انمَّإىل عُ لَ هـــ، ورح223َسنة 

 هـــ. 321نة ي سَفِّوُبًا إىل أن تُ ى عليه راتِ رَدر، فأجْمُقْتَبالليفة الْ صلَ ، واتَدادَغْس فبَفارِ

ة غَيف اللُّ اعًد بارِيْرَدُ كان ابنُو دي،زْسي األَوْالدَّ مهْبن فَمالك  برَالعَ كِلِ ل مَسْنَ وهو مِنْ -

الليل بن أمحد  قامَام يف ذلك مَهم، قَهم وأنسابِ ب وأشعارِرَبار العَبأخْ  لِمًاعا ،بواألدَ

 . "ماءلَالعُ رُعَراء وأشْعَالشُّ مُ لَأعْ"ه: نْل عَيْى قِر حتَّ عْيف الشِّ غَالفراهيدي. ونبَ

 .مَقَامَاتالْ نِّفَلِ انت هي األصلَ كَ قامةًأربعني مَابُن دُرُيْد ع وقد وضَ -
 ماء عليهلَ اء العُ نَ ث َ  5.2
ى إليه هَابن دريد انتَ": ويُّغَب اللُّ يد، حيث قال أبو الطيِّ رَماء على ابن دُلَمن العُ ى كثيٌ نَأثْ -

م حَر، وما ازدَ عْم على الشِّرَهُ، وأقدَ المًهم عِ عَالناس، وأوسَ ظَفَوكان أحْ ،رينيصَالبَ ةغَلُ لمُعِ

 ."يدرَكر بن دُأبي بَ رِدْهما يف صَامَ حٍَد ازدِر أحَدْيف صَ رُعْوالشِّ  العلمُ
 هيذُ تَلمِ  5.3
ب كتاب صاحِ فهانيج األصْرَ أبو الفَ منْهُمِ ،29باءدَواألُ  لماءالعُ من ه كثيٌ َديْج على يَوقد خترَّ -

ف ؤلِّ مُ مَرْزُبَانِيُّد اهلل الْيْبَوأبو عُ"،  رَوَُّج الذََّهبِف "مُمؤلِّ  وديَمسْعُالْ وأبو احلسن ،"األغاني"

ليس ف "اجلَؤلِّاني مُ وَرَ هْوالنَّ ،ايل"ف كتاب "األمَؤلِّ مُ وأبو علي القايل ء"،راعَم الشُّعجَ"مُ

                                                           

 ثتہب اسرے ااکسرلز اور اد: وقد خترَّج على يََدْيه كثيٌ من العُلماء واألُدَباء - 29
 

 Many scholars and) ،ںیہ اس ےس افرغ الیصحتل ی

writers have graduated from him .) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 .انيِّتَ سْجِم السَّ اتِأبي حَ  و عن، وأخذ هُ"احلالصَّ
 َؤلََّفاتُُه مُ  5.4
ايل، ، واألمَبةرِاألشْ :ومنها ،30بواألدَ ةغَيف اللُّ  اني كتابًسِن مخَمِ ريد أكثرَدُ ع ابنُلقد وضَ -

كتاب ، وغيل الصَّيْ كتاب الَ، وبيل الكَيْكتاب الَ، وجامج واللَّ رَالسَّ، وة يف علم اللغةمْهَرَاجلَو

ر سِّفَوفيه يُ ،بيةعوُالشُّ دَّضِ قاق، وهو كتابٌاالشتِ، ونمَلَاحِالْ  كتاب، كتاب األنواء، الحالسِّ

اب حَالسَّ، ومُجَْتنَىالْ، وةكْمَائر احلِ خَ ذَ، ودمَمْدُوْر والَْمقْصُوالْ، وبيةاشتقاق األمساء العرَ

 .غاتاللُّ، وبالعرَ اروَّزُ، والوشاح، وب الكاتبأدَ، وساناللِّ تقويمُ، وثيْوالغَ

 ة(ْمَهرَ عريف َبلكتاب )الَ التَّ  5.5
 بَم، وقد رتَّ يف ترتيب املعاجِ لوبَسْوا هذا األَُبعُاللغويني الذين اتَّ ريد كان من أوائلِ وابن دُ -

راعاة ها، مع مُلِوْصُف أُوْرُجائي حلُب ترتيب اهلِ سَ حَ  لْمَبْدأِ ث ايْمن حَ  مُْعجَمِ مات يف هذا الْلِالكَ

ر ظَالليل من حيث النَّ هْجِنَار على يد قد سَرَابن دُ ول، ومن حيث املبدأ ألنَّهذه األصُ أوائلِ

 بي. ة االشتقاق الكَريَّظَب نَسَ د حَ ات األصل الواحِبَ إىل تقلُّ
  

                                                           

 Ibn) ںیہ یھکل اتکںیب دہب ااچپس ےس ز انب درود ےن زب ان و ادب ںیم :قد وضَع ابنُ دُريد أكثرَ مِن مخَِسني كتابًا يف اللُّغَة واألدَب - 30

Duraid has written more than fifty books on language and literature.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 مية سْ التَّ  5.6
 هذا االسمَ  نَاهُرْ"وإمنا أعَ :31ِِسْمِيَتِهِ بِالْجَمَْهرَةتَ  بَ سبَ  لِّلًاعَ مة كتابه مُقدِّيد يف مُرَال ابن دُوقد قَ -

 ."32ُمسْتَنْكَرَ والْ يَّ شِحْ ناه الوَأْجَام العرب وأرَلَ ن كَمِ جُمْهُوْرَله الْ  رْنَاتَا اخْنَّأَلِ

ريد دُ رد ابنُ حيث أفْ ،33رالنادَ وليس الغريبَ  ،الشائعَ ه اللفظَ عجمِدريد يف مُ ر ابنُ وقد ذكَ -

ض رَا غَلى حد مَعهُ يُشْبِهُ فقد كان غرضُ مْهَرَةِ،ر اجلَيف آخِ ةًقَ حَلْا مُ ن األلفاظ أبوابًر مِوادِللنَّ

 .هاألفاظِ بعضِ  واستبعادِ  وَاِئبِمن الشَّصْفِيَةُ اللُّغَةِ وهو تَ ،اجلوهري

َهُج ابِن ُدرَْيدمَ  5.7   ن ْ
 ن تأثي كتابِ م مِغْبرُ  يْنِكتاب العَ الليل يف ْنهَجِفهو خيتلف عن مَ مْهَرَ،يد يف اجلَرَ ابن دُ نْهَجُ ا مَأمَّ -

 يَّ بائِفْظام األلِيد النِّ رَل ابن دُمَاستعْ. فقد اجلمهرة مبا فيها كتابُ  عْدَهُبَ  فَتْ ن يف املعاجم اليت ألِّيْالعَ

 لَهُ ضَّوفَ لْمَنْهَجَ،د هذا اصَيد قَرَابن دُ  ة أنَّمْهَرَمة اجلَدِّقَح من مُضِويتَّ. هاا لرتتيب ألفاظِأساسً

 له ترتيبُ  قَ رْن مل يَمُتَقَدِّمِيْنَلماء الْالعُ رِ ه للخليل وسائِلِإجالُرغْمِ بِ وَ فهُ ،العني كتابِ ْنهَجِ على مَ

 .روفج احلُخارِب مَسَه على حَ مِجَعْمُ

                                                           

اےس   ےہ ہکاتبےت وہےئ اہک ہی اتکب ےک اعترف ںیم انب درود ےن اینپ :وقد قَال ابن دَُريد يف مُقدِّمة كتابه مُعَلِّلًا سبَبَ تَسْمِيَِتهِ بِالْجَمْهَرَةِ  - 31

ث

ل

ررا
ہ
م
ج 

ا ےہ ںویک ہ

 

 Ibn Durrid said in the introduction to his book, explaining why it was called) اہک اجب

Al-Jamahra .) 

ام رصف اس ےئل د ہیمہ ےن  :منا أعَرْنَاهُ هذا االسمَ لِأَنَّا اخْتَرْنَا له اْلجُمْهُوْرَ مِن كَلَام العرب وأرَجَأْناه الوَْحشِيَّ والْمُسَْتنْكَرَإ - 32

گ

مہ  ہکنویک ب اب

ثےن رعوبں ےک اافلظ ےس اس ےک ےئل ارثک

 

 
دہ  ، اور مہ ےن اسایکاک ااختنب  ی ادنسپی 

گ

 ارتعاض ےس ب
 
 We only gave it) ۔اگل رک دےیئاور اقب

this name because we chose the majority for it from the words of the Arabs, and we put it 

back on the brutal and the objectionable..) 

ااعم االطصح اک ذرک ایک تغل ںیم انب درود ےن اینپ :الشائعَ، وليس الغريبَ النادَروقد ذكَر ابنُ دريد يف ُمعجِمه اللفظَ  - 33

گ

 ثورغ بیجع بب ا، ب
 

 ی

 (.Ibn Duraid mentioned in his dictionary the common word, not the rare/strange)  اک ںیہن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
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احلروف  الليل يف ترتيبِ بْلَ ما قَ رَارِاألبنية على غَ ريد برتتيب اجلمهرة على أساسِ دُ قام ابنُ  -

 َدعَهُب الذي ابتَيْ قالِالتَّ ى نظامَنَّ تبَ ا أنهمَكَ ،ماسيةٌوخُ ةٌباعيَّورُ الثيةٌ عنده ثُ فاأللفاظُ  ،بينهما

ِلمَةُ كَ الًثَ فمَ ،اثيلَمن الثُّ  رَبِيَّةِالعَ اظِألف ةَغالبيَّ ألنَّ ،تقاقأ االشْبدَب مَسَ ني على حَالليل يف العَ 

 رورةَولذلك ال ضَ ،واحدةً ةًعَفْدَ  املادةَ وْفَىستَاوقد  "،قلب لبق قبل بلق" :هاأورد تقاليبَ  "بقل"

 .كراريف التَّ م حتى ال يقعَمنه مبا تقدَّ اكتفاءً ها فيما بعدُ هِل بعض أوجُ لتناوُ

لِيِْه يَ  ،34له الباب مَعْقُودف الْرْباحلَ بْدَأُ اليت تَ بالكلمةِ بابٍ لَّكُ ن يبدأَ أريد ى ابن دُراعَ وقد -

 ،وباب التاء مع الثاء ،ه مع التاءرُدِصْالباء يُ فبابُ فْبَائِيِّ،األلِ ْرتِْيبِيف التَّ عْدَهُالذي بَ رْفُاحلَ

 ثم ذكر األصولَ "،رزم رزق: "مثل ،اء فزايبالرَّدَأُ اليت تبْ األصولَ رُالراء يذكُ بابَ لُغُبْ وعندما يَ

: يف هذا الباب  ولكنه ال يذكرُ  "،رسغ رسف رسل: "مثل :السني تبدأ حبرف الراء فحرفِ 

 ."جرح"ها يف ألنه ذكرَ  "،ربح"

عنده إىل م قسَّفاملعجم مُ ،قاتٍلحَماسي مُ باعي والُالثي والرُّد للفظ الثُّرَيْدُ ابنُ  لَوقد جعَ  -

 ببابِ  اجلمهرةُ  تِ وقد بدأَ. حق به...اخلالثي وما يلُفالثُّ  ،به ْلحَقُف وما يُاعَ ضَمُائي الْنَالثُّ

ويف ، "أب ب، أت ت ثم أث ث وهكذا: "حوباهلمزة على هذا النَّبْدَأُ يح ويَحِ ئائي الصَّالثُّ

ب : "ثم ،"ب ث ث" :ثم "،ومن معكوسة تبت يدا "ب ت ت البت: "أ بإيراددَبْباب الباء يَ

                                                           

ر ب اب وک اس ظفل ےک اسھت رشوع رکےن : باحلَرْف الْمَعْقُود له البابوقد راعَى ابن دُريد أن يبدأَ كُلَّ بابٍ بالكلمةِ اليت تَبَْدأُ  - 34
م
انب درود ےن ہ

ثراھک وج ا لاک ایخ ا ےہ ی 

 

 Ibn Duraid took care to start each chapter with the word) ،رحف ےک اسھت رشوع وہب

that begins with the letter for a vowel.) 
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 ءُ زْوبعد ذلك يأتي اجلُ ،"جب وناقة جباء وبعسر أجب"عكوسة ن مَل مِاستعمَ "،ج ج ز

 م ألفاظِظَعْمُ  مُّضُويَ ،ب منهأبواب الثالثي الصحيح وما تشعَّ نُ مَّضَويتَ ،مُعْجَمِر من الْاآلخَ

 ".ب ت ث، ب ت ح، ب ت ح: "اثلًد مَ رِوْكأن يُ ،املعجم

وقد  ،دهعْم بَ و املعاجِفُؤلِّد عليها مُ مَمن األصول اليت اعتَ راسخٌ لٌ اجلمهرة بأنه أصْ ميتاز كتابُ  -

غي أن اجلمهرة مل  مُعَرَّبِ،خيل والْه بالدَّوباهتمامِ ،هاغاتِب ولُرَجات العَ هْه بإيراد لَنايتِف بعِرِعُ

 لِ مَاحلاجة إىل عَ تِعَ ن هنا دَومِ ،عْقِيِْد أُسْلُوْبِهِاوتَ عوبةِصُ بِ ع بسبَ باالنتشار الواسِ حْظَتَ

من  يْنمِ دَاية األقْنَمع ذلك بعِ  تْيَ ظِوقد حَ  ،ل االنتفاع منهاهِّسَمما يُ  ْحتَوَاَهالة مبُفصَّمُ ارسٍهَفَ

 وْهَرَةُ جَ "و ،در الزاهِمَألبي عُ "مْهََرةِاجلَ تُفائِ " :منها ،عديدةٌ وهلا دراساتٌت حَ امَفقَ ،اءمَلَالعُ

الء ألبي العَ  "ُر شَوَاهِِد الْجَمْهَرَةِشْنَ"و ،رةهَمْر للجَصَتَخْاد وهي مُبَّب بن عَ للصاحِ  "مْهَرَةِاجلَ

 .ودٌفقُا مَهَلُّي وكُرِّعَلْمَا

بي يف ع الكَطْدات من القَلَّجَ مُ ةِالثَ يف ثَ م 1926سنة بِالْهِنْدِ يْدََر آَبادحَ غة يفرة اللُّ هَمجْ عَتْ بِطُ -

س هارِلى فَعَ  حيَْتوِيْ َ،ِمهَاجْحَ صْفِ على نِ ِزيْدُيَ ،دلَّجَافة إىل مُ باإلضَ ،حَةًفْصَ 1500حنو 

  ُمسَْتشْرِق سَالَم كَرَنْكُوْ. ورتي والْالسُّ عِنَايَِة مُحَمَّدوكان ذلك بِ  ،مُحْتَوَاهَالِ لةٍصَّفَمُ

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 ِِلْبِن فَاِرس   لمَ جْ مُ الْ  -6
ر وهو ختصَمها مُدة، أحدُواحِ سٍعلى أسُنَاهُمَا ن بَيْن اثنَ يْمَ جَعْس يف اللغة مُفارِ ف ابنُألَّ -

 .35اللغة" يْسُقايِ "مَ وهو كتاب ،عٌ مُفصَّلٌ امِما جَ " وثانيهِجْمَل"املْ
 س(فارِ  ف )ابنِ التعريف َبملؤل ِ  6.1
 ازييين الرَّزْوِالقَ نيسَ أو احلُ ،بيْ بِد بن حَ حَمَّبن مُ  اريَّس بن زكَد بن فارِ مَن أحْسَيْأبو احلُ هو  -

 هِ ل على وجْه األوَّ نُوطِمَ ْعرفُاليُب، واألدَ غةاللُّ يف وإمامٌ  يٌّلُغَوِ م(،1004-هـ395)ت:

ون رُه آخَنِْسبُبإيران، ويَ  انراسَخُ  بإقليم يدينة الرَّمَ ني إىلخِؤرِّلْمُا ْعضُبَ نْسِبُهُ ديد؛ إذ يَ حْالتَّ

ر فيها هَذان، وحني اشتَاد إىل مهَه عَيث، لكنَّدبًا للحَلَطَ  ين وبغدادَزْوِ ل إىل قَرحَ ،انمَذَهَ إىل

 ذ عنه اللغةَاد الذي أخَإمساعيل بن عبَّ  بَ ى الصاحِ قَ، وهناك التَيِّه إىل الرَّيْوَ و بُنُ اه بَعَدْاستَ

 ةٌاصَّخَ القةٌله به عَ  تْنَا، وك36َيدمِبابن العَ يِْهيِّيْنَ وَالبُ  س يف بالطفارِ ل ابنُ صَواألدب. اتَّ

 .نيَاان البَ يَه من أعْ وغيُ ذانيان اهلمَمَالزَّ بديعُه تالميذِ هَرِومن أشْ .مُنَادَمَةِ والْمُكَاَتبَةِبالْ

 يه العرب".قِيف ذلك "فتيا فَ فَ وأَلَّها، راستِفة اللغة ودِرِعْعلى مَ اءَهَقَثُّ الفُحُ يَوكان  -

                                                           

هو ُمختصَر وهو "املْجْمَل" وثانيهِما جَامِعٌ مُفصَّلٌ، و عْجََميْن اثَنْين َبنَاهُمَا على أسٍُس واحِدة، أحدمُهاألَّف ابُن فارِس يف اللغة مُ - 35

ثےس ا ن ںیم یک اینبد ای  یھت، انج ،دو اغلت ںیھکل انب افرس ےن زب ان ںیم: "كتاب "مَقايِيْسُ اللغة ل اھت، ہکبج  رصتخم ی 
م
ج 
م
ل

ام ا

گ

 ےس ان ںیمیھت، اور ب

ثا یدورس   اہغلل اھت، سجیھتاجعم اتکب  ی 
 

ام اقمی

گ

 ,Ibn Faris wrote two dictionaries in the language) ۔ اک ب

which he built on one basis, one of them is abbreviated and is “al-Mujmal” and the second 

of them is a detailed comprehensive, which is the book “Maqayees ul Lugah.”.) 

ث: اتَّصَل ابُن فارِس يف بالط البَُويِْهيِّيَْن بابن العَِميد - 36

ل

ي ددانب افرس ےن انب ا
م
ع

ث اوبلےس 

گ

ن
 
ي ي
 ه
ي

 Ibn Faris) راہطب ایک ےک درب ار ںیم 

contacted Ibn al-Ameed at the court of al-Buwayhiyyin.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A
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كن مْرن الرابع اهلجري حيث يُيف القَ املعجميُّ  فه العملُ يُمثِّل ابن فارس حبقِّ التَّطوُّر الذي عرَ -

، وقد 37املعجمناعة صِ ظري وفنِّم النَّاجِلم املعَة لعِ ول العامَّئ واألصُبادِمَع الْالقول أنه واضِ

 س.فارِ د ابنِ من ُجهْ بَهذا اجلانِ  مُعْجَمَانِي والْبِاحِ: الصَّالثةُثَّلتْ كتبُه الثَّ مَ

 سُ فيدرُ ،عنىمَنى والْالْمَبْيث حا من ة مَّ غَة الكلمات يف لُراسَظري بدِاملعاجم النَّ لمُيهتمُّ عِ -

ة الهتا والعبارات االصطالحيَّالظائفها ودِ غ املختلفة ووَيَاالشتقاق يف هذه اللغة، والصِّ قَرُطُ

داد، وكل ما ظي واألضْفْك اللَّرتَشْ مُف والْمثل الرتادُ ،الليةالقات الدِّجازية والعَ مَة والْواحلقيقيَّ

 .يبوهو ما يُبيِّنُه يف كتابه الصاحِ ،بالكلمات يف هذه اللغة صلُيتَّ

ل يف اجململ واملقاييس. يقول ابن مثَّناعة املعاجم فيتصِ ل بفنِّصِطبيقي الذي يتَّأمَّا الشِّقُّ التَّ  -

 لُْت الكلَامَ فيِه إجْمَالًا". فارس يف هذا الشأن: "مسَّْيتُهُ مُجْمَلَ اللُّغَةِ ألنِّيْ أَجْمَ 

  

                                                           

ث یتب اوہ رظن: ملعِلم املعَاجِم النَّظري وفنِّ ِصناعة املعجأنه واضِع الْمَبادِئ واألصُول العامَّة  - 37

 

ي

گ

لغ
تغل نفِ اور  ، اینبدوںےک اعم اوصولں ااتي ث

د  He was the founder of the general principles and rules of theoretical lexicology) ےھت۔ ےک ومج 

and the art of lexicography..) 
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 مؤلفاته 6.2
واألدب ون يف اللغة نُدة فُوا يف عِفُلماء األفذاذ الذين ألَّوهو من العَ ،كثيةٌ س مؤلفاتٌالبن فارِو -

 رِوهو من أشهَ) مقاييس اللغة عجممُ: من هذه التصانيف. ووالبالغة واألصول والتفسي

، الق النيب صلى اهلل عليه وسلمأخْ ، وحوينياختالف النَّ، وجةزاوَمُاإلتباع والْ(، وهتُبِكُ

تفسي أمساء النيب صلى اهلل ، والتاج، وبْعلَاالنتصار لثَ، وجاعأمثلة األسْ، األمايل، اإلفرادو

، لية الفقهاءحِ، واحلجرو (،كتاب يف التفسي) جامع التأويل، ومتام فصيح الكالم، وعليه وسلم

ر ذخائِ، وبدارات العرَ، وفاته(ضاء اإلنسان وصِق اإلنسان )يف أعْلْخَ ، ومُحْدَثَةاحلماسة الْو

، رر يف أخبار خي البشَهْر ورائق الزَرَرائع الدُّ، ويبةالغِ  ذمُّ، وعريف الشِّ أِالطَ ذمُّ، ولماتالكَ

ك لِ عبد املَ ي إىلهرْرسالة الزُّ، وم(جْاحلَ صغيُ ) كتابٌ سية النيب صلى اهلل عليه وسلمو

(، فقه اللغة ر به كتابُاشتهَ كتابٌ ) ه اللغةقْيب يف فِالصاحِ، ولىالشِيات واحلُ، ووانرْبن مَ

مقالة كال ، وشكرياتاليَ، وص النهار ومسر الليلصَقَ، وحوينيمني يف اختالف النَّ كفاية املتعلِّو

وهو من )اجململ ، وقدمة يف النحومُ، وخمتصر يف املؤنث واملذكر، ووماجاء منها يف كتاب اهلل

ق )بسكون الفرْ، وفتيا فقيه العرب، والعم والا، وإعراب القرآن، والالمات، و(أشهر كتبه

ر األلفاظ )بتشديد تخيَّمُ، ومعيف اجمل، وذ العلممأخَ، والليل والنهارة، والفريدة والريد، والراء(

 . عرالشِّ  دِقْعر أو نَنعت الشِّ، ووزرُيْالنَّ، ورائضمة يف الفَقدِّمُ، وسائل يف اللغةمَ ، وها(الياء وفتحِ
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
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 مل(جْ مُ التعريف َبلكتاب )الْ  6.3
فيه  األلفاظَ بَ، ورت38َّر والغريبَ منه النادِ بْعَدَحى، استَصْز يف اللغة الفُوجَم مُ عجَوهو مُ -

 . جاءروف اهلِبعًا للرتتيب املشرقي يف حُها تَ حسب أوائلِ

 أليفالتَّ  أسبابُ  6.4
 فارس. ابنِ  زمانِ هلِ ته ألناسبَم مُ ه وعدَ عوبة استخراج أبوابِن وصُيْة ألفاظ العَورَعُوَ -1

 كثرةُ ألفاظِ اجلمهرة.  -2

  ِف واختِصَارِ املادَّةِ اللُّغَِويَّةِ.ملعجمٍ قليلِ األبواب والشَّواهدِ والتَّصَارِيْ  تصوُّرُ ابن فارسٍ -3

 ْلُمْجَملِ مع ِف ادأ الَ بْ مَ  6.5
ع، ومل يذْكُرْمها مْع واجلَضْن حيث الوَمني ذكَر ابُن فارسٍ الَعيَْن واجَلمْهَرَةَ ذكرمها ناقدًا هلما حِ -

 وية. غَه اللُّ تِر مادَّصادِكمَصْدَرَيْنِ من مَ

ى قَصره، وأنه استَ عصره وقبل عَيفل اللغة بألفاظٍ وكالمِ أئمة اللغة جمَه يف مُه وكالمَعَقَدَ لفظَ -

  مِعَ وحَفِظَ.األئمة باإلضافة إىل ما سَ ؤالءِهومُؤَلَّفَاتِ  بِتُمن كُ مُعْجَمِهِ ة لِغويَّاملادة اللُّ  عَومجَ
 عضْ مبدأ الوَ  6.6
بٍ، قاليب، فقسَّم املعجم إىل كتُ التَّ لَعجم، وأمهَاأللفبائي نظامًا عامًّا للمُ ذ من الرتتيبخَاتَّ -

 داخل.كتابٍ على مَ ورتَّب املادة املعجمية يف كلِّ 

                                                           

ثا زب ان ںیم الکیکیس ہی :الفُصْحى، استَبْعَدَ منه النادِر والغريبَ وهو ُمعجَم مُوَجز يف اللغة  - 38 ادر اور بیجع ی 

گ

 It) ،وک وھچڑ رک رصتخم تغل ےہ، ب

is a brief lexicon in the classical language, excluding the rare and the strange.) 
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ة، مْزَأ باهلَدَكتاب اختصَّ حبرفٍ من حروف األلف باءً، فبَ كتابًا، كلُّ 28قسَّم الكتب إىل  -

 ثم الباء، ثم التاء..... إىل آخر الياء. 

 ، ثم مازاد على الثالثي. ثم قسَّم هذه الكتبَ إىل ثالثة أبنية تَبْدأ بالثنائي، ثم الثالثي -

قسَّم الثنائي إىل املضاعف واملطابق. مل ُيحدِّد مفهومَهما لكن من خالل األمثلة تبيَّن أنه يَقْصِد  -

لْزَلَ، ثَرْثَرَ، ويُسَمَّى املضاعف مثل: أبَّ، أثَّ.... أمَّا املطابق فيَقْصِد به مثل: جَْلجَلَ، زَ

 بالرُّباعيِّ امُلنْبَسِط. 

 ترتيب املشتقات 6.7
مجع  يغةَصِ  ، ويذكرُ، فاألمساءِاملُجَرَّدة، فاملزيدةِ باملصدر، ثم األفعالِ غَلََبت عليها البدايةُ  -

 . املضارعَ علَكسي، فالفِالتَّ

 ة.يمَهِ ماء: البَجْ: العَ مُغَايَرَةِسي بالْالتفْ-دح املعنى املعجمي: التعريف بالضِّرَشَ -

 من كلمة.   بأكثرَ حُ رْالشَّ –ةٍ واحدةٍ مَلِح بكَ رْالشَّ -

الفكر  دارِ يْ وفِ، لطانسُ لُْمحْسِنِ ا بدُي عَ هَزُ يقِقِحْتَ بِ ُمجَلَّدَْينِسالة يف سة الرِّؤسَّمُ ع يفبِطُ

 .واحدٍ دٍجلَّبيوت يف مُ

 اللَُّغِة ِِلْبِن فَارس  ُمْعَجُم َمَقايِْيِس  -7
 .سد بن فارِمَن أحَْسيْحلُهَذَا َأيْضًا لِأَبِْي ا 

 التعريف َبلكتاب )مقاييس اللغة( 7.1
 مها: يْنِ تَ ريَّنظَ الل هذا الكتاب إثباتُ لة من خِ اوَحَمُه من تأليف املقاييس هو الْفُدَهَ -
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 .روعٌوأصولًا تتفرَّع منهما فُ صحيحةً مقاييسَ  للغة العربِ أنَّ -1

 .حوتٌنْها مَأكثرُ ةَاسيَّ مَوالُ ةَباعيَّالرُّ لماتِأنَّ الكَ -2

االشتقاق من  ياس"، وهو َيعْنِي به عمليةَ"القِ صطلحَ ه هذا مُيف كتابِ فارسٍ  ابنُ  دمُ خْويستَ  -

 ر. ذْة هلذا اجلِاللة العامَّصل بالدَّتتَّ ،دالالتٍ اللغوي كلماتٍ ذاتَ  ذْرِاجلِ

ل وطويٌ وفرسٌ فات كقولنا: رجلٌاألمساء والصِّبِمَعْرِفَةِ عنده  رْعُع، فالفَرْوالفَل حتدَّث عن األصْ -

ها نشئتِول على موضوع اللغة وأوَّليَِّتها ومَ ل فهو القَ، وهو ما ُيبْدأُ به عند التعلُّم. أمَّا األصْوقصيٌ

 ازًا. جَومَ نان حتقيقًاهم  وما هلا من االفتِباتِب يف مُخاطَلى أشكال العرَمَّ عَ تَ

الدقيق،  النظر يستنبطه القياس يف نمذهبا والماسي الرباعي أن مْ لَيقول: "اعْ تُ حوالنَّ -

 كلمةٌ  منهما تحَ نْوتُ انكلمتَ ذؤخَ تُ أن تحْ النَّ ومعنى ،حوتٌنْ مَ منه راهتَ ما أكثرَ  أنَّ وذلك

 الرجل" لْعَيَّ حَ" قوهلم الليل من هذكرَ ما ذلك من واألصلُ ،ظ مجيعًا حبَ منهما آخذةً تكون

 ي".مِشَبْ عَ قوهلم عليه قٌفَتَّمُ الذي كأنه الشيء ومن ،"على يَّحَ " قال إذا

 املقاييس كتاب  من حتالنَّ  عن أمثلة
 قد ق،احللَ يف عامالطَّ جرىمَ  لعومالبُ: باء أوله الرباعي يف العرب كالم يف جاء مما: وملعُ البُ  -1

غة املبالَ جلنس يْدَزِ ما عليه ديْزِ أنه إال ،عبُلِ وجودمَ هذا أن لشكَّمُ وغي بُلعُم: قالذف فيُيُحْ

 عناه. مَ يف

ض األرْ  الطبَ بِ قلصَ إذا طلَوأبْ ح،بُطِ من نحوتةٌمَ األرضَ بنفسه برَضَ إذا: الرجل حبُلطِ  -2

 ح.لطِبُ
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 جرَفخَ يةٌناحِ  منه تْرَسَكَانْ إذا: ضوْاحلَ من املاءُ قَثَعْبَ تَ يُقَال: وضاحلَ من املاء جوْرُخُ: قةثَعْالبَ -3

 .قْثُعْ بَتَ -قثَالبَ وهو املاءُ قَ ثَبَ ح،تفتَّ املاءَ قعَانبَ ق،عَبَ: نيْمتَكلِ من نحوتٌمَ منها،

ن يْونَاللَّ  اختالفُ هو سرْالبَ ومن ،سفْكالنَّ يء،الشَّ شُقْرَ: نيْمتَكلِ من هو رٍطابِ اسم: شقُ البُ  -4

 .شقُرْالبُ – شرَبَ + شقَرَ
 عمْ دأ الَ بْ مَ  7.2
مة قدِّواصفًا يف مُ عظيمةٍ  ا على مخسة كتبٍ دًمِعتَمُ فارسٍ ابنُ  هفَألَّ ،ويٌّغَلُ مٌ عجَمُ قاييس اللغةمَ -

 اللغة" وهي: ي أكثرَ وِحْتَ  عاليةٌرة شتهَمُ بٌتُ املعجم بأهنا: "كُ

 .راهيديليل بن أمحد الفَللخَ نيالعَ كتابُ -1

 .مايد القاسم بن سلَّبَألبي عُ ديثاحلَ يبُ رغَ -2

 .أيضا مابيد القاسم بن سلَّألبي عُ فمُصَنَّريب الْالغَ -3

 .تيْ كِّالبن السِّ قمَنْطِالْ كتابُ -4

 .يدرَالبن دُ مْهَرَةُاجلَ -5

 يس اللغة قايِ مُ ترتيب  7.3
وقد ، 39األلف إىل الياء فرْحَ جاء مناهلِ روفِ حُ عجم مقاييس اللغة على ترتيبِ مُ بَ تِّرُ -

ن دا ذلك عَفيما عَ أن منهج ابن فارس خيتلفُ غيَ يدرَابن دُ نْهَجِه على مَ د يف ترتيبِمَاعتَ

                                                           

 : حَرْف األلف إىل الياءرُتِّبَ مُعجم مقاييس اللغة على ترتيبِ حُروفِ اهلِجاء من  - 39

 

ة

گ

 اللغ
 
 

ث Zےس  Aاک اامتہم مجعم اقمی

 

ح ااء رحوف ی
ه
ل

 ا

ربیت یک

 

 The dictionary of language scales is arranged on the order of the letters of) ےہ ایگ رپ ایک ت

the spelling from A to Z.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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ل وقد جعَ ،ه اللغويةوادِّول يف مَاألصُ دأَبْذ مَخَواتَّ ،قاليبأ التَّدَبْ ح مَرَمنهج ابن دريد يف أنه طَ

ثم ، اهلمزة فكتابُ ا،كتابً صلٍفَ  لَّى كُومسَّ ،اهلجاء روفِحُ دَ ق عدَافِوَتُ صولٍ ه يف فُعجمَمُ

يف كتاب  "قبل"وكلمة  ،يف كتاب الباء "بقل"فكلمة  ،وهكذا ،التاء ثم كتابُ  ،الباء كتابُ

هلا أوَّ ،د األبنيةدَعلى حسب عَ أيْ ،أبوابٍ ثالثةَ حرفٍ ه كلَّفارس كتابَ  م ابنُثم قسَّ ،القاف

 وهذا تقسيمٌ ،دمُجَرَّا ما زاد على الثالثي من الْوأخيً ،فباب الثالثي ،فضاعَ مُالثنائي الْ بابُ

ا من تصنيف ل من اللفظ أساسًاألوَّ ابن فارس احلرفَ لَوقد جعَ ،حْكَمٌومُ وبسيطٌ صغيٌ

 .هعجمِمُ ألفاظِ

 ابن فارس منهجُ  7.4
مل  كلمةٍ يف كل ن احلرف الثانيَإِ، حيث 40هعجمِمُ وادِّ يف ترتيب مَ  فريدةً  طريقةً فارسٍ ع ابنُ بَاتَّ -

: يف باب اجليم اة، فمثلًمَل الكلِألوَّ  ايلن احلرف التَّ بل مِ ،جائيةوف اهلِ رُحُل الْأ من أوَّدَبْيكن يَ 

 كرُذْفيَ ،ودُثم يعُ ،لكلمة "حو" لَصِحتى يَ ،ثم "جد" ،وبعدها "جخ" ،ة "جح"مَلِدأ بكَبْيَ

 ."ثم "جث ،ثم "جب" ،كلمة "جأ"

  ُمْعَجِم اْلَمَقايِْيسِ صُ صائِ خَ  7.5
 اوزُجَتَاأللفاظ، ويَ  ضِعْبَ رحَل شَمِهْ، فهو يُ والْإِيَْجازُلْمَقَايِيِْس فَهِيَ التَّركِيْزُ م اجَعْص مُ صائِا خَأمَّ -

 اكتفاءً كيت وابن السِّ يدرَوابن دُ الليل ةًوخاصَّ ،نهمس مِتبِقْغويني الذين يَعض اللُّر بَكْن ذِعَ

                                                           

هاتَّبَع ابُن فارٍس طریقةً فریدةً في ترتیب َمواد ِّ  - 40 ربیت اضمنیم تغل ںیم انب افرس ےن اینپ :ُمعجمِّ

 

ثاک ا ےنید وک ت  اامعتسل ایک ہقیاوناھک رط ی 

(Ibn Faris used a unique method of arranging the articles in his dictionary.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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ه واهتمامُلْمَجَازِ ه باتُنايَا عِه أيضًصائصِخن ه، ومِمِعجَة مُمَقدِّهم يف مُلِضْه إىل فَمنه بإشاراتِ

 لْمُْعجَمِ. ة امادَّ ي، باإلضافة إىل تنظيمِباعِالرُّ ةٍوخباصَّلْمَْنحُوْتَةِ ات امَلِبالكَ هُنايتُيل وعِخِبالدَّ

عبد السالم  أجزاء بتحقيق 6يف  القاهرة يفم 1946 غة سنةس اللُّيْقايِم مَعجَر مُدَصَ

 .هارون

 ْلَمَقايِْيسوا ُمْجَملِ الْ  ِف فشْ الكَ  طريقةُ  7.6

 .َمدْخَلَالْ يُمثِّل وهو رهاذْجِ إىل لَنصِ ىحتَّ  وائدالزَّ من الكلمة دُجترُّ -1

 كانت وإذا ف،ضاعَمُ فهو "بثّ أو أبّ" :مثل أيْ  طابقمُالْ أو فاملضعَّ ئيالثنا من تْ كانَ إذا -2

 .قاملطابَ من فهي "،أو جرجر ثرثر" :مثل

 .أب املدخل يكون أبَّ :األوىل احلالة يف

 .جرجر – جر أو ثر – ثرثر: الثانية يف احلالة

 وما واجليم العني باب العني: كتاب يف جندها "عَجم"،: مِْثل الثُّالثي من الكَلِمة كانت إذا -3

 .يثلثهما وما العني الالم باب يف جندها وإذا كانت مثل: "لعب"، يَثِْلثُهُما،

 وإنَّما الباء، كتاب يف جندها وم"، فلنلعُالبُ" أحرف مثل ثالثة من أكثر الكلمة أصلُ  كان إذا -4

 من أكثرَ على العرب كالم من جاء ما هو ،خاص   وانٍنْ عُ حتت الباءِ  كتابِ  رآخِ يف هادُجنِ

 .باءٌ هلُف أوَّرُأحْ ثالثة

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 ِللزَََّمْشري أساس البَلغة -8
ل الوسائِ لِهَأسْ سَ لني تلمُّحاوِق، مُرُطون يف مثل هذه الطُّفارس يتخبَّ اللغويون بعد ابنِ ثَ بِولَ -

ات بارَص من االعتِخلُّالتَّ كثيةِ  ودٍهُ د جُعْوا بَطاعُم، إىل أن استَِمهِعاجِاللغة يف مَ ألفاظِ  إىل ترتيبِ 

ن فيها يْراعِ اهلجاء مُ روفِبة على حُرتَّلْمُوا املعاجم اعُضَ، فوََملَُهمْعَ دُقِّعَة اليت كانت تُرفيَّالصَّ

 فيه هذهِ  َلتْ ثَّمَتَ مٍعجَمُ لَ أوَّ دة. ولعلَّ عن القاعِ أو شذوذٍ  جٍ وْرُخُ ول من غيِ األصُ  أوائلَ

الغة" البَ  "أساسِ هو كتابُ لَْتَنااليت وصَ من بني املعاجمِ ةُهلْالسَّ  البسيطةُ املنطقيةُ الطريقةُ

 بِلأللفاظ إىل جانِ مَجَازِيَّةِي الْمَعَانِالْ كْرِبذِ لِّفُهُؤَفيه مُ نَى ع مٌيِّم قَعجَ، وهو مُ 41ريشَخْمَ ام الزَّلإلمَ

 .يةِقِيْقِها احلَيْعانِمَ
 ف )الزَمشري(عريف َبملؤل ِ التَّ  8.1
 شريخْمَ الزَّ يمِزَارْوَالَ مرد بن عُحمَّر بن مُمود بن عمُحْاهلل، أبو القاسم مَ جارُهو  -

د لِاب. وُغة واآلدَي واللُّسِفْ ين والتَّم بالدِّ لْة العِ مَّمن أئِم(، 1143 -هـ538)ت:

 .اهلل ارِجَبِ  بَقِّ فلُ مَنًار هبا زَاوَفجَ ،ةكَّ ر إىل مَافَوسَ، تانسْانِمَكَرْتُ يف

، ما اسانرَوخُ راقَالعِ ، وَرَدَ صانيفَف التَّع يف اآلداب، وصنَّ رَ بَ: "هتِمَجَرْ يف تَ عانيُّمْيقول السَّ -

 ."ابةًنسَّ  امةًله، وكان علَّ  مَذُوالْه، وتتَيْلَا عَوْعُ مَتَإال واجْ دًال بلَدخَ
                                                           

 املعاجمِ اليت وصَلَتْنَا هو كتابُ "أساسِ البَالغة" لإلمَام ولعلَّ أوََّل مُعجَمٍ تَمَثَّلَتْ فيه هذهِ الطريقةُ املنطقيةُ البسيطُة السَّهلْةُ من بني - 41

ادئ یلہپ :الزَّمَخْشَري

 

 اتکب "ااسس یک یاامم زرشخم وک اایتخر ایک ایگ ےہ، وہ ہقیرط یقطنمرصتخم واس آاسن اور  ںیم سجےہ  وموصل وہیئںیمہ تغل  ش

 Perhaps the first dictionary exemplified by this simple and easy logical method) " ےہ۔االبلہغ

among the dictionaries that we have reached is the book “Asaas ul Balagha” by Imam Az-

Zamakhshari.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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 اعتزاله 8.2
 مَذْهَبِهِر بِاهِجَوكان يُ ،(هقْالفِ) عوْرُيف الفُ افيًّنَحَ  ،(العقيدة) وليف األصُ  اعتزليًّ مُ خمشريالزَّ كان -

 نَله استأذَ ابًد صاحِصَه. وكان إذا قَسِجالِح به يف مَ صرِّه، ويُتُبِه يف كُنُدوِّ، ويُ(االعتزال)

 . مُعْتَزِلِيُّ بِالبَابِ الْ مو القاسِله: أبُ لْ ن: قُيأخذ له اإلذْمَْن لِ لُوْ ويقُ ،ولَخُيه يف الدُّ لَعَ

ى ضَتَقْرآنية على مُاآليات القُ تفسيِ يف سبيلِ تفسيهِ يف اكبيً اودًجهُ مَ الزخمشري لوقد بذَ -

مَنْزِلَةُ َبيَْن يد، والْعِ د والوَعْل، والوَدْيد، والعَوحِ ، وهي: التَّ 42مسةوله الَب االعتزال وأصُهَذْمَ

 .ُمنْكَرِعن الْ يُهْوف والنَّرُعْمَلْبا رُ، واألمْالْمَنْزِلَتَيْنِ
 لماء عليهثناء العُ  8.3
هم طيَعْ أن يُّ لماءُب العُ، وطلَ باءدَراء واألُ عَه الشُّحَدَره، ومَصْيف عَ الزخمشريُّ  رهَوقد اشتَ -

 .تُبِهِاية كُوَيف رِ اإلجازةَ

يستجيزه،  اإلسكندرية تب إليه منكَ لَفير السِّاهِأبا الطَّ ظف ذلك أن احلافِ يْ طِومن لَ -

الم ع أعْ لي مَثْ مِا مَ": عِهِلَ طْيقول يف مَ اطويلً اوابً ب إليه جَ، فكتَ ةمبكَّ ارًجاوِمُ الزخمشري وكان

طر مَهام )الْهام الصُفر والرُّاء.. واجلُمَالسَّ يْحِ صابِع مَ( مَم صغيٌجْها )نَل السُّ ثْمِالعلماء إال كَ

ل يْ ف مع خَخَلَّ يت املُكِّعان واآلكام، والسُّيْ رة للقِزير( الغامِر الغَطَي )املَ ادِوَالفيف( مع الغَ

م قْه الرَّبْامة، إال شِيب بالعلَّلقِا التَّر العَناق.. ومَيْمع الطَّ  (صغيٌ اث )طائرٌاق، والبُغَ بَالسِّ
                                                           

: وأصُوله الَمسةوقد بذَل الزخمشري مَجهُودًا كبيًا يف تفسيهِ يف سبيلِ تفسيِ اآليات القُرآنية على مُقْتَضَى مَذْهَب االعتزال  - 42

ثا ںیم ریسفت ےن اینپ یازلرشخم رث ی 

 

رآین وکشش یک یتہب ت 

 

اہک ق

 

-Al) ےک اطمقب وہ ںولاور اس ےک ب اچن اوصازتعال  ہیرظن رشتحی یک تب اآ ےہ ب

Zamakhshari has made a great effort in his interpretation in order to interpret the Qur’anic 

verses in accordance with the doctrine of Etizaal and its five origins.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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 ةٍضاعَو بِواية، وأنا يف كال البابني ذُ، والثاني الرِّرايةُا الدِّيْهَبابَ أحدُ  دينةٌ مَ مُ لْامة.. والعِلَّبالعَ

 مْ تُسَْتَندْناد، لَاإلسْ ريبةُ ، قَمِيْلَادديثة الْفحَ وايةُا الرِّاة، أمَّصَحِ لِّمن ظِ  صُلَ فيها أقْلِّيْ اة، ظِجَزْمُ

)املاء  ضٌ، وبرَ اواهًأفْ غُلُال يبْ دٌ مَفثَ رايةُا الدِّشاهي، وأمَّالم مَرير وال إىل أعْ حْلماء نِإىل عُ

عراء من الشُّ  اومًقَ دَدَّ يف.. )وعَ النٍوفُ النٍفُ لُ وْكم قَنَّرَّغُ.. وال يَافاهًشِ القليل( ما يبلُّ

ر يف هَظْويَ  ...".لْمُشَوَّهِن ابالباطِ لٌهْ، وجَوُِّهِمَمُر الْاهِمنهم بالظِّ واألدباء(؛ فإن ذلك اغرتارٌ

داد ه عن االعتِدُعْه وبُعِى تواضُدَمَ  ظْهَرُ، كما يَغَتِهِلُ يُّقَورُ الزخمشري ألفاظِ زالةُهذا املقطع جَ

 .43سفْبالنَّ

ال مَوقال الكَ .يواليقِنصور بن اجلَأبي مَ اإلمام الزخمشري على بابِ ى ندي أنه رأَاج الكِ ر التَّكَذَ -

، هَنًِّئا بِقُدُوْمِهِري مُ جَا أبو السعادات بن الشَّ نَ، أتاه شيخُ جِّخشري للحَمَم الزَّدِاألنباري ملا قَ

 اقائلً

 بِرُنِيكانَتْ ُمسَاءَلَةُ الرُُّكْبَانِ ُتخْ  َب الَـبِ عنْ أمحَد بِن عليٍُّ أطيَ

ـَنَ مِمَّ  مَِعتْ اهلِل مـا سَال وَى التَقَْينَا فَ حتَّ  ا قَدْ رَأَي بَصَـرِيأُذْنِي بأْحس
 

  

                                                           

 ہی اس ابعرت ںیم :وَيظْهَر يف هذا املقطع جَزالُة ألفاظِ الزخمشري ورُقَيُّ لُغَِتِه، كما يَظَْهرُ َمدَى تواضُعِه وُبعُْده عن االعِتداد بالنَّفْس - 43

رات یک یزرشخم

 

ات

 

راتک ےک اسھت اسھت اس یک زب ان یک تمظع اور اس یک ےک ب

گ
گ

ایگتسئ ت

 

 ۔ےہ یتید داھکیئ یھب یدور ےس اس یک یدح اور وخد اامتعد یک ش

(In this passage it appears the dearness of Zamakhshari's expressions and the delicacy of 

his language, as well as the extent of his modesty and his distance from self-esteem.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A
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 ؤلفاتهم   8.4

يف  تآليف عظيمةٍ بُ وصاحِ  .الغةوالبَ  ،حووالنَّ ،سيفْوالتَّ ،ديثاحلَ يف كبيٌ إمامٌ شريُّخْمَالزَّ -

إال أنه كان  سيًّا،الزخمشري كان فار أنَّ مَغْرُ ،والبالغة يف اللغة :هاتِفَؤلَّن مُومِ، 44ذلك لِّكُ

  ِمثْل: 45غنيةً ف فيها تآليفَ لَّ ، وأبيةَرَة العَغَل اللُّضِّفَيُ

مة قدِّق يف غريب احلديث، ومُيف األمثال، والفائُِمسْتَقْصَى ، والْاس البالغةأسَ :يف اللغة -1

 . ةيَّة للفارسِيَّبِرَمن العَ و قاموسٌوهُ  ،األدب

  .وضرُم العُلْطاس يف عِ سْوالقِ -2

 . لَّفلْمُفْرَدُ اْلمُؤَج، وانْمُوْذَ، واألَة اإلعرابعَنْل يف صَفصَّمُالْ :حوالنَّ  يفو -3

  .اةوَي الرُّامِأسَ هُبَتَشْ مُ :ديثاحلَ يفو -4

  .املشهور افشَّالكَ  تفسي: فسيالتَّ يفو -5

 . ائضرَض يف علم الفَائِالرَّ :هقْالفِ يفو -6

  .حائِصَالنَّ ظ، وكتاباعِوَمَب يف الْهَ الذَّ واقُ أطْ :دهْالزُّ يفو -7

  .مِيَاهِال والْبَواجلِ ْمكِنَةِاألَ تابُ ك :رافياغْاجلُ يفو -8

                                                           

ثدح یزرشخم: الزَّمَخْشريُّ إمامٌ كبيٌ يف احلَديث، والتَّْفسي، والنَّحو، والبَالغة. وصاحِبُ تآليف عظيمةٍ يف كُلِّ ذلك - 44

 

 
، رگارمئ ، ریسفتی

رے اامم ںیہ یب از ناور ایب

 

 اصت ۔ اور ان س  ںیمےک تہب ت 

 

ردس  Al-Zamakhshari is a great imam in) ںیہ۔ اک فنصم فینزت 

hadith, exegesis, grammar, and rhetoric. the author of great books in all of these.)  

اوہنں ےن  ےھت، نکیل افریس یارگہچ ازلرشخم: رُغْمَ أنَّ الزخمشري كان فارسيًّا، إال أنه كان يُفَضِّل اللُّغَة العَرَبيَة، وألَّف فيها تآليفَ غنيةً - 45

رحیج رعیب

 

ب فرھبوپر اصت ، اور اوہنں ےن اس ںیمید زب ان وک ت

گ

ن
  ںیک 

 

 Although al-Zamakhshari was Persian, he).رمی

preferred the Arabic language, and he composed rich compositions in it.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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ة، طْبَمة، وخُ قدِّن من مُتتكوَّ :يِّمَْخشَرِالزَّ قاماتُمَ ليهاق عَلَطْيُ  قاماتٌ له مَ :باألدَ يفو -9

 مة. يِّب القَتُإىل غي ذلك من الكُو. قالةًومخسني مَ

 .الغةالبَ  اسُ، وأسَافشَّ الكَ ما: تفسيعلى اإلطالق هُ رُ كُتُبِهِهَوأشْ -
 عريف َبلكتاب )أساس البَلغة(التَّ  8.5
 ؛ 46هاباأللفاظ العربية وبالغتِ مُّتَة اليت هتْدميَة القَويَّغَ م اللُّاملعاجِ مِّمن أهَ الكتابُهذا  عَدُّيُ -

 .اءغَلَالبُ بية وتعبياتِاألدَ مَزَايَاازات اللغوية والْجَ مَالْ فُصنِّ مُر فيه الْكَفقد ذَ -1

  .مُعْجَمِالْ فوْرُب حُسَائيًا على حَ بَفْلِالكتاب ترتيبًا أَ  وادَّ ب مَ وقد رتَّ -2

رحَ بالقرآن مًا الشَّعِبية، مُطْ ة يف العرَمَلِالكَ  شْرَحُف للكتاب يف أنه يَ املؤلِّ ضِرْ عَ طريقةُ لُ مثَّوتتَ -3

ة مَلِللكَ  اجملازيةَ ستعماالتِاال رُكُة، ثم يذْبوية، وباألشعار واألمثال العربيَّواألحاديث النَّ 

 .مَشْرُوْحَةِالْ

  

                                                           

ثےس ا اغلت ںیم اسلین میاس اتکب وک دق :باأللفاظ العربية وبالغِتها يُعَدُّ هذا الكتابُ من أهَمِّ املعاجِم اللَُّغويَّة القَدميَة اليت هتْتَمُّ - 46 امہ تغل  ی 

ا ےہ سج اک قلعت رعیب

 

 )اور  اافلظ اھجمس اجب

 
گ

 This book is considered one of the most) ےس ےہ۔ ی(ب از نایبالبغ

important ancient linguistic dictionaries concerned with Arabic words and their rhetoric..)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
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َهجِ مَ  رُ أث َ  8.6  ُمْعَجِمي ِ أليف الْ الزَمشري ِف التَّ  ن ْ
يف  48د الدين بن األثيجْهم مَهرُأشْ 47مي املعاجِفِؤلِّمن مُ ددٌ عَ عْدُ فيما بَ هْجِهِ ار على نَوقد سَ -

ه مِجَعْيف مُ 49يمِوْيُد الفُحمَّد بن مُاحلديث"، وأمحَريب ة يف غَهايَم: "النِّ خْه الضَّجمِعْمُ

 ". مِصْبَاحُ اْلمُنِيْريف:"الْطِاللَّ مُخْتَصَرالْ

 . ولـــ50ديثةربية احلَم العَاملعاجِ لُّ ها كَُبعَي الطريقة اليت اتَّالزخمشري هِ طريقةَ ى أنَّ نْسَوال نَ -

، وذلك أن 51رم آخَعجَه فيها مُكُرِاشَال يُ  لةٌزِنْثني مَباء والباحِدَر األُ ظَ"أساس البالغة" يف نَ

ه جِّوَعاني احلقيقية لأللفاظ، يُ بَِبيَانِ اْلمَ هِتِنايَكان، مع عِ -لماء البالغةعُبَارِ وهو من كِ -هفَؤلِّمُ

                                                           

ثاغلت ےک دعتم ،اس ےک دعب :وقد سَارَعددٌ من مُؤلِّفِي املعاجِم على نَهِْجهِ فيما بَْعدُ - 47

ف

گ

صب
م

ثد 
 
ي

ث

گ

 یزیت ےن اس ےک ہطقن رظن رپ لمع رکےن ںیم ن

  (..Afterwards, a number of the dictionaries' authors were quick to follow his approach) ۔الیئ

زري، ولد يف جزيرة ابن عمر سنة ابن األثي: هو جمد الدين املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباني اجل -48

هــ، 606قرى املوصل سنة  هــ، ورحل إىل املوصل فجعله صاحبه من أخصائه، أصيب أواخر حياته بالنقرس، وتويف يف إحدى544

 .5/272نظر: األعالم، اول، ألف كتبًا كثية أمهها : "النهاية يف غريب احلديث". وهو من علماء احلديث واللغة واألص

"،ولد ونشأ بالفيوم )مبصر(، كان فيومي خطيب ولغوي معروف من رجال القرن اهلجري الثامن، اشتهر بكتابه "املصباح املنيال -49

 .1/224خطيب جامع الدهشة حبماة. انظر: األعالم، 

 ےہ ہقیوہ رط ہقیاک رط یوھبےتل ہک زرشخم ںیہن ہیمہ : ة احَلديثةأنَّ طريقةَ الزخمشري هِي الطريقة اليت اتََّبعَها كُلُّ املعاجِم العَربيال نَنْسَى  - 50

د دوج امتم ج  ا ےہ ہعیوتغلں ےک ذر رعیب ی 

 

 We do not forget that the method of al-Zamakhshari is the.)اامعتسل وہب

method used by all modern Arabic dictionaries.)  

ث: جَم آخَرلـــ "أساس البالغة" يف نَظَر األُدَباء والباحِثني َمنْزِلةٌ ال يُشَارُِكه فيها مُع - 51

ف

گ

صب
م

ث
 
ي

ث

گ

ث" یک اور نیققحم ن

 

ة

گ

ےک ب ارے ںیم "أاسس االبلع

ثا ثاور تغل اگنر رش وکیئ ؤمفق ےہ سج ںیم ی   Asasul Balagha" in the opinion of writers and") ےہ۔ ںیہن ی 

researchers is a stance that no other lexicographer shares..)  
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 ة.ازيَّجَلْمَاالته اعمَه إىل بيان استِاهتمامِ لَّجُ
 ُمْعَجمِ زاَي الْ مَ  8.7
 :لِيْاملعجم مبا يَ زايا هذا مَ كن تلخيصُمْويُ -

 ات.غَمن اللُّ حِ صَاألفْ رِكْب بذِي يف الغالِفَتَاكْ -1

 جُ زِمْ، فال ي52َيةجازِمَعانيه الْر مَكْإىل ذِ ثانيةٍ ةٍرَقْل يف فَتقِلًا، ثم ينْر املعنى احلقيقي للفظ أوَّكُذْيَ -2

 .غَيْرِِه مَِن الْمَعَاجِمِ كَ مَعَْنيَيْنِ بني الْ

 ة.ورَرُر، وعند الضُّادِاأللفاظ إال يف النَّى نَعْ مَ حُ رَشْال يَ -3

 دَ عْلها بَ إىل أصْ عِيُْدهَاما نُ ةِظَفْلَ عن ْلبَْحثِولة، فلِهُوع إىل "أساس البالغة" يف غاية السُّجُوالرُّ -

وف، مَعْرُجائي الْرتيب اهلِب التَّسَ حَ ل ة هذا األصْها يف مادَّنْعَ  شُتِّفَوائد منها، ثم نُالزَّ رْحِطَ

 ث.الِف الثَّرْثاني ثم احلَف الرْاحلَ مَّل، ثُوف هذا األصْرُمن حُ رْفٍحَ لِاة أوَّراعَمُمع 

  

                                                           

درکہ رک ینعم ےلہپ ظفل ےک حیحصوہ  :يه الْمَجازِيةيَذْكُر املعنى احلقيقي للفظ أوَّلًا، ثم ينْتقِل يف فَقْرَةٍ ثانيةٍ إىل ذِكْر مَعان - 52

گ  

ااک ی

 

 دورسے ، رھپےہ ب

 He mentions the true meaning of the word) اتلچ ےہ۔آےگ رکےت وہےئ  نایب اعمین اس ےک ااعتسرایت ںیم ارگافریپ

first, then moves in a second paragraph to stating its metaphorical meanings.) 
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 ِلْلَجْوِهِري ِ  بيةرَ اح العَ حَ اللغة وصِ  َتجُ  -9
جائي، مع مات حسب الرتتيب اهلِلِلى ترتيب الكَوهذا الكتاب واليت ستأتي بعده، رُتِّبتْ عَ  -

 مُعْجَمِ على هذا الْ قُلَطْ ويُ، لْمُفْرَدَاتِ الْعَرَبِيَّةِبا يٌّوِغَلُ جمٌعْهو مُ. و53ر الكلمةاة أواخِراعَمُ

 .اححَالصِّ اسمُ اارًصَاختِ
 التعريف َبملؤلف )الوهري( 9.1
ى بأبي نَّكَ، يُ ويٌّولغَ لِمٌ هو عا(، م1003هـ393) اد الْجَْوهَريمَّحَإمساعيل بن ر صْهو أبو نَ -

 ،ازجَر إىل احلِا، وسافَراق صغيًل العِا، ودخَحاليًّ ستانكازاخِ يف"  ابفارَ" من هُلُر، أصْصْنَ

أ العربية على رَاق قَرَل العِدخَ َدَمانْر. عِوْام يف نيسابُان، ثم أقَراسَاد إىل خُالبادية، وعَ  افَفطَ

من  هةًشافَ ذ العربية مُر، فأخَضَومُ  يْعَةَبِرَ بالدَ  افَ، ثم طَيْرَافِيِّسي، والسَّ ي علي الفارِأبِ

 .بالعرَ

 بٍ شَ ن من خَيْ ناحَع جَنَوصَ، المً وعِ نةًطْوفِ  كاءًان، ذَمَيب الزَّاجِ كان من أعَ  :قال عنه ياقوتٌ -

 يْرُ طِإليه وسأَ قْ بَسْا مل أُمَ  عْتُ نَصَ دْ ى يف الناس: لقَه، ونادَدارِ حَ طْد سَعِل، وصَبْحَما بِهُطَبَورَ

، هُاعُرَتِاخْ هُ انَا، فخَمَهِبِ  ضَ هَني ونَجلناحَا طَ بَّأَن إليه، فتَوْرُظُنْر يَ وْنيسابُ م أهلُ حَاعة، فازدَالسَّ

 . تِيْلًاقَ  ضِط إىل األرْقَسَفَ

                                                           

، اور بہی اتک :، مع مُراعَاة أواخِر الكلمةوهذا الكتاب واليت ستأتي بعده، رُتِّبتْ عَلى ترتيب الكَلِمات حسب الرتتيب اهلِجائي - 53

ربیت ف یجہتو، وک رحآین وایل اتکوبں ےک دعباس 

 

ر وک ذنہ ںیم ایگ ب اد ےک اطمقب ت

گ

 This book, and those) رےتھک وہےئ۔ ےہ، ظفل ےک آج

will come after it, are arranged in the order of the words alphabetically, with regard to the 

end of the word.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/393_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ة رَجَشَ" هِيف كتابِ لْمُجَاشِعِيِّال اضَّبن فَ ليِّعن عَ لًا، نقْويُّمَاحلَ  ياقوتٌ هارَ ه ذكَفاتِوَ ةُقصَّو -

ور عبد نْصُألبي مَ  "حاحالصِّ"ف قد صنَّ  ريوهَجَالْ انَكَ" :قال "بة األدَمَّأئِ رِفَةِعْب يف مَ هَالذَّ

اد الضَّ منه إىل بابِ  مِعَهُوسَ ،هـ[ 453 :ويل تصُظ أُاعِيب وَ]أدِ يْشَكِيِّ الرحيم بن حممد البَ 

د إىل عِ، وصَورابُيْسَ نِ ع القديم يفامِل إىل اجلَقَفانتَ ةً،سَوَسْوَ هريُّ وْاجلَ  تَرَىاعْ مَّثُ، مُعْجَمَةِالْ

مل  ارًرة أمْل لآلخِمَأعْق إليه فسَبَ مل أُسْ انيا شيئًيف الدُّ ِملْتُ ي عَإنِّ اسُ : أيّها النَّالَه، وقَحِطْسَ

 ،عمن اجلامِ اعاليً  اكانًد مَ عِ، وصَحَْبلٍما بِهُطَ بابٍ وتأبَّ يْاعَرَصْه مِيْإىل جناحَ ق إليه، وضمَّبَأُسْ

 .اتَع فمَقَفوَ يْرُطِ أنه يَ مَوزعَ

 هفاتُ ؤلَّ مُ  9.2
بٌ يف . وله كتا"اححَالصِّ"صارا بـ اختِ مَعْرُوْفُالْ" بيةحاح العرَغة وصِ تاج اللُّ" تُبِهِكُ رُأشهَ -

 العَرُوْضِ، ومُقدِّمَتُهُ فِي النَّْحوِ. 

 حاح(عريف َبلكتاب )الص ِ التَّ  9.3
عل جَ ، ف54َولصُلى األبواب والفُعَ  بٌ تَّ رَم األلفاظ مُعاجِن مَربية مِ يف العَ فَ نِّ م ما صُدَو من أقْوهُ -

. فصولًا بعدد حروف اهلجاءل لكل حرف من هذه األبواب عَوجَ  ،جاء أبوابًااهلِ روفَحُ

ع بِ ون. وقد طُالنُّ يف بابِهُ دُه نون مثًلا جتِرُر الكلمات فما كان آخِه من أواخِوجاء ترتيبُ

                                                           

ر میدق زب ان ںیم رعیب ہی: وهُو من أقْدَم ما صُنَِّف يف العَربية مِن مَعاجِم األلفاظ مُرَتَّبٌ عَلى األبواب والُفصُول - 54

 

ثےس ا ںیمت اغل نیت  ی 

ربیت ںیموصفل اوباب اور اےس اور  ،ےہ

 

 It is one of the oldest dictionaries classified in Arabic and) ےہ۔ ایگ ب اثد ت

is arranged on the chapters and chapters..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ،رصْمِ م  يف 1956سنة ارطَّلغفور العَ د عبد اأمحَ ديِّقه السَقَّحَ، وزاءٍة أجْتَّيف سِ الكتابُ

 .ةمادَّ فَ ألْ 40 مَلَوقد شَ

الليل  يف ترتيبه نظامَ  الفَ م، إذ خَاجِاملعَ  يف تأليفِ رةًوْثَ مِ عجَمُهذا الْ هورُ ث ظُدَوأحْ -

لماء عند عُ  دُّ عَالكلمات، ويُ ب أواخرِحسَ  اهلجاء روفِه على حُبناءُ وجاءَ ،55اهيديِّرَالفَ

حممد بن أبي بكر  . واختار اإلمام56وضبطًا ةًها دقَّها وأكثرِ املعاجم وأنفعِ  دِوَ العربية من أجْ

 .حاحالصِّ تارُ خْمُ اهٍُم مسَّعجَفها يف مُنَّوصَ ،هوادِّمَ عْضَالرازي بَ

 ما ، وهو57األلفاظ من بالعرَ عن حَّصَ ما تدوينِ  إىل الكتابهذا  اللخِ من ىعَ سَ ريُّهَوْواجلَ -

حيح: الصَّ حيح وغيِللصَّ اعيارًه باللغة مِلمِذ من عِخَاتَّ وقد ،مُْعجَمِالْ مةقدِّمُ يف إليه أشار

ل عَ، وجَهَالتَنزِهذه اللغة اليت شرَّف اهلل مَ من عندي صحَّ امَ الكتابَ  هذا تُعْ أودَ قد ي"فإنِّ

ات غَبني اللُّ  فِهَاة اللغة العربية وشرَار إىل أفضليَّ"، فأشََمعْرِفَتِهَاالدين والدنيا منوطًا بِ لمَ عِ

 ين.م الدِّوْ لُها بعُ وارتباطِ

                                                           

افیل اس تغل ےک وہظر ےس اغلت یک : الليل الفَرَاهيديِّ أحْدَث ظُهورُ هذا اْلمُعجَمِ َثوْرةً يف تأليفِ املعَاجِم، إذ خَالفَ يف ترتيبه نظامَ - 55

 

 ب

رب ا وہا ، ویک ںیم ردہ ہک اس ےن الیلخل ںاالقنب ت 

گ

 The emergence of this)  ۔ایک االتخف ںیہن اظنم ےک اسھت اس ےک ااظتنم ںیم یق

dictionary led to a revolution in the writing of dictionaries...) 

رد رعیب: ويَُعدُّ عند عُلماء العربية من أْجوَدِ املعاجم وأنفعِها وأكثرِها دقَّةً وضبطًا - 56

گ
گ

ثااکسرلز ےک ت ثا ہی ی   یئااہتن، دیفم ااہتنیئ ،نیرتہب ی 

 اور نیع

 

 It is considered by Arab scholars to be one of the best) ۔ اجیت ےہیھجمستغل اطمقب  درس

dictionaries, the most useful and the most accurate and precise..) 

ر :عن العرَب من األلفاظ واجلَوْهَريُّ سََعى من ِخالل هذا الكتاب إىل تدوينِ ما صَحَّ  - 57
م
 قیدصت ہعیرعوبں ےک ذرںیم س اتکب ےن ا یاوجلہ

 Al-Jawhari sought, through this book, to record the words) ۔وکشش یک رکےن یک رڈاکیدشہ اافلظ وک ر

authenticated by the Arabs. .) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A1_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A1_(%D8%B4%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
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 ْمعِ دأ الَ بْ مَ  9.4
 هاوإتقانِ وايةًرِ راقبالعِ يلهاصِحْتَ  عْدَ: "بَ لِهِوْى بقَفَوية، واكتَغَر املادة اللُّ صادِمَ وهريُّدِّد اجلَ مل يُحَ -

املادة اللغوية من  ْأخُذْومعنى هذا أنه مل يَ .هم"يارِبة يف دِ ب العارِالعرََهتِْي بِهَا شافَرايةً ومُدِ

مد ني اعتَتَواية اللَّوالرِّ مُشَافَهَةِد على الْمَعليه، وإمنا اعتَ ةٍسابقَ مدوَّنةٍ مَن معاجِأو مِ بٍتُكُ

 . 58ىلوْاألُ سائل اللغويةالكتب والرَّ عليهما أصحابُ 

 . يارهميف دِ بةَالعارِ بَالعرَ هةًشافَةً ومُوايراق رِها بالعِصيلِحْبعد تَ مُعْجَمِهِذ املادة اللغوية لِأخَ -

 الكثيُ  دَ وايته، وقد تردَّا من رِاف إليهل عنها، وأضَقَعليه حيث نَ قةابِالسَّ  مباملعاجِ انعَاستَ -

يد معي وابن زَعرابي واألصْحاح، وابن األيد يف الصِّرَهري وابن دُارات الليل واألزْبَن عِمِ

 يت وغيهم. كِّاألنصاري وابن السِّ 

ه جمِعْم، وذلك يف مُيف ترتيب املعاجِ ع هذه الطريقةَبَل من اتَّو أوَّ هُ اجلوهريَّ أنَّ  وال شكَّ  -

ة هذه صَالحاح العربية" املعروف اختصارًا مبعجم "الصحاح". وخُاملشهور "تاج اللغة وصِ

اهلمزة  هلا بابُجاء، أوَّوف اهلِرُ د حُدَ اللغة يف مثانية وعشرين بابًا بعَ ولُ أصُ فَصنَّ تُ ريقة أنْالطَّ

او الوَ جِ مْم على دَي املعاجِفِؤلِّ ن مُمِ ريقةِو هذه الطَّعُبِتَّ ى مُرَة، وقد جَنَيْف اللِّاأللِ  ها بابُرُوآخِ

                                                           

ني اعتَمد ليه، وإمنا اعتَمَد على اْلمُشَافَهَةِ والرِّواية اللَّتَعمعاجَِم مدوَّنٍة سابقَةٍ معنى هذا أنه مل يَأُْخذْ املادة اللغوية من كُتُبٍ أو مِن  - 58

ت املاکم ، ہکلب زب اینایل اغلت ےس ںیہن ب ااتکوبں   یلھچپوماد وک ےہ ہک اس ےن اسلین ہیاس اک بلطم : عليهما أصحابُ الكتب والرَّسائل اللغوية األُوْىل

 اور 

 

 
ثاتکوبں اور  اسلین رپ یلہپ نج رپ ااصحنر ایکروای

گ

ن
 
في

گ

صب
م

 This means that he did not take the) ۔ےھتااصحنر رکےت  راسولں ےک 

linguistic material from previous books or dictionaries, but rather relied on verbal 

communication and narration that the owners of the first linguistic books and booklets 

relied on..)  
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 لُّ كُ تُبَ ثْفًا، ثم يُان ألِبَ لَقْا تُة كثيًا مَّمَلِر الكَوالياء يف آخِ الواوَ د، وذلك ألنَّوالياء يف باب واحِ

ول التالية: أرب، طرب، عجب، رف األخي منه، فاألصُاحلَ ول يف بابِ من هذه األصُ لٍأصْ

ول التالية: برع، مجع، األصَُبُت ثْ ت يف باب الباء، وكذلك تُبَ ثْ لعب، كتب،......اخل تُ

بعد ذلك يف  هذه األصولُ فُنَّصَكذا.....ثم تُ وقع..... يف باب العني، وهَصرع، نقع، 

ى مَّسَمًا أيضًا يُ سْإىل مثانية وعشرين قِ  بابٍ  لُّ م كُقسَّها بعد أن يُّأوائلِ حبسب ترتيبِ  بابٍ  كلِّ

 لًا.صْها فَنْمِ لٌّكُ

 ْشفِ الكَ  طريقةُ  9.5

 مَدْخَلَ الْ أيضًا يَُمثِّل وهو ،ذراجلِ أو األصلية وفهارُحُ بْقَىتَ ىحتَّ  وائدالزَّ من ةلِمَالكَ ريدُ جْتَ -1

  59.ممُعْجَيف الْ

 . ذراجلِ وفِرُحُ ددَ عَ عن رظَبِغَضِّ النَّ الكلمة يُمَثُِّل بابَ  األخي فرْاحلَ -2

 .بانسْ احلُ يف طسَالوَ ترتيبَ  ذَأخَ . لصْالفَ يُمثِّل لاألوَّ احلرف -3

 .العني لصْفِ امليم، باب يف جِدُهُم، نَ ج ر: عذْاجلِ: مثال

 . ني العَ لصْفَ اء،الرَّ باب يف جنده ر(: ق ب ر: )عذْاجلِ       

                                                           

 ےسااضہف اجت ظفل وک : ا يُمَثِّل الْمَدْخَلَ يف الُْمعْجَمتَجْريدُ الكَلِمَة من الزَّوائد حتَّى تَبْقَى حُرُوفها األصلية أو اجلِذر، وهو أيضً - 59

 
 

 اس وق

 ہک اس ےک

 

  ی
 

ا ح

گ

 متخ رکب

 

ا  رحوفایلص ی در ب 

گ

ا ےہ، اور  ںیہن ب ایق ج 

 

ا ےہ یھب امندنئیگ یک ادنراج تغل ںیم ہیرہ اجب

 

 Stripping off،)رکب

the word from the appendices until its original or root letter remains, and it also represents 

the entry in the dictionary.) 
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ول اللغوية صُر األُاة أواخِراعَعلى مُمََلتْهُ اليت حَ ه األسبابَمِعجَمُ مةِ قدِّيف مُ ريُّ هَوْاجلَ ذْكُرومل يَ -

ها باالعتبار رِ دَن أجْأن مِ ال شكَّ ،60هلذا الرتتيبِ  كثيةٌ  ه، وللباحثني تعليالتٌ عجمِيف ترتيب مُ

 م.يهِافِوَقَ  اختيارِ رَل على الناظمني أمْهِّسَتُ  هذه الطريقةِ نَوْكَ

 لَساُن الَعَرب ِلْبِن َمْنُظور -10
م كابن ؤلِّفِي املعاجِهَر مُ ن أشْدٌ مِدَ دُ عَعْما بَيْم فِ املعاجِ يف ترتيبِ  هْجِ الْجَْوهَرِيِّار على نَوقد سَ -

 ".مُحِيْطِوس الْامُي يف "القَادِ زآبَوْرُيْالدين الفِ دِ جْب"، ومَان العرَ سَيف "لِ ريِّصْور املِنظُمَ

ه ائِصَقْة واستِلميَّه العِتِة مادَّارَزَغَ لِ بيةٌوأدَ ،ويةٌغَلُ ةٌوعَوسُمَ"لسان العرب"  عجمُمُهذا الْ رُبَتَ عْويُ -

 .61ةة العربيَّغَات اللُّدَرَفْمُ ِلجُلِّ هِواستيعابِ
 ف )ابن منظور( التعريف َبملؤل ِ  10.1
 يُّاإلفريق ىُّعِفِيْوَال الدين ابن منظور األنصاري الرُل، مجَضْم بن على، أبو الفَرِ كْد بن مُحمَّو مُهُ -

ر هَن أشْ. م62ِة العربيةغَه اإلسالمي واللُّقْيف الفِ لِمٌاوعَ  خٌ ؤرِّومُ أديبٌ ،م(1311-هـ 711ت:)

                                                           

ث تہب یس یک نیققحم اس ااظتنم ےک ب ارے ںیم: للباحثني تعليالتٌ كثيةٌ هلذا الرتتيبِ - 60

ح

ثواض

 

ي

ث
 
ي

 Researchers have many) ،ںیہ ن

explanations for this arrangement.) 

: لِجُلِّ مُفْرَدَات اللُّغَة العربيَّةُيعْتَبَرُ هذا الُْمعجمُ "لسان العرب" مَوسُوعَةٌ لَُغويةٌ، وأدَبيةٌ لِغََزارَة مادَّتِه العِلميَّة واستِقْصَائِه واستيعاِبهِ  - 61

ر اافلظ یک ہذریخ زب ان ےک التش اور رعیب رثکت، اس یک وماد یک اسلن ارعلب" اےنپ اسیسنئاس تغل "

 

اولکیئ اور ادیب اسلینوہج ےس  دعتاد یک یت 

گ

  ب اڈیپان

 This dictionary “Lisan Al Arab” is considered a linguistic and literary) ےہ۔امشر یک اجیت 

encyclopedia for the abundance of its scientific material, its exploration and 

comprehension of the bulk of the vocabulary of the Arabic language..) 

 He is a) ۔فنصم، ؤمرخ اور ااکسرل ںیہ زب ان ںیم ہقف اور رعیب وہ االسیم: هو أديٌب ومُؤرٌِّخ وعَالِمٌ يف الفِْقه اإلسالمي واللُّغَة العربية - 62

writer, historian, and scholar in Islamic jurisprudence and the Arabic language. .) 
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 اويلُ األقَ تِ فَلَم، واختَ 1232 -هـ 630نة م سَرَّ حَد يف مُلِوُو .بان العرَسَلِ م عجَفاته مُ ؤلَُّمُ

  .مِصْرَل بِيْ، وقِيِْبيَالِفِْي  "طرابلســ "ب لَ يْس، وقِنُوْتُ  " فِيْةصَفْ قَيْلَ بـــ "، قِهِالدتِوِوَْل مَكَاِن حَ

ل سْمن نَ دُّ عَويُ اد إىل مصر،س، وعَلُابْرَضاء يف طَالقَ يَلِّدم يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، ثم وُوخَ -

 .ت األنصاريبن ثابِ فِعيْوَرُ

احلسن  ي، وأبِلْمُخَْيلِيِّوسف ام، ويُ ى بن حاتِضَتَرْل، ومُيْفَبد الرمحن بن الطُّعَ  دِعلى يَ تَلْمَذَتَ -

يف  يَ مِلَّد، وعَجَ مخسمائة مُ ْحوَطِّه نَك خبَ رَوتَوني. ابُالصَّ لِمادادي، والعَ غْالبَمِقْيَرِ علي بن الْ

 ه.رِمُر عُآخِ

 . مُطَوَّلَةِب الْب األدَتُى باختصار كُرًغْر: كان مُ جَحَ  قال ابنُ  -

 ه.صرَتَخْا دْئًا إال وقَيْب شَ األدَ بِتُ يف كُ فُرِ: ال أعْديُّفْوقال الصَّ -

عنها  ىنَغْكتب اللغة، فكاد يُ هاتِع فيه أمَّدًا، مجَجلَّمُ ونَرُشْب" عِ رَالعَ "لسانُهَرُ كُتُبِهِ أشْ -

 .63يعًامِجَ
  

                                                           

س  ےس وہشمر اتکب "اسلن  ان یک :أشْهَرُ كُتُِبهِ "لساُن العَرَب" عِشْرُونَ مُجلَّدًا، مجَع فيه أمَّهاتِ كتب اللغة، فكاد يُْغنَى عنها َجِميعًا - 63

ری اور ایلص  اوہنں ےن زب ان یک ، سج ںیمدلجوں رپ لمتشم ےہ ارعلب" سیب

 

  ایکت 

 

 ۔ ےہیئگ یرپ رہم اگل د یھبس ابیےس رقت ، اور ان ںیماتکوبں وک رمی

(His most famous book “Lisan Al Arab” is twenty volumes, in which he compiled main 

language books, and nearly all of them were sealed. .) 
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 ب(العرَ  انِ سَ تاب )لِ َبلكِ  عريفُ التَّ  10.2
زءًا، وهو إىل أن يكون شرين جُيف عِ  عُ يقَ ،عاجم األلفاظ العربية على اإلطالقم مَخَو أضْهُ -

ا مَ ةِ رَفْرًا إىل وَظَ، وذلك نَم لغوي عجَمُ دَ جرَّمُ  منه إىل أن يكونَ بَأقرَ وأدبيةً لغويةً  وعةًسُوْمَ

 .أدبيةٍ واستطراداتٍ غويةٍلُ وثٍحُ من بُ يْهِوِ حْيَ

دات اللغة العربية، وهو ميتاز أيضًا فرَلْمُْعظَمِ مُه ه واستيعابِتِمادَّ  زارةِبغَ هذا املعجمُ  يَمْتَازُو -

 لفة.ختَ مُوايات الْوه واللغات والرِّجُفصيل وإيراد الوُة التَّرَثْكَبِ

اإلكثار من إيراد الشواهد الشعرية والنثرية منها، وب دُّ مَتَسْاليت يُ كْرِ الْمَصَادِرِ يًا بذِوهو ميتاز أخِ -

 هبا. جُّ تَحْاليت يُ

نها ين عَغْهات كتب اللغة، فكاد يُجَمَعَ فِئَةَ ُامَّ": هفَؤلِّف املعجم أن مُيف وصْ ليُّكَرْالزَّ قال -

 ".مجيعا

ه على ه، والشتمالِادتِخامة مَضَ املعاجم العربية غيَ ُمنازَع، لِ هرَأشْ تبُ يُعْ :يكِّ بَلَعْ البَ قال -

واحلديث النبوي  رآن الكريمالقُ من قَاهَاحيحة اليت استَواهد الصَّمن الشَّ كبيةٍ  وعةٍمُجْمَ

 . 64هاب وأشعارِرَومن أمثال العَ ،الشريف

                                                           

من أشْهرَ املعجم العربي غيَ مُنازَع، لِضَخامة مَادتِه، والشتمالِه على مَجْمُوعةٍ كبيةٍ من الشَّواهد الصَّحيحة اليت استَقَاهَا  یُْعتَبَرُ  - 64

وہج اس  ےہ سج یک اجیت زتمزلل یھجمس تغل ریغ س  ےس وہشمر رعیب: القُرآن الكريم واحلديث النبوي الشريف، ومن أمثال العَرَب وأشعارِها

ثدنتسم وبثوتں اک ا اتہبت ےہ، اور اس ےئل ہک اس ںیم یک ادےک وم را  ی 

 

رآن رکذریخہ تہب ت 

 

الم ےہ وج اس ےن ق

 

ثدح ارکم یک اور ربمغیپ میش

 

 
 اور رعیب ی

د ایک

گ گ

 The most famous Arabic dictionary is considered unchallenged, due) ےہ۔ احموروں اور ااعشر ےس اج

to the enormity of its material, and because it includes a large group of authentic evidence 

that it has drawn from the Holy Qur’an and the Prophet’s Hadith, and from the proverbs 

and poems of the Arabs.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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  أليفع التَّ دوافِ  10.3
 . واأللوانِ نةلسِاأل فُ اختال -

 . ْحنُ لَْحنًا مَرْدُْودًااللَّ حَ أصبَ -  

 . اودًعدُمَ  يبًاية عَبالعرب طْقُ ح النُّأصبَ -

 .يةمجَاألعْ  غةالل مات يفرجَالتَّ  يفِ تصان الناس يف سُ تنافُ -

  غي العربية.ح يفالتفاصُ -  

 ياهمِ  عامل احلضارة يفمن مَ يالكث إغراقُو قُرْم وحَد اإلسالعلى بال يبيةلمات الصَّجَاهلَ -

 .اترَوالفُ ةلَجْدَ
 َدفُهُ هَ  10.4

يف مثُِّل  اللغة العربية اليت تُل يفاملتمثِّ مواإلسال يةة العرباث األمَّرَفاظ على تُاحلِ يفتَمَثٌُّل   -

 ربية اإلسالمية. ضارة العَاس احلَأسَ

 .ةيفالشر القرآن والسنةِ أحكامِ  دارُمَاللغة النبوية اليت عليها  ولِأصُ ظُفْحِ -
 الكتابة ُ مادَّ  10.5
 .والرتتيبِ ن: االستقصاءِيْالله إىل أمرَه من خِ فُؤلِّى مُمَم العربية لأللفاظ، رَعاجِمَ عِأوسَ نْمِ وهو  -

 :ةسَمْ، وهي خَمَبصَادِرِهِم ِجَعْمُة الْقدمَح يف مُرَّصَوقد  -

 ـ(.ه 370 :ت) ة ألبي منصور األزهريغَاللُّْيبُ ذِهْتَ -1

 (.هـ 458ت ) هدَيْسِ  نِة البْغَط األعظم يف اللُّيْحِمُم والْكَحْمُالْ -2
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 ـ(.ه393 :ت) ريِّهَوْ ة للجَ يَّبِرَاح العَحَغة وصِاللُّ تاجُ  -3

 (.هـ 582 :ت) اجلوهريحاح ي على صِرِّحواشي ابن بَ -4

 .ـ(ه 606 :ت) ابن األثيعِزِّ الدِّْينِ هاية يف غريب احلديث واألثر لِالنِّ -5

ح جِّرَ ويُ مَُتعَارِضَةِ،وايات الْالرِّ ِرضُ عْويَ ،طبْالضَّ دُ يِّواهد، وهو جَم بالشَّ ى املعاجِنَ ن أغْوهو مِ -

 . 65األقوال فيها

 ها. اكن وغيِ ألشخاص واألمَبائل واالقَ ظ من أمساءِ فْ من اللَّ قَّ تُما اشْ جمُ عْمُر الْذكُويَ -

ةَ يَغْ، وذلك بُ 66ار الثالثي واضعً ذْاألخي من اجلِ رْفِاحلَ  اسِ ه على أسَبَوقد رتَّ  -

 .لةطوَّمُهم الْصائدِوهنا لقَبُ طلُاليت يَ  وايفالقَ ر علىوْثُمن العُ عراءالشُّ متكنيِ

 الطبعات 10.6
دًا جلَّمُ 20در يف صَ مَّثَن ومِ ،سونُعارف يف تُ مَار الْدَها بِلُأوَّ  ،عديدةً اتٍرَّمَ ع الكتابُطُبِ -

عات احلديثة اليت بْديد من الطَّوالعَ  ــ.ه 1330 سنة صرمِبِ ، ثمـه 1299 سنة والقبُ يف

ودار لسان العرب عام م، 1968سنة  بيوت يف رصادِ دارِ بعةطَكَ مُجلَّدًا 15جاءت يف 

 .م1970

                                                           

ثا وحاےل ےسوشادہ ےک  ہی: َيعْرِضُ الرِّوايات الْمُتَعَارَِضةِ، ويُرَجِّح األقوال فيهاهو مِن أْغنَى املعاجِم بالشَّواهد، وهو جَيِّدُ الضَّبْط، و - 65  ی 

ر اریم

 

ربیت تغل ےہ، اور اےس ایھچ نیت

 

ا ےہ اور ان ںیم شیپ ہیناضتمد ایب ، ہیےہ ایگ ب اد رطح ےس ت

 

رحیج رکب

 

 It is one of the) ےہ۔ اتید اوقال وک ت

richest dictionaries with evidences, and it is well-tuned. It presents contradictory narratives 

and prefers sayings therein .) 

ر: وقد رتََّبه على أسَاسِ احلَرْفِ األخي من اجلِذْر الثالثي - 66

گ

 روٹ ےک آج
 
 He) رپ اس اک اامتہم ایک داینب رحف یک یاور اس ےن رٹب

arranged it on the basis of the last letter of the triple root .) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1299_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1330_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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ا افَوأضَ ،ل من الكلمةم على احلرف األوَّعجَمُاء الْنَلي بإعادة بِ شَ عْ رَاط ونديم مُقام يوسف خيَّ -

ع العلمية جامِمَها الْتْلمية اليت أقرَّحات العِطلَ صْمُالْ ميعَ إليه جَ

 واجلامعات العربية. راقوالعِ صرومِ ورياسُ يف

يف  رتْدَوقد صَ ،بيوت يف راث العربيحياء التُّإِدار  جم طبعةُعْعات للمُبْالطَّ  دثِومن أحْ -

 .دت على تنظيم املواد على الرتتيب األجبديمَاعتَ، وقد هارسللفَ ثالثة منها ،ادًجلَّمُ 18

 لِْلِفْْيُْوزآَبدي القاموس احمليط-11
 ريِّ هَوْ اجلَ هْجِوا على  نَارُم الذين قد سَحاب املعاجِيوزآيادي من أصْين الفِالدِّ دُجْه مَ بُصاحِ -

اللغة العربية على م عاجِمَ  رُهو أشهَط مُِحيْوس الْالقامُ وُد. عْبَ يْمَااملعاجم فِ يف ترتيبِ 

 ةً فَادِرَمُ وسقامُ ةمَن كلِوْلُ مِوا يستعْارُصَ عْدَهُاس بَا من النَّ أن كثيً تِهِرَهْن شَُبلَغَ مِ، إذ 67القاإلطْ

 .68مجَعْ مُ ةمَلِكَلِ
  

                                                           

خب ط : القامُوس الْمُحِيْط هو أشهَرُ َمعاجِم اللغة العربية على اإلْطالق - 67
م
ل

Al-) س  ےس وہشمر تغل ےہ۔ زب ان یک رعیب :تغلااقلومس ا

Qamoosul Muheet is the most famous dictionaries of the Arabic language at all.)  

مجعم ےک وک  اقومساس ےک دعب تہب ےس ولوگں ےن ظفل  :كثيًا من النَّاس َبعَْدهُ صَارُوا يستْعمِلُوْن كلِمَة قامُوس مُرَادِفًَة لِكَلِمَة مُعْجَمأن  - 68

 Many people after him started using the word Qamoos as a synonym)۔ رتمادف ےک وطر رپ اامعتسل ایک

for the word Mujam.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85


114 
 

 التعريف َبملؤلف )الفْيوزآَبدي(  11.1
يازي الفيوزآبادي شِّهو أبو طاهر جمدالدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر ال -

 غة واألدب.ة اللُّ مَّهـ(، من أئ817ِ)ت: 

ر صْيف مِ الَ راق، وجَىل العِل إياز، وانتقَ مال شِمن أعْ تَحُ(فْزين )بكسر الراء وتُ بكارِ لدوُ -

أ رَف إمساعيل وقَرَاألشْ رَمَهُ مَلِكُهَاكْفأ ،دبَيْل إىل زُ، ورحَنْدِم واهلِ وْالرُّ الدَ ل بِ ام، ودخَوالشَّ

ة غَره يف اللُّ صْعَ عَجِرْى كان مَتَّ حاآلفاق، ه يف امسُتَشَرَ ها، وانْاءَقضَ ىلَّها ووَنَسكَّليه، فَ عَ

 سي.فْديث والتَّواحلَ

 رُ فْزيز"، و"سِاب العَتَائف الكِطَييز يف لَ مْتَّال ىوِائر ذَصَط"، و"بَُمحِيْ وس الْ"القامُ ُتبِهِكُ رِهَأشْ نْومِ -

 ة" يف احلديث والسية النبوية.عادَالسَّ
 احمليط( وسالقامُ التعريف َبلكتاب ) 11.2

م َلاب من كَهَ ذَ  مَاع لِامِيط اجلَسِوس الوَ يط والقابُحِمُوس الْالقامُو: "ل هُوس الكامِالقامُواسم  -

م بي للمعاجِنيف العرَصْالتَّ ذ تاريخِنْم مُ من املعاجِ مٌعجَغ مُلُبْ يومل َ ". يْطاطِمَب شَرَالعَ

نذ بداية مُ دَّ عُ دْقَ، فَلِهِتداوُ ه وكثرةِمالِعْاستِ وعِيُشُ حيثُ  َلغَهُ الْقَامُوْسُ الُْمحِيْطُا بَس مَيْوامِوالقَ

ب، ويف ه واألدَقْيف التفسي واحلديث والفِ ُمخْتَصِّيْنَ الْ عَجِرْباء، ومَلماء واألدَالعُ  مَعجَمُ ودهِ جُوُ
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 لسانُ  كانةَمَه هذه الْعَحتى نازَ مَنِ من الزَّ ا طويلةًبًقُل حُاألوَّ ي املعجمُ ، وبق69ِلوم املختلفةالعُ

 .يِْميَّةِاألكادِ يْئَاتِة واهلَ لميَّساط العِيف األوْ لَوي األوَّ اللغَ عَرجِمَح الْوأصبَ ،برَالعَ

لِجَمْعِهِ َما لَمْ  ارصَيف مجيع األمْ رًانتشِوس مُالقامُ وريين: "وكان كتابُر اهلُصْنَ يْخُيقول الشَّ  -

 ". الْاخْتَِصارِيَجْمَعْهُ غَيْرُهُ مَعْ ُحسْنِ 

وس القامُمَيْتُهُ نويهًا به يقول: "وأسْهذا االسم تَ مُعْجَمِالفيوزآبادي على هذا الْ لَقَوقد أطْ -

 ليها.تمل عَ غة، واشَاط بالله أحَمَعجَمُ أنَّقْصِدُ يَ هُولعلَّ". 70حْرُ الَْأعْظَمُ ألنه البَالْمُحِيْطَ 
 مبدأ المع 11.3

ف ذْاغاني بعد حَباب للصَّيدة والعُالبن سِظَمِ مُحَْكمِ والْمُحِيْطِ الْأَعْمن الْ غويةَ لُّ ه التَمادَّ  قَىاستَ -

 (. ُمحْكَمِ والُْعبَابِا يف الْمَ صَةُ الَى )خَرَخْادًة أُه مَ دِنْن عِ اف مِيادات، وأضَد والزِّواهِالشَّ

  

                                                           

: ختلفةيْنَ يف التفسي واحلديث والفِقْه واألدَب، ويف العُلوم املفَقَدْ عُدَّ ُمنذ بداية وُُجودهِ مُعجَمَ العُلماء واألدَباء، ومَرْجِعَ الْمُخْتَصِّ - 69

ث ادتباء یہ

ف

گ

صب
م

ثےس، اےس املعےئ رکام اور 
 
ي

ث

گ

ث یک ن

 

ت

ا ےہ، اور 

 

 ررتغل اھجمس اجب
سي
ف

ث، دح

 

 
و ماد، ، ہقفی

عل
ر ںیم ب اور فلتخم 

م
ثےک ےئل ا نیامہ اث ی 

 

 وحاہل اھجمس اجب

 Since its inception, it has been considered the dictionary of scholars and writers, and) ےہ۔

a reference for specialists in interpretation, hadith, jurisprudence, literature, and in various 

sciences..) 

ام :  القامُوس الْمُِحْيطَ ألنه البَحْرُ اْلأَعْظَمُأسْمَيُْتهُ - 70

گ

را دنمسر ےہ ہی ہکنےہ، ویک ںیم ےن ااقلومس اطیحمل راھکاس اک ب

 

  I named) ۔س  ےس ت 

it Al-Qamoos ul Muheet, because it is the greatest sea..)  
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 ترتيب املعجم 11.4
ها وفِ رُر حُاخِب أوَسَ واأللفاظ حبَ الكلمات ترتيبِ أيْة، يَّفِقْوس احمليط على نظام التَّوم القامُيقُ -

 ياداتُلزِّل اخُتدْلِمَةِ َبيْنَمَا يف الكَ الْفِعْلِ ثَبَاتِ لَامِيادة، وذلك لِ الزِّ فِظ من أحرُفْاللَّ جتريدِ دَعْبَ

 .لُْمخْتَلِفَةِا اهَوالِة يف أحْ ظَفْل اللَّلى أوَّعَ

ملادة ثَّفُ اكَان العرب"، ولكنه مُ اختصارًا من "لسَ دُّوأشًَما جْحَ رُغَوهذا املعجم هو أصْ -

ذلك  بُ، وسب72َنيْ يدَشدِ ر وانتباهٍ، حتتاج إىل تدبُّئِدِتَبْما للمُعة فيه، وال سيَّاجَرَمُ، فال71ْدًّاجِ

ها رَدات اللغة اليت ذكَفرَم مُعظَزائه األربعة مُ يف أجْيَجْمَعُ  جْمِهِر حَ غَأن هذا املعجم على صِ 

الفيوزآبادي  دَ مِان، وقد عَسَها يف اللِّ دُألفاظًا ال جنِ كَرَذَ بَّمَارين، بل رُشْزائه العِ يف أجْ اللسانُّ

د دَ هذا العَ ثْلِ ة الغزيرة يف مِمثل املادَّ عَمَجْاع معها أن يَّطَيف التأليف استَ ةٍخاصَّ إىل طريقةٍ

د واهِعن الشَّ دةً جرَّاأللفاظ مُ َبيَاِن مَعَانِي بِ فَىقد اكتَ هةٍمن جِ ُهوَفَ ،زاءليل من األجْالقَ

ْعِض ن بَح بدلًا مِرْ موزًا أثناء الشَّبعض احلروف رُ من استعمالِ أكثرَ ثانيةٍ  هةٍوص، ومن جِصُوالنُّ

 ع. ضِوْوف، و"ع" بدلًا من مَرُعْلًا من مَدَ"م" بَ لمَتعْها، فاسْتكرارُ رُ ثُالكلمات اليت يكْ
 
 

                                                           

 تغل "اسلن ارعلب" ےس وھچیٹ ہی: ملادة جِدًّااالعرب"، ولكنه مَُكثَّفُ وهذا املعجم هو أصْغَرُ حَجْمًا وأشَدُّ اختصارًا من "لسَان  - 71

 This dictionary is smaller in size and more concise than) ےہ۔ ہامد ہتہب دیجنس ہی اجعم ےہ، نکیل دہب ااور ز

“Lisan Al Arab,” but it is very condensed..) 

رہ انیلہبلط  ص وطر رپ ادتبایئاخ :للمُبْتَدِِئ، حتتاج إىل تدبُّر وانتباهٍ شِديَديْنفالْمُرَاجَعة فيه، وال سيَّما  - 72

گ
 

د اور  وغرااہتنیئ ، ےک ےئل اس اک اجت دشی 

 Reviewing it, especially for the beginner, needs careful consideration and) ےہ۔ اقتمیض وتہج اک

attention..) 
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 طريقته 11.5

 لِ أوَّ لِثم فصْ ،ر حرفٍآخِ على بابِ حُتَنفْ لًاوَّأوس احمليط املعاني من القامُ استخراجِ طريقةُ -

 .ني ثم الياءثم فصل العَ ،ونالنُّ على بابِفْتَحُ نَ "عني"كلمة  َثلًامَ ،73حرفٍ
 هطلحاتُ صْ وزه ومُ مُ رُ  11.6
 .عمْ)ج( جَو .يةرْ)ة( قَو .دلَ)د( بَو .وضع)ع( مَ و .عروف)م( مَ  :يوهِ ،وزٍمُرُ عةُوس تسْيف القامُ -

)ي( املادة و .دة أصلها واويٌّ)و( املاو .مْعُ جَمِْع الْجَمْعِ)ججج( جَو .مْعِاجلَ عُمْ)جج( جَو

 .ا يائيٌّهأصلُ

 :يف قوله، فب للمؤلِّ سَنْ ويُ ،ىل بعضُهم م المسةَ األوْوقد نظَ -

 وْضِعٍْينٌ لِمَوعَ  ،مَعْرُوْفٍلِ يمٌمِ... فَ ْمسَةُ أَحُْرفٍخَفَ مزٍه من رَيْا فِومَ

 .عِمِلتْ، فَ  أهْالُ اليتالدَّ لَدِ بَلْ ... ولِ  لِقَرْيَةٍ، ثم هاءٌ يْمٌ ِلجَمْعٍوجِ

 :ولبعضهم يف ذلك -

 لْمِيْمُا روفٌعْمَ ، ولِمَوْضِعِهِمْ عَيْنٌ...  ةٌتَّ سِفَ  ازًاء يف القاموس رمْوما جَ

 مْعٌ لََه الْجِيْمُ ، وجَرْيَتُهُْم هَاءٌ... وقَ لَِبلْدَةٍ دالٌ لِجَمْعِ اْلجَمْعِ، جْوجَ

 رِفَةِعْيف مَ لطيفةً وقواعدَ  شريفةً فوائدَ  (هـ1291)ت: ر أبو الوفاء اهلورييننصْ ع الشيخكما مجَ -

 .ْبعَةُ بُولَاقوس طَل القامُيف أوَّ بَِعتْ طُ  ،وسالقامُ الحاتِ اصطِ
                                                           

اکنےنل اک  ےس اعمین ااقلومس اطیحمل: صْلِ أوَّلِ حرفٍفمن القامُوس احمليط أوَّلًا نفْتَحُ على بابِ آخِر حرفٍ، ثم  طريقةُ استخراجِ املعاني - 73

رثہقیرط

گ

-The method of extracting meanings from Al) ،یک لصف رحف ، رھپ ےلہپب اب وھکںیلرحف اک  ی: ےلہپ مہ آج

Qamoosul Muheet: First we open the chapter on the last letter, then sub-chapter of the first 

letter,.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 شروحه  11.7
الدين أبي عبد  مْسُامة شَة القاموس: للعلَّ افة الناموس، على إضاءَ، إضَاءة الراموسإضَ  -

الة يف ضَفُطبعة ع يف مَبِطُ، و(هـ1170 )ت:وسى الفاسي اهلل حممد بن الطيب بن مُ

بتحقيق الشيخ عبد السالم الفاسي والتهامي الراجي اهلامشي،  ،هـ1403سنة  مَغْرِبِالْ

 .زاءأجْ صدر منه ثالثةُ 

د بن حمَّمُ يْضِالدين أبي الفَ بِّ حِوس: لإلمام اللغوي مُ ر القامُ واهِمن جَ العروس َتجُ  -

دات جلَّمُ ع منه مخسُبِطُ، وهـ(1205)ت: احلسيين الواسطي الزبيدي احلنفي  رْتَضَىمُ

يف املطبعة اليية مبصر  بِعَثم طُ، هيْباقِ ل طبعُمُكْومل يَ  ،هـ1287يف املطبعة الوهبية سنة 

ويت سنة كومة الكُطبعة حُ يف مَ ، وداتجلَّهـ يف عشر م1306ُالطبعة األوىل سنة 

 .ادًجلَّوعشرون مُ ى اآلن مخسةٌمنه حتَّ رَ دَماء اللغة صَلَمن عُ ةٍ اعَمَهـ بتحقيق ج1385َ

 ب السنةَ ة العرَجلَّيف مَ نَشَرَ فَ ،ع هذه الطبعةَراجِسر أن يُّداجلاِحَمْيخ من الشَّ ِلبَ وقد طُ -

، لَقَاتٍد احلادي والعشرين يف حَ ل إىل اجمللَّ د األوَّ على اجمللَّ ظاتٍالحَ هـ مُ 1390الامسة سنة 

ِبعَ وطُ .س"ور القامُوس من جواهِرُتاج العُ يف كتابِ  ظَرَاتٌاه: " نَمسَّ سْتَقِل  مُ ها يف كتابٍعَومجَ

 .دٍجلَّ هـ يف مُ 1407ياض سنة لألوفست بالرِّ الَْأهِْليَّةِ فِي الْمَطَابِعِ

 طبة القاموسشروح خُ  11.8
 :رْحِ، وَِمنْهُمْوس بالشَّالقامُبََة صَاحِِب طْ لماء خُمن العُ ةٌ ماعَجَ دَأفرَ -
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ة بعَطْيف مَ مَطْبُوعِوس الْل القامُع يف أوَّبِطُ ــ(،ه1291)ت: يين ورِ فاء اهلُر أبو الوَصْالشيخ نَ -

 .وسالقامُ نَمِ  ْبعَاتدة طَويف عِ ،هـ1272سنة  بِمِصْرَبوالق 

منه  وطٌطُخْمَ، هـ(1031)ت: ري القاهِ مَنَاوِيْين الدين حممد بن عبد الرؤوف الْيخ زَالشَّ -

 .ةٌغَلُ "م6" رَقَمِبِ مِصْرِيَّةِالْ بِ تُ الكُ بدارِ خةٌسْنُ

 ،هـ(1175)ت:  لْمَاسِيْجِاليل السَيخ أبو العباس أمحد بن عبد العزيز بن رشيد اهلِالشَّ -

 .َغةٌلُ "ش 24" تُبِ الْمِصْرِيَّةِ بِرَقَمِ الكُ  ارِيف دَ خةٌسْ منه نُ خْطُْوطٌمَ

 مَغْرِبِ الَعامَِّة والْخَاصَّةِ.ات الْبَكتَ يف مَدَُة نُسٍَخ مَْخُطوْطَةٍ عِ نْهُمِ  ْوجَدُتُ مَاكَ -
 حواشيه 11.9
 :منها ،لَّفَ جَمَاعَةٌ مَِن الُْعلَمَاءِ عِدََة حَوَاشٍ َعلَى الْقَاُموْسِأَ -

املعروف  مَقْدِسَيْالْ زْرَجِيْحاشية على القاموس: للشيخ نور الدين علي بن حممد بن علي الَ -

 .مَْخطُوْطَةًتْ هـ( ال زال1004َ)ت: م بابن غانِ

 رايف املالكيمر القَ: للشيخ بدر الدين حممد بن حييى بن عُمَأْنُوْسُ بَِتحْرِيْرِ مَا ِفي الْقَامُوْسِالقول الْ -

 . هـ(1008)ت: 

حاشية على القاموس: للشيخ أبي العباس أمحد بن علي بن عبد الرمحن اجلرندي األندلسي  -

 . هـ(1125)ت: الفاسي 
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 راتهتصَ َمُ  11.10
هـ(، 1145)ت:  مَارُوْنِيِّالْ بْنَانِيِّ ات اللُّحَرْفَ جِبْرَائِيْل: لِغَةِ الْأَعَْرابِلُ نْ اب عَرَام اإلعْكَإحْ -

 .م1849 نَةَسَ   ِبنَشْرِهِامَ، وقَ حْدَاحُرشيد الدَّ بَهُذَّاف إليه وهَ، وأضَوْسَفيه القامُ خَّصَلَ

دَارِ بِ سْخَةٌ نُ نْهُ مِخُْطوْطٌ هـ(، م1020َ)ت:  يْتِيْ وس: للشيخ علي بن أمحد اهلَر القامُصَتَخْمُ -

 ." لُغَة614ٌ"الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ بِرَقْم 

ي اسِاري ثم الفَجَالوَ دَلُسِيِّ اعي األنْضَوس: للشيخ أبي العباس أمحد بن علي القُالقامُ  صُ خَّلَمُ -

 . هـ(1141)ت: 

 نقده  11.11
ي نْدِد اهلل بن نظام الدين اهلِعْد سَ حمَّمُ مُفْتِيْ: للشيخ الْفَاتِ الْقَامُوْسِيف صِوْلُ الْمأْنُوْسُ القَ -

على دْرَاكِ يف االستِ صْلًاثالثني فَمْسٍَة وعلى خَ مَلَهـ(، اشت1294َ)ت: ي راد آبادِمُالْ

 .هـ1287يف اهلند سنة  "ورفُرامْــ "ب سَِنيِّطبعة احلَيف مَ بِعَ وس، طُب القامُ صاحِ

 مةٍ قدِّعلى مُ لَاشتمَ ،هـ(1304)ت: ياق دْس الشَّد فارِأمحْ ْيخِوس: للشَّ وس على القامُاجلاسُ -

 .تِمَةًوخا دًاشرين نقْوعِ وأربعةَ حةًفْصَ 90يف 

ه تصويرَ تْوأعادَ ،مٍخْضَ دٍجلَّهـ يف م1299ُسنة  طْبَعَةِ الَْجوَاِئبِ بِالْقُسْطُْنطِيِْنيَّةِيف مَ  بِعَطُو -

  دارُ

 :فِه للمؤلِّرِويف آخِ ،ن تاريخٍوْيف بيوت دُ صادرٍ

 يُؤَلِّفُ أَرُْجو الَْأجْرَ مِْن عَالِِم الَْغيْبِ   كُلِّ مَنْ ا لِ حًصْس نُوْاجلاسُحَرَّْيتُ فِْي تَ
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 مْ يَخُْل مِْن عَْيبٍ لَ تَابٍ خَطٌّكِ لُّكُفَ   ِعيْبُهُيَ ءٍيْشَ ضُ عْان فيه بَ كَ نْإِفَ

ـ  هـ(1304)ت:  ياقدْس بن يوسف الشَّال: للشيخ أمحد فارِدَواإلبْ بِ لْ يف القَ يَالِ اللَّ رُّسِ -

 َلاثَةِ مَقَاصِدَ:لى ثَ عَ مَلَـ اشتَ (كرالذِّ قُسابِ)

 .مُتَدَاوِلَةُاء الْمَال واألسْعَاألفْرْدُ ل: سَاألوَّ

 لْفَاظِ الْمَقْلُوْبَِة والْمُبْدَلَةِ. اني: إيراد األَوالثَّ

ْن لَفْظٍ أَْو مَثٍَل أَوْ ِإيْضَاحِ عِبَارَةٍ َأوْ نَْسقِ مِ وْسِالقامُ بَ ات صاحِا فَاك مَرَاستدْ الث:والثَّ

 .هـ(1284سنة )ْسطُْنطِيِْنيَّةِ يف القَبِعَ طُ .إخل مَادَّةٍ...

ــ املعروف بي دِاوُالدَّ صْطَفَى: للشيخ حممد بن مُمُحِيْطِوس الْالط القامُي أغْ فِ قِيْطُاللَّ رُّالدُّ -

 .(هـ1017)ت: "يرْكِد زاده الُّداوُ"

ي َسنِ : للشيخ علي بن أمحد بن حممد احلَيْمَا َعلَيِْه مِْن ُلغَةِ الْعَرَِب الْمُعَوَّلِل، فِاز األوَّ رَالطِّ -

على  مَلَ هـ(. اشت1119َ)ت:  عْصُوْم"هي بابن مَ علي خان الشَّــ "ي املعروف بسَيْنِاحلُ

رى يف أخْ وثالثةٌ با سََلارِ، سَ كَْتبَةِيف مَ َجلَّدَاتٍمُ ، منه ثالثةُ وْسِعلى القامُ يْرَةٍ قِيْبَاٍت كَثِتعْ

 .فجْطاء بالنَّ ف الغِ كاشِ بةِكتَان يف مَ دَجلَّ، ومُكْتَبَةِ عَاِطفمَ

 يباجة القاموسدِ  11.12
ول ويقُ ،وريينر اهلُصْنَ يخامة الشَّالعلَّ لِمان على يد العاها فكَة القاموس وجتميعُيباجَدِ  حُ رْا شَأمَّ -

 ا ب ت ا على ترتيبِ بابً 28على  مَلَ اشتَ وسالقامُ أنَّ مْ لَاعْ" :وسع القامُمَ مُرْفَقِه الْيف نصِّ

على  ةٌمَقدَّمُ فالواوُ  ،ولصُا يف الفُ، وأمَّوالياءِ اهلاء على باب الواوِ م بابَه قدَّ أنَّ ، غيَإخل …

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%87
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 ،اءها وهو الظَّضُعْوبَ، 28 كْمُِل الْفُصُوْلِتَسْاألبواب مُ  بعضَ الياء. ثم إنَّ  بْلَي قَ وهِ ،اهلاء

اء اد والطَّاد والضَّني والصَّاي والسِّال والزَّاء والذَّاء والثَّي التَّوهِ  ،صولفُ رةُط منه عشَقَسَ

ط منه قَل: سَفاألوَّ  .اداد وباب الضَّالصَّ وهو بابُ ،ط منه سبعةٌها سقَوبعضُاء واهلاء، والظَّ

 ".اءالثَّ لُصْفَ

 طبعاته11.13
 :ْنهَامِ اتٍمرَّ دةَ ع عِبِطُ -

بن حممد بن علي األنصاري اليمين ني أمحد يخَيح الشَّحِهـ بتص1232ْسنة  ِهنْدِبالْ لْكَتَّةَيف كَ -1

ل أجزاء، وهي أوَّ رامي يف أربعةِلجَاني البِ مَثْين بن علي بن أمحد العُد الدِّرواني وأوحَالشَّ

 .هعاتِبْطَ

 .هـ1270د سنة واحِ دٍجلَّر يف مُجَة باهلند على احلَ تَّكَ لْيف كَ -2

 .يوِدَة العَطَّد قَحمَّيين ومُرِوْر اهلُصْن نَيْ يخَهـ بتصحيح الشَّ 1272مبصر سنة  مطبعة بوالق يف -3

 .هـ1303طبعة بوالق مبصر سنة يف مَ  -4

 .هـ1306يية سنة يف املطبعة الَ -5

 .هـ1330 وسنة ،هـ1311يف املطبعة احلسينية بالقاهرة سنة  -6

 .هـ يف أربع جملدات1319بالقاهرة سنة  املطبعة امليمنية يف -7

 .هـ1386بية سنة هَ يف املطبعة الوَ -8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
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واد مَلِ سٌرِهْره فَويف آخِ ،مٍخْد ضَجلَّات يف مُدة مرَّسالة يف بيوت بطبعه عِسة الرِّؤسَّقامت مُ -9

 .عاتبْ على احلرف األول. إىل غي ذلك من الطَّ بةًرتَّ عجم مُلْمُا

 بعاتهتصحيح بعض طَ  11.14
ها بِيف با مةًقيِّ تأليفه رسالةًهـ ب1348يمور باشا املتويف سنة ق أمحد تَ قِّمُحَامة الْقام العلَّ -

سخة القاموس ن األغالط يف نُم وَقَعَ افيها على مَ هَنبَّ ،يط(حِ مُوس الْاها )تصحيح القامُمسَّ

 .صفحة 49هـ يف 1303احمليط املطبوعة يف بوالق سنة 

 لزُّبَ ْيِدي ِ ِلُمْرَتَضى ا وسر القامُ واهِ روس من جَ العُ  َتجُ  - 12
ه فَعربي، ألَّ -عربي  معجم "رُوسَتاج العُ" أو "رُوس من جَوَاهِر القَامُوسالعُ تَاجُ " -

  . 74يوزآباديالفِ هتَبَالذي كَ القاموس احمليط معجِلِمُ احً، شرْبَيْدِيُّالزُّ ْرتَضَىمُ امةالعلَّ
 دي( يْ ب َ رتضى الزُّ ف )مُ التعريف َبملؤل ِ  12.1
ب يض، وُيلقَّالفَيُكنَّى بأبي يين الزبيدي، سَ د بن عبد الرزاق احلُد بن حممَّد بن حممَّحمَّوهو مُ -

فني، صنِّمُار الْبَن كِمِ دٌ جال، وواحِوالرِّ ديث، واألنساب،غة، واحلَباللُّ  مةً علُّاَ ضى، ويُعتبُ رتَمُبالْ

د حمَّ ث مُمُحَدِّل على الْغَد، اشتَنْ رام باهلِجَلْه كان يف بِ دُولِراق، ومَ بالعِ طٍه إىل واسِولُأصُ ودُوتعُ

ل خَدَلم، فَب العِلَ ل لطَحَه، ثم ارتَازَوأجَ ع عليه احلديثَمِسَلوي فَ هْيى، والدِّ حْر بن يَ فاخِ

ذ وأخَ  ،رارًامِ ، وحجَّتَهَرَيدي، وهبا اشْبَله الزُّ يْلَ ى قِتَّحَ طويلةً ةًدَّام هبا مُوأقَ بَيْد،زُ دينةَمَ

                                                           

اج  -: عربي، ألَّفَه العلَّامة مُرْتَضَى الزَُّبْيِديُّ، شرْحًا لُِمعجِم القاموس احمليط الذي كَتََبه الفِيوزآبادي -تَاجُ العُرُوس معجم عربي  - 74
 

ب

ثا)ارعلوس،  ر رکدہ ااقلومس اطیحمل ےہ،  ایک ےن فینصت یازلدیب رمیضتٰ، ےسج اعمل ےہ تغل ( رعیب رعیب ی   رروزآب ادی یک رحتت 
لفي

 Taj -)رشتحی ےہ  یکا

Al-Arous, (an Arabic-Arabic dictionary), authored by Allama Murtaza Al-Zobaidi, an 

explanation of Al-Qamoosul Muheet written by Al-Fayrouzabadi.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ها، د وشرحِنَالسَّ  وألفيةِ  ،ه الكبي والصغيامجِعَ م يف مَرَهُذكَ ،ائة شيخٍمِ و من ثالثِ حْلم عن نَالعِ

 :هتِه يف ألفيَّن نفسِال عَى قَحتَّ

 دنَبالسَّ  صالٌ فيه اتِّ يْ لِا وَإلَّ    دُمَتَكتابًا يُعْ ى رَأن تَ لْوقُ

خان ــ "كن بتني، وسَر سنة ألف ومائة وسبع وسِفَع صَلها يف تاسِ، ودخَ صرمِ افر إىلسَ -

 وسَرُر دُ، وحضَمصر لماءعُ املقدسي احلنفي منلي د عَذ عنه السيِّل من أخَ، وأوَّ"اغةالصَّ

ي، غِ دابِمَعيدي والْليدي والصَّنفي والبَ وهري واحلَأمحد امللوي، واجلَ يخت كالشَّقْالوَ أشياخِ

 .هفظِحِ دةِوْ ه وجَلِه وفضْلمِوا بعِدُوه وشهِى عنهم وأجازُوتلقَّ

ن مِ ل وك كُبَهُ ُملُف، وكاتَحَدايا والتُّمن اهلَ ديدَى العَ، وتلقَّتُهُ كانَمَ زتْيَّر ومتَ هَتَنالك اشْوهُ -

ر، ائِزَودان، واجلَ، والسُّ رْكِ، والتُّمَغْرِبِ الْأَقْصَىراق، والْام، والعِن، والشَّ مَد، واليَنْجاز، واهلِاحلِ

 .75وُفِّيَ بَعَْد إِصَابَتِهِ بِالطَّاُعوْنِصر؛ حيث تُ ه يف مِوفاتُ تْوكانَ
 أقوال العلماء فيه 12.2

مُسَنِِّديَْن وخَاتِمَُة إمام الْ": زْبَرِيُّعبد الرمحن الكَجِيْهُ الوَ امبالد الشَّ ثُحدِّقال عنه مُ  -

 ."الْمُحَدِّثِيْنَ

                                                           

 Where he died after suffering a) ۔ایگاہجں وہ اطوعن اک اکشر وہرک وفت وہ: َبعَْد إِصَابَتِهِ بِالطَّاعُوْنِ حيث ُتوُفِّيَ - 75

plague..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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 نَوْكثيُ لْمَغْرِبِا ى كان يف أهلِ حتَّ يْهِ اس فِالنَّ زاد اعتقادُ ": هِرْجَمَتِيف تَ لِيْكَرْقال عنه الزَّ -

 ".76لًاه كامِجُّ حَ  نْبشئ مل يكُ لُهُ صِ ويَمْ يَزُرِ الزُّبَيْدِيَّ، ولَ حجَّ نون أن مَمُيزعُ

 لِمَا تَرْجَمَهُ ه لتِحْري يف رِالم الناصِاحلافظ ابن عبد السَّ  مَغْرِبِالْ المن أعْ مِنْهُ وقال عَ  -

 يُّ وطِيُسُ اهللِ ، فهو وَابواألنسَ ةغَواللُّفْظِ الع واحلِظي يف كمال االطِّ النَّ  ديمَ عَفَيْتُهُ ألْ"فيها: 

 ".وطيِّيُ والسُّ رجَ حَ  اهني وابنِ البن شَخَرَقَ لَهُ مَِن الْعَوَائِِد مَا انْخَرَقَ ، انْهِمانِزَ

امة اإلسالم علَّ شيخُ"زهري: واني األحممد بن علي الشَّ لِمُ مِصْرَ الشَّْمسُاوقال عنه عَ -

 ."يْضِالفَ ود وأبُوْاجلُ وة أبُويَّسانيد النبَل األ، وواصِِلوَاءِ السُّنَِّة الْمُحَمَّدِيَّةِر األنام ناشِ

اه مسَّ غيٍصَ زءٍيف جُ نِّيْ الِْمصْرِيِّيم فَإبراهحممد رْجَمَهُ مِنْ ُمتَأَخِّرِي امِلصْرِيِّيْنَ وقد تَ -

 ."رْجََمةِ صَاحِِب الْقَامُوسِيف تَ مَْحسُوسُهر الْوْ اجلَبـــ "

  مؤلفاته 12.3

وس على القامُ هُها شرحُمُها وأضخَ، أمهُّوكتابٍ سالةٍرِ يْنَ أدبيا، بَمَلًا عَ 107 لَيْ اوَف حَلَّخَ -

للغزايل  لوم الدينعُ  إحياءِ كتاب حُومنها شرْ، "تاج العروس من جواهر القاموســـ "ب مُسَمَّىالْ

 ضِْييْعِ وَقْتِهِ على تَمَغْرِبِ لطان الْسُ  هُوالمَ ،(هـ1201وفرغ منه سنة ا، امًّعَ 11اه يف لَأمْ)

 . ومنها رسالةٌ ةٍمَخْضَ داتٍجلَّمُ  رةِع الكتاب يف عشَبِ، وطُبْرَِتيْ رها اجلَذكَ فيه، يف رسالةٍ

                                                           

: جُّه كامِلًاحَ يُكنْ حجَّ ولَْم يَزُِر الزَُّبيِْديَّ، ويَصِلُُه بشئ مل  زاد اعتقادُ النَّاس ِفْيِه حتَّى كان يف أهلِ الَْمغْرِبِ كثيُوَْن يزعُُمون أن مَن - 76

راھ نیقیولوگں ےن اس رپ 

 

دا رغمب ےک تہب اسرے ولگ ب ات 

گ

 فیرشت ںیہنےک ب اس  یاور ازلدیب ں ےن جح ایکہک وہ ولگ وہنج رکےت ںیہ یٰثدوع ہی، ل

 People believed in him increased, so that) اھت۔ سج اک جح لمکم ںیہن ب اےس وجڑ د زیچ یسک یسیالےئ، اور اس ےن اےس ا

many people in the Maghreb claim that those who performed Hajj and did not visit Al-

Zubaidi, and he connected him with something whose Hajj was not complete.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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روس من تاج العُرِوَايَةِ "بِ لَْمقْدِسِيْالشيخ حممد بن بدير ا يف إجازةِ "لَْنسُوَُة التَّاجِقَبــ "اها مسَّ

 ."وسر القامُواهِجَ

 إحتافُ (، وداتجلَّمُ 10) وسواهر القامُتاج العروس من جَ  :الَْباقِيَِة هِيَفَاتِِه ؤلَّومُ تُبِهِ ومن كُ -

 أسانيدُ(، وصرمِ ةُعَبْدات، طَجلَّ مُ 10، )زايلللغِ وم الدينإحياء علُ حرْيف شَ مَتَّقِيْنَ ادة الْالسَّ

 فُشْ كَ(، ودانجلَّمُ ) ب اإلمام أبي حنيفةهَ ذْة مَلَّدِيف أ مُنِيْفَةِقود اجلواهر الْعُ، وةتَّب السِّ تُالكُ

، وبلوك بين أيُّلوب يف ذكر مُى وترويح القُوَكْالشَّ  عُفْرَ، والمام عن آداب اإلميان واإلسْ ثَاللِّ

لة لة والصِّمِ كْالتَّ(، وهاحُ، وشرْبيتٍ  1500 احلديث يف) دنَ السَّة ألفيَّه، ووخِيُم شُعجَمُو

املدارك باإلفصاح  إيضاحُ ، ونيمَ خْين ضَدَ جلَّ، يف مُةغَوس من اللُّالقامُ ات صاحبَ فَلِمَا ل يْوالذَّ

يل، اعِمَالقَ فةُحْتُ(، ورسالةٌ)ب اإلميان، عَيف بيان شِ قْدُ الْجُمَّانعَ(، ورسالةُ)ك، وَاتِعن العَ

، سائلبات والرَّكاتَمَعْرِفَةِ الْمُالوسائل لِ حتقيقُ(، وبِخَطِّهِ)ب إمساعيل، ح شيخ العرَدْيف مَ

 مِعَْطارض الْوْالرَّ، ومة اإلشراق إىل كتاب اآلفاقكْحِ، واسبين العبَّ بِ سَباس يف نَتِة االقْوَذْجَو

 عُفْرَ" فاء، أوبين الوََنى سَادَِتنَا عن كُ مُزِيْلُ نَقَابِ الْخَفَاءِ، وارر الطيَّ فَعْادة آل جَ السَّ سَبِ يف نَ

ْنبِيُْه تَ، وبيبلح آثار احلَ طَصْاألريب يف مُةُ لْغَبُ "، وفاا وأبى الوَفَى إىل وَمَانتَ نْمَّا عَفَاب الَقَنَ

من  زجاةٍ مُ اعةٍضَعلى بِ ُمحْتَوِيَةِ اة الْجَ النَّ فينةُسَ، والكبيزْبِ صي على أسرار احلِ العارف البَ

يف  لْمَُتنَاثِرَةالآليلء اقَطُ لُ، واججَّم بن احلَ لِسْأسانيد مُ مُقْتَفِيْ االبتهاج لِ ةُ غايَ، ومُنْتَقَاةِالفوائد الْ

يف ُة لْمَْجلُوَّرائس االعَ، وداحوالقَ مَُيسَّرِالْ قيقةِاح يف بيان حَتيَة االرْوَشْ نَ، ومَُتوَاتِرَةِاألحاديث الْ

 . باطِة، يف الرَّوْفُ أولياءِكْرِ ذِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%85%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%85%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9
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 التعريف َبلكتاب )َتج العروس(  12.4
، اللغة العربية معاجِمَ مُخَه "أضْبأنَّ  هُها لَدميِ قْعند تَ نيترْتَاإلنَْبكَةِ اق على شَرَّالوَ كتبةمَ هُفُصِوتَ -

م يف اللغة املعاجِ دُ ط، وهو أحَيْ مُحِ وس الْللقامُ  االعروس شرحً تاجُ  تبُ ُيعْ. وهاها وحديثِقدميِ

 .العربية

 ا، وأبقاها أثرًها مكانةًاث العربي، وأمهُّ رَالتُّ بِ تُ كُ مُظَوس هو أعْ رُالعُ تاجَ  ر أنَّكْبالذِّ رُدِجْيَ -

االجتهاد، ولقد  فيه عظيمَ هَدَالص، واجتَ اإلخْ لَّه كُيف تأليفِ ص الزبيديُّلَ، حيث أخْ 77امودًحْمَ

 .بَقَتْهُة اليت سَويَّغَم اللُّلْمََعاجِن اِلجُمْلَةٍ مِ تَاجًاان نَكَ

يف تأليف  دي استمرَّيْبَالزُّ ار أنَّهـ، ويُشَ 1188ى منه عام هَهـ، وانت1174َ عامَ هُوبدأ تأليفُ -

ها مَّفقد أتَ مُتَبَقِّيَةُ عة الْسْء التِّزاا األجْر، أمَّ أشهُ عةَ ضْنوات وبِسَ زء األول من الكتاب ستَّاجلُ

 مَعَ ، وجَاديدًجَ الًمَعَ دَأَه؛ إذ بَدِ هْجُ ظيمِ على عَ ر، ويدلُُّ هذا هُ أشْ ةِعَضْوبِ اتٍوَنَسَ  عِبْالل سَخِ

 . مَادَّتَُه مِْن عِدَةِ كُُتبٍ

 .وا يف هذا اجملالفُوقَّتَ  هُدَعْ، وبَبيةالعرَ مغوي يف املعاجِاللُّ مَدِّر الْون بأنه آخِ قُرِشْتَ سْمُويقول عنه الْ -

احلرف  ثمَّ ،لمةدر الكَ صْاألخي من مَ فِرْذ باحلَر الكلمات، أي يأخُذ بآواخِيأخَ عجمٌوهو مُ -

 .يْطُمحِوس الْامُد يف القَرَالرتتيب الذي وَ األول ثم الثاني، وهو نفسُ

                                                           

اج ارعلوس" وغر بلط ےہ ہک: ، وأبقاها أثرًا مَحْمودًايَجْدِرُ بالذِّكْر أنَّ تاجَ العُرُوس هو أْعَظمُ كُتُبِ التُّرَاث العربي، وأمهُّها مكانةً - 77

 

 "ب

ثےہ، اور اس ےن اےس ا تیثیح ےس س  ےس امہ اس یک س  ےس امہ اتکب ےہ، سج ںیم ورہث یک رعیب ر ےک وطر رپ راھک۔ ی 

 

 اتسشئ ات
 
 It is) اقب

worth noting that Taj-al Arus is the most important book of the Arab heritage, the most 

important of which is in prestige, and it kept it a commendable effect.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ح رْع يف شَرَوشَ" :ولقُور، فيَإىل النُّ ذِّل الفَمَروج ذلك العَمن خُ مْحَةًلَ بْرَتِيُّ كي لنا اجلَ حْويَ -

 مَلَهَا أكْمَّولَ .روسالعُ اه تاجَ ومسَّ ،دًاجلَّعشر مُ ربعةَأنني يف حنو دة سِه يف عِمَّتَأَ ى وس حتَّ القامُ

، وذلك يف سنة "غيط املعديةــ "ت بالوقْ يوخَ لم وشُالعِ  ابَلَّفيها طُ عَ مجَ ،ةًحافلِ ليمةًوَ مَلَأوْ

ه العِإطَّ ةِسعَه وِضْلِوا بفَدُهِوشَ ،وا بهطُبَ تَغْ اعليه و عَهُمْلَلف، وأطْأدى ومثانني ومائة وإحْ

 .ظمًاهم نثرًا ونَا عليه تقاريظَ تَبُواللغة، وكَلم ه يف عِوخِسُورُ

د يِّوالسَّ ،يردِ رْالدَأمحد  يخعيدي، والشَّلي الصَّيخ عَره الشَّصْيف عَ لِّ الكُ ظ عليه شيخُن قرَفمَ -

 ،لييْ داوي، والشيخ أمحد البَن اجلَسَيخ حَ والشَّ ،والشيخ حممد األمي ،وسدرُيْعبد الرمحن العَ

د حمَّات، والشيخ مُوالشيخ حممد الزيَّ ،راويوالشيخ عيسى البَ ،ريوْهُجْ ة األيَّطِيخ عَوالشَّ

ادات، والشيخ نوار السَّيخ أبو األوالشَّ ،يوارِن اهلَسَ والشيخ حَ ،يفوْوالشيخ حممد العَ  ،ادةبَعُ

يخ حممد والشَّ  ،نيدَمَيخ عبد القادر بن خليل الْوالشَّ ،ائطرَوالشيخ علي خَ  ،اوينَعلي القَ

 ،ريوالشيخ علي الشاوِ ،جارْيت جَ فْوالشيخ عبد الرمحن مُ ،يسِدْي، والسيد علي القُمَكِّالْ

هي غدادي الشَّعيد البَوالشيخ حممد سَ ،مُقْرِئالرمحن الْ ، والشيخ عبدبْتَاوِيْرَوالشيخ حممد الَ

وذلك يف  ،جالًامًا ارتِظْه نَتَبَوكَ ،رًاإذ ذاك حاضِ تُنْ ليه، وكُظ عَقرَ  نْر مَخِآوهو  ،ييدِوَبالسُّ

 . فٍ لْأربعة وتسعني ومائة وأانية سنة ى الثَّادَمَف جُصَتَنْمُ

 زانةًل فيه خِمِوعَ ،هرزْب من األرْبه بالقُ املعروفَ هعَأبو الذهب جامِ كْد بَ حمَّمُ أنشَأ لَمَّاو -

نه إوه فُوعرَّ ،القاموس هذا ليه شرحَإا وْهَ نْأ ،ها هباعَووضَ  ،بتُالكُ  من لةًمْرتى جُواشْ ،للكتب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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ه ضَوَّوعَ ،هبَلَ طَوه يف ذلك فَ بُغَّورَ ،غيها نَ وْبذلك دُ تْدَنفرَاها، ول نظامُ مُزانة كَبالِ عضِإذا وُ

 ".ه فيهاعَضَووَ  ،ةًضَّم فِهَرْ دِ فِ ألْ عنه مائةَ

 ر املعجموْ ذُ د جُ عدَ  12.5
 .7597 :الثيالثُّ -1

 .4081 :يباعِالرُّ -2

 . 300 :ماسيُّالُ -3

 . 11978 : وعلْمَجْمُ ا -4

 . 78م العربيةر املعاجِبَثاني أكْ و هبذاوهُ -

ويف  ،م1984نة ه يف سَ( من21د )مُجَلَّالْ بِعَم، وطُ 1965عام  بَاعَتِهِ ع يف طَ ولقد شُرِ -

 ا. دًجلَّ ( مُ 35ه )يعُمِع منه، وجَبْت الطَّحْ مبا هو تَ متهِ تعريفٌ قدِّمُ

 إحياءِ  دارُ درتْأصْ، وقد ك يف ستةٍوشارَ ،دات منهجلَّمُ جازي ثالثةَفى حِ طَصْق مُوحقَّ -

 الكتابَ ، وهو أنَّ ردٌطَّمُ طبعيٌّمَ  طأٌخَ  داتهجلَّل مُ منه، وعلى كُ رةًشْنَ ببيوت الرتاث العربي

ناك العاشر منهُ فقط، وهُ ق اجلزءِحقِّ، وإمنا هو مُحيحٍصَبِ سَيْ)حتقيق إبراهيم الرتزي( ولَ

الفكر يف بيوت سنة  ها دارُنشرتْ نادرةٌ بعةٌوهي طَ  ،ادطفى جوَّصْمُ رى منه بتحقيقأخْ طبعةٌ

 م.1994

 

                                                           

ر یدورسرعیب اغلت ںیم تغل  رعیباس ےیل ہی  :وهُو هبذا ثاني أكْبَر املعاجِم العربية - 78

 

 It is thus the second) تغل ےہ یس  ےس ت 

largest Arabic dictionary.) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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 تَّوِضيح واْلَلصةال-13

 كالتايل:  معاجم األلفاظ،تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ الثانية حول 

لِسَِعيْدِ بِْن أَْوسٍ، وهو أن املؤلِّف ُيورِد فيه النُّصُوص الشِّعْريََّة والنَّثْريَّة الْمَلِيَْئةَ  ر يف اللغةوادِالنَّ -

 بالْمُفْرَدَاتِ الْغَرِيْبَِة النَّادِرَةِ َفيَْشرَحُهَا، يَُعلُِّق عََليْهَا بَْعَض التَّْعلِْيقَاتِ اللغوية من غي ترتيٍب يف

ا مَ لُّيه كُفِفَ ،دباللغة واألتُبِ كُ  همِّ أن مِ دُّ عَيُبني َمعاني األلفاظ، وهو  إيراد النُّصُوص أو رَبْطٍ 

ة، وكذلك ويَّغَاللُّ مَعَاجِميق الْرِلى طَوىل عَ وة األُطْالُ دُّ عَفيُ  ،ةغَريب اللُّ ن غَيد مِبو زَأه د بِانفرَ

ن اللغة ا مِا هامًّزءًظ جُفِهم، فحَينِاوِ وَها يف دَدُ جِال نَ ،يشاهِاء مَ رَعَا لشُجازًرْأا وبياتً أع مَجَ

  القدمية.  ورهاصُالعربية يف عُ
، تكون هذه تلفةًخْمُ  ويةًغَيَ لُعانِمَ مُّضُهو يَو،  وهو أوَّلُ ُمعْجَم عربي يديِّاهِ رَن للفَيْالعَ كتابُ -

ز هذا يِّميَ ا ُمَ باته فيه، وأهمُّفه وخِعارِمَ لَّ الليل كُ صَبَّ ف ،نٍعيَّ مُ ترتيبٍ  قَفْوِ ةًبَتَّرَ املعاني مُ

عها مَ واة، بل جَفاه الرُّاللغة أو من شِ ألفاظِ  استقراءِ عن طريقِ  هألفاظَ عْ مَجْمل يَ الليلَ  أنَّ املعجمَ 

 ،بقريًا يف ترتيب األلفاظنهجًا عَ يف كتاب العني مَ  الْفَرَاهِيْديُّ علقد اتُّبَ ،ياضيةٍرِ ةِيَّقِنطِمَ ةٍريقَطَبِ

 َلاثَةِعلى ثَ هِالعني للفراهيدي بتقسيمِ مد كتابُارجها؛ وقد اعتِخَوف ومَ ًعا للحرُتبْوذلك 

 املخارج واألبنية والتقاليب. يوهِ سٍأسُ

ات شتَّ  األزهريُّ ع فيها، مجَوهتذيبً ةًقَّها دِبية وأكثرِ املعاجم العرَ ن أهمَّ اللغة مِ هتذيبِ كتابُ -

املادة اللغوية،  عِمجْ لِمن أجْلْمَوُْثوْق بِعَرَبِيَّتِهِمْ ب ارَل وشافَهَ كثيًا من العَل وقابَة بعد أن رحَ غَاللُّ
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 رِكْالكلمة وذِ ه يف تقليبِامَظنِ عَبَواتَّ ، نيالعَ ال كتابوَنْ فيه على مِ جَ ه، وهنَجمَعْ مُ األزهريُّ فَألَّ

 .هاهِوْ جُوُ

وهو من مُْعجَمِهِ الْمُحْكَم، ق الليل يف تأليف سْعلى نَاحملكم البِْن سِيْدَه األندلسي أْيضًا  -

 . العربية اللغة املعاجم اجلامعة يف

 قام ابنُ، وهاا لرتتيب ألفاظِأساسً يَّبائِفْظام األلِيد النِّ رَل ابن دُمَ استعْاجلمهرة البن دُريد، فقد  -

 ،احلروف بينهما الليل يف ترتيبِ بْلَما قَ  رَارِاألبنية على غَ ريد برتتيب اجلمهرة على أساسِدُ

غي أن اجلمهرة  مُعَرَّبِ،خيل والْه بالدَّ وباهتمامِ ،هاغاتِب ولُرَجات العَهْه بإيراد لَنايتِف بعِرِوقد عُ

 عْقِيْدِ أُْسلُوْبِهِا. وتَ عوبةِصُ بِع بسبَ باالنتشار الواسِ حْظَ مل تَ

ر منه النادِ صَاحِبُهُ  بْعَدَحى، استَصْز يف اللغة الفُوجَم مُعجَوهو مُاملُجْمَلُ البنِ فارس،  -

وأمهَلَ ، جاءروف اهلِ بعًا للرتتيب املشرقي يف حُها تَفيه حسب أوائلِ األلفاظَ بَ ، ورتَّوالغريبَ

 التَّقاليب، فقسَّم املعجم إىل كُتبٍ، ورتَّب املادة املعجمية يف كلِّ كتابٍ على مَداخل.

 روفِ حُ عجم مقاييس اللغة على ترتيبِمُ بَتِّ رُو .ويٌّغَ لُ مٌعجَمُمُعْجَمُ مَقَاِييْسِ اللُّغَةِ لِابْنِ فَارسٍ  -

أن منهج  غيَ  يدرَبن دُا نْهَجِه على مَ د يف ترتيبِمَاأللف إىل الياء، وقد اعتَ فرْحَ جاء مناهلِ

 دأَ بْذ مَ خَواتَّ  ،قاليبأ التَّدَبْح مَرَن منهج ابن دريد يف أنه طَدا ذلك عَفيما عَ ابن فارس خيتلفُ

ى ومسَّ ،اهلجاء روفِ حُ دَق عدَافِوَتُ صولٍه يف فُعجمَل مُ وقد جعَ ،ه اللغويةوادِّول يف مَاألصُ

 . اكتابً صلٍفَ لَّكُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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باأللفاظ العربية  مُّتَة اليت هتْدميَة القَويَّغَم اللُّ املعاجِ مِّمن أهَ َعدُّيُأساسُ البالغة للزَمخْشَرِيِّ  -

ب رتَّ ، واءغَلَ البُ بية وتعبياتِ األدَ مَزَايَاازات اللغوية والْجَ مَالْ فُصنِّ مُر فيه الْكَفقد ذَ، هاوبالغتِ 

مًا عِبية، مُطْة يف العرَمَلِالكَ شْرَحُ أنه يَ و، مُْعجَمِالْ فوْرُب حُسَ على حَ ائيًا بَفْلِالكتاب ترتيبًا أَ وادَّ مَ

 زيةَ اجملا االستعماالتِ رُكُة، ثم يذْبوية، وباألشعار واألمثال العربيَّرحَ بالقرآن واألحاديث النَّالشَّ

 .مَشْرُْوحَةِة الْمَلِللكَ

َعلى ترتيب الكَلِمات حسب الرتتيب اهلِجائي،  ِللْجَْوهِرِيِّ، رُتِّبتَ  بيةرَاح العَحَاللغة وصِ تاجُ  -

 مُْعجَمِعلى هذا الْ قُلَطْويُ لْمُفْرَدَاتِ الْعَرَِبيَّةِ، با يٌّوِغَلُ جمٌعْ هو مُو ،مع مُراعَاة أواخِر الكلمة

 .اححَالصِّ اسمُ اارًصَاختِ

 ،ويةٌ غَلُ  ةٌوعَوسُمَهذا الْمُعجُم  رُبَ تَعْ يُ، وعلى نَهِْج الْجَْوهَرِيِّ، رُتَِّب لسَانُ العَرَب البِْن مَْنظُور -

 .ةة العربيَّغَات اللُّدَ رَفْمُ ِلجُلِّ هِه واستيعابِائِصَقْة واستِلميَّه العِ تِة مادَّ ارَزَغَلِ بيةٌوأدَ

م اللغة العربية عاجِمَ رُ هو أشهَ، وعلى نَهْجِ الَْجوْهَرِيِّرُتِّبَ َأيْضًا لِلْفِيْرُوْزآبادي،  القاموس احمليط -

ن وْلُمِوا يستعْارُصَ عْدَهُ اس بَا من النَّ أن كثيً تِهِ رَهْن شَُبلَغَ مِالق، إذ على اإلطْ 

 .مجَعْ مُ ةمَلِكَلِ ةًفَادِرَمُ وسقامُ ةمَكلِ

، وهو شَرٌْح هاها وحديثِ ، قدميِاللغة العربية معاجِمَ مُخَأضْتاُج العروس ملرتضى الزبيدي، ُيعَدُّ  -

يف  ص الزبيديُّلَ حيث أخْ، ها مكانةًاث العربي، وأمهُّ رَالتُّ بِتُكُ مُظَأعْ وهوط، يْمُحِوس الْللقامُ

  بَقَتْهُ.ة اليت سَويَّغَ م اللُّلْمَعَاجِن الِجُمْلٍَة مِ تَاجًاان نَالص، ولقد كَاإلخْ  لَّه كُتأليفِ
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 يباتدرِ شة والتَّ ناقَ مُ الْ  -14
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ النَّوَادِرِ فِيْ اللُّغَةِ، والتَّعْرِْيفَ ِبالْمُؤَلِّفِ سَِعيْدِ بِْن أَوْسٍ.   -1

 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبالْعَيِْن وتَقْسِْيمِهِ، والتَّعْرِْيفَ ْبالْمُؤَلِِّف الْخَِليْلِ بْنِ أَحْمََد الْفَرَاهِيْدِيِّ. -2

 التَّعِْريَْف بِتَهِْذْيبِ اللَُّغةِ، وَالتَّعْرِْيفَ ِبالْمُؤَلِِّف أَبِيْ مَنُْصوْر الْأَزَهَرِيِّ.   اذْكُرِ  -3

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْمُْحكَمِ وقِصَّتِهِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن سِيْدَةَ. -4

 اللُّغَةِ ومَنَْهجِهِ، والتَّعْرِيَْف بِاْلمُؤَلِّفِ اْبنِ دُرَيْدِ. قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ جَمَْهرَةِ  -5

ؤَلِّفِ اذْكُرِ التَّعْرِْيفَ بِكِتَابِ الُْمْجمَلِ مِنَ أَسَْبابِ التَّأْلِْيفِ وتَرْتِْيبِ الْمُشْتَقَّاتِ، وَالتَّعْرِيْفَ بِالْمُ -6

 ابْنِ فَارسٍ.   

مُْعَجمِ مَقَايِيْسِ اللُّغَةِ وتَرِْتيْبِهِ وَمَْنهَجِهِ وخَصَائِصِهِ، وطَرِيْقَةِ الْكَْشفِ  اذْكُر التَّعِْريْفَ بِكِتَابِ  -7

 فِي الْمُجْمَلِ والْمَقَاِييْسِ. 

قَدِّمِ التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ َأسَاسِ الْبَلَاغَةِ، والتَّعْرِيَْف بِالُْمؤَلِّفِ الزَمَْخشَرِيِّ، وأَثَرِ َمنْهَجِ  -8

 خْشَرِيِّ فِي التَّأْلِيِْف الْمُعْجَِميِّ، ومَزَاَيا الْمُْعجَمِ. الزَّمَ

دَأِ اذْكُرِ التَّعْرِْيفَ بِِكتَابِ َتاِج اللُّغَةِ وصِحَاحِ الْعَرَِبيَّةِ، وَالتَّعِْرْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ الْجَْوهَرِيِّ، وَمبْ -9

 الْجَمْعِ وطَرِيْقَةِ الْكَْشِف فِي الُْمعْجَمِ.    

 اذْكُر التَّعْرِيْفَ بِكَِتابِ لَِسانِ الْعَرَبِ ودَوَافِعِ التَّأْلِيْفِ وهََدفِهِ ومَادَّتِهِ، والتَّعْرِيْفَ بِالْمُؤَلِّفِ -10

 ابْنِ مَْنظُوْر. 

 يْرُوزْآبَادِيْ. قَدِِّم التَّعِْريَْف الشَّاِملَ بِِكتَابِ الْقَامُوْسِ الْمُِحيْطِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ الْفِ -11
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اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِِكتَابِ تَاجِ الْعُرُوِْس مِْن جَوَاهِرِ الْقَامُوِْس، وَالتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِِّف مُرْتَضَى  -12

 الزُّبَيْدِيِّ.   

 املصادر واملراجع -15

 ِّةرَاهِقَ، الْيِّرِصْمِالْ ابِتَكِالْ ارُ دَ، لْمِلِكِا دِ بْعَ نُبْ فُلَم خَاسِقَو الْأبُ ،الوَكَشْبَ  نُابْ: ةُلَالص. 

 َارُ الدَّ الْحَمِيْدِيُّ،  حوْ تُّر فَصْنَ يْبِأَ  نُد بْ مَّحَمُ اهللِ  دِ بْعَ وْ أبُ :سِلُدَنْ أَالْ اةِلَوُ رِكْي ذِ فِ سِ بِتَقْمُالْ ةُوَذْج 

 لِيْفِ والتَّرْجَمَةِ.أْلتَّلِ يَّةُرِصْمِالْ

 َارُدَ ،دمَد بن أحْحمَمُ نُد بْمَحْاس أَ بَّعَو الْبُأَ ،يْرِقْمُالْ: بِيْ طِالرَّ سِ لُدَنْأَالْ نِ صْغُ نْ مِ بِيْ الطِّ حُفْن 

 يْرُوت. ر، بَادِصَ

 ْهـ. 1421،ةِ يَّمِلْعِالْ بِ تُكُالْ ارُدَ، هدَيْسِ نُ ابْ :مظَعْأَالْ طُيْ حِمُالْوَ مُكَحْمُال 

 َاددَغْبَ ،مِيْقِ الرَّ ةُبَتَ كْمَ ،يُّمِظَعْأَ الْ يْدلِوَ :انِرَزَيْخِالْ ةِرَبَقْمَ يْفِ انِ مَعْالنَّ انُ رَيْوجِ  انِ مَالزَّ انُيَعْأ، 

 .م2001

 ُبَيْرُوْت، لَبْنَان.  الْعَرَبِيَّةِ، الْكُتُبِ إِحْيَاءُ دَارُ  فَارِس، اللُّغَةِ: ابْنُ مَقَايِيْس 

  ،هــ. 1383قَامُوْسُ الْمُحِيْطِ: مَجْدُ الدِيْنِ بْنُ يَعْقُوْب الْفِيْرُوْزْآبَادِيْ، دَارُ الْفِكْر ، بَيْرُوْت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A
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 ،بَيْرُوت. مَقَايِيْسُ اللُّغَةِ: ابْنُ فَارِس، دَارُ إِحْيَاءِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّة 

  .ُالصِّحَاح لِلْجَوْهَرِيِّ، تَحْقِيْقُ أَحْمَدَ عَبْدُ الْغَفُوْر عَطَّار، دَارُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، الْقَاهِرَة 

  ،ُم.1956مُقَدِّمَةُ الصِّحَاحِ: أَحْمَد عَبْدُ الْغَفُوْر، الْقَاهِرَة 

 تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبْدُ الْحَلِيْمِ النَّجَّار، دَارُ الْمَعَارِفِ، مِصْر، تَارْيْخُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَرُوكَلْمَان ،

 م.1962

  ،م.1978الْفَهْرِسْتُ: ابْنُ النَّدِيْم، تَحْقِيْق مُصْطَفَى الْسُّوِيْقِيُّ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت 

 ُّم. 1974، 2، دَارُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، طتَارِيْخُ آدَابِ الْعَرَبِ: مُصْطَفَى صَادِق الرَّافِعِي 

  .مَصَادِرُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: عُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّرُوْقِ الْعَرَبِيّ، بَيْرُوت، لَبْنَان 

 ِم.1981يْن، بَيْرُوت، تَارِيْخُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ، الْأَعْصُرُ الْعَبَّاسِيَّةُ: عُمَر فَرُّوخ، دَارُ الْعِلْمِ لِلْمَلَاي 

 .تَارِيْخُ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد حَسَن الزَّيَّات، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لَبْنَان 

 .ِّإِرْشَادُ الْأَرِيْبِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَدِيْبِ: يَاقُوْت الْحَمْوِيُّ، دَارُ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِي 
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 أَنْبَاءُ أَبْنَاءِ الزَّمَان: ابْنُ خَلِّكَان، أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد بْن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن أَبِيْ وَفَيَاتُ الْأَعْيَانِ و

 بَكْرٍ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لَبْنَان. 

  ُم. 2004، 15الْعِلْمِ لِلْمَلَايِيْنِ، طمَنَاهِجُ التَّاْلِيْفِ عِنْدَ العُلَمَاءِ الْعَرَبِ: مُصْطَفَى الشَّكْعَة، دَار 

 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِرِ الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّيْ، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 

  ،م.2002الْأَعْلَامُ: خَيْرُ الدِّيْنِ الزَّرْكَلِيُّ، دَارُ الْعِلْمِ لِلْمَلَايِيْنِ، بَيْرُوت 

  ْتَرَاجِمِ أَئِمَّةِ النَّحْوِ واللُّغَةِ: مُحَمَّد بْنُ يَعْقُوْب الْفِيْرُوْزآبَادِيُّ، تَحْقِيْقُ مُحَمَّد الْمِصْرِيُّ،  الْبُلْغَةُ فِي

 هـ.1407، الْكُوِيْت، 1جَمْعِيَّةُ إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ، ط

 لْبَرَكَاتِ، كَمَالُ الدِّيْنِ الْأَنْبَارِيُّ، تَحْقِيْقُ إِبْرَاهِيْم السَّامَرَائِيُّ، نُزْهَةُ الْأَلِبَّاءِ فِيْ طَبَقَاتِ الْأُدَبَاء: أُبُو ا

 م. 1985، 3مَكْتَبَةُ الْمَنَارِ، الزَّرْقَاءُ، الْأُرْدُن، ط

  م.1988الذَّهْبِيُّ، سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: اَبُو عَبْدِ اهلل شَمْسُ الدِّيْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بن عُثْمَان 

  ،م.1936مُعْجَمُ الْأُدَبَاءِ: يَاقُوْت الْحَمْوِيُّ، الْقَاهِرَةُ، مِصْر 

 .ضُحَى الْإِسْلَامِ: أَحْمَد أَمِيْن، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّة، بَيْرُوْت، لَبْنَان 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 140 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ  

 140 اْلَوْحَدةِ َأْهَداُف  

ْيتِ   .1  141 ِكَتاُب اْْلَْلَفاِظ ِِلْبِن السِ كِ 

 141 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابِْن السِّكِّْيتِ( 1.1

 142 أَقْوَالُ الُْعلَمَاءِ فِيْهِ  1.2

 143 مُؤَلَّفَاتُهُ 1.3

 143 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )كِتَابُ الْأَلْفَاظِ( 1.4

 145 اْْلَْلَفاُظ اْلِكَتابَ يَُّة لِْلَهَمذاين ِ   .2

 145 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الْهَمَذَانِيِّ( 2.1

 146 مُؤَلَّفَاتُهُ 2.2

 146 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْأَلْفَاظُ الِْكَتابِيَّةُ( 2.3

 148 ِلُقَداَمَة ْبِن َجْعَفرَ ِكَتاُب اْْلَْلَفاِظ َأْو َجَواِهُر اْْلَْلَفاِظ   .3

 148 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )قُدَامََة بُْن َجعْفَرَ( 3.1

 148 مُؤَلَّفَاتُهُ 3.2

 149 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْأَلْفَاظُ َأوْ جَوَاهُِر الْأَلْفَاظِ( 3.3
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 153 ِفْقُه اللَُّغِة ِللث ََّعاِلِب ِ   .4

 153 بِالْمُؤَلِّفِ )الثَّعَالَبِيُّ(التَّعْرِيُْف  4.1

 153 عِلْمُهُ 4.2

 154 أَقْوَالُ الُْعلَمَاءِ فِيْهِ  4.3

 155 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )فِقْهِ اللُّغَةِ( 4.4

 157 اْلُمَخصَُّص ِلْبِن ِسْيَدةَ   .5

 157 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابُْن سِيْدَةَ( 5.1

 157 الُْعلَمَاءِ َعلَيْهِ ثَنَاءُ  5.2

 157 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْمُخَصَّصُ( 5.3

 159 الت َّْوِضْيح واْْلُالَصةُ   .6

 161 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات  .7

 161 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ   .8
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 َحسْبَما َيلِيْ:  مََعاجِمِ الْأَلْفَاظِ سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابَ الْألْفَاظِ، والتَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ السِّكِّْيتِ.   -1

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ الْأَلْفَاِظ اْلكِتَابِيَّةِ، والتَّعْرِْيفُ ْبالْمُؤَلِِّف الْهََمذَانِيِّ. -2

 كِتَابِ الْأَلْفَاِظ َأوْ جَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ، وَالتَّعْرِيُْف بِاْلمُؤَلِّفِ قَدَامََة بِْن جَعْفَرِّ.   التَّعْرِْيفُ بِ  -3

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ، والتَّعْرِْيُف بِالْمُؤَلِِّف الثََّعالَبِيْ. -4

 بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن ِسيْدَةَ.  التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ الْمُخَصَّصِ، والتَّعْرِيْفُ  -5

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ الْأْلفَاظِ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن السِّكِّْيتِ.   -1

 التَّعْرِيَْف بِكَِتابِ الْأَلْفَاظِ الْكِتَاِبيَّةِ، والتَّعْرِْيفَ بْالْمُؤَلِِّف الْهَمَذَانِيِّ.يَّْعلَمَ  -2

التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْأَلْفَاظِ أَْو َجوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ، وَالتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ قَدَامَةَ بِْن يُّدْرِكَ  -3

 جَعْفَرِّ.   

 عِْريَْف بِكِتَاِب فِقْهِ اللُّغَةِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِِّف الثَّعَاَلبِيْ.يَّدْرِيَ التَّ -4

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ الُْمخَصَّصِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ سِيْدَةَ.  -5
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 دْرِيْ، وال نَمَِن الْمَعَانِيْ يَدُوْرُ ِبخُلْدِنَا 1لَفْظٍ لِمَعًْنى ئيًا يف إجيادِ فِيْدُنَا ُمْبدِوهي تُم املعاين: معاجِ  -

 يْفَ نَُعبِّرُ َعنْهُ بِدِقَّةٍ.كَ

 

 ِلْبِن السِ كِ ْيتِ  اْللفاظ كتابُ   -1
 . 2َو أَقْدَُم مُْعجَمٍ فِْي الْمَعَانِيْ وهُ -

 (كِ ْيتالس ِ  ف )ابنِ عريف ابملؤل ِ التَّ  1.1
املعروف بـــ  بؤدِّلْمُا حويُالنَّ غداديُّالبَ وازيُّاألهْ رُوْقِيُّالدَّوهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق  -

 وأديب  حْوِي  نَ م  وعالِ ،ة اللغة العربيةمَّمن أئِ إمام  ، (م858 -هـ244 )ت: "السِِّكِِّيتِ ابْنِ"

 مْروٍ أبي عَ نذَ عَأخَ ،رَبِيَّةِيف العَ ة  جَّ، حُر يِّخَ  ن  يِّدَ  ،3ى بـأبي يوسفنَّكَ ه. يُعِيُّ شَبتَ  هَرَ ، اشتَشهري 

 يْرَ كِتَاِب الَْألْفَاظ." غَمَْنطِقِإصالح الْ" كتابَ ف. ألَّوطائفةٍ يْبَانِيِّ الشَّ

 ". مِنْهُ سَنَكتابًا أحْ غْدَادِيِّْينَ للبَ ا رأيتُ: "مَقَالَ الْمُبَرِّدُ -

                                                           

ارے ےئل ینعماغل  وایلاعمین: يف إجيادِ لَفْظٍ لِمَْعنًىمعاجِم املعاني: هي تُفِيْدُنَا مُبْدِئيًا  - 1
م
وطر  االطصح التش رکےن ےک ےئل اوصیل وایل ت: وہ ہ

 Dictionaries of meanings: they are useful in principle to find a term with a) ۔ںیہ رپ دیفم

meaning.) 

 (. ldest dictionary in meaningsoIt is the) ،تغل ےہ میسب ےس دق ںیم اعمین ہی: أَقْدَمُ ُمعْجَمٍ فِْي الَْمعَانِيْوُهَو  - 2

کزببان ےک ا رعیب: ه. يَُكنَّى بـأبي يوسفإمام  من أئِمَّة اللغة العربية، وعالِم  نَحِْوي  وأديب  شهري ، اشتَهَرَ بتََشيُّعِ  - 3 کاامم، ا ی  ک ی 

م

 

ئ

کرگا
ی 
ل
ک
 

ب ےک ےئل وہشمر ںیہ ااکسرل اور وہشمر فنصم، اےنپ ہعیش
م

ام اوب ذمہ

 

 An imam of the Arabic language, a) .اھت فسوی۔ اس اک ب

grammatical scholar and a famous writer, famous for his Shi’ism. He was nicknamed Abu 

Yusef.)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/186%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/186%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/244%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/858%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 األمري حممد بن عبد اهلل بن أوالدَ  بَة، وأدَّغَواللُّ  حْوِ يف النَّ  رَعَ م يعقوب، وبَتعلَّ، فَبًاؤدِّمُ وْهُ وكان أبُ -

 رَ يْ هما خَبَ فأدَّ ،مُعْتَزِّ والْمُؤَيَّدِالْ َلدَيْهِوَ تأديبَ ياسِل العبَّاملتوكِّ إليه بَ ، فطلَ لُّهُحَع مَ فَطاهر، ثم ارتَ

  .بٍأدَ

ال البن ب، قَاألدَ نَسَأحْ  يْهِى من ابنَفلما رأَ ،مُعْتَزِّ والْمَُؤيَّدِالْ يْهِ إىل ابنَ رَنظَ املتوكل ى أنَّوَرْويُ -

 ،ْنبَرقَ ؟ فقال: بلنسَيْوالُ  نسَالَ  ا، أومَإليك: هُ ه: مَن أََحبُّ عِيُّ شَبتَ  لِمَ، وقد عَ كِّْيتِالسِّ

. وكان سَاطٍ يف بِ تًا يِّمَ لَمِ: حُيْلَ. وقِبعد يومٍ  ، فماتَ ْطنَهُا بَوْه من األتراك، فداسُسَرَر حَفأمَ

ان ذلك ، وكَوْرِهِمن فَ اتَمَفَ سَلُّوْهُ ، فَ هُوا لسانَلُّتَ سْأن يَّ  رَهُمْأمَ املتوكل بأنَّ  يْلَ، وقِ صْب نَ يف املتوكل

 .هـ244 سنة بجَ رَ هْرِس من شَاخلامِ يف

 َأقْ َواُل اْلُعَلَماِء ِفْيهِ  1.2
 . رِبًَة قَطُّت خَيْكِّ البن السِّ رَفْنَاال: ما عَقَو ْعَلبَثَ عن مَرى أبو عُوَرَ -

 . نافعة صحيحة  تُبُهُ وكُ ،رَّاءِالفَو ،ةَبيْدَأبي عُ و ،معيِّاألصْ ى عنوَورَ -

  .شَيَّعُيف النحو، وكان يتَ  يكن له نفاذ  مل  :لبثعْ قال -

د، سَعلى الَ  وْلِيْقَ مَلَ، فحََهيْتُهُمة املتوكل، فنَنادَ رني يعقوب يف مُ شاوَ د:بَيْد بن عُ أمحَ وقال -

  مْ يَنْتَهِ.ولَ

 . عْر  جَيِّد ت شِكِّيْ والبن السِّ  غَةِ،ى يف اللُّ مُنْتَهَ وقيل: كان إليه الْ -

 . كِّيْتِ السِّ ن ابنِ ة مِ غَباللُّ مَلَأعْ ابن األعرابي بعد أحد  مْ َيكُنْه لَأنَّ مَعُوْاب: أجْقال ثعلَ  -

 . بال كتابٍ " ُخطبة بِب الكاتِدَ"أ ، وكتابُةٍبَُخطْلَا بِ " كتاب لْمَنْطِقِا الحُ "إصْ  قيل: كتابُ -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/244%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ة. وكان غَني يف اللُّ نِ املؤمِ أمريُ اديبَعدي بن زيد العِ :ْولُيقُ بًاثعلَ  مِعْتُسَ :يادبن زِ هْلِ أبو سَ قال -

 يف اللغة كور  شْمَ  نفيس  املنطق" كتاب  : "إصالحُقلتُ ،كِّْيتِالسِّ ابنُ ها من ذلك فييقول: قريبً

.  
 فاته ؤلَّ مُ  1.3
، اددَاألضْ، وَتلََف مَْعنَاهُه واخْظُ فْلَ فَقَما اتَّ، واظاأللفَ، ومَْنطِقِاح الْلَإصْظ، ولفااأل بُيْ ذِهْتَ -

 .ان عشرين كتابًمِ  و حْنَ صانيفِ ن التَّوله مِ ، لْمَمْدُوْدُور واصُقْمَالْ، وثمُؤَنَّر والْمَذَكَّالْو

 
 اظ(اْللفَ  )كتابُ  ابلكتابِ  يفُ عرِ التَّ  1.4
 اعًبْ ، تَسْقٍ مُعْجَمِيٍّ يف نَ نَّفٍ لَُغوِيٍّ جَمَعَ مُفْرَدَاتِ الْعَرَبِيَّةِصَمُ إزاءَ كَ إليك أنَّ وِْحيْان يُوَنْهذا العُ  -

ه ونَ مُضْمَ أنَّ يْدَ م. بَهم من األمَب وغريِرَى العَدَم األلفاظ، لَيف معاجِنا دْعهِة، كما وتيَّالصَّ نْيَةِ للبِ

ل مثِّنيف، يُصْمن التَّرَاز  آخَرُ فيه هو طِ تَرَاهُما سَ ، ألنَّ هْنِإىل الذِّبَادَرَ ما تَ لِفُ اخَيُ القيقيَّ

 . مَيْدَانِيف ذلك الْ نصٍّ قَ ثَاريخ، وأوْم املعاني" يف التَّف من "معاجِرِم ما عُدَأقْ

الح ه "إصْيف كتابِ لِحِفْظِ جُمْهُوِْر أَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ، لطةًضابِ  قاييسَمَ كِّْيتِالسِّ ابنُ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ فَ -

ث اللغوي ه إىل اإلرْجَّوَان، تَ يَالبَ ةِيحَ صِدات فَمُفْرَالْ هبا أداءُ حُّصِاليت يَ سَخَ الْمَعَايِيَْر " ورَمَنْطِقِالْ

له  ، واختارَه ذلك اإلرثَط أمامَسَ د بَ". فقَه "األلفاظَفُصنِّع فيها مُ، يضَوضوعيةٍمَ من زاويةٍ

ن ها ما كان مِ نْ مِّ لٍّض يف كُرَالعرب، ثم عَ حياةَ مْأُل ة اليت تَالعامَّ وعاتُوضُمَه الْمُظِنتْتَ اتوزيعً

ياه جاعة واملِ ق والشَّب والتفرُّصْ نى واخلِ، كالغِدةٍحدَّ مُ عناوينٍ  بارات، حتتَاأللفاظ والعِ 

 البيان.  غِمن أبلَ صوصٍوضيح واالستدالل، بنُ فسري والتَّ ياب... مع التَّعوات والثِّ والدَّ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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بائل القَ إلينا عن أبناءِ نَقَلَالعرب، فَ ث اللغوي، يف حياةِحْ البَ ادُوَّه رُفَيلة ما خلَّصِحَ مَعَوهبذا جَ -

، فكان واإلمتاعَ رةَ بْواخلِ ر املعرفةَ سِّ يَ، يُ دقيقٍ وتنسيقٍ قةٍ ثَّوَمُ  بأسانيدٍ اسائغً  الم زادًجاالت العِورِ

م املفردات فوا من معاجِوه فيما صنَّفُقدير واإلجالل، ووظَّبالتَّ نيعَبية هذا الصَّالعرَ لماءُل عُ بِّقَأن تُ

شاهري مَ وقفُيال. وكذلك كان مَلألجْ اهًوجِّومُ ادًورائِ ادًهذا رافِ نَاواملعاني، وصار كتابُ 

 وتعليقاتٍ واشٍ، يف حَادًونقْ اوتوجيهً وتنميةً افسريًناية، تَخ "األلفاظ" بالعِسَوا نُقَّلماء، إذ تلَالعُ

 . بيانٍ ةَقَّودِ قٍ فُأُ ةَعَى وسِنًه غِتْ، زادَوافرةٍ

منها  ل يف كل بابٍمن مائة ومخسني بابًا، وتناوَ ه هذا يف أكثرَكتابَ يْتكِّ ابن السِّ عَلَوقد جَ -

 . رََجاتِهِ هذا املعنى ودَ والِ أحْ مِْيعِعبري عن جَيف التَّ  عْمَلُ ستَاليت تُ  رًا األلفاظَ ى من املعاني ذاكِمعنً

 عنويةً، فهناك أبوابُالم ماديةً ومَالكَ  أغراضِ  مَّ ه أهَكتابِ ل يف أبوابِأن يتناوَ  ل املصنفُ وقد حاوَ  -

فات وغري أولئك من الصِّ زَالِامة والَ مَن والدَّسْوالُ صْرِوالقَ وْلِ على الطُّ ةِاأللفاظ الدالَّ

 ة.ميَّسْاجلِ

 رِهِ والشَّ حُمُقِ والْ قْلِ والعَ جُبْنِ جاعة والْكاء والشَّوالذَّ بْرِ ب والكِضَوالغَ حِّ هناك أبواًبا للشُّ كما أنَّ -

 .لُقِيَّةِفات اخلُها من الصِّهَوما أشبَ مْعِ والطَّ ذْبِوالكِ

واج وما إىل ذلك ق والزَّماع والتفرُّر واالجتِفَوالسَّمَرَضِ ش والْطْوالعَ  جُْوعِبالْ صِلُتتَّ وهناك أبواب   -

 . إِنْسَانِيَّةٍ وأحوالٍ  من أفعالٍ

دٍ رَمن ليٍل وهنارٍ ومشسٍ ومياٍه وأزمنةٍ وبَ  ِصلُ بِمَظَاهِرِ الطَّبِْيعَةِتتَّ كثرية  وهناك أيضًا أبواب  -

 .رٍّوحَ
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راب عام وشَالح وطَ لي وسِ وحُ يَابٍ من ثِ  رِهِ ظاهِومَ سَانِنْوائج اإلحَ ل بِصِرى تتَّأخْ وأبواب  -

املعاجم اليت بْلََغ مَ  يث األبوابِ ه هذا من حَبكتابِ بْلُغْ السكيت مل يَ ، إن ابنَ عَمْ.....نَيَةٍوآنِ

 ترتيبٍ نَ وْع دُابِتَ لها تُعَ قيًا بل جَنطِنيفًا مَ صْ الكتاب تَ أبوابَ صَنِّفْه مل يُ ، كما أنَّبَعْدُ فيما تُؤَلَّفُسَ

م بتأليف معاجِ  ضيَ مْهذا أن يَّ فِهِصنَّيف مُ قد استطاعَ  ه على كل حالٍ ، ولكنَّهةٍوجَّكرة مُأو فِ

 .مَامِ إىل األَ كبريةً  طْوًَة املعاني خُ 
 

 لِْلَهَمَداين ِ  اْللفاظ الكتابية -2
هو مُخْتَارَات  من الِعبَارات والْجَُمل  ذانيِّمَة لعبد الرمحن بن عيسى الَالكتابيَّ األلفاظِ كتابُ -

 .  4الْمُرتادِفة اليت ُتؤدِّي ذاتَ املعنى بألفاظٍ ُمختلفةٍ ومُتعدِّدة
 ف )اهلمذاين( ؤل ِ مُ التعريف ابلْ  2.1
 أديب  ،م(939-هـ320 )ت: ذانيُّمَاد الَأبو السن عبد الرمحن بن عيسى بن محَّ هو  -

عبد الرمحن بن عيسى  ولُ صُأُ عُْودُتَ ، اسيِّر العبَّصْالعَ يف عاشَ  ،وي حْونَ وي  غَولُ  وشاعر  وكاتب  

 .سٍفارِ يف دانمَهَ إىل مدينة

بن عبد العزيز بن أبي  كْرٍبَ ىدَائل لَ سَللرَّ ابًكاتِ لَ، وعمَمَنِهِحو يف زَنَّ ة والغَة اللُّن أئمَّمِ وكانَ -

 . فاتهِإىل وَ هِ يْدَلَ لُ مَيعْ لَّد، وظَلْمُعْتَضِالفة اان يف خِ مَذَهَ ايلُّ، وهو وَفلَدَ

                                                           

کاور رتمادافت اک اابعرات  ہی : مُختلفةٍ ومُتعدِّدةعنى بألفاظٍهو مُخْتَارَات  من العِبَارات والْجُمَل الُْمرتادِفة اليت تُؤدِّي ذاتَ امل - 4  ،ہع ےہومجم ی 

کااافلظ ںیم وج فلتخم اور دعتمد   It is a selection of expressions and synonyms that) ےہ۔ اتیرسااجنم د ینعم یہ ی 

perform the same meaning in different and multiple words..)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
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 كثرَ أ غةٍلُ لِمِ اكعَ هَرَ ة، واشتَغَزير يف اللُّه الغمِلْإىل جانب عِلًّا مُقِ ارًاني شاعِمَذَكان عبد الرمحن الَ -

بد الرمحن ع مَّرَ"، عَةتابيَّالكِ لفاظِاأل" كِتَابِهِوص بِخُصُالْ جْهِر على وَهَ، واشتَ اأديبً نِهِمن كوْ

 .هـ327 نَةِيف سَ ، وُتوفِِّيَاويلًطَ ارًعُمْ المذانيُّ
 هفاتُ ؤلَّ مُ  2.2
 :مُؤَلَّفَاتُ التَّالِيَةُإليه الْ َسبُ تُنْ -

 ."ةالكتابيَّ األلفاظُ "و "حَْمانالرَّدِ عبْ ألفاظُ" كذلك نَْونُ، ُيعَ(ْطبُْوع مَ" )اظاأللفَ كتابُ" -1

 (. ُطوْط خْمَ" )فْوُ الرَّاحِ مِْن ُمخْتَارِ الصِّحَاحِصَ" -2

 ة(اظ الكتابيَّ تاب )اْللفَ عريف ابلكِ التَّ  2.3
، 5يهاتِ بِشْف والتَّ ادُرَيف التَّ ةٍ ويَّغَلُ ريةٍ خِها، وذَاليبِ، وأسَيْرِهَاابِ ، وتعَ الْعَرَبِيَّةِيف ألفاظِ بَْحثُ يَ  كتاب  -

اء اإلنشََملِيَّةَ عَ لُهِّسَ يُ ي عِوْوضُمَ م جَعْ، ومُ 6وأمثالٍ  ولغةٍ ، وإنشاءٍبٍأدَ ، وهو كتابُنُوْنِ الْقَوْلِوفُ

: هُفُؤلِّل مُوْيقُ ،هايْ فِ َتبُ كْوعات اليت يُوضُمَابري يف الْعَوالتَّ مُفْرَدَاتِ ار الْيَيف اختِ البليغِ  الكتابيِّ 

 عيدةِين البَواوِائل والدَّسَكتاب الرَّ ا من ألفاظِ ات أجناسًبَقَيف كتابي هذا جلميع الطِّ مَعْتُ "جَ

 ."طَابَةِاخلَ  لِب وأهَْتاالكِ بِذاهِ اس ... على مَبَلتِ واال بَاهِتِ من اإلشْ

                                                           

کا :ويَّةٍ يف التَّرَادُف والتَّشْبِيهاتِيَبْحَثُ يف ألفاظِ الْعَرَبِيَِّة، وتعَابِْيرِهَا، وأسَاليبِها، وذَخِريةٍ لُغَكتاب   - 5 ، اافلظےک  یبرع اتکب سج ںیم یسیا ی 

کاک ااہیبشتت رتمادافت اور ریبعتات، ااسبیل،   ,A book that discusses Arabic words) ےہ۔ ہذریخ اسلین ی 

expressions, methods, and a linguistic repertoire of synonyms and similes.) 

 ,It is a book of literature) ،اتکب ےہ ، زببان اور احمورات یکادب، قیلخت ہی :وهو كتابُ أدَبٍ، وإنشاٍء ولغةٍ وأمثالٍ - 6

creation, language and proverbs.) 
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ة رَكَل حَراحِمَ نْمِ الثانيةَ حلةَرْمَهذه الْ سَابِقِهِكَ يُمَثِّلُ خمتصر  ني لطيف مَعَاالْ تُبِ من كُ وهو كتاب  -

 ه إىل أبوابٍابن السكيت يف تقسيم كتابِ ْذوَحَ المذانيُّ ذَام املعاني. وقد حَمعاجِ تأليفِ 

 بةً تقارِمُ تكاد تكونُ  يْنِوعات يف الكتابَ وضُمَ، والْمَعَانِيْى من الْعنًمَ منها بِ كلٌّ َيخْتَصُّ د دَالعَ كثريةِ

باملفردات  عْنَمل يَ ذانيَّمَالَ أنَّ يْنِبني الكتابَ  الرئيسيُّ قُوالفارِ ض،رَ د والغَدَ من حيث العَ

ُجلَّ  ، فقد اختار7َباراته يف الرتاكيب والعِ مُّ، بل كان هَكِّيْتِالسِّ  ابنُ  لَها كما فعَواستقصائِ

 . ةٍعَبارِ وازدواجاتٍ ميلةٍجَ باراتٍمن عِ مَشُْهوْرِيْنَ اب الْتَّالم الكُعلى أقْ  مَّا يَرِدُ مادَّةِ كتابِه مِ

 اتٍ تارَخْهم من مُناعتِون إليه يف صِتاجُحْهم مبا يَ وتزويدُ  ئِيْنَاشِالنَّ تَّابِالكُ  ةُدمَمن ذلك خِ تُهُ وغايَ -

ه تابية" إذ أنَّاظ الكِ: "األلفَالكتابِ وانُنْ نا كان عُن هُومِ  8الكالم، م أغراضِظَعْ بِمُل صِتتَّ دةٍجيِّ

 م.هِوإليْ ابِ تَّن الكُمِ

  

                                                           

: والعِبارات ها كما فعَلَ ابنُ السِّكِّيِْت، بل كان َهمُّه يف الرتاكيبالكتاَبيْنِ أنَّ الََمذانيَّ مل َيعْنَ باملفردات واستقصائِوالفارِقُ الرئيسيُّ بني  - 7

رق  یداینب دوونں بتک ےک امنیب

 

کک اسیجب ا، انبوک وحمر ںیہن  شیتفت ےن اافلظ اور ان یک ےہ ہک ادمحلاین ہیف
س
ل
کی کہک انب ا

 

 شیوشت یک ساھت، ہکلب ا ےن ایک ت

 The main difference between the two books is that al-Hamdani did not) ۔یھت ںیم الترمابکت اور ایخ

concern himself with vocabulary and their investigation, as did Ibn al-Sikkit. Rather, his 

concern was in the compositions and expressions..) 

:  الكالمِصناعتِهم من مُخْتارَاتٍ جيِّدةٍ تتَّصِل بِمُعْظَم أغراضِ وغايَُتهُ من ذلك خِدمَةُ الكُتَّابِ النَّاشِئِْينَ وتزويدُهم مبا يَحْتاجُون إليه يف - 8

ا ےہ اور اںیھن اس اک دصقم ارھبےت وہےئ وفنصمں یک اس ںیم

 

 رکب

 

دم

 

روہ رقت وج رضورت ےہ ںیم  نفان ےک خ ےک وحاےل ےس اقمدص  ےک رتشیب ی 

 Its purpose in that is to serve emerging writers and provide them) ۔ رضورت وک وپرا رکیت ےہاےھچ ااختنب یک

with what they need in their art of good choices related to most of the purposes of speech.) 



148 
 

 ِن َجْعَفرِلُقَداَمَة بْ  ر اْللفاظاْللفاظ أو جواهِ  كتابُ    -3

 .9ة"تابي  ه "األلفاظ الك  كتاب    ذاني م  ال   ف  أن أل   ْعد  ه هذا ب   دامة كتاب  ق   ف  أل   -
 التعريف ابملؤلف )ُقدامة بن َجْعَفَر( 3.1
ددامة بن ز  بن ق   ْعف ر  ة بن ج  دام  ج  ق  ر  هو أبو الف   - م ل  رانًيا وأسْ صْ ، كان ن  غداديي الب   َي 

ب ر  ضْ حاء الذين ي  ص  غاء الف  ل  الب    ْي  شاه  ن م  م   اسي، وكان  هلل العب  ب   م ْكت ف يعلى يد الْ 
لم ان يف ع  ن  إليهم بلب    ار  ش  ة الذين ي  ف  الس  ن الف  ، وم  الغةالب   يف م ث ل  الْ  مْ ب   
، ديعالب   ْلم  ع   ثباح  م   ْيس  أتس   م ْعت  ز   ابن الْ  ْعد  ب    ت ْكم ل  وقد اسْ  .ْلس ف ة  والف   م ْنط ق  الْ 

ه  ن ْ  ديد  ، وت ْ ال م ه  ع  م   يح  ض  وْ ، وت   و ائ ه  ل ل  وح     .ج 
ى تَّ ومَ ريايفعيد السَّأبي سَ رَةاظَنَمُ تَقْ وَ اتر بن الزيَّ فَعْن جَ ل بضْالفَ زيرس الوَلِجْر مَضَحَ -

 ْعَلبَ ثَ اس، وأبا العبَّ(هـ285)ت: مُبَرِّدالْ اسأبا العبَّ سَجالَ  .هـ320 سنة مَنْطِقِيِّالْ

 عن أشياء.  عَْلبًال ثَ ، وسأَ(هـ 291:ت)

 رِ شِ تُ مْ. لَبَقَتَهُمْ وطَ (هـ 275:ت) يَّرِكَّعيد السُّوأبا سَ ،(هـ 276:ت) ْيبَةَتَقُ ابنَ  ركما عاصَ -

 . لْمُطِيْعِ بِاهللِ ا امِ يف أيَّ هـ 337عامَ بغدادَ يف وُفِّيَتُ وعنه.  لْمَذ العِأخَ نْومَ  هِيذِإىل تالمِ ادرُصَمَالْ
 ه فاتُ ؤلَّ مُ  3.2
كتاب ، ور األلفاظاهِوَكتاب جَ، وةَتابَة الكِاعَنَكتاب صِ، واجرَاخلَ كتابُ ، وقْدِ الشِّعْرِنَ كتابُ -

 . اربَ يف األخْ رِ الرَّبِيْعِهْزَكتاب ، ودانلْكتاب البُ، واسةيَالسِّ

                                                           

 ہیےن  ہما" ےنھکل ےک دعب دقاالافلظ ااتکلۃیباتکب " ینپا ےک ادمحلاین :عْدَ أن ألَّفَ الَمَذانيُّ كتابَه "األلفاظ الكِتابيَّةألَّفَ ُقدامة كتاَبه هذا بَ  - 9

 -Qudamah wrote this book after Al-Hamzani wrote his book “Al-Ahfaaz Al) اتکب یھکل

Kitabia” .) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/320_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/291_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/276_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/275_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/337_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9_%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8&action=edit&redlink=1
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 التعريف ابلكتاب )اْللفاظ أو جواهر اْللفاظ(  3.3

 ذانيِّ مَالَ كتابَ أنَّ ظْهَرُ ة"، ويَ تابيَّه "األلفاظ الكِ كتابَ مذانيُّف الَألَّ أنْ  عْدَ ه هذا بَة كتابَدامَقُ فَألَّ -

 غايةَ  ح  ه هذا واضِوعُلُ. وو10ُديعع بالبَ وْ لُالوُ دامة شديدُ قُ قدامة كثريًا، ذلك أنَّ  ْينِيف عَ رْقَ مل يَ

ة ظيَّ فْ نات اللَّحسِّ مُمن الْ كبريٍ  ددٍعَ  كْرِفيه بذِ نِيَ د الشعر" الذي عُه املشهور"نقْوح يف كتابِضُالوُ

 . ذْكُرْهَا قَبْلَُه َأحَد اليت مل يَ مَعْنَوِيَّةِ والْ

 األديب بتأليفِ مَةِدْالكاتب، وخِ ثَقَافَةِبِ مامِعلى االهتِه بُفيه صاحِ رَصَاأللفاظ حَ رُاهِوجوَ -

اد . وقد أفَِبيْنَتأدِّمُاب والْبَالشَّ سِوْفُبية يف نُالعرَ بِّ حُ ثِّ، وبَ ناه العامِّ مَعْ الكتب يف األدب بِ

 الكلماتِ سُْوقَى أن يَّليهم، فرأَعَ قَ، وأراد أن يتفوَّمَجَالِيف هذا الْ قِيْهِسابِ اتِفَؤلَّة من مُدامَقُ

ب يف ناسُص فيها على التَّرِحْ، يَ 11بليغةٍ ، وصورةٍقشيبٍ يف ثوبٍ فة، ولكنْرتادِمُالْ باراتِوالعِ

ا مالً جَ ْكسُِبهَايَ مِمَّاالبديعية؛ لْمُحَسِّنَاتِ اة ااعَ رَلى مُاء، وعَ نَن والبِزْس، أو يف الوَرَواجلَ فْظِاللَّ

 . مْعِيف السَّ ذوبةًوعُفْظِ يف اللَّ

الذي  هْجِر األلفاظ( إىل النَّة )جواهِمَقدِّيف مُ يْنَ يُِشيْرُحِ فْظِيِّق اللَّ على التأنُّ رْصَهُحِ لْحَظُونَ -

، لِفَةٍؤتَ مُ  ةٍفقَتَّمُ عانٍ لى مَعَ لُّ ، تدُ فةٍختلِمُ لى ألفاظٍعَ  شْتَمِلُ يَ  : "هذا كتاب يَقُوْلُفيه فَ  تَهَجَهُانْ
                                                           

ا ےہ ہک ادمحلاین اسیا :ة شديدُ الوُُلوْع بالبَديعمل يَرْقَ يف َعْينِ قدامة كثريًا، ذلك أنَّ قُداموَيظْهَرُ أنَّ كتابَ الَمَذانيِّ  - 10

 

اتکب دقاہم  یک ولعمم وہب

-It appears that the book of Al)  ںیہتہب وشنیقملعِ دبعی ےک دقاہم  ہکن، ویکب ایئرک  ںیہن رطح ےس رھگ ایھچ رظن ںیم یک

Hamdani did not fall much in the eyes of Qudamah, because Qadamah has a great affection 

for the badi.) 

ن ابعرات وک ایبرتمادف اافلظ اور وہ ہک  اھکیاس ےن د :ليغةٍبفرأَى أن يَّسُوْقَ الكلماتِ والعِباراتِ الُْمرتادِفة، ولكنْ يف ثوبٍ قشيٍب، وصورةٍ  - 11

ک، اور ادمعہ ابلس ںیم ، نکیلرکے  He saw that he marketed synonymous words and) البیغ ادناز ںیم۔ ی 

expressions, but in a fine dress, and an eloquent image.) 
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ه وْجُ الوُ سبةِاِنَتَ ني، مُمَبَاوالْ بة األوزانِتقارِ، مُْكنُوْنَةٍمَ ةٍ عَسجَّمُ  وفٍرُحُ، بِ ونةٍوضُمَ  وأبوابٍ

ب، طَااخلَ ذاهبُ ع هبا مَسِمني. وتتَّ توسِّمُر الْائِصَبَ وقُ رُرين، وتَاظِالنَّ ق أبصارَنِوْ، تُمَعَانِيِّوالْ

 مَّ د، وضَ الفاسِ لَحَ: أصْقِيْلَ، فَكتابٍ ف لأللفاظ غريُ تاب... وقد أُلِّ الكِ ةُالغَمعها بَ نْفَسُِح ويَ

د، انِالعَ دَ د، وسدَّف الشارِد، وألَّالفاسِ حَ لَ: أصْيْلَقِ وْ ْلم. ولَا الكَوأسَ لَمُ،الثَّ دَّ ، وسَشْرُالنَّ

قَاَمةِ ي استِفِ انَلكَ - َجعَ شَارِدُهُ، ورَدُهُفاسِ لُحَ : صَيْلَاألوَد، أو قِ مَ، وقوَّ سَدَا فَ مَ لحَوأصْ

 ".َنافِي الْمَْعنَى والسَّجْعِظ، وتَفْاللَّبَاُينِ تَ  نْمِ  وَض  عِ الْوَزْنِ واتِّسَاقِ السَّجْعِ 

ي: لا. وهِ لًامثِّومُ حًاة، شارِالغَالبَ نَ أحسَ  نْدَهُ عِ تُعَدُّ ْوعًا بَلَاغِيًّا نَ شَرَعَ  أربعةَ  سُوْقُ يَ مَّثُ -

، كُْس اللَّفْظِ وعَ قَاُق لَفْظٍ مِْن لَفْظٍ،واشتِ دَاُل الْوَزْنِ،، واعتِالْبَِناءِ اقُ سَ واتِّ جْعُ، والسَّ رْصِيْعُالتَّ

ْيصُ ، وتلخِقْسِيْمِة التَّحَّ، وصِ الْمُقَابَلَةِ بِمَعَانٍ ُمتَعَادِلَةٍ، وتصحيحُ وْفِيْرُ تَمَامِ الْأَقْسَامِ ، وتَعَارَةواالستِ

 عاني. ْمثِيُْل الْمَق، وتَواحِداف اللَّ، وإرْ لَةِقابِمُتَعاني الْالْمَكَافُُؤ ، وتَغَةِبالَمُلْاف، واصَاألوْ

هَمَ وأسْ عِلِْم الْبَِديْعِلِ حَمَّسَ و مَْن تَ وهُ  ،منهسَْتغْرَبُ ج، الذي ال يُهْ ذا النَّهَ هِ يف كتابِ لْتَِزُم قَدَامَة  ويَ -

ة دامَ قُيْهَا فِ  لَجَا، عاثنني وسبعني بابًوا على ثالمثائةِ الكتابُ لُريف به. يشتمِعْه والتَّضيحِوْيف تَ 

 . وْضُوعاتٍُ خْتَلِفةًمَ

سيم، قْة بالتَّامَدَوَعْيَ قُ نْفِيْ ه، وإن كان هذا ال يَناوين أبوابِعَ ضَعَوَ  ضْل ،الكتاب فَلِمُحَقِّقِ  انوكَ -

ذه ن هِمْضِتَضَمَّنُ . وتَ كَلِمَاِتهَا ِعبَارَاتِهِرْبِطُ َبيْنَ ى الذي يَْعنَللمَ فْقًا، وِه يف زُمَرٍكتابِةَ ه مادَّوإيرادَ

و ه ، وهُي إطارِدُوُْر فِدا يَواحِعًْنى منها مَ لٌّ كُضُمُّ ا، يَوعًوضُوسبعة وأربعني مَ َلاثُمِائَةِ ثَ األبوابِ

 .قُوْل  الدِّلَاليَّة والْمَجَاالتالُ -اآلن –عليه  طْلَقُ ما يُ 
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األلفاظ( حتت القول الداللية، واجملاالت التالية: السجايا وتندرج معظم أبواب )جواهر  -

والطبائع، السلوكيات، العواطف واالنفعاالت، العيوب والنقائص، الصحة واملرض، السـيات، 

الصفات املعنوية، املدح والوصف، الظواهر الطبيعية واألزمنة، العلم واملعرفة، القرب والقرابة، 

صل هبا، املصائب وما يتصل هبا، الروحانيات، الدعاء، األلوان، الفقر والغنى، الرب وما يت

األمثال، السري والركة، األصوات، الظهور واخلفاء. وترتكز بنية الكتاب من اجلانب الصريف 

 .على أسس ثالثة تندرج أبوابه حتتها، هي: األمساء، واملصادر، والصفات أو النعوت

لعناوين التالية: أمساء األكل، تسمية الرضع وأمساء فمن األبواب اليت خصصها لألمساء جند ا -

 أكل اليوان، أمساء الراية، أمساء الضحك، أمساء الطريق وصفاته، أمساء املطر وأنواعه. 

 قُّل، الدَّحوُّ ء والتَّدْر، البَيل، األمْأجِ : التَّمِنْهَار فَدِيَغُ الْمَصَاصِْينُهَا ناوِحْمُِل عَاليت تَ ا األبوابُ أمَّ -

 كُّ ، الشَّمْتُوالصَّ وْتُكُة، السُّيَّشِال الغَ وَام، زَمَوالتَّ يادةُة، الزِّفَشارَمُد والْرصَّس، التَّرَالَو

 ْيبُ ، العَوُْد والرُُّجوعُمني، العَخْوالتَّ نِّالظَّ ةُرة، إصابَجاهَمُر والْحة باألمْصارَمُاب، الْواالرتيَ

اس، مَوالشَّ ودُ دُ، اللَّْبهَامُهُواستِ رُ األمْ ل، التباسُمَافأة يف العَكَمُشاية، الْاء والوَرَراف، اإلغْحِواالنْ

، ْطلَبِ ح يف املَاج، النَّضْلِن اهلل والفَمِ مِنَّةُة واإلنابة، الْباجلادَّ ْمسَاكاء، االستِيح واإلحيَلوِالتَّ

داية واإلرشاد، لة، الِفْم والغَوْالنَّ ، أْرِذ بالثَّواألخْ ه، االنتقامُ ر وتصويبُظـَع، النَّاالنتظار والتوقُّ

ر، على األمْ  مُوَافَقَةُر، الْعلى األمْ مُوَاظَبَةُ ، الْقَلُ الْوَطْأَةِوح، ثِضُة، الوُ لة والعطيَّة، الصِّعَوادَمُالْ

 .يَمُُّن والْفَأْلُه، التَّدُيء وتعوُّ بالشَّ لُوْعُالوُ
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ان منها كَ مَا، كَمَْعنَِويَّةُوالْحِِسيَّةُ الْ فاتُان منها الصِّ: فكََنتْايَوت فقد تبَ عُوالنُّ فَاتِالصّ ا أبوابُ أمَّ -

 . خْتَصُّ بَِغيْرِ الْعَاقِلِ، وما يَ خيُصُّ الَْعاقِلَمنها ما َ انَ، وكَْلبِيَّة سَ خْرَىوأُة  إجيابيَّ فات صِ

 لى أنَّعَ  صَفَةٍ عَامَّةٍ مِمَّا يَدُلُّ امة بِدَيف كتاب قُ يْبِاكِرَوالتَّبَاَراتِ العِ  سْبَةِنِ  ح زيادةُن الواضِومِ -

فة؛ ختلِمُاني الْمَعَفة يف الْرتادِمُبارات البليغة الْف العِرصْ ر، وأنه يتغيّنده أكربُعِ ينَّالفَ هَدَفَالْ

 ب. اة األدَ دَوشُمُتَأدِّبيَْن دة الْاعَسَمُلِ

إىل  نْتَمِيْاليت تَلْسِلَةِ الْمُؤَلَّفَاتِ يف سِ  طَِبيْعِيَّة لَقَة حَ ة، وكيف جاءَدامَقُ كتابِ ةَد أمهيَّؤكِّذا يُ وهَ -

َرضٍ آخَرَ فَنِي  ، وغَقْدِيْمِهَا لِغَرَضٍ تَْعلِيْمِيٍّ عامٍّ، وتَمَجَالُ جَمْعِ الثَّرْوَةِ اللُّغَِويَّةِ، وهو فْسِهِال نَمَجَالْ

 خاص . 

 ْصرَ مِي بِجِ انْاخلَ طَْبعَةِىل يف مَوْ ه األُتُعَ طبْ ، وكانتْميدالدين عبد الَ يُحْمُ حممد  الكتابَ قَحقَّ -

 خَْتلِفُ تَا لَ بْعَة ، طَم1985 ، عامََبيْرُوتة بِلميَّالعِ تُبِ الكُ دارُ رَتْدَوقد أصْ. م1932 عام

 ىل(! وْة األُعَبْ: )الطَّبارةَعِ حْمِلُ ل يَاخِن الدَّمِلْحَُظ أَنَّ غِلَاَفهَا ابقة، ويُعة السَّبْعن الطَّ 

لى عَ  عَرْضِهَابِ  نْهَامِ  وْثَقَتَأن اسْ عْدَ، بَحيحةًصَ الكتابِ ماتِلِ كََبتَ ه أثْأنَّ رَ الْمُحَقِّقُوقد ذكَ -

 ُيسَهِّلَالكتاب لِ عَنْوَن أبوابَ هدامة بأنقُ مَلَعَ تَكْمَلَ، ثم اسْكْلِبالشَّ ها بَطَم اللغوية، وضَ املعاجِ

الكتاب،  ةِا يف تيسري مادَّكبريً ْهدًاجُ ذَلَبَ مَحَقِّقَأن الْ إليها. وال شكَّ الل عليها واإلشارةَدْاالستِ

 .اءرَّا إىل القُبِهَوتقريْ

-  
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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 ِللث ََّعاَلِبْ  اللغة ْقهُ فِ   -4
 َوجِّهُيُ يْتِ كِّ ابن السِّ تَابِكِبأنه كَ 12بَقَتْهُب املعاني اليت سَتُ من كُ اللغة" أيضًا من كثريٍ قْهُ"فِ مْتَازُويَ -

يف سبيل حتديد  سْعَهُ وُ بْذُلُ ، وبأنه يَ مُنْتَقَاةِاكيب الْرَال إىل التَّمُفْرََدة الْ األلفاظِ  ه إىل إيرادِ نايتَعِ

 وق.رُا بينها من فُمَ دلوالت هذه األلفاظ وبيانِمَ
 التعريف ابملؤلف )الثعالب(  4.1
م( 1038-هـ 429)ت:  ريُّوْابُ سَ يْعاليب النِّهو أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثَّ -

 َلعَوضَ ،ورابُ يْسَنِ اش يفعَ يح صِفَ عربي   أديب  ه، مانِباء زَدَأُ هَرِ ن أشْمِ  دُّعَ، ويُ 

 َيعِ . ومن أذْ اتلَحَطَصْمُمات والْلِملعاني الكَ ْبيَانِهِوتِ صْرِهِيف حَ تَازَمْ او ،واألدب وحْ النَّ يف

 صالةً  خْبَةًفيه نُ مَعَره، وجَصْعَ شُعَرَاءِخ فيه لِر" الذي أرَّهْ"يتيمة الدَّ ا كتابُيْتًه صَتصانيفِ

ور صُنْأبو مَ بَ قِّلُل. والتداوُ كثريُ مَعْرُوْف  فَ بية"رَالعَ رُّة وسِغَاللُّ قْهُه "فِا كتابُهم، وأمَّمن أشعارِ

 .هاعَْملُويَ بعالِالثَّ وْدَ لُجُ  يْطُخِ اءً يَه كان فرَّاليب ألن والدَعَبالثَّ
 ِعلُمه  4.2
 ز  ب   ان ي  ن الب   ا م  ظ  ح   ت   وْ ور، وأ  اب  ْيس  ن   ظ  اف  ب    ع ر ف  ، ف   ْفظ  ال   كثي    ية  عاليب واع  كان الث   -

ا م  يْ ف   قةً ي، ث  و  رْ ما ي   يْ ف   ةً ج  بنيسابور ح   اش  ه، وع  مان  ز   ظاح  ب    ب  ق   ل  ه، ف   ان  ر  فيه أق ْ 
إليه بون ر  ضْ ون، ي  د  د إليه القاص  ص  ق  ه، ف   ن   ا يف ف   ليعً ، ض  ْلم ه  ا يف ع  نً ك ي ْ ، م  ث  د   ي   

 .م ث ل  الْ  ْي  ه يف اآلفاق س  ر  كْ ذ   ار  أن س   ْعد  ، ب   لب  ال   آبط  
 

                                                           

کاللک "ہقف :ويَمْتَازُ "فِْقُه اللغة" أيضًا من كثريٍ من كُتُب املعاني اليت سَبَقَْتهُ - 12

 

ة

 

 The) ں ےہ،ںیم یھب امنب ااتکوبں  یک دعتمد اعمینذگہتش " غ

jurisprudence of the language is also distinguished from many of the books of meanings 

that preceded it.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/429_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/429_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
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 أقْ َواُل الُعَلَماِء عنه 4.3
 رَةِ:ائِالسَّ ْيفِالِ وَالتَّ ب وأصحابُاألدَ المُ أعْ عَتَهُ ِبهَاا نَجُمَلً َناهُ فُطِ تَقْنَ -

 سَ أْم، رَظْر والنَّ ثْالنَّ أشتاتِ عَالعلم، وجامِ لَعَاتِ ي تَ راعِ ِتهِيف وقْ كانَ" :امسَّابن بَ قال -

ب، ارِمَغَق والْارِشَمَيف الْ لَعَْت دَوَاِويُْنهُ، طَ حُكِْم أَقْرَانِهِبِ لْمُصَنِّفِيْنَ مانه، وايف زَ لِّفِيْنَؤَمُالْ

 د  حَ وْفَِيهَاتَسْن أن يَّ مِ رُ، وأكثَعطالِمَ هَرُع، وأبْواضِر مَهَأشْ هُب، وتآليفُاهِيَم يف الغَجْوع النَّلُطُ

 ".ف صْأو رَ م ظْ ها نَوقَ قُحُ يَفِ وْ، أو يُف صْأو وَ

، ْثلَهُمِ ُيوْنُالعُ رَور، مل تَهُقاب والدُّاألحْ دةُبْ، وزُيْسَابُورنِ ظُجاحِ  وَهُ" :يرْزِالباخَ الوقَ -

وهو  رُ تَسْ، وكيف يُلسانٍ ُكلِّبِ  حْمَدُيُ  مُزْنُ الْ وَوهُ  ْنكَرُيُْيفَ ه، وكَلَضْفَ األعيانُ  كَرَتْوال أنْ

 ."كُلِّ مَكَانٍبِ خْفَىمس ال تَ الشَّ

 ". 13ةإىل الغايَ ه األدبية كثرية ه، وتصانيفُظ زمانِجباحِ لَقَّبُ كان يُ" :فْدِيُّالصَّ وقال -

نصور عبد امللك بن حممد بن ا أبو مَ وأمَّ" :"اباأللبَ زْهَةِ نُ"يف  األنباري ابنُ  وقال -

 ". اا بليغًا، فصيحًلًا فاضِيب فإنه كان أديبًعالَإمساعيل الثَّ 

ِتنَا إىل وقْ ِعيْشُوأبو منصور هذا يَ" :"اآلداب هْرِزَ" يف كتابه ريصْإبراهيم الَ وقال -

ب، واألدَ لْمِيف العِ فات صنَّ، وله مُ هُوحدَ سيج  ، ونَصْرِهِعَ ريعُ ، وقَرِهِهْدَ دُ رِيْهذا، وهو فَ

 ". بتَ ى الرُّلَله بأعْشْهَدُ نَ

                                                           

ا اھت ، اور اس یک اجظحاک  اےنپ زامےن اںیہن :كان يُلَقَّبُ جباحِظ زمانِه، وتصانيُفه األدبية كثرية  إىل الغايَة - 13

 

 زب ادہ تہبدعتاد اصتفین یک  ادیب اہک اجب

 .(.He was called Al-Jahiz of his time, and his literary classifications are very numerous) ۔ےہ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 التعريف ابلكتاب )فقه اللغة( 4.4
ي معليل، واألصْاخلَ  أئمة اللغة أمثالِ ُتبِمن كُ -مَتِهِ دِّقَر يف مُذكَ َماكَ –ه كتابِ ةَيب مادَّعالَى الثَّقَاستَ -

ل مَيْر بن شُضْرابي والنَّوابن األعْ َبيْدَةَد وأبي عُيْء وأبي زَرَّاائي والفَسَيباني والكِالشَّ  مْروٍوأبي عَ

 عًا وافيًا.جُهْدٍ طويٍل جامِ عْدَبَ  هُهم، فجاء كتابُوغريِ  هريِّواألزْ  الَوَيْهوابن خَ دُرَيْدوابن 

ى عنًل مَ منها يتناوَ إىل ثالثني بابًا كبريًا، وكلٌّقَسَّم  ، فهو م14ُهترتيبِ ُحسْنِ لًا بِاللغة" أوَّ قْهُ"فِ مْتَازُويَ -

ن لًّا مِ كُ جْمَعُيَ  ،ول الصغريةصُمن الفُ ددٍإىل عَ دَوْرِهِبِ م قسَّمُ بابٍ من املعاني األساسية، وكلُّ

 د عليه البابَ قَوع املعنى األصلي الذي عَرُمن فُ رْعٍ بري عن فَعْالتَّ  لة يفستعمَمُ األلفاظ الْ

 ثالثةً  هذا البابُ  مُّضُكاياهتا، ويَوحِ  ه األصواتُوضوعُلًا مَثَشرون من الكتاب مَالعِ .فالبابُلَّهُكُ

 وات. ن من األصْعيَّ مُ ْوعٍبري عن نَعْ منها على األلفاظ املستعملة يف التَّ كلٌّ  ْنطَوِيًْلا يَصْوعشرين فَ

 َوجِّهُ يُ ْيتِ كِّابن السِّ  تَابِ كِبأنه كَ بَقَتْهُ ب املعاني اليت سَتُمن كُ اللغة" أيضًا من كثريٍ قْهُ"فِ مْتَازُ ويَ -

يف سبيل حتديد  سْعَهُ وُ بْذُلُ ، وبأنه يَ مُنْتَقَاةِاكيب الْرَال إىل التَّمُفْرََدة الْ األلفاظِ  ه إىل إيرادِ نايتَعِ

 وق.رُا بينها من فُمَ هذه األلفاظ وبيانِ دلوالتمَ

ام مَتَ العربية غةِاللُّ قْهَفِ هَقِفَ نْإال عمَّ رَدُصْكن أن يَّمْني ال يُمِالثَّ هذا الكتابِ  مِْثلِيف  وال شكَّ -

من  يف كثريٍ  العربيةُ به اللغةُ مْتَازُ رنا على ما تَ هِظْيُ  ثالثةٍ هَةٍ، وهو من جِ ثُّلٍمَ تَ لَها أكمَلَمثَّه وتَقْالفِ

، تلك مَفَاهِيْمِ الْمُتَقَارِبَةِقيقة بني الْق الدَّوْرُظة للفُالحَح ومُالواضِ يْرِبِ عْعلى التَّ رَةٍدْاملعاني من قُ

                                                           

ادنا" اہغلل ہقف" :ويَمْتَازُ "فِقُْه اللغة" أوَّلًا بِحُسْنِ ترتيِبه - 14
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 is ” Fiqhullah“The) ےس اتممز ےہر ی

first and foremost distinguished by its good arrangement.) 
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 عنها. بِيْرِ عْالتَّ  وْنَدُ رةًى حائِرَخْاألُ اللغاتُ ِقفُا تَمَّ وق اليت كثريًارُالفُ

د رَيْ دُ عن أمثال ابن رُمَّتِهَاولًا بِصُفُ قَلَنَ ، فقدصُنْعِ الثَّعَالَِبيْمن  جُمْلَِتهِفقه اللغة يف  وليس كتابُ -

 زِْيدُويب، ويَبْتيب والتَّ رْالتَّضْلُ فَرابي، ولكن له اني، وابن األعْجَرْمي وأبي السن اجلُزَارْوَواخلَ

هو ، وهِإال يف كتابِ ر لا أثَ يْقَومل يَ ،تْضاعَل عنها قِاليت نُ َمصَادِرَالْ نا أنَّظْ إذا الحَ لُهذا الفضْ

 . ةَلصحَّا بَأو قارَ رُهَاأكثَ صَحَّفَ  َهاانِّظَعلى مَ ارَضَهَأنه عَ يْرِهِعن غَ نْقُُلهَااليت يَ صُوْلِيف الفُ ذْكُرُيَ

 ظنُّ؛ حبيث يُ 15واهدالٍ من الشَّه، وأنه خَعِوْضُويف مَ  ر تصَخْه مُفقه اللغة أنَّ  على كتابِ ظُحَلَاويُ -

يد املعاني اليت رََمى دِحْلتَ  ثْرِر والنَّعْمن الشِّ األمثالَ بَاه، ولو أنه ضرَوَم فيه هَكَحَ فَؤلِّمُالْ أنَّ

، مَلُّهَا النَّفْسُ ال تَتْعًَة مُ كانَ ، ولَغَةٍ ولُ بٍ أدَ كتابَ رُفَح ذلك السَّبَها يف كتابه ألصْإىل حتديدِ 

 .عابريرات املعاني واأللفاظ والتَّ تطوُّ رْسِدَاسًا لِوأسَ

  

                                                           

 ےہ ہک وہ اےنپ یئگ ببات ونٹ یک ہیےس قلعتم   اہغللہقف: اهدويُلَاحَظُ على كتابِ فقه اللغة أنَّه مُخْتصَر  يف مَوْضُوِعه، وأنه خَالٍ من الشَّو - 15

 It should be noted on the book on  Fiqullah that it is brief in) ےہوشادہ ےس اخیل ہک  ہیرصتخم ےہ، اور  ونعان ںیم

its topic, and that it is devoid of evidence.) 
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 ي ِ سِ لُ ة اْلندَ دَ يْ ِلبن سِ  صُ خصَّ مُ الْ  -5
 . 16ةُ بيَّرَالعَ ةُ بَتَكْمَه الْفُرِعْاني تَ للمعَ مٍعجَم مُخَص هو أضْخصَّمُالْ -
 يدة(التعريف ابملؤلف )ابن سِ  5.1
ة )يف سيَّرْمبُد ِلِللغة وآداهبا، وُايف  ة، إمام دَيْبن إمساعيل املعروف بابن سِ يُّلن عَ سَهو أبو الَ  -

نَْظمِ بِ  َغلَريرًا، واشتَـ، كان ضَهـ458نة هبا سَ فِّيَوُفتُ  "،دانية"ل إىل قَاألندلس(، وانتَ رْقِشَ

 ها.داتِ رَفْة ومُغَاللُّ يف آدابِ  بَغَري، ونَد العامِجاهِري أبي اجليش مُع لألمِطَدةً، وانقَمُالشِّعْرِ 
 اء عليهلمَ العُ  ثناءُ  5.2
ا، قد يْرًرِلى أنه كان ضَعَ هُمَالَ ظ  بية، حافِة والعرَغَيف اللُّ إمام ه: "ديْعن ابن سِ يُّديْمَالُ قال -

 ".ف وتصرُّ ظٌّ ر حَعْلشِّوعًا، وله مع ذلك يف امُيف ذلك جُ عَمجَ

 لُوْمِ العُ  أربابِ نْ مِ  هُأنَّ لِمَ املُحْكَم عَ تَابِ كِ ةِ بَطْلى خُ عَ فَ ومن وقَ: "ةبَهْي شُقاضِ ابنُ  نْهُ عَ الَ وقَ -

 ".يْنَاالبن سِ  فاءالشِّ ابِتَلكِ ة بَ طْخُ  نَوْكُ أن تَ صْلُحُة إمنا تَغَيف اللُّ كتابٍ ةَ بَطْخُ بَة، وكتَ العقليَّ
 ( ُمَخصَّصعريف ابلكتاب )الْ التَّ  5.3
 أُلِّفَ قَْبَلهُ ا مَ لَّكُمُؤَلِّفُ فيه الْ رَ، نثَعْرِفُهُ الْمَكْتَبَةُ الْعَرَبِيَّةُم للمعاني تَجَعْم مُ خَو أضْهُ مُخَصَّصالْ -

 ،تبويبًا 17ة اليت بني أيدينادميَاملعاني القَ كُُتبِ  سَنُ أحْ وَ هُ ُمخَصَّصالْ م، ولعلَّعاجِمن رسائل ومَ 

رائز، االنسان، الغَ لْقَل: خَثْمِ تُِب الْمُسْهِبَةِ تَحْمِلُ عَنَاوِْينَن الكُمِ  دٍ دَإىل عَ مُعْجَمُ مُقَسَّم فهذا الْ

                                                           

ص  :الْمُخصَّص هو أضْخَم مُعجٍَم للمعَاني َتعْرُِفه الَْمكْتَبَةُ العَرَبيَّةُ  - 16

ص

 

خ
م
ل

رںیم اعمین یک بتک اخہن  یبرعا

 

Al-) تغل ےہ یسب ےس یب

Mukhassas is the largest dictionary of meanings known by the Arabic library.) 

ا: لعلَّ الْمُخَصَّص هَُو أحْسَُن كُتُبِ املعاني القَدميَة اليت بني أيدينا - 17
 

دش ا ی 
م
 Perhaps) ۔اتکب ےہ نیرتہب یک اعمین میدقرے اسےنم ہی ہ

the book is the best book of ancient meanings that we have..)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 م......اخل، وكلُّنَل، الغَ الح، اخليل، اإلبِ، السِّ لْمََنازِلاض، ارَعام، األمْاس، الطَّبَالنساء، اللِّ 

 ريقةُ، وهذه الطَّرُوْعٍمن فُ مَعْنَى الْأَصْلِيُّل الْتمِحْا يَ مَ  ددِبعَ إىل أبوابٍسَّمُ قَيُ بِ تُه الكُ ذِن هَمِ ابٍتَكِ

 زايا الكتاب أخريًا كثرةُكاًما، ومن مَإحْ ها أكثرُ"، إال أنَّقْهِ اللُّغَةِيف "فِ هُ عاليب قبلَالثَّ  ريقةِطَبِ  يهة بِشَ

ؤَكِّدُ َمعْنَى الْأَلْفَاظِ فِيْ نَفْسِ ا يُمَّ ةً، مِعر القديم خاصَّمن الشِّ  مُخَْتارَةِواهد الْا فيه من الشَّمَ

 .ثانيةٍ هةٍ عمالا من جِستِة اه على طريقَعُلِطْ ، ويُهَةٍجِ  نْمِالْمَرَاجِعِ 

وس مثل القامُبْرَى م األلفاظ الكُ اجِمعَكُوُْن بِمَزَايَا ما يَ بَهُ ي أشْهِ  دَدْنَاهَااليت عَ لْمَزَايَاذه اهَ -

شَْغلُهَا تَمَكَانَةِ الَّتِيْ الْ مثلَ لَْمعَانِيْم ابني معاجِ ْشغَلُيَ لْمَخَصَّصَأن ا اج، وال شكَّان والتَّواللسَ

 الكتب الكبرية بني معاجم األلفاظ.هذه 

 مُرَاِجعِ على الْ ِجبُ فيَ ،منها هذه الكتب واالستفادةِرَاجَعَةِ مُ يف طريقةِلِمَةً ول كَأن نقُ قِيَ عََليْنَابَ -

 كتابٍ لكلِّ  ، إذ أنَّ 18هاسِدئيًا على فهارِبْد مُمِأن يعتَ رْنَاَهااليت ذكَ تُِب الْمَعَانِيْ يف كُ والباحثِ

هُمُّهُ، ث على املوضوع الذي يَ الباحِثَرَ ى عَ، حتَّهُه وفصولُبُد فيه أبواعدَّسًا تَهْرِمن هذه الكتب فَ

من  زءٍ جُ عن اسمِ  حْثَ نا البَ دُ، فإذا أراد أحَيِْر الْمُرَادِعبِأو التَّ  ظِ فْإىل اللَّ صِلَ ل عليه أن يَّهَّسَ

 ُثْورِ ب يف العُغِ ن"، وإذا رَْنسَااإلِ قِ لْ"خَ ع إىل كتابرجِأن ي هِعِسْنساني كان يف وُم اإلسْزاء اجلِأجْ

 د  فإنه واجِ  ،ميمةميدة أو الذَّمن األخالق الَ قٍلُري عن خُعبِيف التَّ  مُسْتَعَْملَةِعلى األلفاظ الْ

 .وَالِيْكَ كذا دَ" وهَ رَائِز"كتاب الغَ صُوْلِ يف فُ تَغَاهُ بْمُ
                                                           

رہ ےنیل: د مُْبدئيًا على فهارِسِهافيَجِبُ على اْلمُرَاجِعِ والباحثِ يف كُتُبِ الْمَعَانِيْ اليت ذكَرْنَاهَا أن يعتَمِ - 18
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ار ےہ ان وک ادتبایئ نج اک مہ ےن ذرک ایک اتکوبں ںیم یک

 

ا  ہیوطر رپ ان ےک اش

 

 So the reviewer and researcher) ےئہ۔اچرپ ااصحنر رکب

in the books of meanings that we have mentioned must initially rely on their index. .) 
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 التَّوضيح واْلالصة -6
 ، كالتايل: معاجِمِ الْمَعَانِيْوْل حَ تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحْدة، وِهيَ الَوحْدَةُ الثَّالثة 

 نصٍّ  قَثَاريخ، وأوْم املعاني" يف التَّف من "معاجِرِم ما عُدَل أقْمثِّيُ البْنِ السِّكِّْيتِ،  األلفاظ كتابُ -
، دةٍ حدَّمُ  عناوينٍ بارات، حتتَن األلفاظ والعِما كان مِ ها نْمِّ لٍّض يف كُ رَعَف. َميْدَانِيف ذلك الْ
بائل القَ إلينا عن أبناءِ نَقَلَالعرب، فَ ث اللغوي، يف حياةِحْ البَ ادُوَّه رُفَيلة ما خلَّصِحَ مَعَوهبذا جَ

، اإلمتاعَو رةَبْواخلِ  ر املعرفةَسِّيَ، يُدقيقٍ وتنسيقٍ قةٍثَّوَمُ بأسانيدٍ اسائغً الم زادًجاالت العِ ورِ
إن ابنَ السكيت مل َيبْلُْغ بكتابِه هذا من يال. لألجْ اهًوجِّومُ  ادًورائِ  ادًهذا رافِ نَاوصار كتابُ

حَيث األبواِب مَْبلََغ املعاجم اليت سَتُؤَلَُّف فيما بَعْدُ، كما أنَّه مل يُصَنِّْف أبواَب الكتاب تَصْنيًفا 
ترتيٍب أو فِكرة ُموجَّهةٍ، ولكنَّه على كل حالٍ قد استطاعَ يف مَنطِقيًا بل َجعَلها تَُتابِع دُوَْن 

 مُصنَّفِهِ هذا أن يَّمْضيَ بتأليف معاجِم املعاني خُْطوَةً  كبريةً إىل األََمامِ.

كتابُ األلفاظِ الكتابيَّة للهَمَذانيِّ، هو ُمخْتَارَات  من العَِبارات والْجُمَل الْمُرتادِفة اليت ُتؤدِّي ذاَت  -
يف  البليغِ الكتابيِّ اءاإلنشَمَلِيَّةَ عَ لُهِّسَ يُ ي عِوْوضُمَ  م جَعْمُعنى بألفاظٍ مُختلفةٍ ومُتعدِّدة، وهوامل

وهو كتاب  من كُُتبِ الْمَعَاني لطيف   ،هايْ فِ تَبُ كْ وعات اليت يُوضُمَابري يف الْ عَوالتَّمُفْرَدَاتِ ار الْيَاختِ
الْمَْرحلةَ الثانيةَ مِنْ مَراحِل حَرَكَة تأليفِ معاجِم املعاني. وغايَتُهُ من خمتصر  يُمَثِّلُ َكسَابِقِهِ هذه 

ذلك خِدمَُة الكُتَّابِ النَّاشِِئيْنَ وتزويُدهم مبا يَْحتاجُون إليه يف صِناعتِهم من ُمخْتارَاتٍ جيِّدةٍ 
الِكتابية" إذ أنَّه ِمن  تتَّصِل بُِمعْظَم أغراِض الكالم، وِمن هُنا كان ُعنْواُن الكتاِب: "األلفَاظ

 الكُتَّابِ وإليْهِم.

الكاتب،  ثَقَافَةِبِ مامِ على االهتِفيه صاحِبُه  رَصَحَ األلفاظ أو جواهر األلفاظ لقدامة،كِتَابُ  -
اب بَ الشَّ سِوْفُبية يف نُالعرَ بِّحُ ثِّ، وبَ ناه العامِّمَعْالكتب يف األدب بِ األديب بتأليفِ  مَةِدْوخِ
ليهم، عَ  قَ ، وأراد أن يتفوََّمجَالِيف هذا الْ قِيْهِسابِ اتِفَؤلَّة من مُدامَاد قُ. وقد أفَبِيْنَ تأدِّمُوالْ
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ص رِ حْ، يَبليغةٍ ، وصورةٍقشيبٍ يف ثوبٍ فة، ولكنْرتادِمُالْ باراتِوالعِ  الكلماتِ سُوْقَى أن يَّفرأَ
لْمَُحسِّنَاتِ اة ااعَرَلى مُاء، وعَنَ والبِن زْس، أو يف الوَرَواجلَ فْظِب يف اللَّناسُفيها على التَّ 
 . مْعِيف السَّ ذوبةًوعُفْظِ ا يف اللَّمالًجَ ْكسِبَُهايَ مِمَّاالبديعية؛ 

ْ، فاست  ق ى الث عال يب ماد ة  كتاب ه من ك ت ب  أئمة اللغة أمثال   - كتاب فقه اللغة ل لث  ع ال يب 
والك س ائي والف ر اء وغي ه م، فجاء كتاب ه  ب  ْعد  اخل ليل، واألْصمعي وأيب ع ْمرٍو الش يبان 

ْت از  "ف ْقه  اللغة" أو ًًل ب  ْسن  ترتيب ه، فهو م ق س م  إىل ثالثني  ج ْهٍد طويٍل جام ًعا وافًيا، وَي 
ْت از  "ف ْقه  اللغة" أيًضا من  بًب كبيًا، وكلٌّ منها يتناو ل م عًًن من املعان األساسية، وَي 

ه  ع نايت ه إىل إيراد  كث ك  ْيت  ي  و ج   ب  ق ْته  أبنه ك ك ت اب  ابن الس   ٍي من ك ت ب املعان اليت س 
ت  ق اة ، وأبنه ي  ْبذ ل  و ْسع ه  يف سبيل تديد  األلفاظ  اْلم ْفر د ة ًل إىل الَّت  اكيب اْلم ن ْ

ه، وأنه ع  ْوض و يف م   ر  تص  م ْ م دلوًلت هذه األلفاظ وبيان  م ا بينها من ف  ر وق، وهو 
 .واهداٍل من الش  خ  

الْمُخَصَّص هُو أضْخَم وأحَْسنُ كُُتبِ املعاني القَدميَة اليت بني أيدينا تبويبًا، وطَريقتُهُ شَِبيهة   -
بِطَريقةِ الثَّعاليب قبلَهُ يف "فِقْهِ اللُّغَةِ"، إال أنَّها أكثرُ إْحكامًا، وفِيْهِ كثرُة مَا فيه من الشَّواهد 

عُه الْمُخْتَارَةِ من الشِّعر القديم خاصَّةً، مِمَّا يُؤَكِّدُ مَْعنَى الْأَلْفَاظِ ِفيْ نَفْسِ الْمَرَاجِعِ مِنْ جِهَةٍ، وُيطْلِ 
على طريقَة استِعمالا من جِهٍة ثانيةٍ، وهو أشْبَهُ ما َيكُوْنُ بِمََزايَا معَاجِم األلفاظ الُكبْرَى مثل 

اج، وال شكَّ أن الْمَخَصََّص َيشْغَُل بني معاجِم الْمَعَانِْي مثلَ الْمََكانَةِ الَِّتيْ القامُوس واللسَان والتَّ
 تَشَْغلُهَا هذه الكتب الكبرية بني معاجم األلفاظ.
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 دريباتشة والتَّ ناقَ مُ الْ  -7
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ الْألْفَاظِ، والتَّعْرِيَْف بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ السِّكِّيْتِ.   -1
 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ الْأَلْفَاظِ الْكِتَاِبيَّةِ، والتَّعْرِْيفَ بْالْمُؤَلِِّف الْهَمَذَانِيِّ. -2
 رِّ.   اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْأَلْفَاظِ أَْو جَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ، وَالتَّعِْرْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ قَدَامَةَ بِْن جَعْفَ -3
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ فِقْهِ اللُّغَةِ، والتَّعْرِيَْف بِالْمُؤَلِّفِ الثَّعَالَِبيْ. -4
 ْيفَ ِبكِتَابِ الْمَُخصَّصِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِِّف ابِْن سِيْدَةَ.  قَدِِّم التَّعْرِ -5

 املصادر واملراجع-8
  ،م.1978الْعَصْرُ الْجَاِهلِيُّ: شَوِْقي ضَْيف، دَارُ الْمَعَارِفِ، مِصْر 
 َِّتبَةُ الْخَانِجِيِّ، الْقَاهِرَةُ، مِصْر، َمكْ : ِحلْمِيْ خَلِْيل،الْعَرَبِيِّ مُقَدِّمَة لِدِرَاسَةِ التُّرَاثِ الْمُعْجَِمي

 م.1997
  .مَصَادِرُ اللُّغَِة فِي الْمَْكتَبَةِ الْعَرَبِيَّةِ: عَبُْد اللَِّطيْف الصُّوْفِيُّ، دَارُ الْهُدَى، الْجَزَائِر 
 َ1اِدر أَحْمَد، دَارُ الشُّرُوْقِ، طالنَّوَادِرُ فِي اللُّغَةِ: أَبُو زَيْدٍ الْأَنَْصارِيُّ، تَحْقِيْقُ مُحَمَّد عَبُْد الْق ،

 م. 1981بَيْرُوْت، 
  َارِ الْمَدْخَلُ إِلَى مَصَادِِر اللُّغَِة الْعَرَِبيَّةِ: األُسْتَاُذ الدُّكْتُوْر َسعِيْد َحسَن بُحِيْرِيّ، مُؤَسَّسَةُ الْمُخْت

 م. 2008، 2لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيْعِ، الْقَاهِرَةُ، ط
 ِالْقَاهِرَةُ، 3طالدُّكْتُْور رَمَضان عَبْدُ التَّوَاب، مَكَْتبَةُ الْخَانِجِيْ، قْهِ اللُّغَةِ: فُصُوْل  فِيْ ف ،

 م.1994
 ،اللُّغَةُ وَمََعاجِمُهَا فِي الْمَكَْتبَةِ اْلعَرَبِيَّةِ: الدُّكْتُوْر عَبَْد اللَِّطيِْف الصُّوْفِيُّ، دَارُ طالس، دَِمشْق 

 م.1986
  ُالْمُفَصَّلُ فِي اللُّغَةِ وَالْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَاُر الْمُعْجَم

 م.1987، 1الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، َبيْرُوْت، ط
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 م. 1956بِيِّ، الْقَاهِرَةُ، دَارُ الْكَِتابِ الَْعرَ ،الْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ، َنشْأَتُُه وَتطَوُّرُهُ: حَُسيْن نَصَّار 
  ،م.1978الْفَهْرِسْتُ: ابْنُ النَِّديْم، تَحْقِيْق مُصْطَفَى الْسُِّويْقِيُّ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت 
 ِةِ والنَّشْرِ والتَّوْزِيْع.إِسْمَاعِيْل، دَارُ النَّهْضَةِ الَْعرَبِيَّةِ لِلطَّبَاعَ الْمَصَادِرُ اللُّغَوِيَّةُ وَالَْأدَبِيَّةُ: عِزُّ الدِّيْن  
  .مَصَادِرُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: عُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّرُوْقِ اْلعَرَبِيّ، َبْيرُوت، لَبْنَان 
 الَْبحِْث الْعِلْمِيِّ، الْمَصَادِرُ الْأَدَبِيَّةُ واللُّغَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبُْد الْمَالِكِ، وِزَارَةُ الْتَّعْلِيْمِ الَْعالِيْ و

 الْمَرْكَزُ الْجَامِعَتِيُّ، نُوُْر الْبَِشيْرِ، الْبِيْضُ، اْلجَزَائِر.
 ْم بن وَفَيَاتُ الَْأعْيَاِن وأَنْبَاُء أَبْنَاِء الزََّمان: ابُْن َخلِّكَان، أَبُو الَْعبَّاسِ َأحْمَد بْن ُمحَمَّد بن إِبْرَاهِي

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَارُ الْكُُتبِ اْلعِلْمِيَّةِ، َبيْرُوت، لَبْنَان. 
 ْم. 2004، 15طَفَى الشَّكْعَة، دَارُ الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، طمَنَاهِجُ التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الُعلَمَاءِ الَْعرَبِ: مُص 
 ِْسمُ السَّنَدُ الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِرُ اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبنُ عِْيسَى، ق

 دَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِر.اللُّغَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآ
  ،م.2002الْأَعْلَامُ: َخيْرُ الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَارُ الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَيْرُوت 
 ُوْزآبَادِيُّ، تَحْقِيْقُ ُمحَمَّد الْمِصْرِيُّ، الْبُلْغَةُ فِيْ تَرَاجِمِ أَئِمَّةِ النَّحْوِ واللُّغَةِ: ُمحَمَّد ْبنُ يَعْقُوْب الْفِيْر

 هـ.1407، الْكُِويْت، 1جَمْعِيَّةُ ِإحْيَاءِ التُّرَاثِ الْإِْسلَامِيِّ، ط
 ِامَرَائِيُّ، كَمَالُ الدِّيْنِ الْأَْنبَارِيُّ، تَحْقِيْقُ إِبْرَاهِيْم السَّ  نُزْهَةُ الْأَلِبَّاءِ فِيْ َطبَقَاتِ الْأُدَبَاء: أُبُو الْبَرَكَات

 م. 1985، 3مَكْتَبَةُ الْمََنارِ، الزَّرْقَاءُ، الْأُرْدُن، ط
  ،ُّم.1988سِيَرُ أَعَْلامِ النُّبَلَاءِ: اَبُو َعبْدِ اهلل شَمْسُ الدِّيْن ُمحَمَّد ْبن َأحْمَد بن ُعثْمَان الذَّهِْبي 
 َدَارُ النَّْهضَةِ لِلطَّبَاعَِة والنَّشِْر وَالتَّوْزِيْعِ، لِْيل، دِرَاسَات  فِي اللُّغَةِ والْمَعَاجِمِ: الدُّكْتُوْر حِلْمِي خ

 .م1998، 1ط
  ِعِمَادَُة الصَّاعِدِيُّ، بنْ فَرَّاج تَدَاخُلُ الْأَصُوْلِ اللُّغَِويَّةِ وَأُثَرُهُ فِيْ بِنَاءِ الْمُعْجَمِ: الدُّكْتُوْر عَبْدُ الرَّزَّاق

 ...الْإِسْلَاِميَّةُ بِالْمَدِيْنَِة الْمُنَوَّرَةِ، الْمَمِْلكَةُ اْلعَرَبِيَّةُ الْسُُّعوِْديَّةُ الْبَحِْث الْعِلْمِيِّ،اْلجَامِعَةُ 
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 ُ الرَّاِبَعةُ  ُ الَوْحَدة

)Unit th4(  

 
 
 ُ

 ِديْ ثَة ُ الَُْ ُ م ُ اجُ عَُ مُ الُْ                            
(Modern Mictionaries) 

 

 

 

 

 

 عبداجملید بغدادی .د :مجع و ترتیب

 فَخَر مُعِني .د املراجع:

 ُ
 ُ  
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ُ اْلم ْحتَ َوََيتُ  ُ فَ ْهِرس 
ُ ُ التََّسْلس ل  الصَّْفَحة ُ ُ اْلَمْوض ْوَعات 

ُ اْلَوْحَدةُِ    166ُ تَ َعار ف 

ُ اْلَوْحَدةُِ    166ُ َأْهَداف 

ْيط ُ اْلم ِحْيِطُ لِِبْطِرسُ اْلب ْسَتاِنيُ   .1  167ُ ُمِ 

 167 التَّعْرِيُْف بْالْمُؤَلِّفِ )ِبطْرِس الْبُْسَتانِيِّ( 1.1

 168 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )ُمحِيْطِ الْمُِحيْطِ( 1.2

 170 الليَغِةُ واْْلَْعََلِمُ لِل وْيسُ َمْعل ْوفاْلم ْنِجد ُ ِفُ   .2

 170 التَّعْرِيُْف بْالْمُؤَلِّفِ )لويس معلوف( 2.1

 172 آثَارُهُ 2.2

 172 التَّعْرِيُْف بْالْكِتَاِب )الْمُنْجِدِ( 2.3

 173 الْقَائِمُوْنَ عَلَى َتحْرِيْرِ ِقسْمِ اللُّغَةِ 2.4

 173 َتحْرِيْرِ ِقسْمِ الْأَْعَلامِ الْقَائِمُوْنَ عَلَى  2.5

 173 طَبَاعَتُُه وَنَشْرُهُ  2.6

 173ُ مَجْمُوْعَاٌت مُخْتَصَرَةٌ  2.7

 174 رُدُوْدُ الْفِعِْل َعلَى الْمُْنجِدِ  2.8

 174 الْمُحْتَوَى 2.9
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 175 تَرْتِْيبُ الْمُْعجَمِ 2.10

 176 اْلم ْعَجم ُ اْلَوِسْيط ُ   .3

 176 بِالْكِتَاِب )الْمُعْجَُم الَْوسِيْطُ(التَّعْرِيُْف  3.1

 178 الْمَنْهَجُ 3.2

 179 الت َّْوِضْيحُ واْْل َلَصة ُ   .4

 181 اْلم َناَقَشة ُ َوالتَّْدرِيْ َبات  .5

 181ُ اْلَمَصاِدر ُ َواْلَمَراِجع ُ   .6

 

 

 

 

 

 

 

 ُ  
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ُ اْلَوْحَدةُِ   تَ َعار ف 
 َحسْبَما َيِليْ: الْمَعَاجِِم الْحَدِْيثَةِ سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ مُحِيِْط الْمُحِيْطِ، والتَّعْرِْيفُ بِالْمُؤَلِّفِ ِبطِْرسْ الْبُسْتَانِيِّ.   -1

س التَّعْرِْيفُ الشَّامُِل بِالْمُنْجِِد فِي اللُّغَِة والْأَعَْلامِ، والتَّعِْريُْف بْاْلمُؤَلِّفِ لوي -2

 مَعْلُوْفِ.

 التَّعْرِْيفُ بُِمعْجَمِ اْلوَسْيْط وَمَنْهِجِِه.  -3

ُ اْلَوْحَدةُِ ُ َأْهَداف ُ 

 لطَّالِِب أَنْ:يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 فِ ِبطْرِسْ الْبُْستَانِيِّ.  يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ مُِحيْطِ الْمُحِيْطِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِّ  -1

يَْعلَمَ التَّعْرِيَْف الشَّامِلَ بِالُْمْنجِدِ فِي اللُّغَةِ والْأَعَْلامِ، والتَّعِْرْيفَ بْالْمُؤَلِّفِ لويس  -2

 مَعْلُوْفِ.

 يُّدْرَكَ التَّعِْريَْف بِمُعْجَِم الَْوسْيْط وَمَْنهِجِهِ.  -3
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، خْتَصَرٍطَِريْقٍ مُبِ حَدِْيثِ ر الْصْيف العَ نِّفَْت صُ  اليتِة ثَيْ دِحَم الْاجِ َمعَإىل الْ يْرَشِ ن نُّأَ فُْوتُنَاوال يَ -

 :الِيْكالتَّ يَ وهِ

ُ ْيط ُ اْلم ِحْيِطُ لِِبْطِرسُ اْلب ْسَتاِنُِ ُم ُِ ُ -1
 طْرِسبِ  لُْجهْدِذا اام هبَ. وقَدَايَةِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ َعشَرَيف بِ سُْوعِيُّوْنَاليَتَجَهُ أنْ مٍجَعْمُ  لُو أوَّ هُ -

مَعَاجِِم الْ نَمِ 1ةرَبِيَّة العَلُّغَلِ  لٌطوَّمُ وسٌامُ قَو وهُ  .انيمَثْالعُمَجِيْديِّ ام الْسَعليه الوِ الَونَ .يسْتَانالبُ

مَعَاجِِم يف الْ رَدَما وَ مَلَشَ ْيثُحَ رَبِيَّةِة العَغَلُّلِ ل طوَّمُ ريٌّصْعَ وسٌقامُ، وبيةالعرَ والْقَوَامِيْسِ

 لًاصْأ ودة  جُوْ مَ يْرُ ي غَي هِتِالَّ لْمَوادِّ الْحَدِْيثَةِ الدَِّخيْلَةِ والْمُعْرََبةِلِ كثرية   يادات  زِ افَضَأو ،الْقَدِيْمَةِ

 دِْيثَةِ. ور احلَصُالعُ بناءُأ حْتَاُجهَاويَ ،مُعْجَمَاِت الْقَدِيْمَةِيف الْ

 (طِْرس البُستَانِيِّ)بِ ابْلم َؤلِِفُ يفُ عرُِ التَُّ ُ 1.1

يف "اللدِّبِّيَّة" شَأَ ونَ وُلَدَم(، 1883-هـ1300)ت:  بْدِاهللِ الْبُسْتَانِيُّبن عَ طْرِس بِنْ بُولِسْهو بِ  -

، 2وْنَانِيَّةِ واليُ بْرِيَّةِة والعِنيَّيْاتِ ة واللَّواإليطاليَّيانية رْالسُّ اتِغَاللُّ رَسَ، دَبْنَانيف لَ وْفِى الشُّرَقُ نْمِ

 ة، ولهُ نِْينَ، واجلَنَّةان، واجلَنَة، واجلِوريَّسُ فِيْرُ ف هي: نَحُصُ عَبَ أرْ تانيِّسْم البُيْلِه سَابنِ عْ مَ شَأَنْأَ

 .3مِصْبَاح، والْلِيُّونف، وتاريخ نابْرَةُ الْمَعَارِ: دائِلَّفَاتِؤَمُمن الْ

 ُ
                                                           

s an extended dictionary of the Arabic It i) ،تغل ےہ وعیسایک  زب ان یک رعیب ہی: وُهو قَامُوٌس مُطوٌَّل لِلُّغَة العَرَِبيَّة - 1

language .) 

اینویاور  ، ربعاین، الینیطی، ااطولبکایناوہنں ےن رس :نَانِيَّةِ دَرَسَ اللُّغَاتِ السُّرْيانية واإليطاليَّة واللَّاتِْينيَّة والعِبِْريَِّة واليُوْ - 2

 

 He) ںیھکیس۔ونں زب ا ب

studied the Syriac, Italian, Latin, Hebrew, and Greek languages.) 

 .2/58األعالم،  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ُ (ْيِطُ اْلم ِحْيطالتعريفُ ابلكتابُ )ُم ُِ ُ 1.2
وس القامُ ا يفى مَلَعَ  حْتَوِيْ ، يَ تانيِّسْالبُ ِبطْرِس لِ يُّوْنَوعِسُ اليَ فَهُألَّ ،معجَمُ لَ أوَّ  عَدُّ مُِحيْطُ الْمُِحيْطِيُ -

 اتِبارَف على عِؤلِّلْمُظ ا. وقد حافَكثرية  لى زيادات ، وعَ يْرُوْزآبَادِيِّالفِ لـ مُحِيْطِالْ

يف  صَرَّفَوتَ ذََف أُخْرَى،وحَ ،أشياءً ادَ ، ثم زَمن األلفاظِ الكثريِ  ريِ فْسِي يف تَزآبادِوْرُيْالفِ

 . صْدَرِ بَْعضِ زِيَادَاتِهِى مَلَعَ  بَّهَنَ دْ . وق4َورٍأمُ

لى عَ  تَوِيْ حْيَ مُؤَلَّفُ ذا الْان هَكَ مَا: "ولِوْلِهِقَبِ" لْمُحِيْطِا يطُ حِه "مُكتابِ سميةَ تَ  لِّفُهُؤَمُ لَلَّعَ  ذَاولِ -

 لِّ ى كُلَ، وعَغَةِاللُّ فْرَدَاتِمُ نْمِ ةِرَبِيَّللعَ وسٍقامُ  رُهَو أشْيط الفريوزآبادي" الذي هُحِا يف "مُ مَ

 اَحاتِِطلَمن اصِ كُلِّ مَُطالِعٍلِ نْهُ مِ دَّا ال بُ، وعلى مَتُِب الْقَوْمِيف كَ  َليْهَاعَ ثَرْنَاعَ كثرية  يادات زِ

 ".مُحِيْطِالْ  يطَحِ مُ سَمَّيْنَاهُ  نُوْنِ والفُ لُوْمِ العُ

لية ملتزمًا الرتتيب األصْ  هَافِوْرُب حُ سَحَ  اظِ األلفَ ى ترتيبِ لَ عَ  وْمُ م يقُمُعْجَهذا الْ وترتيبُ -

 ة".اغَلَالبَ  اسِيف "أسَ مَخْشَرِيُّالزَّ عَلَ ، كما ف5َوَالُِثهَافثَ وَانِيْهَاف فثَ وْرُل احلُاهلجائي ألوائِ

                                                           

 فنصم :م زَادَ أشياًء، وَحذَفَ أُْخرَى، وتَصَرَّفَ يف أمُورٍثحافَظ الُْمؤلِّف على عِبارَاتِ الفِيُْروْزآبادِي يف تَفْسِريِ الكثريِ من األلفاظِ،  - 4

  ںیمریسفت ورشتحی  یکی ابعرات ےن تہب اسر

ل

 ا
ف
ک 
ی

ا ںیزیچھچک ، رھپ ےک رقفے وفحمظ ےیک یآب اد ر وز

 

ذف رکدلم ںیکش

 

ھچک ، اور بکا، دورسوں وک ح

 امبکااعمالمت 

 

 The author preserved the expressions of Al-Ferruzabadi in the) ۔ںیم رصتف ف

interpretation of many words, then added things, deleted others, and made some changes 

in matters.) 

 :َثوَالِثُهَاتزمًا الرتتيب اهلجائي ألوائِل احلُرُوْف فثَوَانِيْهَا فوترتيبُ هذا اْلمُعْجَم يقُوُْم عَلَى ترتيبِ األلفَاظِ حَسَب حُرُوْفِهَا األصْلية مل - 5

 بیت اس تغل یک

 

 بیتیکاافلظ اطمقب رحوف ےک  ان ےک ایلص ت

 

 بیت رحف یک ےان ےک رسیت دورسے، ےکےہ، وج ےلہپ رحوفں، ان  رپ ینبم  ت

 

ج اایئ  ت
ه

 بیت

 

 The arrangement of this dictionary is based on the arrangement of the) ۔اطمقب ےہےک  ت

expressions according to their original letters, committed to the alphabetical order of the 

first letters, their seconds, their thirds.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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،  بِالْمُقَدِّمَةِباحث  لِّ لى كُل عَ هِّسَ تُ  ريقة طَبِ  ضِ الْمَوَادِّْومُ ِبعَرْويقُ ،أَلِفْبَائِيًّاتًَّبا رَمُ وسُ القامُ اءَوقد جَ -

 بابِ  ،اءاخلَ بابِ ، الْحَاءِبابِ ،ميْاجلِ بابِ ،اءالثَّ بابِ ،اءالتَّ بابِ  ،اءالبَ بابِ لِفِ،األَ بابِو

 ،ادباب الضَّ ،ادالصَّ بابِ ،يْنِب الشِّبا ،نيْباب السِّ ،ايباب الزَّ ،اءباب الرَّ ،الباب الذَّ ،الالدَّ

باب  ،افباب الكَ  ،افباب القَ ،ءاباب الفَ ،ْينِباب الغَ ،يْنِالعَ بابِ  ،اءباب الظَّ ،اءباب الطَّ

 . اءاب اليَب ،اوباب الوَ ،اءاهلَ بابِ ،نوْباب النُّ  ،مِيْمِباب الْ ،اماللَّ

َسَب حَ ةً رَتَّبَ، مُلْمَبْدُوْءَةَ بِهِا األلفاظَ حْتَهُتَ  رَجَ بابًا خاصًّا أدْ ْرف حَ لِّ كُه لِبُصاحِ عَلَجَكذا هَ -

 نْ عَ دَة يْفِمُ كَلِمَة  ُموْجَزَة بِ بابٍ لَّكُ رَذا، وقد صدَّكَوهَ الثُفالثَّ سَاوَتْتَ  ، وإنْالْحَرْفِ الثَّانِيْ

 .ذلك البابِ فِرْحَ

 ابِ لَّطُلِ  ْسبَةِالنِّل بِطوَّمُ كبريٌ  يِْن،أَ زْن جُف مِلَّؤَمُالْ عْجَمَهُ مُ أنَّ ْستَانيُّالبُ طْرِسْبِ  دَ وقد وجَ -

 .7"رُ الْمُِحيْطِطْ"قُ اسمَ لَقَ َعلَيْهِأطْ د  واحِ ء زْجُ فِيْه ارِصَإىل اختِ عَمِدَ، ف6َلْمَدَارِسِ ا

 

 

 

  

                                                           

ااین سرطب :طوَّل بِالنِّسْبَةِ ِلطُلَّابِ الْمَدَارِسِمُوقد وجَدَ بِطْرِسْ البُسْتَانيُّ أنَّ مُعْجََمُه الْمُؤَلَّف مِن جُزَْأيِْن، كبريٌ  - 6

 

ست
لب 
 ہک اس یکہی داھکی  ےن ا

    اوکسل ےک ابلطء ےک ےئلدو وطلی دلجوں ںیم تغل 

 

 Boutros Al-Bustani found that his dictionary is) ۔ےہ اور یبمل یت 

two parts, large and lengthy for school students.) 

رطق اےس "، اور اس ےن رصتخما ایک ںیمدلج  یک انچہچن اس ےن اےس ا :”فََعمِدَ إىل اختِصَارِه فِيْ جُْزء  واِحد  أطْلَقَ عَلَْيهِ اسمَ "قُطْرُ اْلمُحِْيطِ - 7

کط حي
م
ل

 (. .””So he abbreviated it in one part, and he called it “Qutrul Moheet) " اہک۔ا
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 ْعل ْوفل ْوْيسُ مَُ لُِ ِفُ الليَغِةُ واْلْعََلِمُ ُ م ْنِجد ُ الُْ  -2
وْدَُة جَ بُ شُهْرَتِهِوسبَ . بْعَةًطَ 41 نْهُمِ  ْيثُ صَدَرَحَ .8رْجِعٌ مُهِمٌّ، ومِنْ أَكْثَرِ الْمََعاجِمِ تَوْزِيْعًامَ -

 .  َثمَنِهِصُخْورَوْلَةُ اسْتِعْمَالِهِ هُ ، وسَوَسَائِِل الْإِيْضَاحِبِ عْمُهُ، ودَ طَبَاعَتِهِ

 )لويس معلوف( فعريفُ ابملؤلُِِ التَُّ ُ 2.1

، َلبْنَانبِ لة حْ يف زُ دَلِوُ ،بْنَانِيٌّلَ سُوْعِيٌّ يَ  بٌ راهِ، م(1946 - هـ1365) عُْلوْفمَ  ِويْسلُ وَهُ -

اء اآلبَ دُ ، وأحَيٌّوِغَ بٌ لُيْ و أدِ. وهُسُوْعِيُّ اليَ  لُوْفعْ مَ جْمر نَاهِضَ وْلَاقُنُ نْبِ  سيْوِل لُالكامِ مُهُواسْ

 ن.يْيِّوعِ سُاليَ

 رَة  سْيف أُ شَأَ ح، ونَرَيم فَم إبراهِرْيَ ه مَمُّس، وأُيْوِ لُة إىل بانيَّهْبالرَّ  لَحُوِّ  مَّ ، ثُارًه ظاهِوْاه أبُـمَّولقد سَ -

لى عَ  بَلَ اه، أقْيف اجلَ  ة طَسْ ، وبَْيشِمن العَ  ة  عَ سِيف انَاة، وكَيَاحلَ لَ يْاطِ أبَ افَ كر، عَالذِّ هَةِنابِ رِيْمَة كَ

 .بة واألدَالُلُّغَلُْومِ عُ

 ثالثَ اوبَّرُوْأُ إىل حَلَرَ مَّ، ثَُسنَوَات تِّ سِ  عْدَا بَهَشهادتَ ، ونالََبيْرُوتة بِيَّوعِسُة اليَليَّيف الكُ لَُّمَوتعَ -

، ثم َنوَات سَ شْرِعَ  ةَ دَّه مُراستُدِ تْ امَا، ودَْليَه العُراستِدِ السـتكمالِ  ات رَّمَ

 انَ، وكَرْقِيَّة  وغَرْبِيَّة شَ ة دَّعِ َغات اد لُ، وأجَرنْسَافَ يف ْومَ اللَّاهُوْتلُ، وعُْلتَرَاإنكَ يف  لْسَفَةَالفَ رَسَدَ

 ة. يَّبْرَانِة والعِيانيَّرْة والسُّنانيَّوْة واليُيَّْينِاتِواللَّ  رَنْسِيَّةِوالفَ ةِ يَّزِيْلِواإلنكِ  رَبِيَّةِ ة العَغَاللُّ ا بِفًارِعَ

                                                           

 ے امیپتہب یک امہ وحاہل، اور ا یک ا: مَرْجِعٌ مُهِمٌّ، ومِنْ أَكَْثرِ الَْمعَاجِمِ تَْوزِيْعًا - 8

 

 An important) ،تغلوہین وایل  رپ میسقت ےن ت 

reference, and one of the most widely distributed dictionaries.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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ْكتَبَِة ، ويف مَننْدَلَ يف مُتَْحفِ الْبَرِيْطَانِيِّة يف الْنبيَّة واألجْربيَّالعَُتبِ من الكُ اثريًكَ عَالَولقد طَ -

. كَْتبَاِتهَاة من مَالعربيَّ ْعضِ الْكُتُبِ بَ سَخِ ، ونُيسبارِ ة يفليَّاألهْ مَكْتَبَةِ ، وال9ْوْلَنْدَاهُ  يف ليْدَن

 دَ عُهِ مَّ ، ث10ُنْبنَار ولَصْيم يف مِعلِيف التَّ  غَلَ ا، فاشتَوبَّورُن أُمِ ْودَتِهِ ليم بعد عَعْ ال التَّجَيف مَ  مِلَ وعَ

ة يدَرِجَ حْرْيْرة تَئاسَى رِ، وتولَّبريوت ة يفعيَّوْسُ عة اليَة يف اجلامِوس العربيَّرُة الدُّيريَّبِمُدِ إليه

 .م1933 نَةِم إىل س1906َ نَةِ من سَ شِيْرِالبَ

 لَبَْنانبِ  "ايَّفِكْبَ"يف  شَأَ وأن ،11ةاعَ بالزُِّرَ مَّ تَاهْ دْقَب، فَدَواألَ  ْكرِالفِ ىه علَمامُاهتِ قْتَصِرْ يَ مْولَ -

 ن. نَائِة اجلَاعَرَيد زََتجْدِلِ ةًعيَّمْجَ

                                                           

ں ےن دنلن ےک ت  شٹ اوہن :انِيِّ يف َلنْدَن، ويف مَكْتَبَةِ لْيدَن يف هُوَْلْندَاولقد طَالَعَ كَثريًا من الكُتُبِ العَربيَّة واألْجنبيَّة يف الْمُتْحَفِ الْبَرِيْطَ - 9

 He read many Arabic and foreign) .ڑپںیھ اتکںیب یکلم اور ریغ رعیب تہب یس ںیم یتک الربئ نےک ڈیل زرڈنیلاور دین میزویم

books in the British Museum in London, and at Leiden Library in the Netherlands.) 

 ان دیمےک ےک دعب میلعت ےس وایسپ رپویاور اوہنں ےن : يف مِصْر ولَْبنَان عَمِلَ يف مَجَال التَّعْليم بعد َعوْدَِتهِ مِن ُأورُوبَّا، فاشتَغَلَ يف التَّعِليم - 10

ذا اوہنں ےن رصم اور انبلن ںیماکم ایک ںیم

 

 He worked in the field of education after) ۔رصموف رےہ ےک ےبعش ںیم میلعت ، ل

his return from Europe, so he worked in education in Egypt and Lebanon..) 

 یہ دیپسچل یک اس -: يَقْتَصِرْ اهتِمامُه علَى الفِكْرِ واألَدَب، فَقَدْ اهْتَمَّ بالزُِّرَاعَةلَمْ  - 11

 

 یھت دحمود ںیہن رصف رکف وادب ی

 

 ںیم ، ہکلب اےس زراع

 His interest was not limited to thought and literature, for he was interested in) ۔یھت دیپسچل یھب

agriculture..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 وَاهِبِهِ،مَ رَاءِيف إطْ َبارَى الْخُطََباءَ، وت12َانيِّ نَبْ اللَّ حْقَاقِ تِف لالسْرَ ام الشَّسَوف وِعْلُس مَ يْوِ لُ ونالَ -

 رْنٍ قَ صْفِ لى نِعَ زِيُْد ا يَم مَ لْالعِ دَمَ ، وخَمَشْرِقِار الْطَة يف أقْ يَّيْمِلِ عْة والتَّ يَّلْمِ العِ رُهُ آثِمَ  طَعَتْ وسَ

 .ْيفِألِيم والتَّْعلِاها يف التَّضَقَ

ُ ه ُ آاثر ُ ُ 2.2
 بَْعتُهُ الْأُوْلَىطَ دَرَتْصَ دْ وقَ،  فَاِتهِؤلَّمُ رَزِمن أبْ  ويُعَدُّ "، غَةِيف اللُّ ُمنْجِدُ الْ" وْسُه: قامُآثارِ مِّأهَ نْمِ -

م 1782 نَةِسَ نْ مِ بْنَانـام ولَ ث الشَّوادِحَ ة، وتاريخُة العربيَّغَآداب اللُّ وتاريخُ . م 1908ام عَ

 . يْنَاسِ نِ البْمَا نَشََر كَِتابَ السِّيَاسَةِ م، ك1841َ نَةِإىل سَ

 (مُْنجِدُ)الْ تابيفُ ابلكُِ عرُِ التَُّ ُ 2.3

ُم ل، ُمحْكَناوُاملُعْجِز، قريُب التَّ املُمِلِّ ويل، ليس باملُِخلُِّ املُْعوِز، وال بالطَّْعجَمٌ ُلغَوِيٌّو مُوهُ -

ف يف لِّة. قال املؤاعيَّبَة أو الرُّالثيَّالثُّ  َهاصُوْلِا إىل أُهَدِّ ، بعد رَلََماتِل الكَائِوَبأَ  ذُع، يأخَضْالوَ

 مُتَأَدِّبُ الْ يْهِفِ جِدَ أن يَ لَْنادَ، وأمَجِنْ مُالْ اهُنَيْ مسَّ دْ.. وقَ":  سِْميَتَهُتَ َعلِّلًامُ مِهِجَعْة مُمَمقدِّ

 . "نْقِْيبِوالتَّ ْحثِ ةً يف البَيَةً وافَِنجْدَ، وانً سَحَ انًوْبُ عَ والكاتِ 

رَجَتْهُ الْمَطْبَعَةُ الْكَاثُوْلِيِْكيَّةُ فِيْ م، وأخْ 1908 نَةَسَ ْبعَتِهِ الْأُوْلَىيف طَ "ةغَيف اللُّ مُنْجِدُالْ" دَرَصَ -

ة، يَّبِرَة العَغَاللُّ ابِلَّة طُ حاجَ بِّيًّالَاء مُ ه جَنَّ، ألََليْهِاء عَنَاء إىل الثَّمَلَوالعُ  اءُبَدَاألُ  عَ ارَسَ، وتَ بَيْرُوْت

 ة  رَوْصُ أَلْفِ ةً بدانَزْمنه مُْبعَةَ اْلخَامِسَةَ وف الطَّعلُيس مَوْلُ رَدَ، وأصْكثريةً ات عَبْ لك طَذَ دَعْوطُبِعَ بَ 
                                                           

 Lewis Maalouf۔)آف آرن اتیج لڈیم رپ ٹریم ینانبلےن  فولعم سویل: ناَل لُِويْس مَعْلُوف وِسَام الشَّرَف لالسْتِحْقَاقِ اللَّبْنَانيِّ - 12

won the Medal of Honor for the Lebanese Merit.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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ها عَضَ، ووَْنهَااد مِرَمُالْ نَح وبيَّ رْالشَّ ال بِثـَى األمْلَعَ  قَ لَّ، وعَبِمَْتنِ الْأَْمثَاِل الَْعرَبِيَّةِها لَ، وذيَّف يِّونَ

ام لَأعْ بِ اص  خَ  الْمُْعجَمِبِ رَآخَ ْسمٍقِ  اقِحَيف إلْ  ابًان راغِ لِ، وكَناوُ لِ التَّ هْ نٍ سَسَعلى ترتيٍب حَ 

 سُْوعِيُّ اليَ وْتَلتُ  رْدِْينَانفَ بُاألَ سْتَأْذََنهُك، فاذلِ يْ فِ مْ يُسْعِفْهُلَ يْقَ َوقْتِهِضِ أنَّ يْرَم، غَ لُوْ ب والعُ األدَ

 سْمَالقِ رِهِ بآخِ اقًحَلْم م1930ُة نَسَ رَ الْمُعْجَمُ فِيْ طَبَْعتِهِ اْلجَدِيْدَةِ دَ، وصَهُلَ نَ ذلك فأذِ مَلِ يف عَ

 هُنَتْمَ  نُ يِّزَوتُ ،برْق والغَرْام الشَّلَألعْ امًجَعْمُ  مُّضُم، ويَوْلُ ب والعُيف األدََو الْمُنْجُِد اني، وهُالثَّ

 .طُرَائِاُت واخلَحَوْرُ واللَّوَالصُّ
 ْسِمُ الليَغةُِ قُِ رِْيِرُ ىُ تَُْ لَُ نُ عَُ وُْ م ُ ائُِ القَُ ُ 2.4
 .ةعْمَان نَوَطُ أنْ، وُبوْيَال أنْعادِ، وْوتَرْدس مُوْلِبُ  األبَ، وْستَانِيُّالبُ رَمكَ: مْهُ -

 رِْيِرُ ِقْسِمُ اْْلَْعََلمُ لىُ تَُْ نُ عَُ وُْ م ُ ائُِ القَُ ُ 2.5
  .ْيشَال ُمرَادمِ، ويْلجَ عُ وِيْسلُ، واشكَرَ لِيْمسَ، ووْلِْس بَرَاوَرْزبُ: مْهُ -
 ْشر ه ُ هُ ونَُ ت ُ طباعَُ ُ 2.6

 ارُدَ وهُ  رُهُناشِ، وبَْنانيف لَبَعَةِ الْكَاثُوْلِيِْكيَّةِ طْ مَه يف الْإخراجُتَمَّ و وْسُ،هذا القامُطُبِعَ  -

 .ايف بريوت أيضًيَ الْمَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَُّة هِوَزِّعُهُ مُ ، ويْرُوتبَ قرِشْمَالْ
ُ ُم َْتَصرةُ وعات ُ ََمْم ُ ُ 2.7
 م. 1968 مُنْجِد الْأَبْجَدِيُّ الْ -

 م.1968مُنْجِدُ الطُّلَّاِب عَامَ  -

 م. 1969مُنْجِدُ الْإِعْدَادِيُّ َعاَم الْ -

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1968
https://www.marefa.org/1968
https://www.marefa.org/1969
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  .مُنْجِدُ الْمُصَوَّرُ للَِأطْفَالِالْ -

 ْعِلُ َعَلىُ اْلم ْنِجدُ الفُِ ُ د ُ وُْ د ُ ر ُ ُ 2.8

الْمُنْجِِد عََددٌ ِمنَ اْلكُتَّابِ الْمُْسلِمِيَْن كَوْنَ الْمُْنجِدِ َلا ُينْصُِف التَّعْرِيْفَاتِ الْإِْسلَامِيَّةَ، تَجَّ َعلَى احْ -

  وَقَدْ صَدَرَتْ عِدَةُ كُُتبٍ وَمَقَالَات  حَوَْل هَذَا الْمَوْضُْوعِ، ِمنْهَا:

 . انإبراهيم القطَّ لألستاذثَرَاتِ الْمُْنجِدِ فِي الْأََدبِ والْأَعْلَاِم عَ كتابُ -1

 كْتُوْرِ إبْرَاهِيْمَ ِعوَض. دُّللزْعَةِ النَّصْرَانِيَّةِ فِْي قَاُموسِ الْمُنْجِِد النَّ كتابُ -2

 َجلَّةِ اللُّغَِة الْعَرَبِيَّةِ بِدِمَشْقَ.يف مَ رَتْشِ، نُ يادِمَالعِ نِيْرمُ اذِتَسْلألُلْسِلَةُ مَقَالَات  سِ -3

 ْنشُوَْرةٌ فِيْ َمجَلَِّة دَْعوَةِ الْحَقِّ. ، مَنُّوْند اهلل كَعبْ مَغْرِِب الشَّيْخِ ة الْامَلَّ عَلِ ات الَقَمَ ةُعَوْمُجْمَ -4

 اْلم ْحتَ َوىُ 2.9
ا نَ هُ قْصِدُ)يَ 13اجوع إىل التَّجُمع الرُّ تَصَرَ الْمَؤَلِّفُ مَادَّتَهُ ِمنْ مُعجَمِ "ُمحِيِْط الْمُحِيْطِ"خْ ا الًوأصْ -

( يَانًاأحْ اسْمِهِ الْأَوَّلِ إليه بِ ارُشَيُ  رَتِهِهْشُ نْمِ  مٌعجَمُ  وَوهُ ، وسر القامُواهِس من جَوْرُالعُ تاجِ  مجَعْمُ

ا من اهَقَتَاسْ ات  ئيَّزْجُ ْعضَ إليه بَأَنَّهُ أَضَاَف  لَّا، إاَر َعلَى نِظَام "مُِحْيطِ الْمُحِيْطِ"، وسَثِيْرًاكَ

 ثَرَ ِمنَ الصُّوَرِ الْمُوَضِّحَةِ. ة. وأكْبيَّنَ األجْمَعَاجِمِ الْ

الِي طَْبعَاتِِه ةً إِلَى تَوَإضافَلْفَاظِ، لألَ  وْضِيْحًاوتَ  ايْمً تنظِنُ الْمَعَاِجمِ الْحَدِيْثَةِ سَ : "أحْوْصَفُ بِأَنَّهُويُ -

 اد ". لْمَدَارِسِ فِيْ كُلِّ ِبلَاوتَْحسِيْنِِه مُنُْذ تَأِْليْفِهِ، فَأقْبََل عََليْهِ طُلَّاُب 

                                                           

اج  الص ںیم :رُّجُوع إىل التَّاجالْمُِحيِْط" مع الأصْلًا اخْتَصَرَ الْمَؤَلُِّف مَادَّتَُه مِْن ُمعجَمِ "مُحِْيِط  - 13

 

ےئ یک رطف روجع رکےت وہفنصم ےن ب

 Originally the author abbreviated his material from the lexicon of) ۔" ےس رصتخم ایکطیحم اطیحملوک " اداےنپ وم

“Muheetul Muheet” with reference to “Taj-al-Arus” .) 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%83%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3
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ُ اْلم ْعَجمُ ت َُ ُ 2.10 ُ ْرتِْيب 
 لَخَه أدْا أنَّ، إلَّ مَوَادِّهِترتيبِ نْ َحْيثُ" مِحِيْطِ الْمُِحيْط"مُ ظَامِ ى نِ لَعَ  مُؤَلِّفُ فِيْ مُعْجَمِهِالْ ارَسَ -

يُمْكُِن َتلْخِْيصُ َأهَمِّ سِمَاتِِه ، ومَعَاجِمِ الْأَْجنَبِيَّةِالْ نَها مِادَ أفَِتيْ الَّ جُزِْئيَّةِيادات الْالزِّ عْضَبَ  لَيْهِعَ

 :بِمَا َيلِيْ

 .رَتََّب الْكَلِمَاِت َحسََب أُصُوْلِهَا وِفْقَ النِّظَاِم الْأَلْفْبَائِيِّ  -1

 ضَعَ الْفِعْلَ الْمُضَاَعَف الثَُّلاثِيَّ فِْي أَوَِّل الْاَمْرِ. وَ -2

(، جج مْعُول(، ج )اجلَ عُفْمَ ل(، مفع )اسمُفاعِ : فا )اسمُثْلَتَعْمَلَ أَكْثَرَ مِْن َثلَاِثيْنَ اصْطِلَاحًا مِاسْ -3

 (...مُثَنَّى(، مث )الْنَّثُؤَمُر(، م )الْدَصْمَ(، مص )الْجَمْعِالْ مْعُ)جَ

 .تَقُوَْم مَقَاَم الْكَلِمَةِ الْمُفَسَّرَةِ سَابِقًالِ ( //تَعْمََل الْعَلَامَةَ )اسَ -4

 .ايَاتِ والنَّوَادِرَذََف الشَّوَاهِدَ والرِّوَحَ -5

 ثَرَ ِمنَ الصُّوَرِ الْمُوَضِّحَِة. أكْ -6

دُلُّ الْأُوْلَى ( تَ رْف حَ لِّ دة على كُاحِ)وَوَضَعَ فِيْ َأعْلَاهَا َكلِمََتيْنِ ، وَسَّمَ كُلَّ صَفْحَة  إِلَى َثلَاثَةِ أَعْمِدَة قَ -7

 .يْرَةِ ة األخِ إىل املادَِّشيْرُ الثَّانِيَُة فيها، وتُ وْلَىة األُعلى املادَّمِنْهُمَا 

 .تُُب الْمَوَادِّ اللُّغَوِيَِّة بَِلوْنٍ َأحْمَرَكُ -8

عَرَّضَ لِلنَّقْدِ مِنْ قِبَِل د تَه قَأنَّ اإلَّالرُّغْمِ مِنَ الْمَجُْهوْدِ الَْكبِيْرِ الَّذِيْ بَذَلَهُ األب لُوْيس مَْعلُوف، وبِ -

اج، ار فرَّتَّد السَ، وعبْانيُّغَاألفْ عِيْد، وسََماءِ الْعَرَبِيَّةِ، مِْنُهم: عَبْد اهلل كَنُّوْنالْعَدِ[ْدِ مِْن عَلَ

 ان. طَّ اق، وإبراهيم القَر الدقَّمَر، وعُصَّانَ سَيْنك، وحُ بَارَن املُازِومَ
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 .14ُمعْجٍَم سَمَّاهُ "الْمُنْجِدُ الْأَْبجَدِيُّ"تَصَرَ الْمُْنجِدَ الْأُسْتَاُذ فُؤَاد أَفْرَام الُْبسْتَانِيُّ فِيْ اخْ دْوقَ -

ُ م ْعَجم ُ اْلَوِسْيط ُ الُْ  -3
، م2011 ة عامَ سَة اخلامِعَبْ، الطَّ 15رةاهِبالقَ رَِبيَّةِة العَغَاللُّ َمجْمَعِ  دارإصْ نْ مِ بيٌّ رَعَ مٌجَعْ مُ وَ هُ -

 .د واحِ زْء جُ نْمِ تَأَلَّفُ ويَ
ُ َتاِبُ )اْلم ْعَجِمُ اْلَوِسْيِط(ريفُ ابلكُِ عُْ الت َُّ ُ 3.1
 نَّ بأ رِيَّةِمَعَارِفِ الْمِصْالْ زارة ن وِمِ  عْدَ الْمُطَالَبَةِم بَ 1936يف سنة  اللغة العربيةجْمَعُ مَ ىأَرَ -

 سُْلوْبٍ ، يف أُغَِويَّة لُ اد  وَمَ نْ إليه مِ تاجُحْا يَف مَثقَّمُئ والْارِللقَقَدَّمُ يُ مٍجَعْ مُ عَضْل وَسائِ الوَ من أهمِّ

مُعْجَمُ "الْمُْعجَُم ذا الْى هَمَّسَعلى أن يُّ واتَّفَقَ الْمَجْمَُع . هِْل التَّنَاوُلِ، سَمَأْخَذِالْ بِ ريِ ح، قَواضِ

 . م1940 نةَسَ معجَمُ هذا الْضْعَ ائه وَضَمن أعْ جْنَة ع إىل لَ مَكَّلَ الَْمجْ"، ووَالْوَسِيْطُ

 الَْحالَِيةِ  وْرَتِهِيف صُ تَمَرُهُؤومُ جْلُِس الَْمجْمَعِمَ هُا أقرَّمَاد بِشَرْد االستِعْبَ تَمَّ وَضْعُ هَذَا الْمُعْجَمِ  -

، بِيْرِالكَ  طْعِن القَمِ حةًفْصَ 1100 انيَوِ تَحْيَ  ِبيْرَيْنِ كَ يْنِأَزْيف جُ قَعُيَ وَ م، وه1960ُنة سَ

 ة  اريَّ ضَحَ ن ألفاظ مِ  ادة فَتَسْمُ رة  وْصُة ائَمِ تِّ ة، وسِف مادَّاثني ألْ لَ ثَ حْوِ ى نَلَعَ شْتَِملَانِويَ

 ات  ون، أو تعريفنُ م والفُوْ لُف العُ ختلَ مُ  ، يفة ولَقُنْأو مَ وعة  وضُمَ ديدة جَ ات  حَلَطَ صْ، أو مُة ثَدَ حْتَسْمُ

 .اءلألشيَ واضحة   دقيقة  ة لميَّعِ

                                                           

 ا :جٍَم سَمَّاُه "الُْمنِْجدُ الْأَبْجَدِيُّ"اخْتَصَرَ الْأُسْتَاذُ فُؤَاد أَفَْرام الُْبسْتَانِيُّ الُْمنْجَِد فِْي مُعْوقَدْ  - 14

 

ااین موفاد اف

 

ست
لب 
اس  تغل ںیم یک  اےن ا

ام راھک اوہنں ےن " اکسج ، ایک اک الخہص شیپ ادجنمل""

 

-Fouad Ibraim El-Bustani summarized “Al) اھت۔ادجنمل االدجبی" ب

Munjid” in a dictionary which he called “Al-Munjid Al-Abjadi””..) 

 ہ ںیم ، ےسجتغل ےہ رعیب یک ا ہی :ھو ُمعْجَمٌ عَرَبيٌّ مِنْ إصْدار مَجْمَعِ اللُّغَة العَرَِبيَِّة بالقَاهِرة - 15
 
ع  اقہ

 م
ج
م
ل

t is I) ےہ۔ ایک یےن اجر ارعلیبا

an Arabic dictionary issued by Majma 's Arabic Language in Cairo..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 ْجتَمِعْيَ مْا لَمَ يْهِفِ مَعَتَجديد، واجْالتَّ من وسائلِ غَيْرِهِأ لِيَّتهَيَ لَمْا م مَ عجَمُهلذا الْ َهيَّأَه تَلِّا كُذَهَلِو -

ي تِة، أو الَّيَة، اجلافِشيَّحْالوَ الكثري من األلفاظِ إمهالُ  يُْث تَمَّا، حَزَايَائص ومَصَمن خَ يْرِهِ يف غَ

عن ْنشَُأ فات اليت تَادِرَتَمُالْ ضُعْ بَلَْت فِ غْلك أُذَإليها. كَعَدَِم الْحَاجَةِ لِ عْمَالُ االستِ جَرََهاهَ

 ة  اصَّخَ، وبِيَغِمات والصِّلِمن الكَلْمَأْنُوْسِ ل اهْالسَّ  يِّناء بإثبات احلَاالعتِ مَّ ات وثُجَهْالف اللَّاختِ

 .هاأو تعريفِ ح يف األلفاظِوْضُة والوُ قَّاة الدِّراعَإليه، مع مُ حباجة  مُتَرْجِمُ والْ بُ الِالطَّ رُ عُشْا يَ مَ

 عْزِْيزِهِ عليها، وتَ مَدُتَعْم اليت يُوص واملعاجِصُالنُّم بِعجَمُهذا الْ ألفاظِ حِرْيف شَتُعِيْنَ واسْ -

ورة مأْثُ ة الْالغيَّيب البَ راكِبية، والتَّرَة، واألمثال العَاديث النبويَّة، واألحَآنيَّرْالقُ باآلياتِ اد هَ شْباالستِ

يف  مَّتَ مَاكَ لِفَة ،تَ خْمُ رٍوَإليه من صُ اجُتَحْا يَم مَجَعْ مُالْ يْنِمِوتضْ ،راءعَاب والشُّتَّاء الكُحَصَعن فُ

 بَةِعرَّمُ، أو الْمُحْدَثَةِدة أو الْولَّمُن األلفاظ الْ مِ هِالِخَة إىل إدْرَوْرُالضُّ يِ تَادَّ مَ الُخَ إدْ مُعْجَمِ الْتْنِ مَ

رَتْ بِهَا ، وجَتَحَرَّكَتْ بِهَا أَلْسَِنتُهُمْباء، فَدَا األُ اهَضَتَ، وارْمَْجمَعُها الْة، اليت أقرَّيلَخِأو الدَّ

 .أَقْلَامُهُمْ

 ُ
 ُ
 ُ
 ُ
 ُ

 ُ  
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 املنهجُ ُ 3.2

َتلَخَُّص . وي16ُائيبَفْاأللِ ديجَبْللرتتيب األ فْقًاعارف، وِتَمُاملعجم، كما هو الْ وادِّمَ ى ترتيبُ رَجَ -

 :يْمَا َيلِيْفِ مُْعجَمِالْ وادِّمَ يف ترتيبِ  رَبِيَّةِة العَغَاللُّمَعُ جْمَ  نَهَضَهُ يْذِالَّ الْمَنْهَجُ

 .قْدِيْمُ الْأَفَْعاِل عَلَى الْأَسْمَاءِتَ -1

 .من األفعال مَزِيْدِ على الْ قْدِيْمُ الْمُجَرَّدِتَ -2

 .ازيِّمَجَعلى الْ يْقِيِّقِلي، واحلَقْالعَ مَعْنَىى الْلَعَ الْمَْعنَى احِلسِّيِّ تقديمُ -3

 .عْلِ الْمُتَعَدِّيالفِ  لىيْمُ الْفِعِْل اللَّازِِم عَ تقدِ -4

 .17فْقَ النِّظَاِم الْأَلِفْبَاِئيِّوهلا وِأصُ أوائلِ ْسبَات حَ مَلِالكَ  ترتيبُ -5

 .ةُإليه احلاجَّ وْهُعُدْا تَ مَد بِواهِمن الشَّ فاءُاالكتِ -2

 الْعِلْمِيَّةِ  لَحَاتِطَ صْمُالْنَ مِ خيلة، وطائفةًبة والدَّ عرَّمُدة والْولَّمُالْ اظِاأللفَ نَ رًا مِِّثيْكَ تْنِهِال يف مَخَاإلدْ -4

 .عَةِائِالشَّ

 .18تَوْضِْيحِ بَعِْض الْحِسِّيَّاتِ وير لِصْانة بالتَّعَاالستِ  -5

                                                           

 بیتوک  تغل ےک اضمنیم ،ےک اطمقب رحف یجہت :بَائيجَرَى ترتيبُ مَوادِّ املعجم، كما هو اْلمُتَعارف، وِفْقًا للرتتيب األبْجَدي األلِفْ - 16

 

ا د ت بک

 The dictionary’s material was arranged, as it is known, according to the). ہک ولعمم ےہ ، اسیجایگ اھت

alphabetical order.) 

 بیت یکاافلظ : ترتيبُ الكَلِمَات حَسَْب أوائلِ أُصوهلا وِْفقَ النِّظَامِ الْأَلِفْبَائِيِّ - 17

 

 ےکےک اظنم  اور رحوف یجہت ،ل ےک اطمقباوص ادتبایئ ان یک ت

 The order of words according to their earliest origins and according to the ).اطمقب

alphabetical system.) 

 ی و یسح زیچوں وکھچک : االستِعَانة بالتَّصْوير لِتَوِْضيِْح َبعْضِ الِْحسِّيَّاتِ 18
 
 The use of) اک اامعتسل واحض رکےن ےک ےئل وفوٹ رگایف اظہ

photography to clarify some senses.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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 .19جَرََها الْاسْتِعْمَالُ اليت هَ رِيْبَةِ الغَ وْشِيَّةِاحلُ اظِمن األلفََمالُ الَْكثِيْرِ إهْ -6

 ام.لَن األعْ مِيف به رِعْإىل التَّرُوْرَةُ إليه الضُّ دْعُوْ تَ بِمَا يفُ عرِالتَّ -7

 .20عْمَالُ الرُّمُوزِ اْلعَدِيْدَةِ استِ -8

ه ، فإنَّعِ هَذَا الْمُعْجَمِضْوَ يْ فِ جْنَةُ مَجْمَعِ اللُّغَةِ الْعَرَبِّيةِلَ  ذَلَتْهُبَ ِذيْالَّنَ الْمَْجهُْودِ الَْكبِيْرِ م مِغْالرَّوبِ -

 مْلَ

 مَاءِ يُنَبِّهُوْنَ عَلَيَْها.اْلعُلَقَامَ َبعْضُ ، فَنَّاتِأ واهلَطَألخْعِْض ابَ نْ مِ سْلَمْ يَ

 

ُ التَّوِضيحُ واْل َلصة-4
 : فبدأنا بــــ مَعَاجِِم الْحَدِْيثَةِ،ول السحَتَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ الرَّابِعة 

دَايَةِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ يف بِ سُوِْعيُّوْنَاليَ تَجَهُ أنْ مٍجَعْ مُ لُأوَّ حِيْطُ الْمُِحيْطِ لِبِطْرِس الُْبسْتَاِنيِّ، وهو مُ -1

وس القامُ ا يفى مَلَ عَ حْتَوِيْ يَ رَبِيَّةِ، وة العَغَلُّلِل طوَّمُ ريٌّصْعَ وسٌ قامُوهو عَشَرَ، 

وترتيبُ هذا الْمُعْجَم يقُْومُ عَلَى ترتيبِ األلفَاِظ ، كثرية  لى زيادات ، وعَيْرُوْزآبَادِيِّالفِ لـ مُحِيْطِالْ

 اءَوقد جَلية ملتزًما الرتتيب اهلجائي ألوائِل احلُرُْوف فثَوَانِيْهَا فثَوَالُِثهَا، حََسب حُرُوْفَِها األصْ

فِيْ  هُاختِصَارُ، ولَهَ باحث  لِّلى كُل عَ هِّسَتُ ريقة طَبِ ْومُ ِبَعرْضِ الْمَوَادِّ ويقُ تَّبًا أَلِفْبَائِيًّا،رَمُ وسُالقامُ

 أطْلَقَ عَلَيِْه اسمَ "قُطْرُ الْمُحِيْطِ". ،جُزْء  واحِد 

                                                           

 ک ےیک ہعیاامعتسل ےک ذر: تِعْمَالُإهْمَالُ الْكَِثيِْر من األلفَاظِ احلُوِْشيَّةِ الغَِريْبَةِ اليت هَجَرَهَا الْاسْ - 19

 

ادنسپےئگ تہب اسرے  ت

 

ذہ اافلظایبنج و ب وک  یک

ا

 

 (.Neglecting many exotic words abandoned by usage) رظنادناز رکب

 (.symbols The use of numerous) ےب امشر العوتمں اک اامعتسل :استِعْمَالُ الرُّمُوِز اْلعَِديْدَةِ - 20

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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ْعجٌَم و مُوهُرْجِعٌ مُهِمٌّ، ومِنْ أَكَْثرِ الْمَعَاجِمِ تَوِْزيْعًا، مَلُوْيْس مَعُْلوْف، لِ يف اللُّغَةِ واألعْلَامِ  مُنْجِدُالْ -

رَ الُْمعْجَمُ فِيْ دَة. وصَاعيَّبَة أو الرُّالثيَّالثُّ  صُوْلِهَاا إىل أُهَدِّ ، بعد رَلَمَاتِل الكَ ائِ وَبأَ ذُ ، يأخَلُغَوِيٌّ

 ،موْلُ ب والعُيف األدَوَ الُْمنْجِدُ اني، وهُالثَّ سْمَالقِ رِهِ بآخِ اقًحَلْ م م1930ُة نَسَ  طَبْعَتِهِ اْلجَدِيْدَةِ

َموَادِّهِ، إلَّا أنَّه أدْخََل سَارَ الْمُؤَلِّفُ فِيْ ُمعْجَمِهِ َعلَى نِظَامِ "مُِحيْطِ الْمُحِيْط" مِنْ حَْيثُ ترتيبِ و

لْأُسْتَاذُ عَلَيْهِ َبعْضَ الزِّيادات الْجُزْئِيَّةِ الَِّتيْ أفَاَدها ِمنَ الْمَعَاجِمِ الْأَجَْنبِيَِّة، وقَدْ اخْتَصَرَ الْمُْنجِدَ ا

 فُؤَاد أَفْرَام الُْبسْتَانِيُّ فِيْ ُمعْجَمٍ سَمَّاهُ "الْمُنْجِدُ الْأَْبجَدِيُّ".

وُهوَ يَقَعُ يف ، رةاهِبالقَ رَبِيَّةِ ة العَغَاللُّمَجْمَِع  دارإصْ نْ مِ بيٌّرَعَ مٌجَعْ مُ وَ هُمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ، والْ -

ويَشْتَِملَانِ َعلَى نَْحوِ ثََلاثني ألْف مادَّة، وسِتِّ مِاَئة صَفْحةً،  1100جُزْأَيْنِ كَِبيْرَيْنِ يَحَْتوِيَان 

 . ائيبَفْاأللِ ديجَبْ للرتتيب األ فْقًااملعجم، وِ وادِّ مَ  ى ترتيبُرَجَ، وصُوْرة 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A


181 
 

ُ دريباتناقشةُ والتَُّ م ُ الُْ -5
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ مُِحْيطِ الْمُحِيْطِ، والتَّعْرِْيفَ ِبالْمُؤَلِّفِ ِبطْرِسْ الْبُْستَانِيِّ.   -1

 والْأَعَْلامِ، والتَّعِْرْيفَ بْالْمُؤَلِّفِ لويس مَْعلُوْفِ.قَدِِّم التَّعْرِْيفَ الشَّامَِل بِالْمُْنجِدِ فِي اللُّغَةِ  -2

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِمُْعجَمِ الْوَْسيْط وََمنْهِجِهِ.  -3

ُ املصادرُ واملراجع-6
 .دِرَاسَاتٌ فِي الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ: الدُّكْتُوْر أَمِيْن فَاخِر، الْقَاهِرَة 

  ُدَارُ الثَّقَاَفةِ اىْوَالْمُعْجَمِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ: َنشْأَتَُها وتََطوُّرُهَا ومََناِهجُهَا: الدُّكْتُوْر صَلَاح رَالْمَدَارِس ،

 م. 1990الْعَرَبِيَّةِ، الْقَاهِرَةُ، 

 ٌاَحْمَد، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ، عَبْدُ السَّمِيْع مُحَمَّد  رالدُّكْتُوْ :الْمَعَاجِمُ الْعَرَبِيَّةُ، دِرَاسَةٌ َتحِْليِْليَّة

 م.1984، 4ط

  ِالْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ بَْينَ الْمَاضِيْ واْلحَاضِر: الدُّكْتُوْر عَدْنَان الْخَِطْيبُ، َمعْهَدُ الُْبحُوثِ والدِّرَاسَات

 م. 1967الْعَرَبِيَّةِ، الْقَاهِرَةُ، 

 ْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَاُر الْمُعْجَمُ الْمُفَصَّلُ فِي اللُّغَةِ وَال

 م.1987، 1الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، َبيْرُوْت، ط

 ْان، مُحَمَّد التُّوْنْجِيْ، دَارُ اْلكُتُبِ الِْعلْمِيَّة، َبيْرُوت، لَبْنَ رالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّل فِيْ الْأَدَبِ، الدُّكْتُو

 م.1999، 2ط

 م. 1956دَارُ الْكَِتابِ الَْعرَبِيِّ، الْقَاهِرَةُ،  ،الْمُعْجَمُ الْعَرَبِيُّ، َنشْأَتُُه وَتطَوُّرُهُ: حَُسيْن نَصَّار 



182 
 

  .مَصَادِرُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: عُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّرُوْقِ اْلعَرَبِيّ، َبْيرُوت، لَبْنَان 

  ُيِّ، الْأَدَبِيَّةُ واللُّغَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبُْد الْمَالِكِ، وِزَارَةُ الْتَّعْلِيْمِ الَْعالِيْ والَْبحِْث الْعِلْمِالْمَصَادِر

 الْمَرْكَزُ الْجَامِعَتِيُّ، نُوُْر الْبَِشيْرِ، الْبِيْضُ، اْلجَزَائِر.

 ِم. 2004، 15: مُصْطَفَى الشَّكْعَة، دَارُ الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، طمَنَاهِجُ التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الُعلَمَاءِ الَْعرَب 

 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّْي، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 

 ِالدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبنُ عِْيسَى، قِْسمُ السَّنَدُ الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِرُ اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْد :

 ر.اللُّغَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآدَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِ

  ،ِم.2002بَيْرُوت، الْأَعْلَامُ: َخيْرُ الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَارُ الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْن 

  ْم1960، 1دَارُ اْلعِلْمِ لِلْمََلايِْين، طالصَّالِحُ، إِبْرَاهِيم دِرَاسَاتٌ فِيْ فَقْهِ اللُّغَةِ: الدُّكْتُوْر صُبْحِي. 

  ِعِمَادَُة الصَّاعِدِيُّ، ج بنْ فَرَّاتَدَاخُلُ الْأَصُوْلِ اللُّغَِويَّةِ وَأُثَرُهُ فِيْ بِنَاءِ الْمُعْجَمِ: الدُّكْتُوْر عَبْدُ الرَّزَّاق

 ...ِديَّةُالْبَحِْث الْعِلْمِيِّ،اْلجَامِعَُة الْإِسْلَاِميَّةُ بِالْمَدِيْنَِة الْمُنَوَّرَةِ، الْمَمِْلكَةُ اْلعَرَبِيَّةُ الْسُُّعوْ

  ُالَْمطْبَعَُة  اهللِ الَْعلَايلِيْمُقَدِّمَةٌ لِدَرْسِ لُغَةِ الْعَرَبِ وكَيْفَ نَضَعُ الْمُعْجَمَ الْجَِديْدَ: الشَّيْخُ عَبْد ،

 م.1938، مِصر، 1الْعَصْرِيَّةُ، ط

 

 

 



183 
 

 

 
 الَوْحدة اخلَاِمَسة

(Unit th5) 

 

 
 1 -مصادر األدب                                 

(Sources of Literature -1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حممد اقبال .د: مجع و ترتیب

 شہناز ظہیر .داملراجع: 
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 فَ ْهِرُس اْلَمْوُضْوَعاتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 186 اْلَوْحَدةِ تَ َعاُرُف  

 186 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ  

 188 ِكَتاُب اْْلَيَ َواِن لِْلَجاِحظِ   .1

 الـتَّعْرِْيفُ بِالْمُؤَلِّفِ )الْجَاحِظِ( 1.1
189 

 191 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْحََيوَانُ( 1.2

 192 التَّسْمِيَةُ وسََبُب التَّأْلِْيفِ  1.3

 193 الْحََيوَانِمَصَادِرُ  1.4

 193 الْمُحْتَوَى 1.5

 198 ِكَتاُب اْلبَ َياِن والت َّْبِيْْيِ لِْلَجاِحظِ   .2

 198 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْبََيانُ والتَّبْيِْينُ( 2.1

 200 بَعْضُ أَقْوَالِ الْقُدَمَاءِ ِفيْهِ 2.2

 202 بَعْضُ َماوَرََد فِيْهِ  2.3

 204 عُنْوَاِن الْكِتَابِ تَصْحِيْحُ  2.4

 206 ِكَتاُب اْلُبَخََلِء لِْلَجاِحظِ   .3

 208 الْأَهَمِّيَةُ الِْعلْمِيَّةُ  لِلِْكتَابِ  3.1
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 208 شَخْصِيَّاتُ الْكِتَابِ  3.2

 209 قَصَصٌ مُخَْتارَةٌ مِْن كِتَابِ الُْبخََلاءِ 3.3

 211 قِصَّةُ الْبُخَلَاءِ  3.4

 212 اْلجَاحِِظ فِي الُْبخَلَاءِ مَنْهَجُ  3.5

 213 مَا بَْينَ الْقَدِْح وَالْمَدْحِ  3.6

 214 الت َّْوِضْيح واخْلَُلَصةُ   .4

 216 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات  .5

 216 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ   .6
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 حَسْبَما يَِليْ: ( 1) مَصَادِِر الْأَدَبِسَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابَ اْلحَيَوَانِ، والتَّعْرِيَْف بِالْمُؤَلِّفِ الَْجاحِظِ.   -1

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ البَيَانِ والتَّبْيِيِْن. -2

قَصَصِ الْمُخْتَارَِة مِنْهُ، التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ اْلبُخََلاءِ وأَهَمِّيَتِهِ، وشَخْصِيَّاتِهِ، وال -3

 ومَنْهَِج الْجَاحِظِ.   
 

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ اْلَحيَوَانِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ اْلجَاحِظِ.   -1

 يَّْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِكَِتابِ البََيانِ والتَّبِْييْنِ. -2

يُّدْرِيَ التَّعِْريَْف بِكِتَاِب الُْبخَلَاءِ وَأهَمِّيَّتِهِ، وشَخْصِيَّاتِهِ، والقَصَصِ الْمُخْتَارَةِ  -3

 مِنْهُ، وَمنْهَِج الْجَاحِظِ.   
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 َدبِ األَ  لِْيُف ِف أْ التَّ 
به عن  َرجَ إذا خَ يَّمَا، وال س1ُِف النَّواحَْي مَُنوَُّع الْأَلْوَانِلَ تَخْ فيه مُ ، والتأليفُ سِعٌواِ رٌ حْبَ بُ األدَ -

ايف قَالثَّ مَْعنَىرًا، إىل الْعْرًا وشِثْنَ يْلُ مِ جَالْ يْرُبعْ التَّ وَوهُ  نَا،انِهَأذْ  نْمِ  هُي لَذِالَّمَعْنَى الْفَنِّيُّ الضَّيِّقُ الْ

كُلُّ مَا فِيْ مَْكتَبَِتَنا ، فَخْذُ مِْن كُلِّ عِْلمٍ بِطَرَفٍاألَ  وَ اء، وهُمَدَا القُنَ انِهَيف أذْع الذي له الواسِ

 اتٍ لَحْة ورِماعيَّاجتِ راساتٍم ودِة وتراجِفَسَوفلْ وتاريخٍ طَبٍسائل وخُ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ شِعْرٍ ورَ

 يِّافِقَالثَّ مَْعنَىا الْلِهَذَعًا بَ ، تَوَهُ  -!جِهَةٍ  ْن كُل  مِ يْهَاا فِ مَ  رَا أكثَومَ  -صٍَص وقَ قْدٍونَ ةٍرافيَّغْجُ

 . مِيِْم الْأََدبِ الْعَرَبِيِّصَ نْب، مِع لألدَالواسِ

 َن التَّأْلِْيفِ الَْأدَبِيِّ، وَهِيَ: مِقْتَصِرُ هُنَا عَلَى الْبَْحِث فِي الْأَْنوَاعِ الثَّلَاثَةِ نَ -

 .ة()الوَحْدَة اخلَاِمسَة والَوحْدَة السَّادِسَ أو الْمَصَادر األَدبية ةة العامَّبيَّة األدَقافَالثَّتُبُ كُ -1

 لشِّعْريَّة )الوَحْدة السَّابِعَة والوَحْدةأو الُْمخْتَارَات ا ديمالقَ بيِّ رَر العَعْالشِّ  اتُ وعَمُجْمَ -2

 الثَّامِنَة(. 

 الْمَصَادِر الباَلغيَّة والنقديَّة )الَوحْدَة التَّاسِعَة(.  -3

: مُنْتََخبَاِت الْأُخْرَىب والْرَار العَعَأشْ نْ مِ لَبِ ى الطَّ هَتَنْ ومُ يَِّة اْلعَامَّةِ بِة األدَافَقَالثَّ بِ تُ كُ نْ ويُعَدُّ مِ -

 ةُيْنَفِ، وسَمُنْتََخبُ الْمِيْكَالِيْوالْس، رْوالعُ سِنْاألُ ار، وكتابُعَ األشْ نُاسِحَومَ  نْوَارِاأل كتابُ

                                                           

کادب ا :األدَبُ بَحٌْر واِسِعٌ ، والتأليُف فيه ُمخْتَلَفُ النَّواحَْي ُمنَوَُّع الْأَلْوَانِ  - 1 فلتخم وحاولں ےس اور  فینصت دنمسر ےہ، اور اس ںیم وعیس ی 

 Literature is a wide sea, and authorship in it is in various respects and in) ،ےہ فلتخم روگنں ںیم

various colors.) 
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، تَارَاتُ الْمُصَنَّفَةُخْمُة، والْغَواللُّ حْوِ النَّ بُ تُ ، وكُُتُب الْمََعالِيْ وَالْمَجَالِسِة، وكُالغَة والبَاحَصَالفَ

 . ىرَخْأُ  اء، وألوانٌسَار النِّعَوأشْ

 كتاُب اْلَيَ َواِن لِْلَجاِحظِ   -1
، 2رْنِ الثَّاِلثِ الِْهجْرِيِّب يف القَهَر كُُتبِ األدَأشْ نْدُّ مِ ى ُتعَرَخْظ األُاجلاحِتُُب وكُ هذا الكتابُ  -

 ل كتابٍأوَّ  وَ هُ َيوَانِاحلَ كتابُ. ومَْكتَبَُة الْعَرَبِيَّةُ مَدِْينَةٌ ِللْجَاحِظِ َقبَْل سِوَاهُالْ تِانَ كَأَنَّمَا رُبَّمَا كَ

 وعةٌسُوْمَ هُبأنََّتوِيْ عَلَى سَبْعَةِ َأجْزَاءٍ، كَمَا يَتَمَيَّزُ حْ، ويَالْحَيَوَانِ مِ لْص يف عِصِّومُتخَ شاملٍ بيٍّعرَ

ايا ضَ، والقَمَعَارِِف الطَِّبيْعِيَّةِن الْمِ لةٍ هائِجُْموْعٍَة ى مَلَعَ َيحْتَوِْي ، ومَعَارِفِوم والْلُمن العُ للكثيِ 

حَيَوَاِن الْ  اضِ رَبأمْلْمُتََمثِّلَِة اض ارَواألمْ  بِّ عن الطِّ  يْهِفِ  ثَظ حتدَّاجلاحِ  إىل أنَّ  ارُة، ويُشَ يَّفِسَلْالفَ

 وتأثيِ يِْح الْعَِديْدِ مَِن الْمَفَاهِيِْم الطِّبِّيَّةِ، وَالْحَدِْيِث عَنْ خَصَائِِص الْبُلْدَانِ، ضِوْ، وت3َوالْإِنْسَانِ

ْيبِ الْأَدَِبيَّةِ وَالْفَنِّيَِّة الِاض واألسَرَ ع األغْة إىل تنوُّافَضَات، باإلبَان، والنَّسَ، واإلنْيْئَةِ فِي الْحَيَوَانِالبِ

زَاعِمِهِْم وُعلُوْمِهِْم وَبعْضِ ومَ هِمْ اداتِعَ ، و4الْمُسْتَخْدَمَِة وَأَْحوَاِل الْعََربِ وَالْأَعْرَاب

                                                           

 یرسیت ںیباتک یدورس یک ظحاتکب اور ااجلہی  :الِثِ الْهِجْرِيِّ الثَّ هذا الكتابُ وكُتُبُ اجلاحِظ األُخَْرى تُعَدُّ مِنْ أشْهَر كُتُبِ األدَب يف القَرْنِ - 2

 This book and Al-Jahiz's other books were considered) ۔ ںیہاجیت امشر یک اتکوبں ںیم وہشمر ادیب یک یدص یرجہ

among the most famous literary books of the third Hijri century..) 

اونں یکااجونروں اور  ،دوا ےن اس ںیم ظحہک ااجل :يََوانِ والْإِنْسَانِحتدَّثَ ِفْيهِ عن الطِّبِّ واألمَْراض الْمُتَمَثِّلَةِ بأمْرَاضِ الْحَ أنَّ اجلاحِظ  - 3

س

 ن

 That Al-Jahiz talked in it about medicine and diseases similar)۔ ب ات یک ےک ب ارے ںیم ںویرامیب یسیج ںویرامیب

to diseases of animals and humans.) 

ہن اقمدص اور اامعتسل دشہ اور اکنفرا ادیب: تَخْدَمَةِ وَأَْحوَالِ اْلعَرَبِ َوالْأَعْرَابباإلضَافَة إىل تنوُّع األْغرَاض واألسَالِْيبِ الْأَدَبِيَِّة َوالْفَنِّيَِّة اْلمُسْ - 4

وارعااوررعوبں اور  ںوقیرط  
 
 In addition to the diversity of literary and artistic) ےک العوہں ےک احالت ےک ونتع ب

purposes and methods used, and the conditions of the Arabs and Arabians.) 
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قْدِ الْكََلامِ وغَيِْرَها ، ونَيَانِوالبَ  َثالِواألمْ رَبِيِّ ر العَعْالشِّ نَ ةٍ مِارَتَخْةٍ مُ فْوَوصَ ينوالدِّ قْهِالفِ ائلسَمَ

  كَثِيْرٌ.
 ظ(احِ )الَ ْيُف ِِبْلُمَؤلِ ِف رِ عْ الت َّ  1.1
د لِوُظ، واحِباجلَ يْرُ هِي، الشَّْيثِالء اللَّ بالوَ  يْ انِنَّوب الكََمحْبُر بن حْبن بَ مْرومان عَثْأبو عُ وَ هُ -

 اظًاحِجَ يَ وسُمِّ .دَوَأسْ ايًّْنجِه زَدُّ، وكان جَهـ150 عامَ  وائلِ أفِْي رة صَظ يف البَاجلاحِ

ويف هَذَا الزََّمن كَانَ الصِّرَاع على أشَدِّه بني ة. لْقَاخلِ وَّهَ شَ، وكان مُتُوْءِهِمَانُ أيْ 5جُحُوْظِ عَْينَيْهِ لِ

أخاْلٍط مِن النَّاس يَْنتَمُوْنَ إىل أجْناسٍ ُمتَعدِّدةٍ، وإىل عَقائِد مَُتبَايِنٍَة مُتضَارِبَةٍ، ويف ظِلِّ هَذه 

فَضْلِ مَا كَانَ ألصْحَابِهِ ِمنْ أسْلِحٍَة البِيْئَةِ الْمُعَقَّدَة والْمُخْتَِلطَةِ نَمَا الْمَذْهَبُ الْاعْتِزَالِيُّ، وازَْدهَرَ بِ

 ثَقَافيَّةٍ مَكَّنَتْهُم من إخْضاِع ُخصُومِهِمْ مِن شتَّى املِلَل والنِّحَل. 

م اجِان يُهَ، وك6َيْنِ قِي إىل اليَدِّؤَاليت تُ بَةِرِجْة التَّيَّمِ بأهَ نُ مِيء، وكان يُؤْشَ لِّه يف كُلَقْح عَجِّكان يُرَ -

 وْه. أن يَرَ نَوْدُ  ثَ يْدِن احلَوْ وُون ويرَعُ مَجْالذين كانوا يَ يْثِ ادِ األحَ جالَ رِ َيانِاألحْ ْعضِيف بَ

وقَدْ تََتلْمَذَ َعلى يَدِ أبي ُعبَيْدََة واألصْمَعِيِّ وأبي زَيْدٍ األنْصَاري، فأَخَذَ عَنْهُْم اللُّغَةَ واألدَبَ،  -

واكتَسََب الثقَافة الُيونانيةَ َعن طَرِيْقِ ُعلَمَاءِ الْكَلَاِم وعَْن طَرِْيقِ مُصَاحََبتِهِ لِحَُنيْن بن إسَْحاق 

أيضًا الثَّقَافةَ الفارسيَّةَ عن طَريِق ابن اْلمُقَفَّعِ وأبي عَُبيْدَةَ، ومل يَكُْن لَهُ  وسَلْمَوَيْهِ، واكتََسبَ 

                                                           

 اس یک آںیھکن ارھبی وہیئ ںیھت۔ جُحُوْظِ َعْيَنْيِه:لِ - 5

ر زیچ :ة التَّجْرِبَةِ اليت ُتؤَدِّي إىل اليَِقيْنِكان يُرَجِّح عَقْلَه يف كُلِّ شَيء، وكان يُْؤمِنُ بأهَِميَّ - 6
 
رحیج دی یھت، اانپ ذنہ  ںیم اوہنں ےن ہ

 

 ےسیاور وہ اوک ت

ا  یک نیقیوج ےھت رےتھک  نیقیرپ  اتیمہ رجتےب یک

 

 He was wooing his mind in everything, and he) وہ۔رطف اجب

believed in the importance of an experiment that leads to certainty.)  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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شِيْء أحبُّ إليه من الِكتاب، ويقول ابنُ النَّديم يف الفِهْرِسْت: "إنَّه كَانَ يَكْتَرِيْ دَكَّاكِيْنَ الوَرَّاقِْينَ، 

عُمَرُ، فََشهَِد ما وصَل إليه الْمُعْتَزِلَةُ ِمْن مَجٍْد سياسيٍّ ويُثِْبُت فيها النَّظَر". امْتَدَّ باجلَاحِظ ال

وثَقَايفٍّ يف عَصْرِ الْمَأْمُوْنِ، ثمَّ َمرِض اجلاحِظُ بالفَالِجِ وَالنَّقْرَسِ يف عَصْرِ الْمُنْتَصِرِ الْمُسَْتعِيْن، 

 تُوُفِّيَ يف خِالفَة الْمُهْتَدِيْ بِاهللِ.

مَصْدَرَيِْن التَّقليديَّْينِ، كان هُناك مَصْدرٌ ثالثٌ لثقافة اجلاحِظ ال يقِلُّ أثرُه باإلضَافة إىل هَذَْين الْ -

يف مُؤلَّفاتِه عن الْمَصْدَرَين الساِبقَيْنِ، ومَيَّزَهُ عَن الكُتَّاب الذين سَبَقُوْهُ، ويَْعنِيْ بذلك مُعايَشََة 

ُل أن يَّْكِشف عن عالَمِهِمْ الدَّاخِلي بقَدْرِ مَا يَرْصُدُ النَّاس ومُراقَبتَهم مُرَاقَبََة الفَنَّان الذي يَُحاوِ

مَظْهَرَهُ اخلارِجِي. ولِهَذَا فَإنَّ أهَمَّ ما يُمَيِّزُ كتاباتِ اجلاحِظ مَقْدرتُه على عَرِْض صُوَرٍ ومناذٍج 

 من واقِعِ احلياة االجتماعيَّة ومِْن صُنُوْفِ اْلبَشَرِ على اختالفِ طِباعِهم. 

فَ لنا اجلاحِظُ ثَروةً من الكُتُب يف مَوُضوعاتٍ مَُتنوِّعَةٍ منها العقَائديَّة مثل كتابِ وقد خلَّ  -

 اإلمَامَة، كتاب خَلْقِ الْقُرْآنِ، كتاب الرَّدِّ عَلى الْمُشبَّهَة، الرَّدُّ على اليَهُْودِ، والرَّدُّ على النَّصَارى. 

: كتابِ القَْحطَانيَّة والعَدنانيَّة، كتابُ الْمَوَاِليْ مَوضُوعاتٌ حَوَْل ُمعارَضاتٍ طُرِحَْت من قَبْلِ -

 والعَرَبِ، وكتاب َفخْرِ السُّْودَاِن. 

مَوضُوعَاتٌ اجتماعيَّةٌ: كتابُ مَدْحِ التُّجَّار، وذمُّ عَمَلِ السُّلَْطانِ، كتابُ فَصْلِ مَا بني العَدَاوَِة  -

 واحلَسَد،كتابُ الُبخاَلء.
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د نِ، وَتضُمُّ أشْتاتًا من امَلعْلُومات، وقَ : كتاُب احلَيَوَان، البَيَان والتَّبِْييْكتبٌ ذاتُ سِمَةٍ أدبيةٍ -

ْبِبهِ وِْض يف عَْرضِ الفِكرة، لِذَا نَحَا يف أسْلُوانتَقَد اجلاحظُ عِنايةَ الُكتَّاب بَتنْمِيْقِ اللَّفْظِ والغُمُ 

 ع االحتِفاِظ ِبجَزَالَتِهِ. فْظِ ممَنْحًا َتحَرَّر فِيْهِ من الغُمُْوِض ومن َتنْمِيْقِ اللَّ

 واخِر مُؤلَّفات اجلاحِظ بَعَْد أن مَِرضَ. ويُعَدُّ كتابُ احلََيوَان وكتاُب البَيَان والتَّبِْييِْن مِْن أ -

َرعَ ، بَايانًق أحْ ثَّلْمُوَا ْردِ الْقَصَصِيِّ، والسَّمَْنطِقِوالْ ة،اهَكَ، والفُبَةِ وْذُوالعَ وْلَةِ هُبالسَّ ُلوْبُهُسْأُ زَمتيَّو -

 . اءبَدَي األُ اقِه عنه بِمَلَّعَ ي تَالذِطْرَاِد ب االستِوْسْلُأُ فِيْ

 يْاضِعن القَ ذَأخَوه، انِمَيف زَ مُعْتَزَِلةَالْ لُيُمثِّانَ وكَ ،مِدَةِ الْأََدبِ الْعَبَّاسِيِّأعْ رِهَوأشْ مِّن أهَمِ  دُّويُعَ -

ام، ظَّب النَّهَ ذْ لى مَعَ ازليًّتَعْمُ انكَ وَ وهُ ، إِسْحَاقَ النَّظَّام يْوأبِ رَسبن أشْ مَامَةَ وثَ سُفَ وْيُ  يْأبِ

  . مُعْتَزِِليُّ بِالْجَاحِظِيَّةِه الْبُهَ ذْمَ فَرِذا عُهَ عْومَ

يف  تًايِّ مَ َدتْهُوْفأَ  ،هااليت أحبَّ  قََطتْ َعلَيْهِ كُتُبُهُسَنَْدمَا هـ، ع255ِ غَرِْيبَةً فِْي عَامِهَايَتُهُ كَانَْت نِ -

 .7ةرَصَدينة البَمَ
 وان(ريف ِبلكتاب )اْليَ عْ الت َّ  1.2
 نَّ أ قَّاحلَ ، ولكنَّبَبٍسَ إليه بِ تُّمُ ما يِوان ويَباحلَ صَصِّه أنه خُمُاسْ مُهِوْ د يُقَالكتاب فَ ونُمُضْومَ -

 . مُخْتَلَِف الْأَغْرَاضِلِ اسيِّالعبَّ رِصْالعَ ةِافَقَلثَ ةٌ رَاهِظَ ورةٌ، وصُةٌعَواسِ ةٌمَلَعْ مَ الكتابَ

 نْ مَ ألنَّ .وانيَاحلَ لْمِ يف عِ ةِيَّبِرَيف العَ  عَضِوُ عٍجامِ كتابٍ لَأوَّان وَيَاحلَ تابُكِ دُّ عَيُ قيقةِحَويف الْ -

 وابنِ  لِْبيِّكَالْ ابنِ الْجَاحِِظ فِْي هَذَا الْمَجَاِل أَمْثَاُل الْأَصْمَعِيِّ وأَِبيْ ُعبَيْدََة وتَبُوْا قَبَْل كَ
                                                           

 .5/74األعالم،  -7

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ا وليس ويًّغَم لُهُوكان اهتمامُ ،ًداوانًا واحِيَن حَ وْلُناوَتَا يَوْانُكَ، هموغيِ  تانيِّسْجِوالسَّ  ابيِّرَاألعْ

 هِرائزِان وغَِيوَاحلَ ث يف طبائعِ حْ بالبَ رعْوالشِّ ةغَاللُّ بِ إىل جانِ  مَّ ظ اهتَاجلاحِ ، ولكنَّلْمِيًّاعِ

 .هِاداتِوعَ هِالِوَوأحْ

ا يضًأ عَدُّ ويُ ،قِفُاألُ ةُ عَواسِ فَعارِمَ ا ودائرةُ اقًلَإطْ  تُبِهِ كُ مِ خَظ من أضْللجاحِ َيوَانِاحلَ ابُ كتَ دُّ عَويُ -

ة يعيَّبِف الطَّعارِمَلى الْى عَوَتَاحْ دِفقَ ،افرَاألطْلْمُتَشَعِّبَةُ ا اسيِّر العبَّ صْالعَ ةافَقَثَلِ زةٌبارِ ورةٌصُ

عن  ثَوحتدَّ، سياسة األقوام كما تكلم عن سائر الطوائف الدينيةواملسائل الفقهية وحتدث يف 

ان ان واإلنسَوَيَاحلَ ة يف ئَيْوتأثي البِ اندَلْالبُ من كثيٍ صِ صائِة ويف خَافيَّرَغْائل اجلُسَمَن الْمِ ثيِالكَ

مُفْرَدَاتِ ن الْا مِكثيً كَرَوذَ ،انان ويف اإلنسَيَوَيف احلَ اضُ رَا األمْذَوكَ  بِّ ى الطِّ لَعَ مَلَّر وتكَ جَوالشَّ

 ةِافَر باإلضَادِالنَّ يِّبِرَالعَ رِعْالشِّ نَ مِ ةًتارَخْمُ  أبياتٍ دَرَأوْ دْفقَ مَعْدَِنيَّةِ،والْ ةِوانيَّيَة واحلَ اتيَّبَالنَّ  الطِّبِيَّةِ

 .ةريفَر الطَّوادِرة والنَّ ائِال السَّثَلألمْ

ان كَ نْه وإِ، ألنَّمُجَوالعَ  بُرَفيه العَ هُ ابَشَتَم، وتَمَاألُ ةُبَغْرَ يْهِ فِ يْوِ تَسْ تَ ذا كتابٌهَ" :لِهِوْه بقَفَوعرَّ -

 مَ لْماع وعِالسِّ ةَفَرِعْمَ عَمَ، وجَفَلْسَفَةِالْ فِرَطَ نْمِ ذَأخَ دْ، فقَايًّاعِ مَا جَالميَّ، وإسْارابيًّأعْ ابيًّعرَ

 هُيْتهِ شْ، يَ ريزةِالغَ ة وإحساسِاحلاسَّ دانِجْوَبيْنَ وِ ةِ نَّوالسُّ ابِالكتَ يِمَلْبني عِ كَرَ، وأشْةِبَرِجْالتَّ

 "...كُاسِالنَّ يْهِ هِتَشْ ا يَمَكَ كُاتِالفَ
 ْيفِ ألِ التَّ  بُ وسبَ  يةُ مِ سْ التَّ  1.3
 هِتِرَدْوقُ ةِيبَجِاهلل العَ  ةِمَكْج على حِجَوان من احلُ يَاحلَ اةِ يَا يف حَمَ تَتَبَّعُه يَ ألنَّ ،وانَيَاحلَ اهُومسَّ -

 رَ شْ ا عَ هَ فِاحِصَمن مَ فٍحَ صْمُ لِّيف كُ  لَ عَأجْ ان أنْوَيَاحلَ تُبِ ي كُفِ  ةُادَالعَ تِ انَوكَ" :الَ، قَةِرَادِالنَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
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أن  تُ بْبَ ، فأحْذلكَبِ كَ بِجَ عَ نْمِ  تُرْكَا ذَار، لِمَعَ األشْ رِادِوَاب ونَرَاألعْ عاتِقطَّ من مُ قاتٍرَوَ

قد  ائلُاألوَ انتِا كَوإذَ": الَقَ ى أنْإلَ"، اء اهللُشَ إنْ رَفَذلك أوْ يفْ ابِتَا الكِ ذَهَ ظُّ حَ نَوْكُيَّ

إال  تَُناا غايَ، ومَحَلَأصْ ثُرَوكَ  الَا طَ مَّلَ دبيُذا التَّان هَكَ رةَيْذه السِّهَ تُبِ الكُ  ارِغَيف صِ تْارَسَ

 ا".رًيْا خَوْدُ يْفِتَسْتَ أنْ

ه امَ مَاهتِ كُ مَالسَّ لِ وْيُ مْلَ هُأنَّ رَيْغَ رَهُكَإال ذَ يْئَتِهِ ظ وبِ اجلاحِ رِصْيف عَ  وانٌيَحَ  دُ جَوْيُ ادُكَوال يَ -

 .ظِاجلاحِ ةِئَيْ ا عن بِدًيْعِبِ انَ ه كَوألنَّ ،ال به كثيًفِحْمل تَ العربَ ألنَّ الكبيَ

 اْْلَيَ َوانِ ادر صَ مَ  1.4
 ،بيُّرَالعَ رُعْوالشِّ ديثُواحلَ آنُرْالقُ نْهَامِ، 8ر عديدةٍ صادِلى مَه عَيف كتابِ ظُاجلاحِ مَدَاعتَ -

اجلاحظ  رِ صْيف عَ ريقطْالبَ  ابنُ ةبيَّرَإىل العَ قَلَهُ ي نَذِو الَّطُسْرَوان ألَ يَاحلَ إىل كتابِ  افةِباإلضَ

 نَْفسِهِبِ تََسبَهُكْاا مِمَّها والِوِا وأحْ هَ فِوْرُظُلِ  هِتِسَارَمَاة ومُيَة يف احلَيلَوِظ الطَّ ة اجلاحِرَبْافة إىل خِباإلضَ

 .رابمن األعْمِعَهُ أو سَ
 اْلُمْحتَ َوى 1.5
ا ومًلُ عُ نُمَّيتضَ الكتابَ ، إال أنََّيوَانِاحلَ ىعلَ قْصُوْرٌه مَأنَّ م به الكتابُسِالذي وُوْهِمُ اْلعُنْوَانُ يُ -

، ْيِث النَّبِيِّ مُحَمِّددِآن، وحَرْالقُ آيِكِْر يف ذِمُؤَلُِّف الْ َنبَ ، فقد أط9ْنْوَانِ من العُ رَ أكبً فَارِعَومَ

                                                           

ذ  اتکب ںیم ےن اینپ ظحااجل :اعتََمدَ اجلاحِظُ يف كتابِه عَلى مَصادِر عديدةٍ - 8

س س

Jahiz relied in his book -Al) ۔ااصحنر ایک رپدعتمد آمخ

on many sources..) 

، سج ونعانہی  :مَقْصُوْرٌ علَى احَلَيوَاِن، إال أنَّ الكتابَ يتضَمَّنُ عُلُومًا وَمعَارِفَ أكبًَر من الُعنَْوانِ ُيوْهِمُ اْلُعنَْوانُ الذي وُسِم به الكتابُ أنَّه  - 9

ا ےہ ہک ہی

 

 یہ ےس اتکب وک وموسم ایک ایگ ےہ، ہی ومہ دالب

 

ک اتکب ںیم دحمود ےہ، نکیل رصف اجونروں ی
عل
الم ںیہولعمامت م اور وووہ 

 

وج ونعان ےس ، ش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 تْانَ كَ وعاداتٍ َتَشعِّبَةِ الْأَطْرَافِ،مُقَافَةٍ ثَ نْمِ لَيْهِ عَ طَوَىوما انْ يِّاسِالعبَّ صْرِللعَ وْرَةٌصُيْهِ وفِ

رُقِ وطُ؛ وانَيَواحلَ اإلنسانَعْتَِرضُ ي تَ التِ  اضِرَث فيه عن األمْدَّحَا تَمَ، ك10َيْنَذَاكَ حِ سائدةً

 صائص كثيةٍ ث عن خَدَّحَ، وتَمُْعتَزِلَةُا الْهَبِ فَ رِة اليت عُالميَّائل الكَمَسَإىل الْ قَ رَّطَها، وتَ اجِ لَعِ

وع وضُمَالْ لَ داخِ سْتَطِْردُظ كان يَ اجلاحِ  اريخ؛ ذلك ألنَّايا التَّضَقَ بَعِْض لِ  َرضَان، وعَدَلْمن البُ 

 حَبَى أصْتَّحَ ،الٍى حَلَعَ سْتَقِرُّويَ مَوْضُوْعِهِ،بِ دُ قيَّظ يتَكان اجلاحِ لَّمَاقَا ذَلِ .ئاع القارِتَإلمْ سِهِفْنَ

 .سُنَّةً غَيْرَ حَمِْيدَةٍ رادُ طْهذا االستِ

ْيَن بَ رةَناظَمُاني الْوالثَّ  لُاألوَّ انِءَزْجلُا لُ، يتناوَصُوْلٍفُبْعَةِ وان إىل سَيَ احلَ كتابَ ظُاجلاحِ مَقسَّ -

ات ايَكَ أو احلِ ةِأو األحاديث النّبَويَّ ةِآنيَّرْلقُا باآلياتِ نْهَُمامِّ لٍّكُ أْيَمًا رَعِدْ، مُْلبِوالكَ الدِّيْكِ

بان رْوالغِ ابَبَه، والذُّه وطبائعَام وأنواعَ مَاحلَ ابعِوالرَّ الثِالثَّ صْلَيْنِ يف الفَ لُ، ويتناوَكَمِواحلِ

ادس س والسَّامِ، ويف اخلَ ْيرَانِر والثَّ يْنَازِ د واخلَوْرُل والقُمْاش والنَّفَس واخلُنَافِالن واخلَعْواجلَ

ة بني نقارَمُ عْقِدُ ليف، ويَاألَ يْرِوالطَّ  ائِمِ هَالبَ إىل أجناسِ  نْتَقِلُ، ثم يَ يْرَانِث عن الثَّحْ ل البَاصِوَيُ

ابع ل السَّ صْب، ويف الفَنَواألرْ مَْساحِ والتِّ ْدهُدواهلُ بِّ ن الضَّتََكلَّمُ عان، ثم يَوَيَان واحلَاإلنسَ

 .افِلَ األظْ اتِوذوَ  يْلِ ة والفِّافَرَعن الزَّ ثُيتحدَّ

                                                           

رھ رک 

 

 The title in which the book is tagged delusions that it is limited to animals, but) ںیہ۔ت 

the book includes information and knowledge greater than the title.) 

دور اور اس  ابعیس اس ںیم :طْرَافِ، وعاداتٍ كَانَتْ سائدةً حِيَْنذَاكَ عِّبَةِ الْأَوفِْيهِ ُصوْرَةٌ للعَصْرِ العبَّاسِيِّ وما انَْطَوى عَلَْيهِ ِمنْ ثَقَافَةٍ مُتَشَ - 10

 ےکدعتمد ااہجلت  ںیم

 
 

ر ےہ رواج راجئ اقثتف، اوراس وق  It contains a picture of the Abbasid) ۔وروسامت اک سکع ووصتت 

era and what it entailed from a bifurcated culture, and customs that prevailed at that time.) 
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فيه  عْرِضُ يَ  وَ وهُ ،11حلياةمُخَْتلَِف صُوَرِ ابِ رِبُ طَضْيَ رٌ زاخِ لَمٌاظ عَللجاحِ يَوَانِ احلَ كتابُ  عْتَبَرُ يُ -

ظ اجلاحِ  قْلُفيه عَظْهَُر ويَ ،ظفيه اجلاحِ ي عاشَذِالَّصْرِ اإلسالمي يف العَ مُجْتَمَعِالْ زَعَاتِنَ

 . مُرَْهفُالْ نِّيُّالفَ هُقُوْيع وذَ فِالرَّ بيُّ ه األدَنُاوبي افذُالنَّ قيقٌالدَّ

 صِ صَن القَمِ كَِثيْرُفيه ال دَرَووَ ة،يَّاحلَ من الكائناتِ وْعٍنَ مائةِِث من ثال ثَرَأكْ فُهُؤلِّفيه مُ كَرَوذَ -

 .ْثلُ "فِْي َفمِيْ مَاءٌ"مِنْهَا: ، مِ يَوَانَاتِاحلَ على لسانِرَدَْت وَ ِتيْال الَّثَواألمْ

ان ك ظَاجلاحِ ذلك ألنَّ يَوَانِ بِصِلَةٍ،احلَ  مِإىل عالَ ُمتُّا تَى لَتَّشَ عاتٍوْضُوْمَ يَوَانِحلَا كتابُ مَّضَ -

 ْستَقِرُّيَولِمَوْضُْوعِهِ، ظ اجلاحِ دُكان يتقيَّ  َمالَّلذا قَ ،ارئاع القَتَإلمْ سِهِوع نفْوضُمَالْ لَ داخِ سَْتطْرِدُ يَ

 .ةٍطْرَادُ سُنًَّة غَيَْر حَمِيْدَهذا االستِ بَحَ ى أصْحتَّ على حالٍ 

يف  ثَحتدَّ مَا، ك12ََمسَائِلِ الْفَلْسَفِيَّةِ ، والْْيعِيَّةِبِالطَّ لْمَعَارِفِا نَمِ احلةًصَ فةٌائِطَ ى الكتابُوَحَ قَدْفَ -

 الطَّوَاِئفِ الدِّيْنِيَّةِ.كَلَّمَ فِْي نِزَاعِ َأهْلِ الَْكلَامِ وسَائِِر تَ  مَااد، كَرَواألفْ امِ وَاألقْ  يَاسَةِ سِ

 يْئَةِ البِ ن، ويف تأثيِلْدَامن البُ ص كثيٍائِصَة ويف خَافيَّرَغْائل اجلُسَمَ ن الْمِ يف كثيٍ  ابُتَ الكِ ثَدَّحَوتَ -

 عََرضَ ا مَ، وكَبَاَينَهَاة وتَ ريَّشَاس البَنَيف األجْ احلديثَ  لَ ، كما تناوَ 13رجَان والشَّوان واإلنسَيَيف احلَ 

                                                           

کوک ا  "اتکب اویحلان"یک ظحااجل :احلياة يُعْتَبَُر كتابُ احلََيوَاِن للجاحِظ عَالٌَم زاخِرٌ يَضْطَرِبُ ِبمُخْتَلَفِ صُوَرِ - 11 ا ےہ اھجمس ومتمل داین یسیا ی 

 

 اجب

 The book of the animal by Al-Jahiz is considered a rich world) ےہ۔ابعرت ےس روگنں فلتخم  ےک وج زدنیگ

divided by various forms of life..) 

کر اک ااوم ہنملع اور ایفسلف دقریت اس اتکب ںیم :ائِلِ الْفَلْسَفِيَّةِ فَقَدْ حََوى الكتابُ طَائِفةٌ صَاحلةً مِنَ الْمَعَارِفِ الطَِّبيِْعيَِّة، واْلمَسَ - 12 را ہصح  ی 

 

ت 

 (..The book contained a big number of natural knowledge and philosophical issues) ۔ےہ

اس : ان واإلنسَان والشَّجَرتَحَدَّثَ الكِتَابُ يف كثيٍ مِن الْمَسَائل اجلُغْرَافيَّة ويف خَصَائِص كثٍي من البُلْدَان، ويف تأثيِ الِبيْئَِة يف احَليَو - 13

اونں اور دروتخں رپ اموحایلتوصخایصو اسملئ یئتہب اسرے اممکل ےک رغجاایف اتکب ںیم

س

رات ےک ب ارے ںیم ت، اور اجونروں، ان

 

 یئگ ب ات یک ےک ات

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1


196 
 

ان، وان واإلنسَيَاحلَ  اضِرَاض، أمْرَواألمْ بِّ عن الطِّ  ديثٌ كذلك حَ يْهِاريخ، وفِايا التَّقضَبَعْضِ لِ

 نَبَاتِيًَّة وَحيَوَانِيَّةً ومَعْدَنِيَّةً. ، بِيَّةِدات الطِّ مُفْرَمن الْ لكثيٍ وبيانٌ

 اضَ ، كما أفَهِمْومِ لُوعُ  مِهِمْاعِزَهم ومَهم وعاداتِوالِراب وأحْ ب واألعْرَعن العَ ظُفيه اجلاحِ ثَوحتدَّ -

، يْنِوالدِّ قْهِائل الفِسَمَ  بعضَ لَصَّا فَ مَ، وكَبيِّرَول العَسُالرَّ بي، وحديثِ العرَ تَابالكِ يف آيِ وْلَالقَ

 بيَ الكَ رَدْ، والقَرِهِونادِ عِْر الْعَرَبِيِّ الشِّ رِّن حُمِ مُخْتَارَةَ ة الْوَفْالصَّ مَعَجَ ،انٌيوَدِ  كذلكَ  والكتابُ

 . 14الثَن األمْمِ

ة ة واالجتماعيَّبيَّراسات األدَليلًا للدِّرًا جَصْدَمَ  ِبوَصْفِهِالكتابِيْمَةُ قِ  حُضِتتَّ ْرضِ ذا العَهَ نْ ومِ -

 .15نَاحِيَْهامَ الفِة على اختِ ميَّلْوالعِ

م، 1938 بْعَةِ أَجْزَاءِ سَنَةَيف سَ نوْم هارُالعبد السَِّعنَايَةِ بِ صْرَمِ يفَيوَانِ احلَ كتابُ بِعَطُ -

 .16يَسََّر الْانْتِفَاعُ مِنْهُ تَ مَةٌ يِّقَ  سٌارِهَله فَعَْت ضِووُ

                                                           

 The book talked about many geographical issues and characteristics of many) ۔ےہ

countries, and about the effect of the environment on animals, humans and trees..) 

کا اتکب یھب :رَبِيِّ ونادِرِِه، والقَدْرَ الكَبيَ مِن األمْثَالوالكتابُ كذلكَ دِيَواٌن، جَمَعَ الصَّفْوَة الْمُخْتَارَةَ مِن حُرِّ الشِّعْرِ الْعَ - 14 واند ی  ےہ،  ي 

ا رعیبآزاد  ںیم سج

س

کا اور احموروں یک رگوہااعشر ےس بختنم  بب ااور ب ر ی 

 

 ,The book is also a court)  ےہ۔ایگ دعتاد وک عمج ایک یت 

which gathered the selected elite from the free and rare Arabic poetry, and a large number 

of proverbs.) 

اس : احِيْهَاوالعِلْميَّة على اختاِلفِ َمنَسات األدَبيَّة واالجتماعيَّة ومِنْ هَذا العَرْضِ تتَّضِحُ ِقيْمَُة الكتابِ ِبوَصْفِهِ مَصْدًَرا جَليلًا للدِّرا - 15

کاطماعلت اک ا ر اسیسنئاو ، اعمرشیتادیب اےنپ امتم ولہپؤں ںیم ہی ہکنےہ ویک واحض وہاجیت اتیمہ شک ےس، اتکب یک شیپ را ذر ی 

 

 ےہ۔ ہعیتہب ت 

(From this presentation, the value of the book becomes clear as it is a great source for 

literary, social and scientific studies in all its aspects..) 

: م، ووُِضعَتْ له فَهَارِسٌ قَيِّمَةٌ َتَيسَّرَ الْانْتِفَاعُ مِنْه1938ُطُبِعَ كتابُ احلَيََوانِ يف مِصْرَ بِِعنَايَةِ عبد السَّالم هارُوْن يف سَبْعَةِ أَجْزَاءِ َسنَةَ  - 16

ار ےک ےئل اس ےک  یتمیق اور آاسین یھت یپھچ است وصحں ںیم ء ںیم 1938نس  اامتہم ےس دبع االسلم اہرون ےک  ںیمرصم اویحلان" اتکب"

 

اجت  ہیاش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 لِْلَجاِحظِ  كتاب البيان والتبيْي  -2
ه إىل أنَّ ةافَ، باإلض17َظال اجلاحِمَ أعْ ، وأجلِّرِبَ، وأكْمِّمن أهَ ادًواحِ يَانِ وَالتَّبْيِْينِ البَ  كتابُتَبَرُ يُعْ -

. 18ُتبِهِكُ ائرِعلى سَ وْ ربُم ويَجْن حيث احلَ وان مِ احليَ  ي كتابَ لِ و يَ وهُ هَا،فَألَّ ُتِب الَّتِيْ الكُ رُآخِ

لَجَِة اعَلى مُ عَ بُّ صَينْ بِْييْنِ ان والتَّيَالبَ كتابَ  فإنَّ ا،لميًّعِ اوعًوضُمَ  الِجُ عَوان يُاحليَ كتابُ انَ وإذا كَ

  مَوْضُوٍْع أَدَبِيٍّ. 

 قْتَصِرُال يَهُوَ . فَنْحُْو مَنْحًى َفلْسَفِيًّا، يَ تُبِهِع كُيْمِيف جَ هُ، شأنُْينِالكتابَ يْنِيف هذَ ظاجلاحِ ولكنَّ -

لْسَفِيٍَّة فَ  اتٍوعَوضُإىل مَ قُباعها، بل يتطرَّاهلا وطِ صَوانات وخِيَاحلَ بَارِ وان على أخِ يف كتاب احليَ

اخل.  مَجُوْسِيَّةِ والدَّهْرِيَّةِ..، والْتَجَزَّأُالذي ال يَ اض، واجلزءُرَر واألعْواهِ، واجلَمُوْنِ وَالتَّوَلُّدِالكَكَ

 ورسائل وأحاديثٍ بٍطَ من خُ  أدبيةٍ  باتٍتَخَ نْمُ  ضِرْ بعَ كْتَفِيْال يَ  بْيِيْنِ والتَّ يَاِن البَ ويف كتابِ 

  .19غةاللُّ ةِفَسَالبيان وفلْ  علمِ  سِع أسَضْل وَاوِحَ، بل يُوأشعارٍ

                                                           

 Kiatab al-Hayawan was printed in Egypt with the attention of Abd al-Salam“) ۔انبےئ ےئگ ےھت

Harun in seven parts in the year 1938 A.D., and valuable indexes made for it for the purpose 

of eassy benefit.) 

:  ناایبلاتکب  :مَال اجلاحِظُيعْتَبَُر كتابُ الَبيَاِن وَالتَّبِْييِْن واِحدًا من أهَمِّ، وأكْبَِر، وأجلِّ أعْ - 17

س

ن
 
 ت ب
ب

 

لت

کاک ا ظحااجلوا  ےس س  ےس امہ، س ک ی 

را 

 

ا ےہاکت 

 

 The Book of Al-Bayan and Al-Tabiyyin is considered one of the most) م اھجمس اجب

important, largest work of Al-Jahiz.) 

ر ےک  ہی: وهُو يَلِي كتابَ احليَوان مِن حيث احلَجْم ويَرُبوْ على سَائرِ كُتُِبهِ - 18

س
 

وبں امتم اتکب ایق  اس یکہی اور  ،ےہدعب ےک اتکب اویحلان ظ ےس احلاست

 .(It is next to the book of animals in terms of size and surpasses all of its books). ےس آےگ ےہ

أسَِس علمِ البيان  كتابِ الَبيَاِن والتَّبِْيْينِ ال َيكْتَفِيْ بعَرِْض مُنْتَخَباتٍ أدبيٍة من ُخطَبٍ ورسائل وأحاديثٍ وأشعارٍ، بل يُحَاوِل وَضْع - 19

کو ناتکب اایبل: وفلْسَفَةِ اللُّغة

 
ب

 

لت

کا
 
ب ت 

ک

س

ررقت ن ک، وطخط، ااحدوںت 

 

 
اور  نایبملعِ  ہکلب ہی، رپ اافتکء ںیہن رکیترکےن  ادب اک ااختنب شیپ اور ومظنں ےسیج ی

 The Book of Al-Bayan and Al-Tabiyyin does not suffice) ۔ےہ وکشش رکیت رےنھک یک داینب ےک ےفسلف یکاسلاینت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
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 خيَ تابُف الكِرِّ، وقد ع20ُاحَ ضَن اإليْيْ بيِ، وبالتَّ مَعَْنىعلى الْ اللةَالدَّ بالبيانِ اجلاحظُ ينعْويَ -

يف  وْلِ من القَ ثُ الِالثَّ اجلزءُ -قَاكَ اهللُأبْ –ا ذَ: "هَْطلَعِ اْلجُزْءِ الثَّاِلثِيف مَ ه الواردِ لِوْقَبِ تعريفٍ 

ر قَب، ومن الفِطَاخلُ  نِ وْيُه من عُلَاكَاديث، وشَاألحَ رِرَغُ نْ ذلك مِ ابَهَ، وما شَيَانِ وَالتَّبِْييْنِالبَ

 أشعارِ  نْيف ذلك مِ َيجُوْزُ ما ْعضِ ، وبَلْمُقَطَّعَاتِ الْمَُتخَيَّرَةِ، وامُسَْتخْرَجَةِف الْتَنة، والنُّ حسَ تَسْلْمُا

 ". وَابَاتِ الْمُنْتََخبَةِاجلَلْمُذَاكَرَةِ وا

 والتَّبيْي(التعريف ِبلكتاب )الَبيان  2.1
د، صائِب، والقَطَ ة باخلُلَاألدبية املُتمثِّ مالِ من األعْ تاراتٍعلى ُمخْ ي هذا الكتابُتوِحْويَ -

 الكتابِ ةُيَّالغة واخلطابة، وتنبُع أِه  من البَ  اه جانبًلِضافة إىل تناوُ، باإل21ِيقاتعلِل، والتَّسائِوالرَّ

  ة. ربيَّة العَغَفة اللُّسَلْالغة، وفَ وىل للبَة األُلميَّالعِ سِ ز يف إرساء األسَه املُميِّرِوْبدَ

فاع عن و الدِّه هُمن تأليفِ فُن اهلدَر أّيامه، كاه يف آخِفَفات اجلاحظ، ألَّؤلَّم مُ خَر من أضْبَيُعتَ -

 ها. يْعانِ مَ بِها، وتناسُ ألفاظِ زالةِها وجَتِصاحَفَ ة، وبيانِ ربيَّة العَغَاللُّ

                                                           
with presenting a selection of literature such as speeches, letters, hadiths and poems, but it 

tries to lay the foundations of the science of the statement (Al-Bayan) and the philosophy 

of language.) 

The -(Al(is the sign of the meaning,  statementBayan): البيانِ الدَّاللةَ على الْمَْعَنى، وبالتَّبِيْين اإليْضَاحَ - 20

and (Al-Tabyin) the  explanation is the clarification.) 

ت، ابطخ اس اتکب ںیم :القَصائِد، والرَّسائِل، والتَّعلِيقاتويَحْتوِي هذا الكتابُ على مُخْتاراتٍ من األعْمالِ األدبية املُتمثِّلَة باخلُطَب، و - 21

کا یک تاقیلخت ادیب ہعیےک ذراجت ہ ااعشر، وطخط، اور رصبت  This book contains an anthology of) اتکب ےہامندنئه  ی 

literary works represented by sermons, poems, letters, and commentaries.) 
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صايا الوَ فيه بعضَ كَرَ، وذَْلسَفِيَّةٍفَ ريقةٍطَة بِبيَّاألدَ عْضَ الْمَوَاِضيْعِبَ  هذا الكتابِ ظ يف اجلاحِالَجَ عَ -

د واهِر، وشَادِوَر، والنَّعْافة إىل الشِّب، باإلضَء وبعض اخُلطَُطبَااخلُ  مَّ، وأه22َةسائل التارخييَّو الرَّ

 ه.دافَأهْدْعُمُ اليت تَ  نَّةِوالسُّ الكريمِ آنِرْمن القُ

لًا ليدَ كُوْنَأن يَّ  صِحُّ هذا يَ لُّلًا، كُِميْفاًعا جَدِ هِيف كتابِ هِمْب وبيانِرَظ عن العَع اجلاحِوقد دافَ -

 أيْ  -يَانِ الْعَرَبِيِّ فاع عن البَيف الدِّ بٌكتا تِهِايَوغَ  هِونِمُضْيف مَ وَ البيان والتبيني إمنا هُ على أنَّ

 – بِْييْنوالتَّ -يْرِيَّةِ بِعْ سائل التَّالت أو الوّالى الدَّ دَإحْوَسَاطَةِ س بِفْة يف النَّعاني القائمِمَر الْهُوْظُ

 .حٍوُضُوْ ها بِ ه وإظهارِ كارِعن أفْ صَاحِة اإلنسان على اإلفْرَدْقُ أيْ

يان يم البَ فاهِ مَبِ لُصِتتَّ اللة،مة، دقيقة الدَّيْالقِ ، عظيمةُكثيةٌ مباحثٌ  ويف هذا الكتابِ  -

ظ يف اجلاحِ رغبةُ الق يف هذا الكتابِاالنطِ طةَقْنُ ، ولعلَّ 23بدَد واألَ قْوالنَّ ةة والبالغَاحَصَوالفَ

ة رعَديعهم وسُياهنم وبَم وبَ هِتِغَزايا يف لُ ن مَب مِ ا للعرَمَ يحِضِة، وتوْعوبيَّاة الشُّعَام دُأمَ اتِبَالثَّ

 ىنَ ي عَائل التِسَ مَمن الْ تْ كانَ البابِواهم يف هذا رب وسِلة بني العَاضَمُفالْ رهم، ذلك أنَّ خاطِ

 .مْهُومُصُن وخُوْوبيُّ عُها الشُّ بِ

                                                           

 س اتکب ںیما :وذَكَرَ فيه بعضَ الوَصايا و الرَّسائل التارخييَّة يٍَّة،عَالَجَ اجلاحِظ يف هذا الكتابِ بَعْضَ اْلمَوَاِضيْعِ األدَبيَّة بِطَريقةٍ فَلْسَفِ - 22

ار ھچک وتیص ، اس ںیمایک شیپ ادناز ںیم ہنوموضاعت وک ایفسلف ےن ھچک ادیب ظحااجل

 

ذرکہ ایکیھب اک  امتاغیپ یخیاور ب

س  

 In this book Al-Jahiz) ۔ت

treated some literary topics in a philosophical manner, and mentioned some of the wills 

and historical messages in it.) 

اس  :واأَلدَبويف هذا الكتابِ مباحثٌ كثيةٌ، عظيمُة الِقيْمة، دقيقة الدَّاللة، تتَّصِلُ بِمَفاهِيم الَبيان والفَصَاحَة والبالغَة والنَّقْد  - 23

، نایب اتکب ںیم

 

ک، اصفح

 
س

ر ، دیقنتالبغ

 

 In this) ۔ںیہ ںیثحب یتہب اسریتمیق اور ب اری  ینعم وایل  یاور ادب ےک وصترات ےس قلعتم ت 

book, there are many discussions of great value and accurate indications related to the 

concepts of Bayan, eloquence, rhetoric, criticism and literature..) 
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، ادِرَطْتِ االسْ ثُيْ وان" من حَ"احليَ ابِي كتَه فِتِقَريِطَي كَهِذا فَه هَابِتَ ي كِظ فِاجلاحِ ةُقَيْرِا طَوأمَّ -

ر، ومن عْر إىل شِبَزل، ومن خَ إىل هَ دٍّ ، من جِإىل آخرَ ن بابٍ ه، أو مِ سِفْنَ ابِ ي البَل فِنقُّوالتَّ

ع ابَلى أن الطَّه، عَ نِيْعَويلًا يف موضوع بِ االستمرار طَ مِ ، وعدَ رةٍأو نادِ ةٍصَّأو قِ ظةٍوعِ إىل مَ ةٍ طبَخُ

ب طَ ر واخلُعْن الشِّ مِ هُ نُمَّضَا يتَمَ وان، كما أنَّ نه يف احليَمِ  حُضَني أوْبيِبي يف البيان والتَّ األدَ

 وق احليوانَ فُيَ ابُ تَان هذا الكِة كَيَّاحِه النَّ ذِن هَر، ومِزَة أغْالغيَّة والبَ غويَّث اللُّ باحِمَلْل واسائِوالرَّ

اة يَه على احلَ اللتِيث دَ ه من حَ نَوْان دُكَ ة، وإنْويَّغَة واللُّيَّات األدبَراسَدرًا للدِّصْه مَفِصْوَبِ

 ل.األوَّ اسيِّر العبَّصْة يف العَقليَّة والعَيَّاعِ مَتِاالجْ
 اء فيهمَ دَ ال القُ وَ أق ْ  بعضُ  2.2
 تُبِ لى كُعَ لَامِ الكَ  نْدَ، عِ تَيْنِناعَ يف الصِّ يُّ رِكَسْاهلل العَ دِبن عبْ سَنُ ال احلَلَو هِ ل أبُ وْفيه يقُ -

ظ. اجلاحِ رٍحْبَ  بنِ روٍ مْعَ انَمَثْي عُ بِ، ألَيْنِيِ بْان والتَّ يَالبَ  ا كتابُهَ رُ هَشْأَو بَرَُهاأكْ انَوكَ"ة: الغَالبَ

، ةِيفَطِاللَّ رِقَة، والفِريفَل الشَّوْصُن الفُليه مِعَ مَلَ تَا اشْمَ، لِلْمَنَافِعِا مُّ د، جَوائِالفَ كثيُ َو لَعُمْرِيْ وهُ

ليه من عَ  بَّهَ ء، وما نَغَالَ اء والبُبَطَاخلُ  اءِمَن أسْمِ  وَاهُ ا حَة، ومَعَار البارِبَة، واألخْ عَائِالرَّ بِ طَواخلُ

 . إال أنَّ ِه الْمُسَْتحَْسنَةِتِوْعُ ، ونُهِ الْمُخَْتارَةِنِوْنُ فُ نْ ذلك مِ ة وغيِ ابَطَة واخلَالغَيف البَ مْ هِيرِادِقَمَ

ه، ائِيف أثنَنَْتشِرَةٌ ، ومُيْفِهِاعِضَتَ يْ فِ ةٌثَوْ ثُبْ ة، مَاحَصَوالفَ يَانِ ام البَسَ قْأة والغَالبَ ودِ دُحُ نْ عَ  اإلبانةَ

 ."يْرِثِكَالْ حِفُّصَويل، والتَّل الطَّ أمُّالتَّا بِإلَّ دُجَ وْ ، ال تُْينَ الْأَْمثِلَةِبَ ةٌالَّضَ يَهِفَ
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ان مَثْعُ وْ أبُ فْرَغَ تَاسْ دِ وقَ: "ةِدَمْ هـ( يف الع463ُ -هـ 390) يُّ يْرَوَانِقَالْ يقٍشِرَ ابنُ  لُ وْويقُ -

 تَهُاطَحَإى عَ ا ادَّمَ مَّ، ثُلًاضْوفَ دةًوْ جَ ْبلُغُا يَا لَكتابَ نَعَ، وصَهْدَاجلَ - لَّامَةُ وَقْتِهِعَ وَوهُ—ظاجلاحِ

 ."لَّوجَ  زَّ عَ اهللُ  إلَّا هِ بِ طُيْحِ ال يُلَاَم النَّاسِ كَ نَّ إ، وكَثَْرتِهِ، لِنِّا الفَذَهَبِ

ذا اء يف هَمَلَالعُ  اءِمَ دَقُ أْيَرَُل لََنا جِّسَ يُفَ، هـ(808 -هـ 732) مَغْرِبِيُّ الْ نوْلدُخُ  ابنُ  امَّأ -

 أنَّ ليمِعْالتَّ سِالِجَي مَفِ نَاخِوْيُشُ نْ مِ مِعْنَاوسَ": بِاألدَ مِلْى عِ لَعَ  نْدَ الْكََلامِ ل عِ وْاب، إذ يقُتَالكِ

، بَرِّدِللمُ  لامِكَالْ ، وكتابُيْبَةَتَقُ نِ البْ بِاتِ كَالْ بُأدَ يَين: وهِ اوِوَدَ  ةُعَبَأرْ هِانِكَوأرْ نِّذا الفَهَ لَوْصُأُ

 تَبَعٌفَ وَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِا سِ، ومَايلالقَ ليٍّي عَ بِألَ ايلمَاألَ  ، وكتابُظاحِللجَ ْبيِيْنِ والتَّ انِيَالبَ وكتابُ

 ."ْنهَاعَ عٌ وْرُهلا وفُ

من  وعاتٍمُجْ، ومَْبيِيْنِان والتَّيَ يف البَ اثًحْ ة بَاثَاب الثلَّتَاء الكِزَن أجْمِ  ءٍزْجُ لِّ كُ يْفِ يرَونَ

 مِيْمَ،صْذا التَّهَ ظاجلاحِ تَزَمَد الْولقَار. عَات واألشْابَوَواجلَ مُقَطََّعاتِوالْ َطبِاديث واخلُاألحَ

 ن ذلكعَ بَّرَعَ دْ . وقَتَنِْويْعِ الْمَْوضُوْعَاتِبِ  أْمَأو السَ  لْمَلَلَا رئَاِالقَيَُجنَِّب لِ ادًصْإليه قَ دَصَوقَ

 ظِّهِإىل حَ سُوْقُهُ ئ له، ويَ ارِالقَ اطَشَنَلِّفَهُ ؤَمُ  يَاوِدَأن يُّ الَإذا طَ يف الكتابِ  بِيْرِ دْالتَّ هُ : "وجْقَوْلِهِبِ

 هُ جَرِخْا يُّ أن لَّ عْدَ، بَإىل بابٍ ن بابٍ، ومِيءٍيء إىل شَن شَه مِرجَخْيُّ  ذلك أنْ نْمِله، فَ الِتيَباالحْ

 ."مُْهوْرِ ذَِلكَ الْعِلْمِجُ نْ ، ومِنِّمن ذلك الفَ

 مِلْعِ  عُوْ ضُوْمَ. فَاء الكتابِزَأجْ نْمِ  ءٍزْجُ لِّكُ يْا فِهَذاتَ  اتِوعَوضُمَه الْقَرُّطَتَ  ظُاحِاجلَ رَزَا بَذَهبَ -

 انِ يَالبَ مِوْ هُفْمَ نْ عَ ثَدَّحَل تَ األوَّ ءِزْي اجلُة: فِاثَلَالثَّ  اءِزَى األجْلَ عَ عَ زَّوَة تَ غَاللُّ ةِ فَسَلْوفَ انِيَالبَ

 اتِقَبَة وطَابَطَاخلَ نِ عَ ثَ دَّحَي تَانِ ء الثَّزْة. ويف اجلُاحَصَوالفَ ةِاغَلَان، والبَسَاللِّ ، وآفاتِهِاعِوأنوَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
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 اءِ زَ جْاألَ  نَمِ ءٍزْجُ لِّر. ويف كُعْالشِّ ةِمَيْوقِ ةغَاللُّ لِأصْ ىلَعَ مَلَّكَث تَ الِالثَّ ءِزْي اجلُاء، وفِرَعَالشُّ

ائل سَاديث ورَوأحَ اتٍعَطَّقَومُ ًباطَاء، خُيَبِاألنْ امِلَكَ نْمِ اتٍبَ خَ تَنْمُ  انَمَثْعُ وْأبُ دَرَ أوْ اثةِلَالثَّ

 ابٍ رَ، أعْكِيْنتِّهَ تَاك ومُسَّ، نُمْقَىاء وحَلَقَ: عُبَقَاتِ النَّاسِطََلِف تَ خْا إىل مُهَبَسَ، نَرًااعَوأشْ

 .ةقَوْوسُ اءُسَؤَ، رُيْنرِضِّحَتَومُ

 : ْعُض َما َوَرِد ِفْيهِ ب َ  2.3

 .ابٌهَالكالم إِسْ لُ بُين عليه أوَّرُوُْج مِمَّا اخلُ -1

 .ارًذِ هَكْثَرُ ان أسَ ، واللِّرًاى أثَقَأبْ َلمُ، والقَقَلَمُ أَحَُد اللِّسَانَيْنِالْ -2

 .َمحَاسِنِن الْي عَ مِ عْيَ ضُ غْي فالبُ اوِمَسَي عن الْ مِعْيَ بُّاحلُ  انَإذا كَ -3

 .توْكُ السُّنَةِ تْ فِ نْخيافون مِ  ثََر مِمَّاأكْ ْتنَةِ القَوْلِن من فِوْخافُيَ فُلَ كان السَّ  -4

لي قْعَ ضُ رِ ا أعْ، وأنَليَّل عَجِّعَ ال يُ فَ يْال: وكَقَفَ لَيْكَ الشَّْيبُ،عَ  لَ جَّ: عَ رْوَانبن مَ بْدِ الْمَِلكِ لعَيْلَ قِ  -5

 .يْنِتَ رَّأو مَ ةًرَّمَ مُعَةٍجُ لِّاس يف كُلى النَّعَ

 .ْلبَاِبهَاأَلِ لْقِيْحٌال تَ جَالرِّ ةُرَذاكَمُ -6

 لَيْهِ ان عَكَ  ، وإنْالَله قَ انَ، فإنْ كَرَالمَ تفكَّاد الكَإذا أرَ، فَرَاءِ قَلْبِهاقِل مِنْ وَّالعَ  انُسَنْ: "لِسَ احلَ الَقَ -7

 "يْهِ.لَعَ  أوْ هُ، لـَهِكلَّم بِالم تَكَ الْمَّ بِإنْ هَانِه، فَسَلِ اءِرَ ن وَّل مِاهـِتْ. وقَْلبُ اجلَكَسَ

 .بُذِكَالْ هُ طُالِخَه يُ ، فإنَّذارَاالعتِ عِدَ  -8

 . الْمَالِلِ وْضُام وفُلَكَ الْ ولِضُي فُفِ اسُ النَّ كُ لِهْيَ  -9

 .قِنُعُ الْبِ اطَا أحَ مَ  ةِادَلَقَالْ نَمِ  ْيكَفِكْيَ -10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
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 .نُوْكُ ا يَأرِْد مَفَ ريدُ ا تُمَ نْكُا مل يَ إذَ -11

 رًاعْ شِ هِفيْ دَشَا أنْرًا إلَّاب ال يُعْرَُض له أمْطَّر بن اخلَ مَعُ انكَ -12

 .لاطِبالبَ قِ طْى النُّنَعْو يف مَ هُ وِْل الْحَقِّ قَ نْ عَ وتُ كُالسُّ -13

 .رُوْرعْ، شَرْعِيْوَر، شُاعِ: شَراءِعَالشُّ  اتُقَبَطَ -14

 .عِامِالسَّ مِهْفَ رِدْى قَلَل عَائِالقَ اطُ شَنَ -15

 .اقٌفَنِ اعِمَاالستِ ءُوْسُ -16

 .وِ فْعَالْ فُصْت نِثبُّ التَّ -17

 .لْ عَفافْ اديثًم حَهُنَسَأحْ  نَوْكُ تَ أنْ  عتَطَتَاسْ فإنِ  اديثٌأحَ اسُ ما النَّإنَّ -18

 .اتٍمَلِكَ عَمِسَ ةٍ مَلِى كَلَ عَ رْ بِصْيَ ْمْن لَّمَ -19

 .ليهعَ  كَ قَوْقُ، وحُيْهِإلَ كَانَ سَإحْ رُكَّذَتَويَ ،يْكَدَلَ هُفَوْرُعْ ى مَاسَنَتَن يَّ مَ بْ حَاصْ -20

 .ةحيَّبالتَّ هُوْسُ فآنِ ةٌ شَهْدَ  لٍ اخِدَ لِّكُلِ -21

 .يْهِ عَقْلَهُفِ تُ فْرَإال عَ طُّقَ لٍ جُرَ ابَتُ كتَ رَأْا قَمَ -22

 .بُلَ فُيحْ بَنَ لَ والرْكَبُ يُفَ  رَهْا ظَ: لَنِوْبُ لَ نِابْكَة ِنَ تْيف الفِ نْ ة: كُفَيْذَحُ الَ قَ -23

 .ةيَّدِل، اهلَوْسُ، الرَّابُتَا: الكِهَبِاحِصَ لِقْلى عَ عَ  لُّ دُتَ أشياءٍ ةُثالثَ -24

 .اءمَ لَالعُ ةُرَاكَذَاء، ومُمَكَاحلُ  سةُجالَ: مُ الَ؟ قَ عُتَر أمْ وْمُاألُ : أيُّاءِمَلَعَالْ ضِ عْبَلِ  لَيْقِ -25

 .كانِسَى لِلَعَ فُّخِ يَ مٍإال باسْ  كَ المَغُ  مِّسَال تُ  -26

 .ضَائِرَفَوالْ نَ نَن السُّ وْمُلِّعَ ا تُمَكَ نَ حْوا اللَّ مُ لِّعَر: تُمَقال عُ -27
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 .وْلِإىل القَ كَنْمِ عُ رَاع أسْمَتِإىل االسْ نْكُ -28

 .تَبََس ِمنْهُاقْ هِبِ رَّ مَ نْ مَ جِ ارَالسِّ ثْلُ مِلْمُ العِ -29

 .هِيْفِ عَقَيَّ أنْ رُدَأجْ كَلِ: ذَالَ، قَعْرِفُ الشَّرَّال يَ  انٌ لَ: فُرَمَعُلِ  يْلَقِ -30

 .لِ مَعَالْ نَمِ  دُّل أشَمَعَى الْ لَعَ اءُقَع: اإلبْاسِوَ ابنُ الَ قَ -31

سٌ فْ، نَلَْهىوأَ رَ ثُـا كَمٌَّر مِيْى خَفَوكَ لَّا قَا، ومَهَاطُسَر أوِوْمُرُ األُيْعبد اهلل بن مسعود: " وخَ  -32

 ." اهَيْْحصـِا تُلَ ةٍـارَإمَ  نْرٌ مِ يْا، خَ هَيـْجِ نْتُ

 ." ةٌاعَإضَرْكِ الِْعلْمِ تََفى بِ: " كَيُّوِحْالنَّ ةَيرَرَو هُأبُ -33

َواِن اتَ  2.4  ِكَتابِ لْ ْصِحْيُح ُعن ْ
ن يَاالبَ"... سَمِعْتُكُمْ تَقُوْلُوْنَ :ونارُالم هَعبدالسَّ  فَضِيْلَةِ الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِلِ الٌؤَسُ هَوُجِّ -

ذه هَ".؟فْسِيْرُكُمْ لِذَلِكا تَمَ  "،بِْييْنُ والتَّ يَانُ البَ" وَ هُ  تَابِ الكِ مِل يف اسْداوَ مُتَان الْكَ دْ ، وقَ"نوالتبَيُّ

ان يَالبَ "هو  يف اسم الكتابِ مَعْرُوْفَ الْمُتَدَاَولَالْ يف أنَّ عَكَ ا مَ، وأنَْيبٍبال رَ ةٌيهَجِ وَ ةٌظَالحَ مُ

 إنَّ، فَمَْنطِقِمع الْتََمشَّى ال تتَ سميةَهذه التَّ  أنَّ رَىتَمُوْرِ األُ عةَيْبِطَ  كنَّولَ – يْنِاءَ يَبِ – "بْيِْينُوالتَّ

 تُبِهِكُ رِهَشْأَ يةِمِسْيف تَ  يْبِذا العَهَ  ثْلِيف مِ  قَعَأن يَّ حْنُ َنرْبَأُ بِالْجَاحِظِ، ونَ عَيْنِهِبِ  نُيْيِ بْو التَّان هُ يَالبَ

 . يْرِهَاوأسِ

 :والدارس هلذا الكتاب يرى أنه ذو شقني متداخلني

ايا، صَوالوَ َطبِواخلُ اديثِر واألحَبَارِوص واألخْ صُن النُّظ مِاجلاحَِتارَهُ ا اخْمَ  وَ: هُقُّ الْأَوَّلُالشِّ

 ."يَانالبَ"لِمَةِ كَظ بِ اجلاحِْعنِيُْه يَ وَ اد وحنو ذلك، وهُهَّاب والزُرَم األعْلَاوكَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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 فَاحِصٌَة ظَرَاتٌنَ يف هذا الكتابِ ِللْجَاحِظِ ، فَكِّرَةِالْمُبَ هِ تِرَوْيف صُ بيُّد األدَقْو النَّاني: هُ الثَّ قُّوالشِّ

د اعِوَالقَات ورَظَالنَّ ذهِهَ، فَ"دقْالنَّ "فَنِّ ذلك بِ عْدَى بَ مَّسَ، تُ صِفَةٍ عَامَّةٍم بَِلا، ويف الكَفِيْ نُصُوْصِهِ

 .يُّن"التب"كَلِمَةِ بِ نَاهُا عَمَ وَ هُ ظُاجلاحِ هَااليت ساقَ

 – ذا الكتابِمن هَ يْقَةَتِ العَ خَسَالنُّ  فإنَّ ،ةٌيَّقِثائِوَ  ى تارخييةٌرَخْأُ  ناك ناحيةٌ، وهُناحيةٍ نذا مِهَ

ا ذا مَوهَ "،نان والتبيُّيَالبَ"و هُ نْوَانَهُ عُ بأنَّ قْطَعُ تَ – قْدِيْمِيِّ لِلِْكتَابِها يف تَرتَ وْصُ تُّ أثبَ دْوقَ

ْحتَ تَ دَارِ الْكُُتِب الْمِصْرِيَّةِبِ مَحْفُوَظةِي الْيلِ رِوبْكُ ةِ وطَطُخْ مَ رةٍصوَّ يف مُوُضُوٍْح بِ اريءُالقَ جِدُهُ يَ

يف  وحٍ ضُوُبِ  انَ وَنْذا العُهَ قْرَأ، وكذلك نَهـ684 نةُ سَ وَ ها هُتِكتابَ ب(، وتاريخُ أدَ 4370) رَقْمِ

 تَ حْتَ  رَبِيَّةِل العَوَعة الدُّامِجَبِ وطاتِطُ خْمَالْ دِهَعْ مَ يف يَ، وهِ يْضِ اهللِفَ  تَبَةِكْة مَطَوْطُخْمَ ةٍرَوَّصَمُ

د حمَّرو مُمْأبي عَخَطِّ بِ  تُوْبَةٌكْمَ ةُخَسْذه النُّ ها، وهَنْمِ  ةٌرَوْد اهلل صُمْحَاك بِ نَوهُ ،(887م )قْرَ

 يِّ نِشَود اخلُ عُسْد بن مَ حمَّابن مُ رٍّام أبي ذَمَى اإلِ لَعَرََأهَا قَ دْ. وقَيِّمِخْاج اللَّبن حجَّ وْسُفَ بن يُ 

الث ث الثَّ لُمنه الثُّ  سَخَ ي نَ ذِالَّ رر السِ فْيف آخِ جَدَ ه وَأنَّ خُهذا الناسِ تَبَ ، وكَـه587ة نَيف سَ

 سَْخةِ ن نُالبيان والتبيُّ لى كتابِعَ لٌ مِتَشْو مُ ، وهُ فْرَذا السِّهَ َتبَكَ" :صُّهُا نَاب مَتَ ذا الكِمن هَ

من بِيِْع الْآخَِر رَ رَّةِيف غُ هِوتأييدِ اهللِ عَوِْن بِ مَّ تَلة، فَامِة الكَ خَسْالنُّ  يَ ، وهِداديِّغْر البَفَعْأبي جَ 

 .نَةًسَ 92ى لَعَزِيْدُ ال تَ مُدَّةٍبِ ظِ احِاجلَ اةِ فَوَ عْدَ بَ . أيْ"َثالثِ مِائَةٍبعني ووأرْ بْعٍسَ نَةِسَ

 . 24َتهَىانْ "اهلل. اءَشَ ة إنْسَامِ ة اخلَعَبْها يف الطَّ ابِصَإىل نِ حيحةَالصَّ ميةَ سْهذه التَّ يْدُ أُعِوسَ

 

                                                           

 . 98 – 97ص: ، أدبيةقطوف   - 24

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 لِْلَجاِحظِ  َلءخَ البُ  كتابُ   -3
ل يف الذين ور البُخْصُ ضَعْبَ ظر اجلاحِ حْرو بن بَ مْثمان عَو عُ أبُ ن فيهدوَّ كتابٌ البُخالء كتابُ -

ر ، وقد صوَّانراسَخُ مةِعاصِ ورْمَ ةدَيف بلْ ةًخاصَّ 25ةه اخلاصَّئتِيْ ف عليهم يف بِهم وتعرَّلَقابَ

ة أو قَلِالقَهم راتِ هم ونظَكاتِرَلنا حَ زَرَ، فأبْااهيًّكَفُ  ايًّ سِنفْ اسيًّحِ  اعيًّواقِ اتصويرً خالءَ ظ البُ اجلاحِ

ف تلَخْلى مُنا عَلعَ طْأهلم وفايا منازِهم وخَرارَح أسْضَة، وفَسيَّفْهم النَّاتِوَزَة ونَنَّئِمَطْمُالْ

 ئًاسيِّ  اك هلم أثرًرتُهم ألنه ال يَنا بِهُه ال يكرَ ، ولكنَّام مجيعًهُهم وأحوالَاتِانا نفسيَّ رَهم، وأَأحاديثِ

، سنة فان فلوتن رقشْستَلْمُالء هو اخَالبُكتابَ  ق نصَّحقَّن مَ  لَأوَّ ولعلَّ .ناوسِفُيف نُ

 . م1900

، وعلمٍ  ،أدبٍ الء، وهو كتابُ خَ ت خبصوص البُفَلِّر كتاب البخالء أّول الكتب اليت أُتبَيُعْ -

هم، فأورد فيه هم، وفلسفتَهم، وأهواءَولَيُخالء، ومُ البُ اتِظ نفسيَّ، حيث ذكر اجلاحِةٍوفُكاهَ

د ب أحَبه استجابةً لطلَه كتَر أنَّكَ ، ويُذْلْمُمِْتعَةة واريفَص الطَّصَقة، والقَبار الشيِّخْ من األَ ديدَالعَ

 139ني وزئَمن جُ ن الكتابُهم، ويتكوَّ وطرائفِالء خَ ر البُادِوَتابة بنَولة يف الكِماء الدَّظَعُ

الل من خِ ة ٍأدبيَّ يقةٍرِطَها بِ ضَرْة وعَماعيَّتِقات االجْبَد الطَّ دراسةً ألحَ ل الكتابُ ، ويتناوَانوانًعُ

قاالت، صص، ومَ، وقَواياتٍ، ورِ، وأحاديثٍه ما بني رسائلٍوضوعاتُمَ عُص، حيث تتنوَّصَالقَ
                                                           

 :ئتِه اخلاصَّةكتابُ البُخالء كتابٌ دوَّن فيه أبُو عُثمان عَمْرو بن بَحْر اجلاحِظ َبعْضَ صُور الُبخْل يف الذين قابَلَهم وتعرَّف عليهم يف ِبيْ - 25

لا

س

خ
لب 

کا ءاتکب ا ن ایبن یک ںیہ، نج ےس وہ ےن  ظحاوب امثعن رمعو نب رحب ااجل اتکب ےہ سج ںیم یسیا ی 
 
کلب

 

ش

لخب )وجنکیس( اور الخبء )وجنکس ولگ( یک ھچک 

 The Book of Al-Bukhala is a book in which Abu Othman) ان ےس آانش وہا۔ اموحل ںیم اےنپ یہےلم ےھت اور 

Amr bin Bahr Al-Jahiz wrote some pictures of miserliness among those he met and got 

acquainted with them in his own environment.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86
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الباحثون بدراسته  ها، كما اهتمَّ، ووقائع وغيِ كاياتٍ، وحِونوادرٍ، وتفاسي، بارٍوأخْ

 .والبحث فيه من جوانب متعّددة ملا له من أهيّة كبية

اليت  الكاتب اخلفيفةِ  ظلَّ ،وحٍرُبِ  م هذا الكتابُسَاجلاحظ، اتَّ فاتِمؤلَّ عِفَن أنْالء مِ خَ البُ كتابُ -

 ةِف احلياة االجتماعيَّغ يف وصْ بَ. أس26ْلميٍّ عِ ع أدبيٍّ طابَبِ واح، فهو كتاب فُكاهي  ش األرْعِتُنْ

ة، ة والعامَّهم اخلاصَّونِوت ودخاِئلها وشؤُالبيُ ق إىل أسرارِطرَّن العصر العباسيّ، فتَيف زمَ 

 زالةُر فيه جَهَتظْ ر ودقيقٍومُعبِّ قٍشيِّ سلوبٍهم بأُوعاداتِ  وال اأُلسَرِف أحْ ب يف وصْهَوأسْ

 رين.ل عن اآلخَة اجلُمَياغَه يف صِزُيِّمَه وتُراعتُاأللفاظ، وبَ

بار ن األخْمِ رأُه نقْوياتِتَحْومُ تابِكِال ةِراءَقِ ندَ عِالء، فَخَالبُ كتابَ ظُف اجلاحِتى ألَّف مَاختُلِ  -

نني على السِّ مَّل هَحمِان يَد كَفقَ ،نلسِّيف ا و كبيٌ وهُ ،فَ الكتابَي بأن ه ألَّ حِ يت تُوْالَّ واملعلوماتِ 

ي تُوحِ  ظُه اجلاحْبِ اضَي فَذِث الَّ بَ ة والعَهَاة والفُكَريَّخْع يف السُّبَما األسلوب املُتَّنَيْ، بَيْهِفَتِكَ

 .الدُعابيُّ ها هذا األسلوبيعِب على طابَ لِغْ باب الذي يَن الشَّ ه يف سِبتأليفِ

ه ولكنَّ ،ظماء الدّولةد عُ ا إىل أحَذهَ هُف كتابَه ألَّخالء أنَّالبُ مة كتابِ ظ يف مُقدِّار اجلاحِأشَ -

للجاحظ،  اقريبً اديقًي كان صَر الذِملُدبِّا ه إىل ابنِ تأليفُ ه تَّ لب أنَّعلى األغْ ه، ولكنَّذكُر امسَمل يَ

لى عَ امًه دائِعُان يُشجِّظ، وكَاحِابات اجلتَ بكِ دًّاجِ بًاجَي كان ُمعْاقان الذِح بن خَتْأو إىل الفَ

 ظ.باجلاحِ وثيقةٌ لةٌه صِطُبِ ات الذي كان ترْك الزيَّعبد امللِ  د بنِ حمَّإىل مُ  أوْ أليف،التَّ

                                                           

کا ہی :فهو كتاب فُكاهي  بِطابَع أدبيٍّ عِلميٍّ  - 26 راہیح ی 

س

 It is a comic book with) ،رکدار ںیہ اور اسیسنئ ادیب اتکب ےہ سج ںیم م

a literary scientific character.) 
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 طبيعيٍّ  بأسلوبٍ ض الكتابُرِعُوقد  ،قصيةٍ ةٍتربويَّ زليةٍواقف هَن مِعَ عبارةٌ  صص الكتابِ وقَ -

 تربويةً  اجتماعيةً  دراسةً ربُعتَيُوار، كما احلِ أسلوبِ استخدامِ  وكثرةِ ةٍعاميَّ ألفاظٍ  مع استخدامِ 

 .الءخَ م البُوهُ ،ف من الناسنْ هلذا الصِّ اقتصاديةً نفسيةً
 للكتاب ةُ العلميَّ  ةُ األمهيَّ  3.1
ا فضلً 27همهم وسلوكِعِشر وطبائِالبَ  وسِفُف لنا عن نُيكشِ  حيثُ علميةٌ الء أهيةٌخَ البُ لكتابِ -

لدان البُ وكذلك أمساءِ  ،ورينمُغْمَ والْ لْمَشَاهِيْرِ الم وااألعْ ماءِديد من أسْه على العَعن احتوائِ

اديث واألحَ ْلمُفِيْدَةِ بِمَوْضُوْعِهَا عر النادرة واالشِّ من أبياتِ ديدِها والعِأهلِ ن وصفاتِواألماكِ

 .28تارخييةٌ غرافيةٌ جُ اجتماعيةٌ  ة أدبيةٌ لميَّوعة عِوسُمَ فالكتابُ ،واآلثار
 الكتابِ  اتُ خصيَّ شَ  3.2

ى ذَون من األَريئُم بَوهُ ،ام أحيانًة الدَّفَّذاجة وخِيبة والسَّيف هذا الكتاب بالطِّ خالءُالبُ ميتاز -

د وجنِ ،هممون إال أنفسَوال يظلِ ،زُّئِشمَ منه أو تَ ر النفسُفِنْيهم ما تَوليس فِ ،لةعامَمُوء الْن سُومِ

 هم أو إيذاءِرحيِه بتجْيف كتابِ اجلاحظ ال يقومُ ،هم بالكرمر بعضُيتظاهَ  دودةٌ مْهم مَد بعضِوائِأن مَ

بتهم حارَهم للمال ومُاقتصادهم واستخدامِ ض طريقةَ رِعْهم ويَ فَط تصرُّسُبْ بل يَ ،همشاعرِ مَ

                                                           

لاء اتکب : معن نُفُوِس البَشر وطبائِعِهم وسلوكِهلكتابِ البُخاَلء أهيٌة علميٌة حيثُ يكشِف لنا  - 27

س

خ
لب 

 ںیمہ وچہکن ہیےہ،  اتیمہیملع  یکا

اونں یک

س

راج اور ان ےک رطز لمع ےک ب ارے ںیم ان

س

 Kitabul Hayawan” has scientific“) ۔دیفتسم رکیت ےہ رووحں، ان ےک م

significance, as it reveals to us about the souls of human beings, their natures and their 

behavior.) 

کاتکب ا: فالكتابُ مَوسُوعة عِلميَّة أدبيةٌ اجتماعيٌة جُغرافيةٌ تارخييةٌ - 28 ار ی 

 

اولکیئ ، اسیسنئ، ادیبیئرغجاایف ،رشیت، اعمیخیب

س

 ےہ۔ ب اڈیپان

(The book is a historical, socio-geographic, literary, scientific encyclopedia..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
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 الً موجودين أصْ ياله وغيُج خِسَ ن نَخصيات مِالشَّ ضَبعْ فيه أنَّ والذي ال شكَّ ،اإلسرافَ

 .رطهِّم بن مُيثَيز واهلَمِ مثل أبي احلارث جَ

الذين  الءِ خَاس البُ للنَّ  وِيَّةً ، وتربَةً ، واقتصاديَّ، واجتماعيةًةًنفسيَّ الء دراسةًخَ البُ ل كتابُيُمثِّ -

 َعهُمْ فيه واقِ دَ جسَّ اقً صادِ افً وصْ فَهُمْ، وقد وص29َاناسَدينة خُرَيف مَ ْيطِهِيف مُحِ رَهُمْعاشَ

الذي  ُلوْكَهُمْهم، وسُفاتِ، وتصرَُّلهُمُْبخْ صَفَ، فوَلِيَّةٍزَهَةٍ ُفكاهيَّ طَرِيْقَةٍبِ واالجتماعيَّ سيَّفْالنَّ

 شَفَ ، وكَلِقَةِة أو القَئَاهلادِ ِهمْوهِ جُ وُ تعابيَ  صَفَ، ووَةَفسيَّم النَّهُوالَوأحْعْكِسُ نُفُوْسَهُمْ يَ

 فْسِ الْقَارئيف نَ ئٍسيِّ انطباعٍرِْك ن تَوْبينهم دُ  دُوْرُوارات اليت تَواحلَِنازِلِهِمْ مَ فَايَاهم وخَأسرارَ

 .على هؤالء النّاسِ
 َلء خَ البَ  من كتابِ  تارة  مُ  صصَ قَ  3.3

: الَقَ مَامَةٍ ن ثَة مِلَيْخِ البَ رْومَ يَْكةِدِ أمحد بن رشيد حديثَ  نْدَمَا سَِمعَ: عِ ِخيْلالبَ رْومَ لُفْطِ -1

ا وإمَّ ثًاا عابِله: إمَّ تُ لْقُ، فَدَيْهِبني يَ  ْلعَبُ يَ بْي  لَهُ صَغِيْرٌ وصَ رْو،مَ لِمن أهْ شَيْخٍ نْدَعِ  نْتُكُ

م، قال: ال كُمائِن مِ نِيْقِ: فاسْلتُ، فقُيْدُُه هَُو مُر رِ: ال تُالَ، قَْن ُخبْزِكُمْمِ طْعِْمنِيْ : أَتَحِنًامُمْ

 تُ دْ دَأعْ ذا، إىل أنْذا وكَكَ وَ ال: ال تريده هُ ا قَذَا وكَذَن كَيل مِ : هاتِ . قلتُ حٌو مالِتريده هُ

                                                           

: خُرَاسَان نَّاس البُخاَلءِ الذين عاشَرَهُمْ يف مُِحيِْطهِ يف مَدينةيُمثِّل كتابُ البُخاَلء دراسةً نفسيًَّة، واجتماعيًة، واقتصاديَّةً، وتربَِويَّةً لل - 29

لااتکب 

س

خ
لب 

رااسن رہش ںیمء: ا

س

 ےہ۔ رکیت امندنئیگ اطمہعل یک اور یمیلعت یش، اعم، اعمرشیتیتولوگں ےک ایسفن وجنکساےنپ اسھت رےنہ واےل  خ

(Kitab- Al-Bukhala represents a psychological, social, economic, and educational study of 

the miserly people who lived with them around him in the city of Khurasan.) 
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نْ َعلَّمَهُ َما ذا مَ ؟ هَيُْننَاال: ما دِ ك أبوه وقَضحِفَ ،يلَّبْغَضُهُ إويُ مْنَُعنِيْهِ ذلك يَ لُّكُ ،كثيةً انافًأصْ

  بِعَ ِفيْهِمْ وفِْي أَعْرَاقِهِمْ وطِْينَتِهِمْ. طُ  ْخلَالبُ : أنَّعْنِيْ؟ يَ تَسْمَعُ

 يْذَبِ فيه النَّ ضُمِور، وال ُيحْخُالبُ ةَحَرائِحْفَظُ ه يَاء فإنَّتَذا الشِّ: حبَّور: قال خبيلٌخُخيل بالبُ البَ  -2

، هِابِحَأصْ لِ نازِإال يف مَ  تَبَخَّرُ ال يَ  ، وكانَ اأيّامً قِيَإذا بَ رَقُفيه مَُد سُفْ، وال يَاوحًتُفْك مَرِا تُإذَ

 . ءٌيَْلا يَضِيْعَ مَِن الْبُخُوِْر شَيْكَلِ ِميْصِهِلى قَعَ لَِبسَهَا فَ َثيَابِهِ ا بِعَيف دَا كان يف الصَّفإذَ

 بِمِنْقَارِهِ،ة بَّحَالْ ذُ ، يأخُظٌو الفِإال وهُ  لْدٍَة قَطُّيف بَ يْكَ : قال مثامة: مل أرَ الدِّيْكَُة مَرْو اْلبَخِْيلَةِدِ -3

ا يْرِهَاقِنَ ا يف مَاج مَدَّجَالسُْلبُ تَ رْومَ كةَيْدِ أيتُي رَ، فإنِّرْوكة مَيْ اجة، إال دِجَ ام الدَّقدَّيَلْفُِظهَا  مَّثُ

يَْع مِجَ مَّ عَ ثَمَّ نْمِ، فَر املاءِواهِ، ويف جَبْعِ الِْبلَادِشيء يف طَِعلِمْتُ أَنَّ بُْخلَهُمْ ال: فَ. قَبِّ ن احلَمِ

 حَيَوَانِهِمْ. 

 طبيعيٍّ  بأسلوبٍ الكتابُرَضَ وقد عَصِيْرَةٍ، قَ رْبَوِيَّةٍتَ زَلِيَّةٍهَ فَواقِمَ نْعَ  بارةٌعِ الكتابِ صَصُوقَ -

 تربويةً  اجتماعيةً راسةًَتبَرُ دِ، كما يُعْوْبِ الْحِوَارِلُ أسُ استخدامِ وكثرةِ ةٍعاميَّ ألفاظٍ مع استخدامِ

  .بَُخلَاءُالْ مُاس وهُمن النَّْنفِ هلذا الصِّ ديةًاقتصا نفسيةً

 عَصْرِهِلِ نةًدوَّمُ عَْتبَرُي يُذِظ الَّللجاحِ الءخَ البُ ع كتابَطالِتُ تَوأنْ ا،كثيً كَ حَضْتَ لك أنْ يُمْكِنُ  -

كُْمُن الْحِكْمَةُ تَ حْكِ ذلك الضَّ وراءَ ل أن يكون "فنًا". لكنَّ خْ للبُ  ازَ ، إذا جَنُوِْن الْبُخْلِيف فُ 

 . يَاةِاحلَ عَ ل مَعامُالتَّ وَمَهَارَاتُ

https://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 ةِاع االجتماعيَّضَاألوِْن عََعبِّرُ يُ  سَانُ حَالٍ،لِ  مْهُ َخلَاءَالبُ ، فإنَّ مَقُ، أعْثانيةٍ اويةٍزَ نْومِ -

 لَتكَشَّفُ البِنَى الْعَدِيْدَُة لِنَِسيْجِ اْلحَيَاِة فِْي أَيِّ عَصْرٍتَ لَالِهِمْ خِ مِنْ ، فَمُْجتَمَعِيف الْ ةِواالقتصاديَّ

 .كَانَ

مُفَك رُ والنَّاقُِد إليه الْْذهَُب ا يَمَ  وَة، وهُفَرْة والطُّليَّسْ للتَّيْسَ ُمجَرَّدَ كِتَابٍ " لَلَاءُخَ"البُ  فـَ هَذَالِ -

مَقُوْلَةٍ هلا بِ قَدِّمُيُ تِيْ ًلا"، الَِّخْيلِ بَطَرة البَوْ"صُ عُنْوَانِ له بِ راسةٍيف دِ يْلِْيطُواح كِالفتَّ عبدُ الْمَغْرِبِيُّ 

ال  اءُلَ خَا: "البُهَادُ فَ، مَلْزَاكبَ ْيرِهِالشَّ  رَنْسِيِّب الفَ" للكاتِدِيْانَرَغَ يْ نِيْجِ وْواية "أُمن رِ مُسْتَلَّةٍ 

 . ْسبَةِ لَهُمْ"النِّبِ ءٍيْشَ لُّ ر كُاحلاضِ ؛ إنَُّنوْنَ بِالَْبعْثِمِؤْيُ

نَْشغِلُ ال يَ هَذَا ، لِ سْكُنُُه الزَّمَنُ الرَّاهِنُ، أو يَ ضُوْرَواحلُ ةَ ظَحْاللَّ سْكُُن يَ هو إنسانُ  خِيْلُ البَفَ -

. لْفِهَاأو تَ ْشيَةَ ضِيَاعِهَا خَ أشياءَ نْمِ مَا عِنْدَهُ بِ سَاكِلى اإلمْيُصِرُّ عَ، فَوال املاضيِمُسْتَقْبَلِ بالْ

 . دْ ُيوْصَفُ بِأَنَّهُ رَِذيْلٌلًا قَمَعَ وِْنهِيف كَ لَالَتِهِ الْمُبَاشِرَةِدَ نْمِ رَثَأكْ لْسَفِيًّافَ غْزًىمَ  لَخْالبُ عْطِيْا يُ ذَوهَ

  يَْمنَعُاإلسالمَ  فإنَّ فْسِهِ يف الوقت نَ ، لكنَّ حْمُودٍمَ  يْرُغَ  لَخْالبُ  فإنَّ ةاإلسالميَّ ةافَقَالثَّ ويف -

ديد الشَّْسلَُك الْمَسَارَ الَْوسَطَ مَا بَْينَ الْإِْمسَاكِ تَ أنْ دْعُو النُّفُوْسَفيه، ويَ مُبَالَغِالْ اإلسرافَ

 . ذْلِ الْمُْطلَقِوالبَ
 َلءخَ ة البُ صَّ قِ  3.4
بة رِجْن التَّمِ َتحَرَّكُمًا يَمُوْعُ ة واإلبداعَيَّاعِدَاإلبْمُؤَلَّفَاتِ الْ أنَّ رَىن تَوْنُب والفُيف األدَثَمَّةَ نَظَرِيَّةٍ  -

ِن عَ ْل تَأْلِيْفُهُ ، هَظِاجلاحِ على نْطَبِقَ كن أن يَّ مْ ؤال الذي يُ، وهو السُّ لَِب الظُّرَوْفِيف أغْ  يَةِاتِالذَّ

 . رَآخَ الء من جانبٍخَ ن البُى مِه تأذَّأنَّ ، أمْ مَوْضُوْعِبالْ واعتزازٍ ذاتيةٍ ربةٍجْمن تَ  تَجَ نَ الْبُخْلِ
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 عْكَِس مَا يَدُوْرُب، يف أن يَّاتِللكَ حْفَزٌ مُرْتَبِطٌ بِالسِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ مَ هُنَاكَ فَ الَتَيْنِ احلَ لْتَاويف كِ -

طََر ُعنْصُرٍ أخْ عْتَبَرُ يُ  ذِيْ ، الَّهِْم بِشَأِْن الَْمالِفاتِاس وتصرُّالنَّ قَالِيْدِل تَلَامن خِ مُْجتَمَعِيف الْ وْلَهُحَ

 . مَكَانَةِ والسُّلْطَِة وَالْهَيَْمنَةِاهات والْجَالقات والوَلعَكَّمُ فِْي ايف احلياة اإلنسانية يتحَ 

نٍّ مُتََأخِّرَةٍ ِمنْ يف سِ لَبِ لى األغْ عَ  ف الكتابَألَّ ظَ اجلاحِ إىل أنََّهُب الرِّوَايَاُت التَّارِيِْخيَّةُ وتذْ -

ْيغَتَيِ الشََّبابِ بني صَِيجْمَعُ  الكتابَ كانَ  ، وإنَْياةِ والكِتَابَةِيف احلَ تَمَرَتْ تَجْرِبَتُهُ اخْ بعد أنِ ،عُمُرِهِ

قَابِلَِها ، ويف مُمْزِيَّاٌت شَبَابِيَّةٌي رَوهِة، اهَكَة والفُريَّخْالسُّ ْينَ بَ فُؤلِّ ي يُ، الذِمَْنهَجِهِ، يف وَالْكُهُوْلَةِ

 . والِْحكْمَةُ، وهَِي مِْن َأثَرِ الْكُهُوْلَةِ الْمَوْعِظَةُ

ه، امسِإِلَى  شِرْه مل يُ ، ولكنَّحَدِ عُظَمَاءِ الدَّوْلَةِ وَقْتَهَاه ألَفَه ألَّإنََّخلَاءِ للبُ دِيْمِهِيف تقْ ظُ ل اجلاحِوْويقُ -

 ظْهَرَتَ هلا أنْ دَّ ربة البُجْالتَّ  ال فإنَّوَاألحْ لِّ. ويف كُهِمْبِ  حْتَفِيْيَ  ْينَ ذِائه الَّقَدِأصْ نْ ه مِأنَّ حُ جَّرَويُ

 هَذَا يُحَاكِْي َحيَاةَ الَْبشَرِ وَاحْوَالَهُم.كَ لَاِل عَمَلٍ خِ  نْمِ
 َلءخَ البُ اْلَاِحِظ ِفْ منهج  3.5
ِبالْمَاِل والْمَنَْحى لَاقَتِهِ ، يف عَ شَْكلٍ عامٍّ وإِْنَسانَهُبِ اسيَّ العبَّ رَصْلنا العَ  رُ صوِّالء" يُخَ"البُ  أنَّ غْمَرُ -

ار أثَ مَاا لَلَّوإِ ُمجْتَمَعِيف الْ ُوضُوْحٍبِ رًااضِحَ بْدُوْ يَ يْذِ، الَّنَمُوَْذجِ اْلبَخِيْلِ يْلًا فَِمثِّ، مُاالقْتِصَادِيِّ

 هذا الكتابٍنْ مِْأخُذُ تَ تِيْ، الَّنْ مَرْوٍ عَاصِمَةِ خُرَاسَانمِ سْتَْوَحاةٌمُ صَصَهُقَ ، إال أنَّاالنتباهَ

  لْبُخِْل فِيْ زَمَانَِها.اعَاصِمَةِ لِ رةًوْصُ

 لَاتِ ابَقَمُق والْيْقِحْوالتَّ من االستقراءِحَافِيُّو الَْيوْمَ به صَ لِمَا يَقُْومُ رَبَأقْ ْنهَجًامَ ظُ اجلاحِتَمَدَ لقد اعْ -

 جْمَعُتَ  التٍ عن تداخُ  كَايَةِ ، يف احلِ ْومِإىل اليَ تَجَاوَُز عَصْرَهُ ي يَ ذِ، الَّ الكبيَ رَ هذا األثَكَيْ يُنْجَِز لِ
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 .ادصَة مع االقتِوالسياسيَّ ةِ اعيَّواالجتمُِلوِْم النَّفِْسيَّةِ بني العُ

ي فْسِب النَّاجلانِ  هٍَة أُخْرَىجِ نْمِ  شْرَحُ ، ويَ َباشَرَةًمُ نْهُمْ عَ َصصَهُمْقَ ذُ خُويأْ ل الناسَقابِوكان يُ -

نْظُُر أو يَتَعَامَلُ ص، إذ كيف يَ خْة للشَّ سيَّفْذلك على احلالة االجتماعية والنَّ ، وانعكاسُخِيْلللبَ

 .صْفُ َتعَابِيِْر الْوُجُوْهِ ا يف ذلك وَ مَ، بِِخيْلِللبَ الْمُجْتَمَعَ
 ا َبْْيَ اْلَقْدِح َواْلَمْدحِ مَ  3.6
 نَهُ باطِ  ، ولكنَّ دْحِهِمْيف قَ بُّالء أنه يصُخَ البُ ر كتابِ ظاهِ أنَّ يْليْلُواح كِالفتَّ بْدعرَى الْكَاِتبُ يَ -

حَبَّذَ تَ  ر عادةًشَالبَ  يًا إىل أنَّشِاس، مُالنَّ ةُعامَّرَاهَا ي ال يَتِ، الَّدْحِ خِصَالِهِمْ الْأُخَْرىيف مَ صُبُّيَ

 .لخْالبُ ه يف ذمِّ أنَّ دَّالبُ هَذَا الْمَضْمُْونِكتابًا بِ  فْهَمُ أَنَّ، هلذا سوف تَالْكَرَمَ وتَرَفَّضَ الُْبخْلَ

 ْينَ قَالَ إِنَّ الْبَِخيْلَ:، حِهَاجِمُهُمْالء ويُ خَ يف البُقْدَحُ ه يَأنَّ وْ لَ مَاكَ بُْدوْيَ مُقَدِّمَةِيف الْ فْسُهُظ نَفاجلاحِ -

 . َأهِلِهِفْطِنُ ِلظَاهِِر قُبْحِِه وَشَنَاعَةِ اسْمِهِ وخُمُْولِ ذِكْرِهِ وسُوْءِ َأثَرِهِ عَلَى "ال يَ

اد وباأللفاظ دَعاني الشِّمَ"لذلك بالْ ْحتَجُّيل يَخِأن البَ  يُِضيْفُ ا مَ رْعَانَسَ فْسُهُظ نَه اجلاحِأنَّ يْرَغَ -

 .مَوْضِعِة الْابَإصَُسهُوْلَةِ الْمَخْرَِج وَوبِ تَقْرِيْبِ الْمَْعنَىوبِ  وْدَِة االخْتِصَارِان وجَسَاحلِ

 يف إبداعِ  وَيَاتٍ جََمالِيَّةٍستَ إىل مُنْقُلُ الْبَِخيْلَ ، تَدْحِال القَ مَدْحِمن الْ  حةٌواضِ وهذه إشاراتٌ -

 .طَاءِ وَبَذِْل الْمَالِحّ" يف العَمن "شُ لْسَفَةِ الْمَعَانِْي الَّتِيْ يَُجوْدُ ِبهَا ِفيْ مُقَابِِل مَا فِيْهِ وفَ  بْرِيْزِالتَّ

الِيُّوَْن مَة، جَفَالسِباء وفَدَ، أُ لْمَْعنَىيف ا نَّانُوْنَ فَ اسٌ الء أنُخَ البُ أنَّ مُسَْتخْلَصَةُالْ تيجةُ النَّذا فَوهبَ -

 . ةاغَيَة والصِّالغَيف البَ 
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 ة فإنُ الغَ، ويف البَ رَآخَ عًْنىمَ نْمِ   الْمَعَانِيْوتدبيِ  خْلِ والبُ  الْمَالِتدبيِمَّةَ صِلَةٍ َبيْنَ ثَ أنَّ بْدُوْ ويَ -

مَا "، كَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ ودَلَّ"خَبَسَاطَةِ غَايَةِ الِْحكْمَةِ، وي بِ عْنِيَ مُقْتَرَها الْيفَوتوظِمُفْرَدَاتِ الْ حَّشُ

 يُقَالُ. 

 التَّوِضيح واخلَلصة -4
 ، كالتايل: (1مصادِرِ الْأَدَِب )تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ اخلامسة حول 

 ل كتابٍ أوَّ وَ هُو، رْنِ الثَّالِثِ الْهِجْرِيِّب يف القَهَر كُتُبِ األدَأشْ نْدُّ مِ عَالْحََيوَانِ لِْلجَاحِظِ، يُكِتَابُ  -

 وعةٌسُوْمَ هُبأنََّتوِيْ عَلَى سَبْعَةِ َأجْزَاءٍ، كَمَا يَتَمَيَّزُ حْ، ويَمِ الْحَيَوَانِلْص يف عِصِّومُتخَ شاملٍ بيٍّعرَ

 اضِرَبأمْلْمُتََمثِّلَةِ اض ارَواألمْ بِّعن الطِّ  يْهِفِ ثَظ حتدَّاجلاحِفَ ، مَعَارِفِوم والْلُ من العُ للكثيِ

يِْح الْعَدِيْدِ ِمنَ الْمَفَاِهيْمِ الطِّبِّيَّةِ، وَاْلحَدِيِْث َعنْ خَصَاِئصِ الُْبلْدَانِ، ضِوْ، وتَحَيَوَانِ والْإِْنسَانِالْ

ْيبِ الَْأدَبِيَِّة الِاض واألسَرَع األغْة إىل تنوُّافَات، باإلضَبَان، والنَّ سَ، واإلنْ نِيْئَةِ ِفي الْحََيوَاالبِ وتأثيِ 

زَاعِمِهِمْ وُعلُوِْمهِمْ وبَْعِض ومَ ِهمْاداتِعَوَالْفَنِّيَّةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ وَأَحْوَاِل الْعَرَبِ وَالْأَعْرَاب، و

 الْكََلامِ وغَيِْرَها قْدِ، ونَيَانِوالبَ  َثالِواألمْ رَبِيِّ ر العَعْالشِّ نَ ةٍ مِارَتَخْةٍ مُ فْوَوصَ ينوالدِّ قْهِالفِ ائلسَمَ

  كَثِيْرٌ.

وهو  ظ،ال اجلاحِمَأعْ ، وأجلِّرِ بَ، وأكْمِّمن أهَ ادًواحَِتبَرُ يُعْكِتَابُ الْبَيَانِ وَالتَّبِْييْنِ لِْلجَاحِِظ،  -
 بٍ طَمن خُ  أدبيةٍ باتٍتَخَنْ مُ ضِرْ بعَ كْتَفِي الْجَاحِظُ فِيْهِال يَلَجَةِ َموْضُوْعٍ َأدَِبيٍّ، واعَلى مُعَ بُّصَينْ

، غةاللُّ ةِفَسَالبيان وفلْ علمِ  سِ ع أسَضْل وَاوِحَ ، بل يُوأشعارٍ ورسائل وأحاديثٍ 
و ه هُ من تأليفِ فُكان اهلدَو، احَضَن اإليْيْبيِ ، وبالتَّمَْعنَىعلى الْ اللةَالدَّ بالبيانِ اجلاحظُ ينعْويَ
 ها. يْعانِمَ بِها، وتناسُألفاظِ زالةِها وجَتِصاحَفَ ة، وبيانِ ربيَّة العَغَفاع عن اللُّ الدِّ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ف هم وتعرَّلَل يف الذين قابَ ور البُخْصُ ضَعْ بَالْجَاحُِظ  ن فيهدوَّ كتابٌ كِتَابُ الْبَُخلَاءِ لِْلجَاحِظِ،  -
ض عُرِ وقد  ،قصيةٍ ةٍتربويَّ زليةٍواقف هَن مِعَ عبارةٌ صص الكتابِوقَ، ةه اخلاصَّئتِيْ عليهم يف بِ
 وار، فالكتابُاحلِ  أسلوبِ استخدامِ  وكثرةِ  ةٍ عاميَّ ألفاظٍ مع استخدامِ  طبيعيٍّ  بأسلوبٍ الكتابُ

 .تارخييةٌ غرافيةٌجُ اجتماعيةٌ ة أدبيةٌ لميَّوعة عِوسُمَ
 دريباتشة والتَّ ناقَ مُ الْ  -5

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ الْحََيوَانِ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِِّف الْجَاِحظِ.   -1
 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ البَيَانِ والتَّبِْييْنِ. -2
اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْبَُخلَاءِ وَأهَمِّيَتِهِ، وشَخْصِيَّاتِهِ، والقَصَصِ الْمُخْتَارَةِ مِنْهُ، وَمنْهَجِ  -3

 الْجَاحِظِ.   
 املصادر واملراجع -6

 َعَبْدُ اْلحَيِّ الْعُكَّرِيُّ، تَْحقِيْقُ عَبْدِ الْقَادِر الْأَرْنَاؤُوْط، بَهَ ذَ نْ مَ ارِبَخْ أَ يْ فِ بِ هَالذَّ اتُرَذْش :
 م.1986، ريْثِكَ نُ ابْ ارُدَومَحْمُود األَرْنَاؤُوْط، 

 ِة،يَّمِلْعِالْ  بِتُ كُالْ ارُ دَ، دوْ السُّ نُوْ يُل عُ اسِد بَحمَّمُ قُ يْقِحْ، تَظاحِجَان الْمَثْعُ وْبُ أَ: انِوَيَ حَالْ ابُتَك 
 .يْرُوت، لَْبنَانبَ م، 2003

 ْا ذَم وشَيْلِد سَمَحْأَ: اعرَتِ واخْ  اعِرَتِاخْ فِلْأَ ارُان، دَوَيَ حَالْ هُابُتَظ وكِاحِجَال
 .م2017،اننَالشَّ

  :ُم. 1976، يْكِّبَلَ عْبَر الْيْنِمُ: درِوْمَالْ ةُ عَوْسُوْمَالْبُخَلَاء 
  بَرُوكَلْمَان، تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبُْد الْحَلِيْمِ النَّجَّار، دَارُ الْمَعَارِفِ، تَارْيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل

 م.1962مِصْر، 
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  ،م.1978الْفَهْرِسْتُ: ابْنُ النَِّديْم، تَحْقِيْق مُصْطَفَى الْسُِّويْقِيُّ، دَارُ الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت 
 م. 1974، 2الرَّافِعِيُّ، دَارُ الِْكتَابِ اْلعَرَبِيِّ، ط تَارِيْخُ آدَابِ الْعَرَبِ: مُْصطَفَى صَادِق 
  .مَصَادِرُ التُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ: عُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّرُوْقِ اْلعَرَبِيّ، َبْيرُوت، لَبْنَان 
 ُالْتَّعْلِيْمِ الَْعالِيْ والَْبحِْث الْعِلْمِيِّ،  الْمَصَادِرُ الْأَدَبِيَّةُ واللُّغَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبُْد الْمَالِكِ، وِزَارَة

 الْمَرْكَزُ الْجَامِعَتِيُّ، نُوُْر الْبَِشيْرِ، الْبِيْضُ، اْلجَزَائِر.
  ،م.1981تَارِيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، الْأَعْصُرُ اْلعَبَّاسِيَّةُ: عُمَر فَرُّوخ، دَاُر الْعِلِْم لِلْمَلَايِيْن، بَيْرُوت 
 رِيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن الزَّيَّات، دَاُر الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لَبْنَان.تَا 
 .ِّإِرْشَادُ الْأَرِيِْب إِلَى َمعْرِفَةِ الْأَِدْيبِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، دَارُ الْغَْربِ الْإِسْلَامِي 
  َان: ابُْن َخلِّكَان، أَبُو الَْعبَّاسِ َأحْمَد بْن ُمحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن وَفَيَاتُ الَْأعْيَاِن وأَنْبَاُء أَبْنَاِء الزَّم

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَارُ الْكُُتبِ اْلعِلْمِيَّةِ، َبيْرُوت، لَبْنَان. 
 ،ِم. 2004، 15ط مَنَاهِجُ التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الُعلَمَاءِ الَْعرَبِ: مُصْطَفَى الشَّكْعَة، دَارُ الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْين 
 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّْي، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 
 ِْسمُ السَّنَدُ الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِرُ اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبنُ عِْيسَى، ق

 والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآدَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِر. اللُّغَةِ
  ،م.2002الْأَعْلَامُ: َخيْرُ الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَارُ الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَيْرُوت 
 لُْأدَبَاء: أُبُو اْلبَرَكَاتِ كَمَالُ الدِّْينِ الْأَنَْبارِيُّ، تَحْقِيْقُ إِبْرَاهِيْم نُزْهَةُ الْأَلِبَّاءِ فِْي طَبَقَاتِ ا 
  ،ُّم.1988سِيَرُ أَعَْلامِ النُّبَلَاءِ: اَبُو َعبْدِ اهلل شَمْسُ الدِّيْن ُمحَمَّد ْبن َأحْمَد بن ُعثْمَان الذَّهِْبي 
  ،ُّم.1936الْقَاهِرَةُ، مِصْر، مُعْجَمُ الُْأدَبَاءِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِي 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 221 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ  

 221 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ  

 222 ِكَتاُب اْلَكاِمِل ِف اللَُّغِة َواأْلََدِب ِلْلُمَبِردِ   .1

 222 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )الْمُبَرِّدِ( 1.1

 223 أَسَاتِذَتُهُ 1.2

 224 تَلَامَِذتُهُ 1.3

 224 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْكَامُِل فِي اللُّغَةِ(  1.4

 الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاِملِ والَْحيَوَانِ  1.5
225 

 226 أَهَمِّيَةُ الْكَِتابِ 1.6

 229 مَنْهَجُ الِْكتَابِ  1.7

 230 شُرُوْحُ الْكِتَابِ  1.8

 231 طَبْعَاتُ الِْكتَابِ  1.9

َبةَ   .2  232 ُعيُ ْوُن اأْلَْخَباِر ِِلْبِن قَ تَ ي ْ

 232 )ابُْن قَُتيْبَةَ(التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ  2.1

 234 شُيُوْخُ اْبنِ قَُتيْبَةَ  2.2
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 235 تَلَاِميْذُهُ  2.3

 235 مُؤَلَّفَاتُهُ 2.4

 237 رَأْيُ الْعُلَمَاءِ فِيْ اْبنِ قَُتيْبَةَ  2.5

 237 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )ُعيُوْنُ الَْأخْبَارِ( 2.6

 239 أَقْسَاُم الْكِتَابِ  2.7

 240 مُقْتَبَسَاتٌ مِنَ الِْكتَابِ  2.8

َبةَ   .3  244 الشِرْعُر والشَُّعَراُء ِلْبِن قُ تَ ي ْ

 244 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الِشِّعْرُ وَالشُّعَرَاءُ( 3.1

 246 مَنْهَجُ الْمُؤَلِّفِ ِفي الْكَِتابِ 3.2

 249 آرَاءُ الْبَاحِثِيَْن والنُّقَّادِ فِي الْكِتَابِ  3.3

َبةَ   .4  250 َأَدُب اْلَكاِتِب ِِلْبِن قُ تَ ي ْ

 250 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )أَدَُب الْكَاِتبِ( 4.1

 251 طَبْعَاتُ الِْكتَابِ  4.2

 252 اْلِعْقُد اْلَفرِْيُد ِِلْبِن َعْبِد رَبِرهِ   .5

 253 التَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ )ابُْن َعبْدِ رَبِِّه( 5.1

 254 مُؤَلَّفَاتُهُ 5.2
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 255 التَّعْرِيُْف بِالْكِتَاِب )الْعِقْدُ الْفَرِيُْد( 5.3

 255 اسْمُ الْكِتَابِ 5.4
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 حَسْبَما يَِليْ: ( 2مَصَادِِر الْأَدَبِ )سَنَتَحَدَّثُ فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابَ الَْكامِلِ ِفي اللُّغَِة والْأَدَبِ، والتَّعِْريُْف بِالُْمؤَلِّفِ الْمُبَرِّدِ.   -1

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ عُيُوِْن الَْأخْبَارِ والْمُقْتََبسَاتِ ِمنهُ. -2

 مُؤَلِّفِ ابِْن قُتَيْبَةَ.التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ الشِّعْرِ والشُّعَرَاءِ، والتَّعِْريُْف بِالْ -3

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ َأدَبِ الْكَاِتبِ وطَبْعَاتِهِ.  -4

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ الْعِقِْد الْفَرِيْدِ، والتَّعْرِْيفُ بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ َعْبدِ رَبِّهِ.  -5

 التَّعْرِْيفُ ِبكِتَابِ الَْأمَالِيْ، والتَّعْرِيُْف بِالْمُؤَلِّفِ أَبِْي َعلِيٍّ الَْقالِيْ.   -6
 

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ: يُمكُِن لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ الَْكامِلِ فِي اللُّغَِة والْأَدَبِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ الُْمبَرِّدِ.   -1

 يَّْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِكَِتابِ ُعيُوِْن الْأَخْبَاِر والْمُقْتَبَسَاِت مِنْهُ. -2

 عَرَاءِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن قَُتيْبَةَ.يُّدْرِكَ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الشِّعْرِ والشُّ  -3

 يَّدْرِيَ التَّعِْريَْف بِكِتَاِب أََدبِ الْكَاِتبِ وطَبْعَاتِهِ.  -4

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ الْعِْقدِ الْفَرِيْدِ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّفِ اْبنِ عَبِْد رَبِّهِ.  -5

 لتَّعْرِيَْف بِكَِتابِ الْأَمَاِليْ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّفِ أَبِْي عَِليٍّ الْقَالِيْ. يَّْعلَمَ ا -6
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 ِف اللَُّغة واألَدب لِْلُمَبرِدِ  لامِ الكَ  كتابُ   -1
 نِّ فَ يْ فِ و كتابٌ ، وه1ُجْرِيِّ الثَّاِلثِ الِ  نِرْي القَفِ تْرَهَظَ  لَّتِيْة ابيَّاألدَ بِ تُالكُ  رِهَأشْ نْ مِ  وَ وهُ -

ه من حُرْشَ تَمَّ  .ديدةٍعَ اتٍرَّمَ عَُطبِ دْوقَ ،اءٍزَأجْعَةِ بَيف أرْ الكتابُ عُقَ، يَاملُبَرِّد ن تأليفب مِاألدَ

 ". ْرحِ الْكَاِملِيف شَ بَةُ الْأَمَلِ "رغَ  ُعنْوَانِبِ كبريةٍ زاءٍأجْ يف مثانيةِ  مَرْصَفِيِّد الْيِّسَ لبَقِ
 (ُمَبرِدِ ف )الْ ؤلرِ مُ لْ بِ  يفُ عرِ التَّ  1.1
يف  بِبَغْدَادَة يَّبِ رَالعَ امُ، إمَ(هـــ285)ت:  دِ رِّبَمُلْاب بِلقَّمُايل الْمَيد الثَّزِد بن يَحمَّاس مُو العبَّ أبُ  وَهُ -

ة يَّبِرَالعَة افَقَي الثَّاحِنَمَ فِ لَ تَخْى مُ لَعَ  اعِ لَ ع االطِّواسِ انَ ار، كَبَواألخْ  بِ األدَ ةِ مَّأئِ دُ ، وأحَمَنِهِزَ

 ضِ وْرُوالعَ فِرْو والصَّحْة والنَّغَي اللُّ فِ اتِفَنَّصَمُالْ نَ دًا مِدَ عَ فَ، وأل2َّاربَ وأخْ رٍثْونَ رٍعْوشِ ةٍغَلُ نْمِ

 . هِ دِدَصَبِ نُحْي نَذِل" الَّ امِ"الكَ  ابُتَا كِهَرُهَار، أشْبَة واألخْ اغَلَد والبَقْوالنَّ يْافِوَوالقَ

 يف اار إمامًثم صَ، صريفَوالتَّ ةَ غَواللُّ وَحْالنَّ رةِصَالم البَلى أعْ ى عَقَّلَالعلم صغريًا، وتَ  بَ لَطَ  وْهُ -

 تَابِكِقْرَاءِ تَهَرَ بإِواشْ ،قَةِ الْجَرْمِْي والْمَازِنِيِّبَطَ عْدَ ة بَيَّبِرَالعَ لمُ عِ نْتَهَىغة، وإليه او واللُّحْالنَّ

 يْبَوَيِْه وَُهوَ غُلَامٌ. سِ

                                                           

اعئ وہےن وایل ںیم یدص یرجہ یرسیت ہی :الِجْرِيِّ الثَّالِثِوهَُو مِْن أشْهَرِ الكُتُبِ األدَبيَّة الَّتِيْ ظََهرَتْ فِي القَرِْن   -1

 

ں ںیم ےس اتکوب وہشمر ادیب ش

 (..It is one of the most famous literary books that appeared in the third Hijri century) ۔ایک ےہ

وافق  اقثتف ےک فلتخم ولہپؤں ےس وخبیب وہ رعیب :العَرَِبيَّة مِنْ ُلغَةٍ وشِعْرٍ ونَثْرٍ وأْخبَارٍكَانَ واسِع االطِّلَاعِ عَلَى مُخْتَلَفِ مَنَاحِي الثَّقَافَة  - 2

ارع ےھت نج ںیم

 

الم ںی، رثن اور ربخیزب ان، ش

 

 He was well-acquainted with the various aspects of Arab) ۔ںیہ ش

culture, including language, poetry, prose, and news.) 
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ة رِثْب، وكَدَم وغَزارة األَدَ من العلِزيد بن يَحمَّاس مُ و العبَّر: "كان أبُهَال أبو بكر بن أبي األزْقَ -

لعِشْرة، ة، وكَرَم امُجَالَسَة الْان، ومُُلوكِيَّيَالبَ  ةِاعَرَان، وبَسَة اللِّ احَصَارة، وفَاإلشَ نِ سْ، وحُظِفْاحلِ

 حِوْ ضُام، ووُهَاإلفْ  ، وقُرْبِيْحَةِرِة القَحَّوصِ ،طِّة، وجَوْدة اخلَبَاطَخَ مُة الْ، وَحالوَمَُكاتَبَةِة الْوبالغَ

 .نْهُ"ر عَأو تأخَّ هُمَن تقدَّمَّمِ دٌ ليه أحَعَ يْسَ ا لَى مَلَ... عَ  الْمَْنطِقِةِبَوْرْح، وعُذُالشَّ

 وْفِييُ  لَه، والبْ ان قَكَ نْ مَّفْسِهِ مَِل نَ مِثْ دُ الُْمبَرِّرَ لَمْ يَ: ْولُقُي يَاضِالقَ حاقَ بن إسْ وكان إمساعيلُ -

 .لُهُثْ دَه مِبعْ

 :نْهَا قَوْلُهُ، مِكثريةٌ عارٌأشْهُ ولَ

 رِيْأَزْ هُِت بِدْدَخٌ شَي أَ سِفْنَبِ رِ سْر واليُلى العُسْا عَ رًّحُ هُتُيْقَألْفَ

 ةٌ حَدْ ثناءٌ ومِ نْهُ مِ لِيْ ُب فَيْأغِ لِبشْرنَ القول واسَ ه أحْنْرُ مِضُوأحْ

ا هَلَ قَنَ يْذِالَّ وَ ا، وهُنَابِحَأصْ االتُقَمَ تْ ضَ، وإليه أفْلْمِيف العِ  الًبَ جَ : ُيعَدُّ نِّيْجِ ابنُ  عنه الَقَ -

 ".هَالَيْ عَ  يْسَايِقَمَوالْ لَلَوالعِ  فُرُوْعَى الْرَا وأجْهَرَرَّوقَ

 . 3"الْبَصَرِيِّيْنَ فِي النَّْحوِ ومَقَايِيْسِهِبِمَذَاهِِب  اسِالنَّ لَمَأعْ انَكَ: "يُّرِهَاألزْ الَوقَ -

 هُ ذتُ أساتِ  1.2
 اءةَرَقِ الْمُبَرِّدُ تَدَأَابْ دِ وقَ، هـ(225 :ي )تمِرْر اجلَمَه كأبي عُرِصْة عَمَّئِمن أ كثريٍ نْ عَ ذَأخَ -

 :)ت يِّزِوْد التُّ حمَّمُ  يْ، وأبِْبلَ ِإتْمَاِم الْقِرَاءَةِي قَمِرْجَالْ يَفِّ وُتُ مَّثُ ،يهلَ عَ ظاحِ" للجَبتَاالكِ"

                                                           

روہ رگارم اور اس ےک اعم :كَانَ أعْلَمَ النَّاسِ بِمََذاهِبِ الْبَصَرِيِّْينَ ِفي النَّحْوِ ومَقَايِْيِسهِ - 3 ک
ک
رر وک ي

لب ص
 اجاتن اھت دہبکاس  ےس ز ےک ولوگں ںیم وكسل یا

(He was the most knowledgeable of the people of the doctrines of al-Basri in terms of 

grammar and its standards.) 
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هـ(، 255 :)ت يِّانِتَ سْجِم السَّاتِ وأبي حِ هـ(،255 :ت)ظ اجلاحِ  انَمَ ثْعُ يْهـ(، وأب230ِ

 تْ انَ وكَ ،(282 :)ت اقَحَبن إسْ يْلَ ماعِي إسْاضِهـ(، والق257َ:)ت يِّاشِيَل الرِّضْي الفَوأبِ

ت: ني )ان املازِمَثْي عُ، وأبِ"مَرَاثِيِّي والْازِعَالتَ" كتابَ الُْمبَرِّدِ ْيفِألِتَلِ ثُي الباعِ هِ هُاتُفَوَ

 الَوقَ - ريفِصْيف التَّ هُابَتَى كِوَورَ ،اءةَرَالقِ نْهُى عَ وَورَ ،يْهوَبَيْسِ ليه كتابَعَ مَ تَخَ ،هـ(248

مْ َيكُْن بَعَْد ِسيْبََويْهِ أَْعلَمَ مِْن أَبِْي عُثْمَاَن بِالنَّحْوِ، وَأَبِْي إسْحَاَق الزِّيَادِيْ لَ": مُبَرِّدُه الْنْعَ

 ". يْرِهِمْهـ(، وغَ 248)

 هُ ذتُ تالمَ  1.3
 نِ بْ يِّلِعَ  نِسَ ي احلَهـ(، وأب311ِ :)ت اجِ جَالزَّ اقَحَبي إسْأَء كَاِمَلَمن العُ  الكثريُ نْهُ عَ ذَوأخَ -

 :اج )ترَّابن السَّ كْري بَ، وأبِ-لامِالكَ هِابِتَ كِ ةُيَاوِ و رَوهُ-هـ( 315ت: ) شِ فَخْاألَ انَمَيْلَسُ

ْتنُ خَ يْنَوَرِيْالدِّ  رَفَعْبن جَ دَمَهـ(، وأح347ْت: ) يْهِوَتُسْرَدَ د ابنِحمَّي مُهـ(، وأب316ِ

هـ(، 320ت: اط )وأبي بكر بن اخليَّ  يْهِ،لِمْتَسْمُ  وَ وهُ  رِ هَزْي األَأبِ نُ هـ(، واب289ْ) ثَعَْلبَ 

هـ(، واخلليفة عبد اهلل بن 299ت: ) يْسَانهـ(، وابن ك317َت: ) يْرقَوأبي بكر بن شُ

 .يْرِِهمْهـ(، وغَ 296ت: ) لْمُعْتَزِّا

 ة(غَ ل ِف اللُّ )الكامِ  َتابِ بلكِ  رِْيفُ عْ الت َّ  1.4
لَّابُ وطُ  بَلَ الُْعلمَاءُأقَ دْ، وقَكَانِهِأرْ نْنًا مِ كْورُ ،باألدَ لْمِعِ  لِوْصُأُ  نْ مِ لًال أصْالكامِ كتابُ  دُّعَيُ -

 ْن شَرَحَهُ، وَِمنْهُمْ مَنْ عَلََّق عََليْهِ، ونَبََّه عََلى أَْغلَاطِهِ. مَ ْنهُمْ، ومِهِائِرَوإقْ هِاءتِرَعلى قِ الْأَدَبِ
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ُتبِهِ عَامَّةً لِأَنَّهُ حَوَى طَائِفَةً كَبِيْرَةً ِمنْ ُمخْتَارِ الشِّعِْر كُ مِّأهَ نْ ، ومِكََتبَ الْمُبَرِّدُا مَ  رِاخِأوَ نْمِ وَ هُو -

 . 4وَالنَّثْرِ وَالَْأخْبَارِ، وَفِيْهِ الَْكثِيْرُ ِمنَ التَّفْسِيْرَاتِ اللُّغَِويَّةِ واآلرَاءِ النَّحْوِيَّةِ 

 ْْيَ اْلَكاِمِل واْْلَيَ َوانِ بَ  ْرقُ الفَ  1.5
 يْلٍمَ  عْ، مَةٍعامَّ ةٍيَّبِ أدَ ةٍافَقَثَ ابُتَ كِ وَ هُ، فَالُْكتُبِ مَفْهُْومِ هَذَا النَّْوعِ مِنَلِ بْقًاطِ  بِأدَ ل كتابُ امِوالكَ -

ار بَ واألخْ ثِ الْمَأْثُوْرَةِلْجَِميْلِ وَالنَّثْرِ الْبَِلْيغِ والْأَحَاِديْعْرِ ان الشِّمِ مُخْتَارَةِالْ جِاذِ مَالنَّ ادِ إىل إيرَيْدٍ دِشَ

لًا ِويْطَ رُّ قِتَسْا يَمَلَّ، قَرَآخَ وعٍ وضُوع إىل مَوضُمَ نْ مِ َكتَاَبيِ الَْجاحِظِ كِ نَقُّلالتَّ  ة، وهو كثريُ يفَرِالطَ

كْرُهَُما ذِ بَقَسَ نِ يْذَاللَّظِ احِاجلَتَاَبيِ كِ يْنَا وبَ ذَهَ دَِبيْنَ كِتَابِ الْمُبَرِّ ا فَذَهَ عْمَ، وَدةٍواحِ ةٍ رَكْفِ لَىعَ

 :مَالُهُمَا فِي الُْملَاَحظَتَْينِ التَّالِيََتيْنِإجْ ،قٌوْرُفُ

 اتِافَقَالًا بالثَّصَدُّ اتِّأشَ امٍّهٍ عََوجْبِ ظِ احِاجلَ بُ تُ كُ، فَظِاحِاجلَتَابَيِ كِ نْ قًا مِفُأُ يَقُل أضْالكامِ كتابُ -1

يف  لْمُتَنَوِّعَةِا ةِريَّكْاة الفِب احليَذاهِ مَامًا بِتِمَاهْ رُ، وأكثَةٍديَّنْوهِ ةٍيَّوفارسِ ةٍنانيَّوْيُ  نْمِ  ةِبيَّنَ األجْ

،  الْمُؤَلِّفِرِ صْي عَف فِرْالصِّ بِيَّةِرَالعَ ةِ افَقَللثَّ رةًوْصُ نُ وْكُيَ يَكَادُل فَالكامِ ا كتابُالث، أمَّن الثَّرْالقَ

 .5رْفٍوصَ حْوٍ ونَ غَةٍ ولُ ارٍبَ وأخْ ثْرٍونَ عْرٍشِكُلِّ مَا يَتَّصُِل بِهَا مِْن بِ

                                                           

ارعرعش و اس ںیم :النَّحِْويَّةِ  ْيِه الْكَِثيُْر مَِن التَّفِْسيْرَاتِ اللُّغَِويَِّة واآلرَاءِ حََوى طَائِفَةً كَِبيْرًَة مِْن مُخْتَارِ الشِّعِْر َوالنَّثِْر وَالْأَخْبَارِ، وَفِ  - 4
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 It contained a large group .)ش

of poetry, prose, and news, and it includes many interpretations of linguistic and linguistic). 

 .1/314ضحى اإلسالم،  -5
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تَابَِي كِ يْرًا فِا أثَلَهَ لْمَحُ نَ ادُكَال نَ ،6ةحَواضِ حْوِيَّةٍنَ بْغَةٍصِبِ غَبِ صُ ،بٍأدَ ل كتابُامِالكَ كتابُ -2

و، حْ ة والنَّغَرة يف اللُّصَالبَ سةِرَدْمَ  يْمَعِ ه وزَرِصْة يف عَبيَّرَالعَ امَمَإ انَ كَ ُمبَرِّدَالْ ذلك أنَّ الْجَاحِظِ،

مَبَاِحِث النَّْحوِيَِّة ه بالْامُمُتِواهْ  ويةُغَاللُّ زْعَُة الْمُؤَلِِّف نَ لَيْهِعَ  رَ طِيْسَتُ  أنْ  نْ دٌّ مِبُ هِمل يكن لكتابِ ذَاولِ

ا ذَ:"ه7َلُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وْقَ  حُضِتَّا يَمَدًا كَصْه قَي كتابِذا فِلِّ هَإىل كُلِّفُ ؤَمَالْ صَدَ ، وقد قَوالصَّرْفِيَّةِ

رٍ، ائِلٍ سَثَ، ومَ رْصُوْفٍمَ عْرٍرٍ، وشِثُوْنْاٍم مَ لَ كَ يْنَ ا بَمَ ابِن اآلدَبًا مِرُوْضُ جْمَعُ يَ فْنَاهُألَّ ابٌتَكِ

ل امِالكَ كتابَ  ذا أنَّى هَنَعْ ةٍ". ومَليغَالةٍ بَسَةٍ ورِريفَشَ ةٍ بَطْخُ نْارٍ مِيَتِةٍ، واخْ غٍَة بالِظَعِوْومَ

ة غَاللُّ ارِرَى أسْلَعَ هِاعِلَ، واطِّةٍنَ يْ تِمَ بيةٍرَعَ بيةٍأدَ ةٍافَقَثَبِ ئِهِارِقَ يْدِ وِزْإىل تَ يْمِرْيَ يٌّمِيْلِ عْتَ كتابٌ

 ةِ اسَرَدِ يْفِ لَىثْ مُ ةٌيقَرِطُ بٍيْ ارَلَبِ يَ ، وهِ ةِارَتَخْ مُالْ صِوْصُالنُّ الِلَخِ نْمِ ةِقَيْقِا الدَّهَدِ اعِوَوقَ بيةِرَالعَ

غَزَارَةِ مَا انْطَوَى لِ اريخِوالتَّ  بِواألدَ ةِ غَاللُّ رِادِصَمَ نْمِ ليلٌجَ رٌدَصْمَ  عًا، والكتابُة مَ غَب واللُّاألدَ

 .عَلَيْهِ مِنْ ُبحُوٍْث ومُْختَارَاتٍ وَأخْبَارٍ فِْي هَذِِه الْمَوْضُوْعَاتِ

 تابالكِ  ةُ أمهيَّ  1.6
 نْ ا مِنَعْ مِسَ دْوقَ": الَقَ مَّ ثُ هِلِ وْوأصُ بِاألدَ مِ لْعِ  مَ وْهُ فْمَ هِتِمَدِّقَ يف مُ نٍ وْلدُخُ  ابنُ  ةُ امَلَّ العَ كَرَذَ -

 تَابِ الكِ بُأدَ يَ: وهِيْنٍاوِوَدَ  ه أربعةُانَكَوأرْ نِّفَذا الهَ لَوْأصُ أنَّ مِيْلِ عْالتَّ سِ الِجَمَ يْ ا فِنَخِوْيُشُ

ي بِ ر ألَادِوَالنَّ ، وكتابُ ظِاحِللجَ  ْبيِيْنِ ن والتَّيَاالبَ ، وكتابُ لْمَُبرِّدِلِ  لِامِالكَ  ، وكتابُةَبَيْتَقُ  نِالبْ

 ".نَْهاعَ ْوعٌرُفُو َهالَ تَبَعٌفَ ى ذلكَ وَ ا سِ، ومَيِّادِدَغْايل البَي القَلَعَ

                                                           

کا یکاتکب ااکللم ادب  :أدَبٍ، صُبِغَ بِصِبْغَةٍ نَحْوِيَّةٍ واضِحَةكتابُ الكَامِل كتابُ  - 6 کوحنی )واحض  اتکب ےہ، سج ںیم یک

م
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Kitab al-Kamil is a book of literature, has clear grammatical dye.) 

 .1/2نظر الكامل، ا -7
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 ."8وَائِدَ فَ نْهُمِ ادُ دَأزْ  رَّةٍمَ لَّ، وكُرَّةًمَ بْعِيْنَ سَالَعُْتهُ طَ : "لاضِي الفَاضِالقَ الَوقَ -

 الِحُالصَّيْسُ لِاجلَ " هِيف كتابِكَرِيَّا بن زَ مُعَافِيْ لْج ارَفَو الْا أبُ ضًأيْ ابِ تَالكِ ةِ يَّن أمهِّعَث دَّحَد تَوقَ -

ه تابَوي كحْالنَّ  زيدَد بن يَحمَّاس مُ العبَّ وْ بُأ لَ مِ: "وعَقُْولُيَ "،يافِ ح الشَّاصِالنَّ يْسُ ايف واألنِالكَ

 اقِ قَاشتِ نْ مِ هُ عَدَا، وأوْ هَنْمِّ  رٍ يْثِكَ لِ ا ال إسنادَ صًصَا وقَارًبَه أخْنَمَّوضَ "لالكامِ"اه الذي مسَّ

 فِ يْطِ ولَ هِ مِهْفَ ةِ وَّوقُلْمِهِ عِ  ةِعَسِ ، لِهِبِ لُهُ ثْمِ يْ أْتِا يَ ا مَهَ هِقْا وفِهَارِرَأسْ انِ يَا وبَ هَحِرْة وشَغَاللُّ

 دُّ سُيَّ  نْ مَ ودُ جُ وُ لُّقِا يَا مَهَضِ امِوغَ ابِرَإلعْوا وِ حْالنَّ يِّ لِجَ نْ، ومِ يَْحتِهِرِقَ اءِفَ، وصَرَتِهِكْفِ

 ".هُدَّسَمَ هِيْفِ

ن رًا مِيْبِدًا كَدَ عَ دَ رَأوْ إذْ جِ ارِوَخلَا ارِ بَأخْ ةِراسَلدِ امًّهِمُ  ادرًصْل مَالكامِ كتابُ دُّ عَويُ -

 يف بابٍ مْوَّاِدهِوقُ  رُوِْبهِمْوحُ فِرَقِهِمْ كْرِ ذِو طَِبهِمْوخُ مْهِعارِأشْ يف إيرادِ  تَطَْردَواسْ مْ هِارِبَأخْ

، ِويْلَةٌطَ ثِيْرَةٌكَ بارُ الْخَوَارِجِ وأخْ: "الْخَوَارِجِ فَقَالَ بَارِأخْ كْرِيف ذِ نْهَجِهِمَ  نْعَ يْهِفِ انَأبَ ،لٍّتَقِسْمُ

، طْرَفٌتَ سْمُ  رٌعْشِ ، أوْ نىً وأدبٌعْمَ  يْهِا فِ مَ ُموْرِهِمْأُ نْمِكِنَّا َنذْكُرُ ، ولَهُمْدًا لَرِفْمُيْسَ كِتَاُبنَا ولَ

 ".بٍَة مَعْرُوْفَةٍ مُخَْتارَةٍطْن خُمِ  لَامٌكَ أوْ

بَعَ الْمُبَرِّدُ هَذَا البَابَ بِعِدَةِ اَبْوَابٍ، تَحَدَّثَ فِْيهَا عَْنهُمْ بَِحدِيْثٍ مُفَصَّلٍ فِيْهِ استِطْرَاٌد وأتْ -

تَذَرَ الْمُبَرِّدُ . واعْكْرِ أُُمْورٍ أُخْرَى، ثُمَّ يَعُْودُ إِلَى حَدِْيِث الْخَوَارِجِى ذِإلَ خْرُجُيَ  دْ، وقَكَبْيْرٌ

مْ نَْبتَدِئْهُ لِتَتَّصَِل لَ ابُا البَذَوهَ : " انْتَهَى ِمنْ ذِكْرِهَا فَقَالَأنِبَارِهِمْ َبعْدَ يف أخْ  ةِالَاإلطَ نِعَ

                                                           

ر ب ار اطمہعل ایکرتس ب ار ا اک ےن اس ںیم :أزْدَادُ مِْنهُ فََوائِدَ طَالَعْتُهُ سَبِْعْينَ مَرَّةً، وكُلَّ مَرَّةٍ  - 8
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 I watched) ۔وفادئ احلص ےیک دہبکازم

him seventy times, and each time there were more benefits..) 
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قْتَرُِح ، ويََحدِيُْث ُذْو شُجُوْنٍ، والْءٍشَيْبِ  ءٌيْشَ صَلَ اتَّ مَابَّ رُ نَّ ، ولكِفِيْهِ أَْخبَارُ الَْخوَارِجِ

 ".ِزيْلُهُ عَنْ طَرِيْقِهِ، ويُصُدُّهُ عَْن سُنَّتِهِ ، ويَزُْم صَاِحبِ الْكَِتابِعَ هِ بِ فْسُخُا يَمَالْمُقْتَرِحُ 

َيتَحَدَُّث عَِن الَْكنَايَِة وأَقَْسامِهَا، والْمَجَازِ ، فَُهَو 9تَاِب إِشَارَاتٌ بَلَاغِيٌَّة ُمهِمَّةٌي الكِ وفِ -

هُ وأَنْوَاعِهِ، واالسِْتعَارَةِ وأَلْوَانِهَا، والْالتِفَاتِ والتَّجْرِيْدِ، وََأطَْنبَ اْلقَوْلَ فِي التَّْشبِيْهِ، وعَقَدَ لَ

تَْشبِْيهُ مُفْرِطٌ، وَتشِْبيْهُ مُصِْيبٌ، ، فَرُبٍبَعَةِ أَضْى أرْلَعَ هُ بِّشَتُ  رَبَالعَبَابًا خَاصًّا، وَبيَّنَ أَنَّ: "

 ". الْكَلَامِنُ شَأخْ وَ، وهُبِيْهٌ بَعِيْدٌ يَْحتَاجُ إِلَى التَّفْسِيْرِ ولَا يَقُوْمُ بِنَْفسِهِشْوتَ  وتَْشبِيْهٌ مُقَارِبٌ، 

َبابٍ ، بِالْمُخْفَمِبِ هُفُصِويَ ابَنَواإلطْ ، الْمُفْهَمِبِ هُدُقيِّ، ويُصارَتِ ه االخْيْمِّ سَ، ويُْيجَازَاإلْ صَّوخَ

، سَنَِة الْوَصْفِ ، احلَمُفْهَمَةِ، الْ رِيْبَةِ، القَيِّنَةِالبَ بِرَالعَ اظِن ألفَمِا، "ألوانً آخَرض أَوْرََد فِيْهِ 

 .جَمِيْلَةِ الرَّصْفِ"الْ

لَِف تَ خْمُ يْ دًا فِتِشْهَاواسْا لًنَاوُسًا وتَ رْدَِويَّةِ كَثْرَةِ اْلقَضَايَا اللُّغَضًا بِأيْ تَابُكِ الْتَمَيَّزُ ويَ -

 .عََتحَرَّى الدِّقَّةَ والْعُمُقَ والتَّفْرِيْحًا يَهَُو َيشْرَُح كُلَّ نَصٍّ شَرْفَ ، فْحَاتِ الْكِتَابِصَ

 عْ، مَنَ َمثَلًابِْعيْوسَمْسَةً خَ لََغتْ ا بَ هَحِرْوشَ بِيَّةِرَالعَ الِثَمْن األَمِ دَدٍ كَِبيْرٍى عَلَعَ يْوِتَ حْيَ وَوهُ -

 .مُنَاسَبَِة الَّتِيْ تُقَالُ فِيَْهاوالْ لِهَاأصْ كْرِذِ

 لِكَ ذَ يْفِ الً صْفَ عَلَجَ هُى إنَّتَّ ، حَهِمْارِ بَوأخْكَمَاءِ  الْحُالِوَأقْ نْمِ رَادِ كَثِيْرٍ إىل إيْمِدَ الْمُبَرِّدُ وعَ -

  .ْن أَخَْبارِ الْحُكَمَاءِمِ بْذٌ : نُهُانُوَنْعُ

                                                           

 In the book are important) ےہ۔ ایگ بکاکوحاہل داک البیغ اضمنیم امہ  اتکب ںیم :وفِي الكِتَابِ إِشَارَاتٌ بَلَاِغيَّةٌ ُمهِمَّةٌ  - 9

rhetorical references..) 
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 دُ رِوْويُ ،10ابِ تَيف الكِ  لِيٌّ جَ رٌاهِا ظَذَ، وهَويةِحْا النَّايَضَن القَكثريًا مِ ابُتَالكِ  جَالَعَ لكَذَكَ -

ثْرِ شَرْحِ النُّصُوِْص يف إِ  ةَيَّوِحْالنَّ مَسَائَِل الْ -هرِصْيف عَرِيِّيْنَ صَاة البَ حَالنُّ سُأْو رَوهُ - لْمُبَرِّدُا

 وذِكْرِ قَضَايَاهَا اللَُّغوِيَّةِ. 

اْلحِيِْن  ْورِدُهَا الْمُؤَلِّفُ َبيْنَيُ  ،ائفَرَوطَاٍت تَوَشَُّح بِنِكَه يَأنَّ يف الكتابِ ةُطيفَاللَّمِيْزَةُ والْ -

يف  وَوهُ ،ئِمَأو سَ لَّإذا مَ طُشِّ نَ ويُ، ْعبٍأو تَ اءٍنَ عَ نْمِ ْجعَلُ الْقَارِئَ يَسَْترِيْحُيَ مَّا، مِوالْحِيْنِ

 نَ ا مِهَدُرِ وْيُ يْ تِالَّ فِ ائِرَلطَّا لُّ كُ لْبَ ،يَاءِاحلَ شِدْوخِ شِحْإىل الفُ  خْرُجُ ال يَ اتِكَ النِّ هِذِهَ

  .لْحَدِيِْث الْمُنْعِِش الْمَلِيْحِا

عُ سِّوَ، ويُ قْلَالعَ قِّلُصَ، ويُحَوْ الرُّ بُذِّهَ، ويُ فْسَالنَّ فُ قِّثَيُ  وَهُ، فَ ُتبِ الْعَرَبِيَّةِكُتَعِ أمْ نْو مِوهُ -

  .11َلكَةَ ُحبِّ الْمَعْرِفَةِ مَ ي يف اإلنسانِ مِّنَ، ويُفُقَاألُ

  ابالكتَ  جُ هَ ن ْ مَ  1.7
 يَجْمَعُ فْنَاهُألَّ ذا كتابٌ هَ": قَوْلِهِبِ َتابِل الكِيف أوَّ نْهَجِهِ ومَ هِكتابِ عِ وْ ضُوْمَ نْ عَمُبَرُِّد الْ انَأبَ -

، ةٍبالغَ ظةٍعِ وْ، ومَرٍائِسَ لٍثَ ، ومَرْصُوْفٍمَ عْرٍ، وشِورٍْنثُمَ المٍا بني كَاب، مَمن اآلدَبًا وْرُضُ

                                                           

کوحنی )تہب ےس  اتکب ںیم: كَذَلكَ عَالَجَ الكِتَابُ كثريًا مِن القَضَايَا النَّحْويةِ، وَهذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ يف الكِتَابِ - 10

م

 

ئ

کرگا
ک ب
ل
ک

اٹمنےئ  اومر یھب (

کا اتکب ںیم ہی، اور ےئگ ںیہ  The book also dealt with many grammatical issues, and this) ،واحض ااشکنف ےہ یک

is a clear phenomenon in the book,.) 

 :مِّي يف اإلنساِن مَلَكَةَ حُبِّ الَْمعْرِفَةِفَُق، وُينَ وهُو مِْن أمْتَعِ كُتُبِ الْعََرِبيَّةِ، فَُهوَ يُثَقِّفُ النَّفَْس، ويُهَذِّبُ الرُّوَْح، ويُصَقِّلُ العَقْلَ، ويَُوسِّعُ األُ - 11

کا یک رعیب ہی این رکیت ےہ، اقف وک وعیس رکیت ےہ، ذنہ وک زیت ےہ، روح وک رتہب انبیت یتید وک میلعت اجن ، ہیدپسچل اتکب ےہ یک

گ

ذنہ وک وشنوامن  ےہ اور ان

 It is one of the most interesting Arabic books, as it educates the soul, refines the) ےہ۔ یتید

spirit, sharpens the mind, widens the horizon, and develops the human mind..) 
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ا ذَهَ ِفيْ عَقَا وَمَ لَّكُ رَسِّفَنُّ  أنْ هِيْفِ ةُيَّ. والنِّ ةٍغَليْبَ الةٍسَ، ورِةٍريفَشَ ةٍ بَطْخُ نْمِ واختيارٍ

 حًارْشَ ابِرَاإلعْ نَ ه مِيْفِ ضُرَعْا يُ مَ حَ رَشْنَّ ، وأنْ ْغلَقٍتَسْى مُ عنً ، أو مَ ريبٍغَ المٍن كَالكتاب مِ

 يْرِهِ سِفْ يف تَ دٍ ع إىل أحَجِرْأن يَّ  نْ ، وعَكْتَفًِيامُ نَفْسِهِ بِ ا الكتابُذَهَ نَ وْى يكُتَّافيًا، حَشَ

 تَْغنِيًا.سْمُ

 هُرَدَا؛ صَومخسني بابً ةًعَسْتِ  لَغَتْ، بَةٍقَرِّفَتَومُ  ةٍفَلِتَخْمُ ابٍوَى أبْ لَه عَكتابَمَبَرِّدُ الْ بَرتَّ دْوقَ -

َتكْثُرُوَْن ِعنْدَ لَ مْكُإنَّ" :ارِصَلألنْ  – لَّمَ وسَ لَيْهِ عَ  ى اهللُ لَّصَ – وْلِهِقَ  نْ عَ امِ لَي الكَفِ بَابٍبِ

ْيفِ الشِّعْرِ وذِكْرِ رِطَ لِ خِّنَتَمُ  نْ : مِِببَابٍ ُعنْوَانُهُتَمَهُ ، وخَ"عِنَْد الطَّْمعِوتقلون  الْفَزَعِ، وتَقِلُّوْنَ

 .آيَاتٍ مَِن الْقُرْآن رُبَّمَا غَلََط فِيْ مَجَازِهَا النَّْحوِيُّوْنَ

،  -يْمَا يَظْهَرُ فِ - ْسقٍ مُرَتَّبٍ أو نَ يَّنٍعَ مُ امٍ ظَى نِ لَعَمْ يَكُنْ لَ إىل أبوابٍ تَابَهُكِ لْمَبَرِّدِا مُيْسِقْوتَ -

 بِ تُيف كُ ادًصْه قَإليْ دُ صِقْيَ انَ كَ لَمْ يَكُْن سَِياقُهُ ُمنَظَّمًا،ي ذِ الَّرِْتيَْب ذا التَّهَ أنَّ  رُ اهِوالظَّ

د وائِن الفَمِيْدَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيْمَ َحوَى . بَذِهْنِ الْقَارِئِلِ ةًاحَع ورَامِالسَّ لَالِ إلمْ ابًجَنُّ تَ بِاألدَ

 .لِهِوْصُمن أُ الًصْ وأَ بِدَاألَ انِكَأرْ نْمِ  انًكْ، ورُابِهِي بَفِ ازًيِّمَتَمُ ا الكتابَ ذَهَ عَلَا جَ مَ  ابِواآلدَ

 اب الكتَ  حُ وْ رُ شُ  1.8
 يْ دِنْفِل أَيْإمساعِ  َتبَةِكْيف مَ لِّفِ ؤَمُالْ ولَ هُجْمَ ا حًرْشَ "بيرَب العَاألدَ يخِتارِ" هِابِتَكِ يْ فِ لْمَانْكَوْرُبَ رَكَذَ -1

 .ْنبُولطَيف إسْ

 :)ت لُِيْوسِيْطْد البَ هـ( وابن السي489ِّ :)ت يِّ شِقَالوَ لِيْدِ ي الوَل ألبِامِى الكَلَعَ طِرَاب القِكتَ عَ بِوطُ -2

 م. 1980  ِبتَحْقِْيقِ الدُّكْتُوْر ظُهُور أَحْمَدَ أَْظهَرَ سَنَةَاكستانَيف بَ  هـ(521
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ات هَيْ بِنْ التَّ" هِهـ( يف كتاب375ِ :)ت ريُّصَالبَمْزَةَ اللُّغَوِيُّ حَ نُبْ يُّلِعَ امُاإلمَ هِاطِلَى أغْ لَعَ  هَبَّونَ -3

، رَّاءِللفَ مَقْصُوْر والْمَمْدُوْدِالْ مع كتابِ مَيَْمنِيُّزيز الْالعَ عبدُ يْخُالشَّ شَرَهُ. نَ"اةِوَالرُّ طِيْالِعلى أغَ 

 م. 1967 امَ عَمِصْرَ بِ مَعَارِفِالْ دارُ رَتْهُدَوأصْ

 هـ.1347 رَحَهُ الشَّيُْخ الدَّلْجَمُوِْنيُّ، وَُطبِعَ فِي الْقَاهِرَةِوشَ -4

 م. 1923 بِعَ بِالْقَاهِرَةِوطُ  ،ُه السِّبَاعِيُّ َبيُوِْمي ِفيْ جُزْأَْينِبَذَّوهَ -5

كتاب مُخْتَارُ ِمنْ الْ" اهُمَّسَ ا يف كتابٍ هَ عَ مَل جَامِالكَ نَمِ اصًوْصُنُ صَّارنَ  يْنسَ حُ كْتُوْرلدُّتَارَ اواخْ -6

 م. 2002 ةِ رَاهِبالقَ عَبِطُ  ،"لالكامِ

ي فِ "لامِالكَ كتابِ  نْ ل مِاآلمِ ةُبَرغْ" اهُمَّسَ احًرْشَ يُّفِصَرْمَلي الْد بن عَيخ سيِّه الشَّحَرَوشَ -7

: ابِتَ الكِ ةِ مَدِّقَي مُفِ هِلِوْقَح بِرْ ي الشَّفِهِ جهِهَنْ مَ نْ عَ يُّفِصَرْمَالْ انَوأبَ  م.1928 ةَ نَات سَدَجلَّة مُيَانِمَثَ

ه، عَامِسَ  مُ أَسْ ، وال يَعَهُالِطَمَ  لُّ مَا يَلَ لطيفٍ  حٍ رْي شَ، فِهِيْبِنْالتَّ  نِ سْحُ ، بِيْهِ ا فِمَ اسِ للنَّيِّنَ بَنُّ  ا أنْنَبْ بَ"فأحْ

 نِنَسُ نْ اس عَو العبَّأبُ هِ يْفِ ادَا حَمَ بَيَانِ بِ  هِبِ امًّتَهْمُ  "لالكامِ كتابِن ل مِاآلمِ ةَبَرغْ" هُتُيْمَسْأَ دْوقَ

 رَ كَا ذَا إذَنَدْأرَ دْ ا وقَذَ(. هَْنبِئُكَ ِمثْلُ خَبِيْرٍا يُاية )ولَرَيف الدِّ لَ طَة، وخَايَوَالرِّ يْ فِ أِطَ خَ نْ اب مِوَالصَّ

ي فِبَةً غْ ، رَبْهَمَاِتهَامُ  يَانِ وبَ لِمَاِتهَاكَ طِبْ ضَ عْ مَ هُ تَدَيْصِقَ دَ رِوْنُّ ب أنرَر العَ عْن شِمِ ادًاس شاهِو العبَّأبُ

 ". ةِدَائِالعَ ةَلَة، وصِدَائِالفَ

 ابِ الكتَ  اتُ عَ ب ْ طَ  1.9

 م(.1874 -م1864) اموَأعْ ْينَ اء بَزَأجْ ةِرَشَعَ  يْ فِ جْبَزْيْيف لِ تْايِ رَبْعَةُ الْمُسَْتشْرِقِ وِلْيَم طَ -1

 م. 1869 يَّةِنِ يْطِنْ طُسْالقُبْعَُة طَ -2
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ة امَالعلََّأتَمَّهَا ، واءًزْك جُارَبَمُ  يْكِّر زَوْ تُكْالدُّ نْهَامِ  قَقَّ، حَيْبِلَاحلَ  يْابِى البَ فَطَصْ مُ بَةِ تَكْمَ ةُعَبْ طَ -3

ي انِلَيْد كَسيِّ اذُ تَسْها األُسَارِهَع فَنَصَ مَّثُ - اهلل هُمَحِرَ - رد شاكِحمَّد مُمَأحْ ثُدِّحَمُالْ خُيْالشَّ

 م. 1933

إبراهيم  لضْد أبو الفَحمَّمُ اذُ تَسْا األُهَقَقَّحَ رَةِ،بْعِ والنَّشِْر بِالْقَاهِلطَّلِ  رَصْمِ ةِضَهْنَ ارِ دَ ةُ عَبْطَ -4

 م. 1956ه اتَحَّد شَتاذ السيِّواألسْ

 م. 1986 يْالِد الدَّحمَّد. مُتَحْقِيْقِ بِ  -يْرُوتبَ – ةِالَسَالرِّ ةِ سَسَّؤَمُ ةُ عَبْطَ -5

 م. 1998 امَ عَ وديةُعُ اف السُّقَاألوْ زارةُها وِتْ بعَ. طَ تَحْقِيِْق عَبِْد الْحَمِْيد ِهنْدَاوِيبِ بْعَةٌ طَ -6

 

َبةَ عُ  -2  يُ ْوُن اأْلَْخَباِر ِِلْبِن قُ تَ ي ْ
 .  12اهَمِدَأقْ نْومِ  بِ األدَ ُتبِكُ اتِهَمَّ ن أُمِيُعَدُّ  -
َبة( ُمَؤلِرفِ لْ بِ  ريفُ عْ الت َّ  2.1  )ابن قُ تَ ي ْ
، خَيِّرَةِالْ خِصْبَةِالْ تِهِافَقَثَين لِزِالبارِ لِيْنَ ثِّ مَمُالْ نَومِ ثِ،الِالثَّ نِرْقَالْ  امِلَ أعْ نْمِ  يْنَوَرِيُّالدِّ  ةَبَيْتَقُ ابنُ -

ا مَى، كَرَخْة األُالميَّة اإلسْارَضَحَ الْ اتِ افَقَوثَ فِرْبية الصِّقافة العرَبني الثَّ عُمَجْيَ  ظِ احِاجلَكَ انَوكَ

 لَاقِواألخْ  قْهِوالفِ َلامِ كَوالْ يْثِ دِآن واحلَ رْيف القُ فَوم، فألَّ لُالعُ  يف أنواعِ ْيفِ صانِالتَّثِيْرَ كَ ثْلَهُ مِ انَكَ

 مَ ظَأعْ تْ انَ ة كَويَّغَة واللُّيَّامِلَم اإلسْوْ لُبالعُ ْيبَةَتَقُ ابنِ  نَايَةَ عِ ى أنَّلَعَ ، بة واألدَغَو واللُّحْ والنَّ أريخِوالتَّ

                                                           

کےس ا اتکوبں ںیمایلص  ادب یک ہی :يَُعدُّ مِن أُمَّهَاتِ كُتُبِ األدَبِ ومِْن أقْدَمِهَا. - 12 ر میاور دق یک

 

 It is) ےہ۔ اجیت امیناتکب  نیب

considered one of the mothers of literature books and one of the oldest.). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
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، ةِيَّاعِمَتِواالجْ  يَّةِبِ األدَ اساتِرَإىل الدِّ  نْهُ مِ يَلَ أمْ  ظُ احِاجلَ انَا كَ يْنَمَبَ هَا بِ ظِ احِاجلَ نايةِ عِ نْمِ

 .تِمَاِمهِاهْ نْرٍ مِ ٍط وافِقِسْبِ هَاصَّخَفَ

 276 )ت: ْينَوَرِيُّالدِّ ْيبَةَتَبن قُلٍِم سْبن مُ مَجِيِْد الْ دِ بْعَ نُ بْ  اهللِ دُد عبْحمَّمُ وْ أبُ وَ وهُ -

 نَ مِ يْدُدِ له العَ ،يٌّسِارِفَ مٌلِسْمُ  خٌ ؤرِّمُ ثٌ دِّحَمُ قِيْهٌفَ أديبٌ  اضٍقَ يٌّوِغَ لُ يٌّوِحْ نَ (م889 -هـ

 .يُْرهَاغَاء ورَعَوالشُّ رُ عْالشِّو بِ،اتِالكَ بُ، وأدَبَارِاألخْيُوْنُ عُ  رُهَاهَأشْ ،اتِفَنَّصَمُالْ

 ،ريةٍكث تصانيفٍ نْ عَ هُوتعليمَ لْمَهُ عِ رَمَب، وأثْدَغة واألة اللُّى أئمَّلَه عَرِاِفَظْأعُْومَةِ نُنْذُ مُ  تَلْمَذَتَ -

 مْ ظ، ولَاجلاحِ أمثالِ  رِيْهِ اصِعَمُ نْ مِ يْنَ زِرِّمُبَالْ ذْوَ ا فيها حَذَوقد حَ هِ،مانِل زَأهْ فَعارِمَ تْلَ اوَنَتَ

ة نَّلسُّاعن  عِيْنَ دافِمُمن الْ انَكَ دْقَ، فَبُسْحَ ي وَبها األدَاقِطَنِ ريةَصِحَ يَّةُفِرِعْمَالْ هُاتُامَمَتِاهْ نْتكُ

ض رَّ تعَ دْقَفَ كَ لِذَ، لِهِرِصْيف عَ تْفَرِاليت عُ ةِيَّرِكْات الفِارَوالتيَّ ةِيَّ فِسَلْالفَ اتِعَ زْالنَ دَّوالكتاب ضِ

  يْمِ.وِ القَ يْقِرِالطَّ نِ عَ  رَافِحِواالنْ ةِقَدَنْالزَّبِ  امِهَلالتِّ

الَّتِي أَرْسَاهَا  13عَلَّ أَكْثَرَ َما أَكَْسبَ ابَن قَتَْيبََة شُهْرَةً وَاسِعَةً هِيَ قَضَايَا النَّْقدِ الْعَرَبِيِّ الْقَدِيْمِ ولَ -

عْنَى الَّتِيْ فِيْ كِتَابَيْهِ: الشِّعْرُ وَالشُّعَرَاءُ، وأَدَبُ الْكَاِتبِ، لَا سِيَّمَا فِيْمَا يََتَعلَّقُ بِقَضِيَّةِ اللَّفْظِ وَالْمَ

حَقِّقٌ فِْي تَ مُ اعٌ دَاإلبْ رَىيَدُهُمَا : أحَ سَْميْنِفيها إىل قِقََسمَ النُّقَّاُد انْ ، حيثُأُثِيْرَتْ فَْي عَصْرِهِ

                                                           

اک وہج ےس ےک رپاےن اعمالمت یک دیقنت رعیب: وَلعَلَّ أَكْثَرَ مَا أَكْسَبَ ابنَ قَتَيْبَةَ شُهْرَةً وَاسِعَةً هِيَ قَضَايَا النَّقْدِ الْعَرَبِيِّ الْقَِديْمِ - 13

 

دش  انب ہبیتق یک

ری رہشتےن 

 

 Perhaps the most that Ibn Qutaybah gained a fame is dealing about the)۔ احلص یک ب 

old Arab criticism issues.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/267_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/267_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/889
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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نْمِيْقِ الَْمعَانِيِّ فِي الْأَلْفَاظِ الَْحسَنَةِ، وَبْعضُهُمْ يَرَى الْإِبْدَاعُ فِيْ اخْتِلَاقِ ة وتَغَواللُّ بُلِالسُّجَوْدَةِ 

 .الْمَعَانِيْ والْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا

لتَّرَاكِْيِب حِْيُث مِنْ خِلَالِ َما أَشَارَ إَِليْهِ مِْن ظُرُوْفِ ا ةِدْ َقاَم بِمُعَالََجةِ الْقضِيَّقَ تَْيبَةَقُ نَ ابْ ا أنَّإلَّ -

 : قَسَّمَ الشِّعَْر إِلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ

 . فْظُهُ َومَعْنَاهُ ا حَسَُن لَمَ -1

 .فْظُُه وَسَاءَ مَْعنَاهُ اءَ لَا سَمَ -2

 .فْظُهُ دُوْنَ َمعْنَاهُ ما حَسَُن لَ -3

 . فْظُُه دُوَْن مَْعنَاهُاءَ لَما سَ -4
َبةَ ق ُ  ابنِ  خُ وْ ي ُ شُ  2.2    تَ ي ْ
 تََلفِ خْ مُ نْ مِ دَيْهِمْ ا لَمَ بْدَةَزُ خْصِهِيف شَ  مَعَجَب، فَواألدَأَِئمَّةِ الْعِلْمِ  نْمِ  ِثيْرٍى كَلَعَ  يْبَةَ تَقُ نُ ابْتَلْمَذَ تَ -

 نْتُ كُ دْ: "وقَهِسِفْنَ نْذلك عَ  يْفِ  الَقَ دْار، وقَبَواألخْ  ديثِب واحلَة واألدَغَباللُّ لُوِْم الْمُتَعَلِّقَةِعُالْ

 فِيِْه بَرِأضْ وأنَْببٍ، سَبِ  لْمٍعِ لِّكُ نْ مِ عَلَّقَ أتَ أنْ بُّ أحَ اآلدابِ بُ لُّطَ وتَ ،ابِبَ الشَّ انِ وَفُنْعُ يْفِ

ي اني، وأبِتَسْ جِم السَّ اتِي حَوأبِي، ادِيَاد الزِّيَد بن زِحمَّومُ يَّه وِاهَ رَ بنُ إسحاقُ  عَدُّ ويُ ."بِسَهْمٍ

 قتيبةَ  ابنُ كَّلَشَ دْ، وقَاِلدِهِ مُسْلِمٍة إىل وَافَ، باإلضَظِاحِ، واجلَيْاشِيَّالرَّ رَجِاس بن الفَل العبَّضْالفَ

 عْرِفِيَّةً مَ وْسُْوعَةًمَ لِْميَّةِالعِ اتِهِمْصِصُّ خَوتَ هِمْفاتِقَاثَ فِلَ تَ خْوخ يف مُيُعلى هؤالء الشُّ  فَضْلِ تَتَلْمَذِهِبِ

 . ظٍَر ثَاِقبٍونَ مِيْقَةٍعَ مَعْرِفَةٍ ازًا، ذَدًا بارِناقِ يَُكوْنَلِ يَّأَتْهُ ، هَ تَكَامِلَةَمُ
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 ْيُذهُ مِ اَل تَ  2.3
 هُمْلَ  مُهُدِّقَيُبِمَا  عْبَتَهُمْ جَ يَمْلَأُوَْن و زِيْرِ،الغَ لْمِهِعِ  نْ مِ نَْهلُوْنَ يَ تَيْبَةَقُ ى ابنِلَعَ  ذُ يْالمِالتَّ  تَ افَهَتَ  دْوقَ -

، ْيبَةَتَد بن قُمَر أحْعْفَي أبو جَ اضِ القَ نُهُ: ابْ هِاميذِلَتَ رَزِأبْ نْ مِ َعلَّ، ولََتلِفَةِخْمُالْ ةِفَرِعْمَالْ انِ ن ألوَمِ

وغريهم،  يُّرِكَّالسُّ محن الرَّ عبدِ  اهلل بنُ  بَيْدُ ، وعُوَيْهِتُسْرَر بن دَفَعْاهلل بن جَ د عبدُ حمَّمُ وْ وأبُ

 . مَنْ َبعْدَهُْم لِتَبْقَى مَِسيْرَةُ الْعِلْمِ خَالِدَةًلِ لْمَهُمْ وَمعْرِفَتَهُمْعِ  لَاءِؤُهَ لُّكُ لَ مَحَ دْوقَ
  لََّفاتُهُ ؤَ مُ  2.4
 نَّفَاتِ صَمُالْ نَمِ كَثِيْرَالْ هُراءَوَ لَّفَخَ قَدْ، فَلْمَهُعِ  هُتالميذَ تَيْبَةَقَ ابنُ ثَرَأوْمَا كَ تَْيبَةَقُ ابنِ لَّفَاتُؤَمُ -

كْتَبَةً شَاِملَةً تَزْخَرُ بِالَْكثِيْرِ مِنَ مَ  ِلهَامَجْمُبِ كَّلَتْ شَ دْ، وقَيَّةِدِقْوالنَّ  بِيَّةِواألدَ لْمِيَّةِالعِ لَّفَاتِؤَمُوالْ

 : الْعُلُوِْم والْمَعَارِفِ، وَلَعَلَّ مِْن أَبْرَزِ هَذِِه الْمُؤَلَّفَاتِ

 ولِسُرَ نْ عَ  رَدَتْ اليت وَيِْث ادِ األحَ اسةِرَيف دِ صٌ صَّ خَمُ كتابٌ وَ : وهُ يُْل مُخَْتلَِف الْحَِدْيثِأوِتَ -1

 .تََلفَ ِفيْ تَفْسِيْرَِها وتَأِْويْلَِهاواخْ -ملَّوسَ َليْهِى اهلل عَلَّصَ- اهللِ

ُمخَصَّصٌ لِفِئَِة الْأُدَبَاِء مَِن الْقُرَّاءِ، ِإْذ  بيٌّ أدَ كتابٌ سَنَتَحَدَُّث َعنْهُ هَُنا،  وَ : وهُ كَاتِبِ الْ بُأدَ -2

وََقوَاعِدَِها بُغْيََة الرُّقَى بِالْكَِتابَاتِ الْإِبْدَاعِيَِّة والنُُّهوِْض  يِْه َعلَى َتعْلِيِْم شُرُوِْط الْكَتَابَةِ فِ يَحْرِصُ 

 . بِهَا

لٌ ِلجَمِيْعِ أَلْوَانِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ قَصَِص امِ شَ هُوَ فَ نْوَانِهِ،عُ نْمِ  تَابِا الكِذَهَ عُ وْ ضُوْمَ بْدُوْ : ويَ مَعَارِفُالْ -3

  الْأَنْبِيَاءِ َوذُرِّيَّاِتهِمْ وَأَصْلِ اْلخَلْقِ، وفِيْهِ ذِكْرٌ لِأَنْسَاِب الْعَرَبِ وعََمائِرِ الْأَرْضِ.
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بِجَمِْع أَشْعَارِ الْعََربِ وتَصْنِيْفَِها وِفْقًا لِمَوْضُوْعَاتَِها  تَْيبَةَقَ ابنُ  امَقَ ذَا الْكِتَابِهَ يْ : وفِمَعَانِيالْ -4

  ِتبْيَانِهَا. وَمَعَانِيَْها، َويُفَسِّرُ ِمنْ خِلَالَِها كَِثْيرًا مِنْ أَلْفَاِظ الْعَرَبِيَّةِ الَِّتيْ َعجََزتْ مَعَاجَِم اللُّغَِة عَنْ 

 . ذِيْ سَنَتَحَدَّثُ عَنْهُكَِتابُ الَّ الْ وَوهُ : يُوْنُ الَْأخْبَارِعُ -5

 كِتَابُ الَّذِيْ سَنَتَحَدَّثُ َعنْهُ. الْ وَ وهُ: عْرُ والشُّعَرَاءُالشِّ -6

َتَلفَ الدَّارِسُوْنَ فِيْ نِسْبَةِ هَذَا الِْكتَابِ لِابْنِ قَتَيْبَةَ، إِلَّا أَنَّ صَِياغَتَهُ : اخْةُاسَيَوالسِّ ةُامَاإلمَ -7

َبارِ الْخُلَفَاءِ، أخْ رَزَأبْ قتيبةَ فيه ابنُ َتنَاوَلَ ، وَانَاتِ َتشَْهدُ بِنِسَْبتِهِ إِلَيْهِيَللبَ رْضِهِعَ يْقَةَرِطَو

 . تْرَِة حُكْمِهِْم وَِخلَافَتِهِمْفَ يْفِ تْارَدَخِلَافَاتِ الَِّتيْ والْ

َخارِجِيَْن َعِن الدِّيْنِ، والْنَادِقَةِ والزَّ  وْبِيَّةِ عُى الشُّ لَعَ فَرََّغ فِْي أَبْوَابِِه لِلرَّدِّ : وتَوْبِيَّةِعُ الشُّ لَىعَ  دُّالرَّ -8

  دْ اتَّبَعَ فِيْ سَْبيِلِ ذَلَِك مََنهِجَ قَائِمَةٍ عَلَى الْبَرَاِهيِْن والْعِلَِل.وقَ

ة غَاللُّ  اهَبِ َتازُمْتَ تِيْ اق الَّقَة االشتِاصيَّخَ لِ هذا الكتابِ لَالِ خِ  نْمِ  تَْيبَةَقُ ابنُ  رَضَ : وعَتِقَاقُاالشْ -9

بْعًا لِذَلَِك، وصَنَّفَهَا تَ َعانِيْهَامَ افَلَا واختِ هَاتِاقَقَواشتِ لْمُفْرَدَاتِا يْهَافِ نَاَولَ ، وتَيِْرهَاعن غَ يَّةُبِرَالعَ

 . تِقَاقِ أَسْمَاءِ الْأَمْكِنَةِاشْكَ تَبْعًا لِدِلَالَاتَِها 

جَنُِّب وتَْيحِهَا ضِوْتَتَفِْسيْرِ اْلمُفْرَدَاتِ والتَّرَاكِيْبِ ولِ تَيْبَةَ قُ  فيه ابنُ  مِدَ عَ دْ: وقَ يْرُ غَرِْيبِ الْقُرْآنِسِفْ تَ -10

 مَا 

، حْوِ والصَّرْفِ بالنَّ عْقِْيبِ والتَّ ْيثِادِاألحَ وْقِوسَ انِيْدِاألسَ إيرادِ نْمِ نْ قَْبلِهِمِ عَلَهُ الْمُفَسِّرُوْنَفَ

 . عْدَهُ لِاخْتِصَارِهِ وَتلْخِيْصِهِبَ  اءَ جَ نْ مَ مِدَ عَ ، إذْمَنْ َبعْدَهًُيا لِنِ رًا غَصْدَعًا ومَرْجِ مَ انَكَ دْوقَ
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َبةَ رَ  2.5   ْأُي اْلُعَلَماِء ِفْ اْبِن قَ تَ ي ْ
 وْبِيِّيْنَ عُلشُّ لِ هِ تَحَدِّيْرًا لِظَنَ كُفْرِوالْ نْدَقَةِالزَّبِ هاماتٍ ن اتِّمِ قتيبةَ له ابنُ  عَرَّضَ ا تَمَّمِ غْمِى الرُّلَعَ -

، وْا ِعلْمَهُ وتَقْوَاهُبَتُ وأثَْصدُّوا لَهُمْ، وتَ قَفُوْاقد وَ لَامِاإلسْو لْمِالعِ لَأهْ  ا أنَّ، إلَّهِ َعلَْيهِمْدِّرَوَ ةِقَادِنَوالزَّ

 : لَِة أَقْوَالِهِمْ فِيْهِمْجُ نْمِ انَوكَ

 .فَاضِلًا يِّنًادَ  قَةًثِ انَ: كَ عَنُْه الْخَِطيُْب الْبَغْدَادِيُّالَ قَ  -

 .  َوعِلْمِهِقَةٌ فِْي ِديْنِهِ: ثِ عَنْهُ أَبُْو ُمحَمَّد ابُْن حَْزمٍالَوقَ -

 . َن الثِّقَاتِ وََأهْلِ السُّنَّةِمِ تَيْبَةَ قَ : ابنُ َحافِظُ أَبُْو طَاهِر السِّلَفِيُّالْ الَوقَ -

 . 14، َوهَُو وِعَاٌء مِْن أَوْعَِيةِ الْعِلْمِ  اْلعَالِمُامُ: اإلمَنْهُ الَْحافِظُ الذَّْهبِيُّعَ الَوقَ -

 أنَّ  ، كَمَاطِْيبُ َأهْلِ السُّنَّةِخَ  وَوهُ ةِ، نَّالسُّ لِ هْأ مِنْ  وَ : هُ َعنْهُ ابُْن َتيْمِيَّةَ شَيُْخ الِْإسْلَامِالَوقَ -

 .طِْيبُ الْمُْعتَزِلَةِخَ  ظَاجلاحِ
 (َبارِ األخْ يُ ْوِن عُ ) ابِ بلكتَ  عريفُ التَّ  2.6
 هذا الكتابِ  نيفِ صْتَ نْ مِ ةَيْبَتَابن قُ ادَ، وأرَدَمَِهاأقْ نْ ب ومِاألدَ تُبِ كُ هاتِ مَّأُ نْ مِ بَارِاألخْ  يُوْنُ عُ -

 بيةٍأدَ ةٍافَقَثَ نْ مِ تِهِ وكتابَ هِديثِإليه يف حَ حْتَاجُ يَ بِمَاامٍ ٍِه عَوَجْئ بِارِ ئ أو القَاشِالنَّ اتبِ الكَ تزويدَ 

 الئيةٍوإمْ ةٍويَّغَ لُ ائلَ سَى مَلَاه عَ وَي طَ ذِالَّ بِالكاتِ  بَف له أدَألَّفَ  أَ،دَبَ أنْ  عْدَ، وذلك بَ ةٍعَواسِ

ف، رْوية الصِّغَاللُّمَبَاِحثِ الْ نَ ار مِبَاألخْ  يُوْنِعُ  ا كتابُلَذا خَ هَ، ولِتَقِْويْمِ ِلسَانِهِ ويَدِهِإليها لِ تاجُحْيَ

 مَّة.ثِيٍْر مَِن الْمَعَانِيْ الْهَايف كَ مُخْتَارَاتِ الْجَمِْيلَةِر والْ َبااألخْ على إيرادِ رَصَتَواقَ
                                                           

رنت ےہ۔اع، اامم: اإلمَامُ الْعَالِمُ، وَُهوَ وِعَاءٌ مِنْ أَْوِعيَِة الْعِلْمِ - 14 Alam, who is a vessel of -Imam al) مل، وج ملع اک ب 

knowledge..) 
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من  هذا الكتابُ  بية، وإذا امتازَاألدَ ُتبِ من الكُ يْرِهِ غَ نُأْشَزِيْرُ الْمَادَّةِ مَُتنَوِّعُ الْأَلَْوانِ غَ والكتابُ -

، ُتبِالكُ لْكَ يف تِ  فْتَقِدَهَاظيم نَنْ يف التَّوًَة طْ خُ ثِّلُ بِكَوْنِِه يُمَ فَ ءٍ،يشَبِْبلَُه ا قَكَرْنَاهَاليت ذَتُِب الكُ

 ازُتَمْ، ويَبَارِفَلِها باألخْ ، وأحْمَعَاِرفِالْزَرِها بِة، وأغْبيَّاألدَرِنَا ادِصَلِّ مَأجَ نْ مِ تَيْبَةَ قُ ابنِ  وكتابُ

يْهِ بَِكثِيٍْر فِ  تَغَاهُ إىل ُمبْ وْلِ صُى الوُلَ عَ ئَالقارِ يْنُ ، ويُعِ مَُتنَاوَلِ الْ ريبَقَ َعلُهُجْلذي يَ ا 15ْيبِ وِبْ التَّ نِ سْحُبِ

 نِرْيف القَ كبريةٌ  رَةٌهْةً، شُاألخبار خاصَّ ، وعيونِةًابن قتيبة عامَّ فاتِؤلَّمُلِ انَ كَ دْ، وقَمِنَ الُْيسْرِ

 لُأهْ  ى كانَ تَّ، حَ لْمَغْرِبِإىل ا الْمَشِْرقِ نَ ُة مِرَهْه الشُّذِْت هَلَقَتَ، وانْ لَتْهُتَ تِيْ ر الَّوْصُوالعُ ثِالِالثَّ

هِ الشُّهْرَةُ هِيَ الَّتِيْ حَمََلْت ذِ، وهَتَْيبَةَقُ نِ ابْ فاتِؤلَّمُ نْمِ كَْتبَتُهُمَ َلتْ خَ نْمَ  ثِقُوْنَ بِِعلْمِا يَ لَ الْأَنْدَلُسِ

" قْدُ الْفَرِيْدُ"العِ يُؤَلُِّف كِتَابَهُفَسَِج عََلى ِمنْوَاِلهِ، نْأن يَّ ابنَ عَبِْد رَبِّهِ اأَلدِْيبَ الْأَنْدَلُسِيَّ الْمَعْرُوْفَ 

 رِ الْكُُتبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي الْقَرْنِ الْهِجْرِيِّ الرَّابِعِ. هَى أشْلَعَ لَامَِناكَ عْرِضِ عنه يف مَ نَتَحَدَّثُ سَ يْذِالَّ

مْ ولَ دَبِ،ي األَفِ افًرْكتابًا صِجَاءَ بِِه فَ ةَ َعلَيْهِ،قُتَْيبَزِيْرُ الْمَادَّةِ، َسيْطَرَ ابُْن غَ لْمُؤَلَّفُا اذَوهَ -

، ئِعَةًاصًا رَوْصُونُ يِّمَةًرًا قَبَاأخْ ى الكتابُوَحَ دْف. وقَرْو والصَّحْ ة والنَّغَاللُّ يَخِْلطْهُ بِشَيْءٍ ِمنَ 

  يْنََها، حَتَّى أَخْرَجََها لِلنَّاسِ كِتَابًا.ِويْلًا َيجْمَعُهَا ويُؤَلِّفُ بَ نًا طَمَزَ ضَى الْمُؤَلِّفُ أمْ

َن كُتُِب الْأَدَِب، اهْتَمَّ فِيِْه صَاحِبُُه بِالْجَمْعِ والتَّدْوِيِْن ولَمْ يَعْمِدْ، ِفي الْغَاِلبِ، مِ تَابُ كَغَيْرِهِ والكِ -

ابن قتيبة قَْل عَأَنَّا نَعْرُِف ، لِْمكَنَهُأَلَ ِلكَ ذَ ادَ رَأَ وْ . ولََليْهَاعَ ليقِ عْ والتَّ حْصِهَا وفَإِلَى نَقْدِ مَرِْويَاتِهِ 

                                                           

اتکب  یک اور انب ہبیتق :سْنِ التَّبْوِيْبِ وكتابُ ابنِ قُتَيْبَةَ مِنْ أجَلِّ مَصَادِرِنَا األدَبيَّة، وأغْزَرِها بِالْمَعَارِفِ، وأحْفَلِها باألخْبَارِ، ويَمْتَازُ بِحُ - 15

ارے ادیب
 
د  ہ

گ گ

دول ےک ذر ، اور اےھچےس رھبوپرربخوں اور  ، اور اس ےک ملعیک امہامخ  And Ibn Qutayba's book is) .ےہاتممز  ہعیخ 

one of important books of our literary sources, and riches with knowledge, and its filled 

with news, and is distinguished by good tabulation.) 
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. بِيَّةِاألدَمَعْرُوْفَةِ بِقِيْمَِتهَا الْ هِاتِمَدِّقَويف مُ مَةِ الْكَِتابِدِّقَمُ فِيْ ْظهَرُيَ يْذِالَّ كْرَهُ الْمُتَحَرِّرَوفِ مُتَّقِدَالْ

ة نَّوالسُّ  آنِرْي القُفِ  لَّمْ َيكُنْ وإنْ تَابَ،الكِ ذَاهَ إنَّ ": وْلُهُقَ هذا الكتابِ طْبَةِيف خُ  اءَ جَ دْوقَ

رْشِدٌ لِكَرِيْمِ الْأَخْلَاقِ، زَاجٌِر ، مُُموْرِاألَُعالِي ى مَلَعَ  الٌّدَ عِ الدِّيْنِ وَعِلْمِ الَْحلَاِل واْلحَرَامِ،ائِرَوشَ

، فْقِ السِّيَاسَةِورِسِْن التَّقْدِيْرِ، وحُوَابِ التَّدِْبيْرِ، صَلَى عَ ثٌباعِالْقَبْحِ، عَنِ الدَّنَاءِةِ، نَاهٍ َعنْ 

 الَْخيْرِ مُجْتَمِعًا فِيْ تََهجُّدِ اللَّيْلِ وسَرْدِ لُّا كُدًا ولَواحِيْسَ الطَِّريُْق إِلَى اهلِل . ولَضِ األرْ ةِارَمَوعِ

 ."واْلحَرَامِالصِّيَامِ وعِلِْم الْحَلَالِ 

ها. لَّقَا أَ، إلَّرِيْهِاصِعَمُ اتُفَنَّصَمُ نْهُمِ َلتْخَ مْرٌأَ وَوهُ  نْظِيِْم والتَّبْوِْيبِ،بالتَّ  تَْيبَةَقُ ابنِ  كتابُيَّزَ مَتَ -

 ذِهِ هَ": يَقُْولُ ْنهَجٌ رَسَمَهُ الْمُؤَلِّفُ فِيْ مُقَدِّمَتِهِ َحيْثُ مَ وَ دًا، وهُقْصُوْ مَ ْرتِْيبُا التَّذَهَ اءَجَ دْوقَ

حَتَّى ُيسَهَِّل  يُوْنُ الْأَخَْبارِ صَنَّفْتَُها أَْبوَابًا، َوقَرَنْتُ الْبَابَ بَِشكْلِهِ وَالَْخبَرَ بِِمثِْلهِ والْكَلِمَةَ بُِأخْتِهَا،عُ

 عَلَى الْمَُتعَلِِّم عِلْمََها وعَلَى الدَّارِسِ حِفْظَهَا وَعلَى النَّاشِدِ َطلَبََها. 

 الكتابِ  امُ سَ أقْ  2.7
 .يَّةِعِوالرَّ يْاعِالرَّبِ تََعلَّقُايَمَ وَ وهُ طَانِلْ السُّ كتابُ -1

 .انعَجْ والشَّبَارِ الُْجبَنَاءِ وأخْ  تِهَاا وآلَهَبآدابِ تَّصِلُا يَ ومَ حَرْبِالْ كتابُ -2

 .والْغَضَبِ َن الِْحلْمِ بذلك مِ تَّصِلُا يِومَ مَجْدِ والْ رَفِالشَّ أيِ دِ دَؤْ السُّ كتابُ -3

 .لَاقِ واألخْ عِ ائِبَالطَّ كتابُ -4

 .عِلْمِ والبَيَانِالْ كتابُ -5

 .دِهْالزُّ كتابُ -6
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 .وَانِاإلخْ  كتابُ -7

 .حَوَائِجِالْ كتابُ -8

 .امِعَالطَّ كتابُ -9

 .اءِسَالنِّ  كتابُ -10

، كَانَ يَسَْتطْرِدُ، كَغَيْرِهِ مِنَ مُعَاصِرِيْهِلْ ، بَ الْمُفْرَطَةَةَقَّالدَّ ْلتَزِمُا يَلَ هذه األبوابِ  لِّكُ يْفِ تَْيبَةَقَ وابنُ -

يُرَوِّحَ بِذَلِكَ عَلَى الْقَارئِ لِحِكَةٍ، ضْ مُ خْرَىوأُ  لِمَةٍ مُْعجِبَةٍأو كَ ْطنَةٍ لَطِيَْفةٍأو فِ ِريْفَةٍطَنَادِرَةٍ بًا لِ لَطَ

وَطُبَِع الْكِتَابُ عِدَّةَ َطبْعَاتٍ، . ، كَمَا قَالَمِنْ كَدِّ اْلجِدِّ وَِإتْعَاِب الْحَقِّ، فَإِنَّ الْأُذُنَ مَجَّاجَةٌ

  واخْتَصَرَهُ بَعْضُهُمْ. 
 َتابِ ن الكِ ُمْقتَ َبَسات مِ  2.8

 ْْيَ الرَِّشْيِد ورَُجٍل َأرَاَد تَ ْولِيَ َتُه اْلَقَضاءَ بَ  -1

: َقضَاءَ، ولَا أَنَا فِقِيْهٌ، قَالَ الرَّشِيْدُ الْ نُسِ حْا أُلَ يْ : إنَِّقضَاءَ، فَقَالَ لَهُالْ ُيوَلِّيَهُلِ لًارج يْدُشِالرَّ رَضِحْأُ -

 نَمِ  ْمنَعُكَ يَ لْمٌ حِ كَ . ولَةِاءَنَالدَّ نَمِ  بَهُاحِ صَ رَُف يَمْنَعُ والشَّ رٌَف،شَ كَ: لَ يْكَ ثَلَاُث خِصَالٍفِ

ا ، وأمَّ وَابُهُصَ  ثُرَكَ رَ اوَشَجُلٌ ُتشَاوِرُ فِيْ أَمْرِكَ، وَمنْ رَ تَ نْأَو، طَُؤهُخَ لَّ قَ مْ يَْعجَلْن لَّومَ عَجَلَةِ،الْ

 .وُلِّيَ َما َوجَدُوْا ِفيْهِ ُمطْعًِنافَ هِ،بِ  هُقَّفَتَتَ نْ مَ إليكَ  يَنْضَمُّسَفَ فِقْهُالْ

 ". ْيهَافِ هُأنَّ لْتَْعلَمْفَ  ءٍيْشَ نْمِ  مْهُتَعْدَ ا أوْ مَفَ لُوْكِهِمْ مُ  نُائِ زَخَ لُوُْب الرَّعِيَّةِ: " قُ ُتِب الْعَجَمِكُ يْوفِ -2
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 ةًنَسْى حَ أَرَ ٍة إنْامَقَمُارُجَ( 1): رِاقِوْفَالْ نَاٌث مِ لَ: "ثَهُنْعَ  اللّهُ يَضِرَ  الَْخطَّابِ نُ بْ رُمَعُ الَقَ -3

نْهَا لَمْ عَ  ْبتَ غِ نْ وإِ كَ تْنَّسَ لَ لَْيهِمْعَ  تَ لْ خَدَ إنْ أةٌ رَوامْ( 2)، مْهُ اعَ ذَأَ ةً ئَيِّى سَأَرَ وإنْ  تَرَهُمْسَ

 " .كَلَ تَقَ  تَأْسَأَ نْإِوَ كَدْمَحْيَ مْ لَ تَ نْسَ أحْ إنْ  انٌطَلْ وسُ( 3) ا،هَ نْمَأْتَ

 اهللُ لَى )صَيُّ بِالنَّ انَ: " كَالَقَ  الَْحَسنِنِعَ انٍشَّهَ نْعَ  دٍيْزَ بنُ مَّادٌ ا حَنَثَدَّ : حَ يُّ ادِيَا الزِّنَثَدَّحَ -4

 . هِبِ ذُخُ أْ يَفَ ءِيْالشَّبِ، َليْهِعَ يْرُ شِتُفَ أةُرْمَى الْتَّحَ يْرُشِتَ سْيَ  (لَّمَوسَ لَيْهِعَ

 هِمْبِ  أُبْدَِعتْ دْقَ اسَ النَّ ، وإنَّلِكُلِّ مُسْتَِشيْرٍ ثِقَةٌ، وَلِكُلِّ سِرٍّ مُسَْتْودَعٌ: "رَجُلٍ ُيشَاوِرُهُلِ ادٌيَزِ الَقَ -5

 رَةٍ آخِ لَ جُرَ: لَيْنِجُ رَ حَدَا أَ لَّإِ وْضِعُ السِّرِّمَ يْسَ . ولَةِحَيْ صِالنَّ اجُرَوإحْ رِّ،السِّ ةُاعَ: إضَلَتَانِصْخَ

ا مَهُتُمْجَعَ  دْ ، وقَسَبَهُحَ  هِ بِ نُوْصُ يَ لٌ قْوعَ ْي نَفْسِهِ فِ رَفٌشَ هُ لَنْيَا دُ لَ جُرَ ، أوْ وَابَ اهللِثَ  رْجُوْ يَ

 ".كَلَ

 الرَّأْيِ وْلُ عُمََر بْنِ اْلخَطَّاِب فِي قَ -6

لَاَثةُ مِرَارٌ: لَا يَكَادُ يَْنتَقِضُ الرَّأْيُ الْفَرْدُ كَالْخَيْطِ السَِّحيْلِ، والرَّأْيَاِن : " والثَّخَطَّابِالْ  نُبْ رُمَعُ الَقَ -

 كَالْخَيْطَْينِ الْمُبْرَمَْينِ. 

 .مَقُ مَا يَُكوْنُ الشَّيْخَ إِذَا عَِملَ بِظَنِّهِأحْ -7

 .حْنَُف يَفِرُّ مِنَ الشَّرَفِ وَالشََّرفُ يَتَْبعُهُاألَ  انَ: كَصَفْوَانٍدُ بُْن الِخَ  الَقَ -8

 . هُتُفَرِعْمَ  تْعَ سَاتَّ  نِ : مَالَا؟ قَنْ أَسَْوأُ النَّاسِ حَالًمَ  يْلَ لَِبعِْض الْحُكَمَاءِ:وقِ -9

 احٌ بَقِ مِهُهُ جُوْا وأَ وْعُ بَا شَإذَ  لَْيهِمُْيثْينْ عَأَيْتُ النَّاسَ رَ      -10

 وْ لَمْ يَسُقْ عِنَْدهُمْ ضِيَاحٌ ولَ مُصْرِمُوَْن سُجُوْدًاالْ لُّظَيَ   
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بْدِ الرَّحْمَنِ ِبنْ َعوْفٍ َيسْتَْسلِفُهُ إىل عَ لَ ُعمَرُسَ: أرْعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَأَالْ نِعَ نْ يَْحيَى بن أَيُّوْبَعَ -11

 الَ قَفَ أَلَا تَْأخُذُ مِنُْه ثُمَّ تَُردُّهُ؟، نْدَكَ َبْيُت الْمَالِعِ فُنِْي وَلِسْ تَسْ تَأَ أَرْبَعَمائِةِ دِْرهَمٍ، فَقَاَل عَبُْد الرَّحْمَنِ: 

تَّى ُيؤْخَذَ حَلُ أَنْتَ وَأَصْحَاُبكَ: اتْرُكُوْا هَذَا لِأَمِيْرِ الْمُْؤمِنِْينَ، يْ أََتخَوَّفُ أَنْ يُّصِْيبَنِيْ َقدْرِيْ، فَتَقُوْ: إنَّرُمَعُ

سَْتوْفَيْتَهَا مِنْ مِنْ ِميْزَانِيْ يَْومَ الْقِيَامَةِ، ولَِكنِّْي أَتََسلَّفُهَا مِنَْك لِمَا أَْعلَمُ ِمنْ ُشحِّكَ، فَِإذَا مِتُّ، جِْئتَ َفا

  مِيْرَاثِيْ.

أْسُ التَّوَاضُعِ أَنْ تَبْدََأ مَنْ لَقِيْتَ بِالسَّلَامِ، واَْن تَرْضَى بِالدُّوْنِ مَِن : رَنُ َمسُْعْودٍبْ  اللّهِبُْد عَ الَ قَ -12

 . الْمَجْلِسِ

 مْقًاحَ يْ بِ إنَّ الٌ جَرِ لَ وْقُى يَتَّحَ ا هَعُمَأسْ اءَْن أشْيَأُعْرُِض عَإِنِّي لَ   -13

 اقَدَصَ هُاسٌ أنَّنَأُ نَّ، وظَ سَلَّفَ يَاءَ َلهُا حَ لَهٍ فِيْسَ وَابَ ى جَشَأخْ  

نْبَِغيْ ِللْمَلِِك اَن يَّغْضَِب لِأَنَّ اْلقُدْرَةَ مِنْ وَّرَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا يَْكذِبُ لِأَنَّهُ ا يَ : لَلَْملِِك قَاَل اِْبنُ الْمُقَفَّعِلِ -14

يِْر مَا يُرِيْدُ، وَلَا يَبْخَُل لَِأنَّهُ لَا َيخَافُ الْفَقْرَ، وَلَا َيحْقِدُ لَِأنَّ خَطَرَُه الَيَقْدِرُ أَحٌَد َعلَى اسِْتكْرَاهِهِ عَلَى غَ

 . قَدْ جَلَّ عَِن الْمُجَازَاةِ

كَ إِلَى لَى قُتَيْبََة بِْن مُْسلِمٍ فِْي مِدْرََعةِ صُوْفٍ، فَقَاَل لَهُ قُتَْيبَةُ: مَا َيدْعُوْعَعٍ اسِوَ نُبْ دُ مَّحَمُ لَ خَدَ  -15

 ، أوْيْ نَفْسِيْكِّزَأُدًا فَ هْزُ لَوْقُأَ أنْ رَهُكْ: أَالَ ؛ قَلُبْسِ هَذِِه؟ فََسكَتَ، فَقَالَ لَهُ قُتَيْبَةُ: اُكَلِّمَُك فَلَا تُِجيُْبنِيْ

 .يْبِّرَ وْ كُشْأَرًا فَقْفَ لُوْقُأَ

 كِذْبُ وَالْمُرُوَءةُ. دًا: الْ لَا َيجْتَمِعَانِ أَبَانِ نَإثْ الْأَحَْنفُ: الَ قَ -16
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 نْ ، مَمْعَ: نَالَئًا؟ قَ الْمَعْرُوْفَ مِنْ غَيِْر أَن يَّرْزَأَ شَيْلَ عَفْأن يَّ دٌ أحَ يْعُطِتَسْ يَ لْ: هَبَزُرْجُمِهْرلِقِيْلَ  -17

 مَعُْروْفِكَ.  نْ بًا مِيْصِنَ ابَصَأَ قَدْ وُدَّ، فَهُ اْلخَيْرَ، وَبَذَلَْت لَهُ الْلَ تَبْ بَأحْ

مَْعرُوْفِ إِذَا ي الْرَ فِيْا خَ: لَالَقَ، فَاذَكَ هِ بِ تُلْ عَا وفَذَنٍ كَلْتُ بُِفلَاعَ: فَ لِابْنِ ِشبْرِمَةَلٌجُرَال قَ  -18

  أُحْصِيَ.

 . مَْن لَّمْ تَصَْنْعهُ إِلَيْهِرُكَ َعلَيِْه كُشْيَ هُ إنَّ، فَفِْي الْمَعْرُوْفِ كُفْرُ مَْن كَفَرَهُ كَنَّ دَهِّزَا يُ: لَاسٍبَّ عَ نُ ابْ الَ قَ -19

 فِقْ عَلَى مَا َخيَّْلَت حِْينَ تَعْسِرُ رًا ... وأنْسِ وْمُ تَنْ كُ نْإِ تَقْفَا أنْإذَ فأنْفِقْ   -20

 مُدْبِرُ جِدُّ والْ مَالَ الْبْقِى يُ ُبخْلُا الْ... ولَ لَا الُْجوُْد يُفْنِي الْمَاَل وَالْجِدُّ مُقْبِلٌفَ  

 :رَُع بَْيتٍ قَالَتُْه الْعَرَبُ بِْيتُ أَِبيْ ذُؤَْيبٍ الْهُذَلِيِّ: أبْالَقَ يِّعِمَصْاألَ نِعَ  -21

  تَقْنَعُلٍلِيْ ى قَإلَ دَّرُ ا تَ... وإذَ غَّْبتَهَارا َةٌ إذَبَاغِرَوالنَّفْسُ 

كُنْ لََك تَ مْن لَّإِ، فَاطُْلبْهُ بِالْقَنَاعَةِفَ الْغِنَىلَْبتَ ا طَإذَ يَّنَ ا بُ: يَابْنِهِ عُمَرَلِ اصٍقَّوَ يْبِأَ نُبْ دُ عْسَ الَوقَ -22

 الٌ. مََليْسَ يُْغنِيَْك ةٌ فَقَنَاعَ

غَدْرُ الْ انَكَ، وإذَا الْحِْرصُ بَاطِلٌ قًّا فَحَ قَدْرُالْ انَا كَ: إذَدَ فِيْ َمنْطِقَتِهِ كِتَابٌجِوُ  تِلَ بَزُرْجُمِهْر،قُلَمَّا  -23

نْيَا إىل الدُّ يْنَةُأنِ مَالطَّدًا فَاصٍِد رَأحَ كُلِّلِ لْمَوْتُ ا انَا كَوإذَ ،زٌجْدٍ عِ حَأَ لِّ كُبِ ةُقَالثِّفَ فِي النَّاِس طِبَاعًا 

 . حَمْقٌ

 هُ آثارُفْنَى َوتَبْقَى مِنْهُ يَ  أُحُْدوثَةٌ   عْدَ الْمَوْتِبَ مَرْأُالْ   -24

 سْرَارُهَُتنْشُرُ أَ كِنَّهُلَ  ىوَا طَ أَيَّامِهِ مَيَطِْويْهِ مِن 

 تَطِْيبُ َبعْدَ الْمَوِْت أَخْبَارُهُ  وأَحْسَُن الْحَالَاِت حَاُل امْرئٍ 
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 إِذَا َخلَْت مِْن شَخْصِهِ دَارُهُ  يَفْنَى ويَبْقَى ذِكْرُهُ بَعْدَهُ 

وَقَدْ بََلغَنِيْ أَنَّهُ َقدْ فَشَا لَكَ ولَِأهْلِ بَيِْتكَ هَْيئَةٌ ِفيْ لِبَاسَِك َتبَ عُمَرُ إِلَى أَبِيْ مُْوسَى الْأَشْعَرِيِّ: وكَ -25

بٍ يْصِادٍ خَوَبِ رَّتْمَ يْمَةِهِ بَبِمَنْزِلَة الْ نَوْكُتَ أنْ  اهللِدَبْا عَيَ اكَإيَّ، فَوَمَطْعَمِكَ وَمَرْكَبِكَ، لَيْسَ لِلُْمسِْلمَيْنَ مِْثلُهُمْ

ى قَ، وأشِْعيَّتُهُ رَ تْ اغَزَ اغَ ا زَإذَ لَ امِالعَ أنَّ مْ لَعْ ا، ونِمَي السَّفِ مْهُفُتْا حَ وإنَّمَ ،نَا السَّمَ هَمٌّ إلَّ مْ كُنْ لَهُيَ لَمْفَ

 . هِبِ اسُالنَّ ىقَشَ نْ مَ اسِالنَّ

ْعُر والشَُّعَراُء  -3 َبةَ الشِر  ِِلْبِن قَ تَ ي ْ
م بن لِسْاهلل بن مُ د عبدُحمَّأبو مُ ه. ألَّف16َاءرَعَم الشُّ يف تراجِ تْنِّفَاليت صُتُبِ الكُ  مِدَ أقْ نْ مِوهُوَ  -

، َوهَُو مِْن طَبَقَةِ جْرِيِّالِ  ثِالِ الثَّ نِرْة القَمَّأئِ دُم( أح889َ-هـ276:)ت يْنَوَرِّيُّالدِّ  تَيْبَةَقَ

ر عْالشِّ . وكتابُ لَّفَاتِاملؤَ ثريُ كَ ،أليفِالتَّ بِ انِوَجَ  دُ دِّ عَتَمُ نٌ كِّمَتَمُ  امٌ إمَ الْجَاحِِظ عِنَْد الْمُْعتَزِلَةِ،

 . راءعَللشُّرْجَمَتْ اليت تَ ُتبِ الكُ مِّ أهَ نْ اء مِرَعَوالشُّ
ْعُر والشَُّعَراُء(بلكتابِ  يفُ رِ عْ الت َّ  3.1   )الشِر
اء رَعَالشُّبَقَاتِ فُحُْولِ طَ  تَابِه بكِبْالشِّ بِيْرُ كَ وَ . وهُهِابِا يف بَامًّعًا هَ جِ رْومَ ادرًا أصيلًصْمَ دُّيُعَ -

هم راء وحَصْرِعَالشُّ ى استيفاءِلَ تيبة، يف هذا الكتاب، عَ قُ ابنُ صْ رِحْيَ مْ. لَجَُمحِيِّالْ لَّامسَ البنِ

ي دِ صْقَثَرُ أكْ انَ"وكَ :ة الكتابِمَقدِّال يف مُقَ لْمَشَاِهيْرِمِْنهُمْ.ى الَ عَ رَصَتَ، بل اقْيَرِهِمْي سِصِّقَوتَ

                                                           

کےس ا اتکوبں ںیم میان دق : ہیوهُوَ مِْن أقْدَمِ الكُتُبِ اليت ُصنِّفَتْ يف تراجِم الشُّعَرَاء  -16 ر یک

 

ربیت  ںیم امج )احالِت زدنیگ(ےہ وج رعشاء ےک ب

 

ب

 (.It is one of the oldest books that were classified in the biographyies of poets) .ںیھتدی یئگ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
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يف  هِمْ ارِعَبأشْ  اجُ جَتِ االحْ صِحُّ ين يَذِ والَّ ،بل األدَأهْ لُّ جُ عْرِفُهُمْعراء الذين يَ من الشُّ  وْرِْينَ هُشْللمَ

 ".مَلَّوسَ لَيْهِعَ  ى اهللُ لَّصَ اهللِ لِ وْسُرَ ديثِ، وحَوجلَّ اهلل عزَّ  و ويف كتابِ حْ ويف النَّ يْبِ رِالغَ

ه مُّان هَ، وإمنا كَهُرُيْغَ  عَلَا فَمَكَ بَقَاتِ،راء يف طَعَالشُّ يبة إىل تصنيفِ تَ قَ ابنُ عْمِدِ كذلك مل يَ -

ا. هَباتِ ناسَمُأو بِ لًاثيمْتَ سُوْقَُهام يَ عارهِمن أشْ طائفةٍ راء واختيارَ عَالشُّ  أخبارِ مْعَ وجَ تَّرْجَمَةَال

اء، مَدَمن القُ مِهِحاب تراجِأصْ مُ ظَعْ راء، وكان مُعَل الشُّ ين يف تناوُمَرتيب الزَّي التَّراعِ د كان يُوقَ

اس بن والعبَّ ليدم بن الوَلِسْومُ يةاهِتَي العَثني كأبِدَحْمُالْ م بعضِن تراجِمِ هُه مل يُخْلِأنَّ اإلَّ

 .مِهِمْكْيف حُ  نْومَ  َنفِاألحْ

وب حُصْمَبي الْد األدَقْالنَّ اكِيْرِوَبَ  نْون مِ ثُ ا الباحِهَدُّ عُيَ ،مةٍقيِّ ةٍنقديَّ مةٍقدِّمُبِ الكتابُ تَازَوقد امْ -

يف  لَّفْتُهُأ ا كتابٌذَ: "هَقُوْلُيَ ْيثُحَ هِض من تأليفِرَ الكتاب والغَ ها منهجَ يْن فِ . وقد بيَّلَلِبالعِ

 هم وأمساءِهم، وقبائلِ عارِم يف أشْهِوالِم وأحْهِدارِوأقْ هِمْانِمَراء وأزْعَفيه عن الشُّ بَرْتُر، أخْعْالشِّ

 ادُجَتَ سْل ويُجُار الرَّبَأخْ نْ مِ  نُسَ حْ تَسْا يُ مَّ، وعَنْهُمْمِ يَةِ نْ ب أو الكُقَ باللَّ رَفُ عْكان يُ نْ ، ومَمْهِآبائِ

إليه  بَقَ، وما سَيْهِمْانِعَهم أو مَاء يف ألفاظِطَط واخلَلَمن الغَ  لَيْهِمْاء عَ مَلَالعُ  تْهُذَا أخَه ومَرِعْشِ نْمِ

ه وْجُالوُ  نِ، وعَبَقَاتِهِر وطَ عْالشِّ فيه عن أقسامِ  بَرْتُن. وأخْوْرُأخِّ تَمُالْ نْهُمْه عَ ذَفأخَ مُتَقَدِّمُوْنَالْ

 ."... لا ْحسَنُتَ سْعليها ويُ عْرُ الشِّ ارُتَ خْاليت يُ

ال وأطَ ،يْسِالقَ ئِرَامْبِ دَأَهَا، بَرْجَمَةً تَ 206 نَمَّضَص، تَوْصُالنُّ  زِيْرُراء غَعَالشُّثِيْرُ كَ ابُتَوالكِ -

 ْعبٍ كَ نِهِوابُْزهَيْر لِ رْجَمَتَ ثمَّ، راءعَله على الشُّ تَقْدِيْمِهِمْولِ نْدَهُمْه عِ بارِة أخْ اضَفَل فيه؛ الستِوْالقَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
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 يِّمِلَع السُّ جَأشْ نْ عَ ديثِه باحلَم كتابَتَخَ ثمَّ  ،رناذِمَ  ى بلغ ابنَحتَّ ِليْهِ،ي يَذِثم الَّ، غةابِالنَّ ثمَّ

 .اسير العبَّصْالعَ يف

كتاًبا يف  وْنِهِة إىل كَافَباإلضَ ،17دقْرية وكتاًبا يف النَّعْات الشِّتارَخْ مُكتابًا يف الْ دُّ عَيُ هذا الكتابُ -

 .راءعَم الشُّ تراجِ
َهُج اْلُمَؤلِرفِ مَ  3.2  ِف الكتابِ  ن ْ
م، هُدارَ، وأقْمِنََتهُمْهم، وأزْارَبَأخْ ) ءرَاعَالشُّذَا هَ تَابِهِ كِبِ صَّ ه خَ أنَّ قتيبة ابنُ  عْتَرِفُيَ  ةِ دايَالبِنْذُ مُ -

 ارُ تَخْاليت يُ  جوهَ، والوُ بَقَاتِهِ، وطَهُامَسَ)أقْ  عْرَوالشِّ  ،(...هِمْآبائِ م، وأمساءَهُم، وقبائلَ هُالَوَوأحْ

، عْرِالشِّ  يف: أقسامِ  على أبوا بٍ  ْنطَوِيْ تَمُقَدَّمَةٍ، له بِ دَّمَ ...(، وقَهُبُوْيُ، وعُنُسَحْ تَسْعليها ويُ 

 . عراءالشُّ لِ، وأوائِ رَابِيف اإلعْ يْبِ والعَ واء، واإلكفاءِ، واإلقْ عْرِالشِّ يُوْبِ وعُ

ب ل األدَأهْ  لُّجُ فُهُمْرِعْراء الذين يَعَمن الشُّ  يْنَرِوْهُشْللمَ يْدِصْقَ  رُأكثَ انَوكَ: "دحمَّمُ وْأبُ القَ -

 ، وحديثِوجلَّ عزَّ اهللِ  و ويف كتابِحْويف النَّ رِْيبِ يف الغَ هِمْارِ عَبأشْ تِجَاجُ االحْ  قَعُيَ يْنَ ذِوالَّ

، وكان ال سَدَ ِشعْرُهُوكَ ذِكْرُهُ،لَّ وقَ مُهُ،اسْفَِي خَ نْا مَ . فأمَّلَّمَوسَ َليْهِى اهلل عَلَّصَ اهللِ لِوْسُرَ

 ،ليلَالقَإِلَّا  رِفُ ِمنْهُمْال أعْ نْتُكُ ذْإِ  ،قةِبَهذه الطَ كْرْتُ ِمنْذَ نْ مَ لَّ ا أقَمَفَ خَوَّاصُّ الْ  ْعضُإال بَ عْرِفُهُيَ

لك  يْمِّسَأُ إىل أنْ ةَ بِكَ اجَال حَ هُأنَّ لَمُأعْ  نْتُ كُ . وإذْ بَارًاأخْ ضًاأيْ ِليْلِلذلك القَ رِفُوال أعْ

 ."بُرَغْتَسْ أو يُ ادُ جَتَ سْيُ أو بيتٍ رةٍأو نادِسٍَب أو نَ  مَانٍأو زَ لَْيهَا ِبخَبَرٍ عَ لُّال أدُ  ماءًأسْ

                                                           

ارع: هذا الكتابُ ُيعَدُّ كتابًا يف اْلمُخْتارَات الشِّعْرية وكتابًا يف النَّقْد - 17

 

کاہن ااختنب رپ ااس اتکب وک ش ا  رپ ینبم اتکب اور دیقنت یک

 

اتکب اھجمس اجب

 (.This book is considered a book on poetic selections and a book on criticism). ےہ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
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ريب ويف م يف الغَهِبأشعارِ جُّتَحْ يُ  ذينَ الَّ راءعَالشُّ  من ورينَ شهُللمَ  رْجَمَ تَ ابن قتيبةَ  ر أنَّ اهِالظَّ -

يِْن لَمْ يُبِْد أَيَّ ، يف حِ مَاهلل عليه وسلَّى لَّصَ  ِبيِّهِنَ ديثِ، وحَوجلَّ  زَّ اهلل عَ و ويف كتابِ حْالنَّ

 ْكرِذِ نْ عَ ًنىيف غِ القارئَ ى أنَّرَيَ هُ ، وألنَّهِمْبارِبأخْ عْرُهُ لِجَهْلِهِ شِ سَدَ وكَ كْرُهُ،ذِ لَّ قَبِمَْن  امٍ اهتمَ

ْنهَِج ى مَلَعَ  ارَسَ هُأنَّ نِّ الظَّ لَبُ . وأغْابِهَاحَأصْ وأشعارِ  سَابِوأنْ مانِوأزْ ارِبَ أخْ كْرِذِ وْنَدُ أمساءٍ

 بَقَاتِ،إىل الطَّ دْنَا؛ فإذا عُجَُمحِيُّام الْ سلَّ  ابنُ نْ َبيْنِهِمْ ومِ. راءعَوالشُّ رعْالشِّ  يْزِيِ مْيف تَ سِابِقِيْهِ

: سهفْنَ تَيِبَةَ ابن قَ وْلُ على ذلك قَ لِيْلُ، والدَّراءعَالشُّ  من يْنَ رِوْهُشْمَعلى الْتَصَرَ قْر او اآلخِهُ جِدُهُنَ

 من تلك القبيلةِ   يَفُتْهُ مْ ى لَحتَّ  ،بيلةٍقَ  عْرَشِ تَغْرَقَ ا اسْمائنَلَعُ  نْ ا مِ دًأحَ بُ سِ... وال أحْ "

 ". اهاوَإال رَ وال قصيدةً  فَهُرَّإال عّ رًاشاعِ

 رًاشاعِ َدعَا يَلَّأ ذَا،هَ نَاكتابِ ْثلَف مِ ألَّ نْ مَ لَىعَ يَِجبُه اهلل أنَّ كَمَ حِرَ ُظنُّتَ َعلَّكَ : "ولَقُوْلُويَ -

ار بَ واألخْ دِيْثِاة احلَوَرُ نْزِلَةِمَبِ راءعَالشُّ أن يكونَ  رُدِّقَوتُ يْهِلَ ، وذلك عَكَرَهُا إال ذَديثً ا وال حَقدميً

ر عْبالشِّ  وْنَفُ وْرُعْمَالْ راءعَوالشُّ .دَدُ العَ عُهُمْمَجْويَ  ،صاءُاإلحْ بْلُُغُهمْيَ  الذين رَافِواألشْ لْمُلُوْكِوا

اء رَن وَّمِ ِقفُأو يَ يْطٌحِمُ هِمْبِ ْيطَحِن أن يُّمِ رَأكثَ المِ واإلسْ لِيَّةِيف اجلاهِ هِمْائرهم وقبائلِشَعند عَ 

تَفْرَغَ مَْجهُوْدَُه فِي الْبَْحثِ واسْ نْهُمْ،عَ  نْقِيْرِيف التَّ  مْرَهُعُ فَذَأنْ. ولو فٌاقِ هم وَدِدَعَ

 .....". والسُّؤَالِ

ال  ثُالباحِ مَهْمَا َبلَغَ، فَعْرِالشِّ لِّكُ صاءِقْاستِ نْمِ لَ ال طائِ هُلنا إنَّ قُوْلَ أن يَّ يُِريْدُ بابن قتيبةَ وكأنَّ -

 ُكلِّ بِ كَ ، ما بالُرِهِمُعُ لَّ يف ذلك كُ ذَ فَ، ولو أنْدةٍواحِ راء قبيلةٍعَشُ ُكلِّ بِ لِمَّ ويُ يَ صِحْأن يُّ طِيْعُ تَ سْيَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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لَمْ فَ مِضْمَارِ،ا الْذَا يف هَلُوْحاوَ قِيْهِابِسَ إىل أنَّ ا إشارةٌيف ذلك أيضً أنَّ بَّمَاورُ رَبِيَّةِالعَ بَائِلِالقَ

 .لَمٍعَ  لَىعَ ارٍنَ نْ مِ ثَرَ أكْ كْرُهُمْار ذِالذين صَ عراءالشُّ  نمِ لِيْلِ إال إىل القَيَصِلُوْا 

ة مَرَبْشَ ابنُ لَعَا فَ مَ، كَال غريُ رُ عْعليه الشِّعِْرضَ لِمَْن َغلََب يَّ أنْ  هِيف كتابِ ابن قتيبةَ  غايةَ  إنَّ -

، مَسْأَلَةِيف الْ هِ وباعِ ابن قتيبة دِهْ جُ  قِصَرِا لِث. ذلك لَحدِّمُلْمي ايْالتَّ  تَيْبَةبن قُ  لَيْمَانَ ي وسُالقاضِ

 رٍ شاعِ لِّكُ عْرِشِ نْ مِ كَرْتُهُ ذَ يْمَافِ  ُلكْأسْ مْلَ: "....تَْيبَةَقُ ابنُ قُْولُيَ .صَخصَّتَأن يَّ ا أرادَمَوإنَّ

َعْينِ م منهم بِقدِّتَمُإىل الْ ظَرْتُ، وال نَيْرِهِان غَسَ حْتِ باسْ تَحْسَنَأو اسْ لَّدَ قَ نْمَ بِيْلَسَ هُا لَارًتَخْمُ

 ،نيريقَعلى الفَ دْلِ العَعَْينِ بِ َظرْتُنَ لْ ، بََتأَخُّرِهِار لِقَتِاالحَْعيْنِ بِ مَُتأَخِّرِ مِْنُهمْوإىل الْ تَقَدُّمِهِ لِ الْجَلَالَةِ

يَْف خِ السَّ عْرَ الشِّ يْدُ جِتَسْ يَّ نْمَ لَمَاِئنَايف عُ ْيتُرأَ يْ، فإنِّقَّهُعليه حَ رْتُووفَّ هُظَّحَ  لًّاكُ وأعطيتُ

هُ ِقيَْل فِْي أنَّ يَْب لَُه عِنْدَُه إِلَّا، وال عَيْنَصِالرَّعَْر الشِّ  ذِلُ رْويُتََخيَّرِهِ، يف مُ ضَعُهُ ويَ تَقَدُّمِ قَاِئلِهِ،لِ

 ........"زَمَانِهِ، أَوْ أَنَّهُ رَأَى قَائِلَهُ...

 ِييْزِمْيف التَّ نْصِفًامُ لًاعادِ قتيبةَ دي، فقد كان بنُ قْالنَّ َتيْبَةَقُ ابنِ ذَْهبَ مَ ِبجَلَاءٍ عْكِسُيَ  صَّالنَّ إنَّ -

 نِ عَ غَضِّ النَّظَرِ ر بِعْالشِّ  ةُدَوْ جَ نْدَهُ عِ مَحَكُّاك، فـ "الْوذَعْرِ ا الشِّذَ، وهَاكَر وذَاعِا الشَّذَبني هَ

ه، تِاثَدَحلَ ، وال حلديثٍقَدِْيمٍ لِقِدَمِهِلِ َتعَصَّبْيَ مْلَ هُوَ، فَ "هرِأو تأخُّلِهِ قائلِقَدُّمِ أو تَ دَاثَةِواحلَ يَّةِمِدَاألقْ

خَاصَّةً ، اسيِّالعبَّ رِصْالعَ رَاءِعَشُ  عْمَ اءلَرو بن العَ مْعَ وْ وأبُ عيُّمَ واألصْ الْأَعْرَابِيِّ ابنُ  عَلَفَ مَاكَ

جَرِيْرٍ،والْأَخْطَِل، والْفَرَزْدَقِ، وأُبو نُوَاسٍ، وأَُبوْ تَمَّامٍ.......عِنْدَمَا عَدُّوْهُمْ مَِن الْمُحَْدثِيَْن، 

 . ذا البابِيف هَ كثريةٌ  واألقوالُ .يءِدِ د والرَّبالفاسِ َرهُمْعْا شِوْدُّعَو
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 اباد ِف الكتَ قَّ والن ُّ  ِثْْيَ احِ اء البَ آرَ  3.3
 دَ رَّد جَرَّجَى مُ وَسِ ن الكتاب ليسَ الثاني مِ  اجلزءَ أنَّ  ى هذا الباحثُرَيَ : امول سلَّلُ غْد زَحمَّمُ -

ول حُات فُ قَبَ"طَ ام يفسلَّ وابنِ  "بينيان والتَّ يَالبَ" هِ ظ يف كتابِكاجلاحِ َتيْبَةَابن قُ قِيْابِسَ اءِآلرَ

 ."راءعَالشُّ

 قٍرْفَبِ الكتابِ بْيْعَةِطَ  نْها عَلُ صِّفَمة يُقدِّمُالْ بيعةَطَ أنَّ دُى هذا الناقِرَيَ :اسان عبَّإحسَ -

ا تأرخيً ي الكتابُأتِ ر يَعْة من الشِّيبَتَ ف ابن قُقِوْمَ  هي إىل تصويرِ هْدِفُتَ  بَيْنَمَافَ ،عٍشاسِ

ان وَنْ من عُ دْءًااء، بَرَعَر والشُّ عْل بني الشِّصْل الفَحاوَ  يْبَةَ تَ قُ ابنَ أنَّ راء. واحلقُّ عَللشُّ مةًوترجَ

 ."راءعَر والشُّ عْالكتاب "الشِّ

دُلُّ تَ فِيْسَةٌنَ مةٌ دِّقَالكتاب مُ مةَقدِّمُ أنَّ  ثُهذا الباحِ  رَىيَ :جَرَبِيُّد الْحمَّان مُضَمَد رَحمَّمُ -

ة هَيْجِ ة والوَنَالفاطِ هِر وآرائِحرِّ تَمُالْ كْرِهِ وفِ مُتََميِّزَةِالْ هِتِصيَّوشخْ ذَّةِ ابن قتيبة الفَ بْقَرِيَّةِ على عَ

 يَّةِرِّوحُ تِهِشخصيَّ ةِوَّوقُ يْبَةَتَ ابن قُ بْقَرِيَّةِى عَلَعَ لُّ تدُ فِيْسَةٌنَ مةٌ قدِّ: "... مُقُْولُد. يَقْيف النَّ

قِْت ذلك الوَ نْذُة مُاليَّمَاجلَ َيةِ، والقِيَّةِنِّالفَ يْسِايِقَللمَ طْنَتِهِد، وفِقْيف النَّ يِّمَةِالقَ هِائِوآرَ كْرِهِفِ

 ". الْمُبَكِّرِ

ة، ذلك يَّاسِبي األسَرَب العَاألدَ  ع تاريخِراجِمَ نْمِ رْجِعٌمَ الكتابَ أنَّ رَىيَ :ِتيْقزيز عَالعَ دُبْعَ -

 .هِمْعارِوأشْ هِمْ رِوْصُاء وعُرَعَالشُّ  ارِبَى أخْ لَعَ تَمَلَاشْ هُأنَّ

ب ر األدَادِصَمَ نْ مِ عْتَبَرُ ، ويُ حْوَاهُوفَ تِهِ ادَّيف مَ دةٌ مْعُ كتابٌ وَ : "... هُقُوْلُيَ ِميْمتَ سَنحَ -

فيه  رَضَ ، عَلِهِقْإىل نَ عُجَرْ، ويُقَوْلِهِبِ دُ هَشْتَسْ ي يُذِب، الَّة واألدَغَة اللُّ مَّأئِ دُ أحَ فَهُىل، ألَّوْاألُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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ا مُوْهَين أسْذِة، والَّالغَب والبَ ألدَُتُب اكُ هُمْ أمساؤَ تَدَاوَلُ راء الذين تَ عَشاهري الشُّمَ مَتراجِ

و حْالنَّ  ُلوْمِم يف عُِشعْرِهِبِ جاجُاالحتِ قَعُب. والذين يَب العرَأدَ  اءِنَي إغْفِ يِّرِعْالشِّ  مْهِبإنتاجِ

 ".مى اهلل عليه وسلَّاهلل صلَّ رسولِ اهلل، وحديثِ  اني كتابِ عَريب، ويف مَ والغَ

 ا. رًشْنَ دَِمهَا، وأقْكْرًاذِبَهِهَا ، وأنْ دْرًاب قَاألدَ ُتبِ كُ نْفَعِأْ نْ ا مِذَ : "... وهَيَقُوْلُ قَرْصَ مَدأحْ -

َبةَ  -4  أَدُب اْلَكاِتِب ِلْبِن قُ تَ ي ْ
 .وهّذَا الِْكتَابُ ِأَيْضًا لِابِْن قَتَْيبَةَ 

 الت َّْعرِْيُف ِبْلِكَتاِب )َأَدِب اْلَكاِتِب( 4.1

اليت  18ةليَّمَ والعَ ةِريَّظَالنَّ  ابِن اآلدَمِ لةًكرَ جُمْ ذَ، وَنوَرِيْيْالدِّ يْبَةَتَ قُ ابنُ َتبَهُكَ كتابٌ الكاتبِ بُأدَ -

ةَ افَقَا: الثَّذَهَ صْرِنَايف عَ يَهَامِّسَن نُّ أَ يُمْكِنُ  يْ تِ ا، والَّهَبِ بَ أدَّتَ أن يَّ ةِابَتَى للكِ دَّصَتَ كُلِّ مَنْ لِ نَْبغِيْ يَ

 .بِةَ للكاتِ يَّرِوْرُالضُّ

، وقد دِهِويَ يْمَ لِسَانِهِوِقْتَنْوِيْ يَ بٍكاتِ  كُلِّلِ اقًفِيْرَ تَابِالكِ نَمِ لَعَجْ ن يَّأَ الكتابِ لِّفُؤَمُ ادَأرَ -

الِِس جَيف مَ  ْن شُيُْوخِنَامِ مِعْنَا:" وسَفَقَالَ تَيْبَةِ،ابن قُ على كتابِ مَتِهِدِّقَيف مُ نلُدُوْخُ  ابنُ ىنَأثْ

 البنِ  بِ اتِالكَ : أدبُيَوهِ يْناوِوَدَ أربعةُ هُانَكَب( وأرْة واألدَغَ: اللُّ)أيْ نِّا الفَذَهَ لَ وْصُأُ أنَّ ليمِعْالتَّ

                                                           

    :والَعمَليَّةآلدَابِ النَّظَريَِّة أدَبُ الكاتبِ كتابٌ كَتَبَهُ ابنُ قَُتيْبَةَ الدِّْيَنوَرِْي، وذَكرَ جُمْلةً مِن ا - 18

 

کاادب ااکلت  انب ہبیتق ےسج ،اتکب ےہ یک

 The writer’s literature is a book written) .ب اک ذرک ایکادآ اور یلمع یتبکاےن دعتمد رظنںیم اس ، اور اس ےن اھکل ےہ یرونیادل

by Ibn Qutaybah al-Dinouri, and he mentioned a number of theoretical and practical 

literature.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9


251 
 

 ِليٍّعَ  يْبِ ألَ رادِوَالنَّ  وكتابُ ،ظِاحِللجَ بِْييْنِ والتَّ يَانِالبَ ، وكتابُرِّدِبَللمُ لامِالكَ  ، وكتابُيْبَةَتَقُ

 ."نْهَاعَ  لٌ وْصُوأُ هَالَ وَابِعٌتَ فَ ةِعَبَاألرْ هِذِى هَ وَا سِ، ومَيِّادِدَغْالبَ يْالِالقَ

 تَّىحَ بِاتِ الكَ بِبأدَ زَامِ لك بااللتِوذَ ،19تَابَةِ الكِ هِقْفِ اءِ يَإحْ نْ مِ دَّ ه البُا أنَّذَهَ لِّ كُ نْ مِمَقْصُوْدُ والْ -

 بِ نُّ جَتَ  لةِ اوَحَابة ومُ تَالكِ ة إىل إتقانِ افَاإلضَبِنا، فَتَ قافَنا وثَرَصْعَ بُ اسِنَا يُ مَبة بِتَاة الكِكَرَحَ نُقَوِّمَ

 ادةً م لم مَدِّقَاء، وأن يُّرَّالقُ ر وقتَدِّقَأن يُّ بِاتِ ى الكَلَ عَ نَْبغِيْ، يَ نَكَ ا أمْة مَويَّغَاء اللُّ طَخْاألَ

: حَقٍّالكتابةُ بِ ، إذِ بًَثاعَ هِرِمُعُ ائقَقَدَ عْ يِّضَيُ مْ ، ولَدًىه سُتَوقَ ْهدِرْيَ مْه لَأنَّ رَأََهاقَ نْ مَ سُّ حِيُ ثقافيةً

من لا، وِ  ار وترتيبٌ كَلألفْ نْقِيْحٌتَ  سْبَقُهَا، يَ ْيلَةٌوِاناةٌ طَعَةُ مُ فَادِةُ الَابَتَار، والكِكَاعةِ األفْنَصِ نُّفَ

ة ادَعَالسَّ ةَايَدٌ بذلك غَعِيْوهو سَبَقٍ ِمنْ َذَهبٍ، على طَ ف إىل القاريءِالادِ مها الكاتبُ قدِّيُ ثَمَّ

لة. الفاشِمُرَاوَغَةِ ، والْدَّامِد الَقْالنَّ  نِعَ  عِيْدًابَ عُسْرٍ هَضْمٍ فِكْرِيٍّ،بِ اب ذلك القاريءُصَن أن يُّوْدُ

 : -ه اهلل تعاىلمَرحِ -افعيُّالشَّ اإلمامُ  الَ ولذلك قَ

 دَاهُ يَ تََبتْ ا كَرَ مَ هْالدَّ  بْقَىويَ  يَّفَنِيْ إال سَاتٍب كَ نْا مِ ومَ  

 اهرَتَ ة أنْامَيَيف القِ كَرُّسُيَ يءٍشَ رَيْغَ  كَ طِّخَبِ  بُكتُ تَفلَا   
َعاُت اْلِكَتابِ طَ  4.2  ب ْ
لْمَنَْهجِ ْن حَْيثُ الدِّقَِّة وَامِ اتُ ُمَتفَاوِتَةٌبْعَ وهذه الطَّ، رَّاتٍ عَدِيْدَةًمَ اِتبِ الكَ بِ أدَ كتابُ  بِعَطُ -

 :الطَّبَْعاتِ نَذْكُرُ نْ أَشْهَِر هَذِهِ ومِالْمُستَعْمَلِ فِْي إِخْرَاِج الْكِتَابِ، 

                                                           

ا رضور تف یکےہ ہک احص ہی دصقم اک س کاس  :والْمَقْصُوْدُ مِنْ كُلِّ هَذَا أنَّه الُبدَّ مِنْ إْحيَاءِ فِْقهِ الكِتَابَةِ - 19

گ

s What i) ےہ۔ یہقف وک زدنہ رکب

meant by all of this is that it is necessary to revive the jurisprudence of Scripture..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 .الدِّْينِ َعبْدِ اْلحَمِيْدِ َتحْقِيْقِ ُمحَمَّد مُْحيُ بِ م1963نَةَ سَبْعَُة الْمَكْتَبَةِ التِّجَارِيَّةِ بِِمصْرَ طَ -1

 .هَا ُمحَمَّد الدَّالِيْبِ نَى بْعَُة مُؤَسَّسَِة الرِّسَالَةِ، َوالَّتِيْ حَقَّقَهَا واعْتَ طَ -2

 م، ِبتَحْقِيْقِ عَلِيٍّ مَحَمٍَّد زَيُْنو. 2008هـ الْمُوَافِقُ لِـ 1429 سَنَة بْعَُة مُؤَسَّسَِة الرِّسَالَةِطَ -3
 شروحات الكتاب

 .ابيارَبن إبراهيم الفَ َحاقَإلسْ رُْح أَدَِب الْكَاِتبِ شَ -1

 .رُْح ُخطْبَةِ َأدَبِ الْكَاتِِب لِعَبِْد البَاقِْي بِنْ مُحَمَّدشَ -2

 .تِضَابُ فِْي شَرْحِ َأدَبِ الْكَاتِبِاالقْ -3

 رُْح أَدَِب الْكَاِتِب لِسَُليَْمانَ بْنِ مُحَمَّد الزَّهْرَاوِيِّ. شَ -4

 رُْح أَدَِب الْكَاِتِب لِأَبِي اْلكَرَمِ الْمُبَارَكِ ِبنْ الْفَاخِرِ بنْ مَُحمَّد بن يَعْقُوْب.شَ -5

 .رُْح اَدَِب الْكَاِتِب لِلَْجوَالِْيقِيِّشَ -6

 .رُْح أَدَِب الْكَاِتِب لِأَحَْمدَ بْنِ دَاؤُد الْجُذَامِيِّشَ -7

 .جَّاجِيِّرُْح ُخطْبَةِ َأدَبِ الْكَاتِِب لِلزَّشَ -8

 . ْلخِيُْص أَدَِب الْكَاِتبِ ِللطَّاهِرِ بِْن صَالِحٍ الْجَزَائِرِيِّتَ -9

 ِلْبِن َعْبِد رَبرِهِ  ريدد الفَ قْ العِ  -5
 ُلسِيُّوْنَ األندَان كَ، فَعِابِالرَّ ْجرِيِّالِ رْنِيف القَ اهَِرهَوأشْ يبِرَب العَاألدَ تُبِكُ هاتِ أمَّ  نْمِ  تَبَرُ عْيُ -

 نِدُمُ هم بأمساءِورَصُوقُ دُنَهُمْ مُ نَ وْمُّسَيُ ، فَابُجَ واإلعْلُْؤَها الَْحنِيْنُ مِ ظْرَةًنَ مَشْرِقِ إىل الْ رُوْنَ ينظُ

يف  يَحْذُوْنَ حَذْوََها، فَلُوَْمهُمْة وعُقَارِشَمَالْ آدابَتَلَقُّوْنَ ام، ويَ الشَّ نِدُا مُمَيَّ، وال سِقِرْالشَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 مَشْرِقِ بالْ دَلُسِاألنْ ابِجِإعْ  ثِلَةِمن أمْ  حٌواضِ َثالٌ مِ ريدُالفَ قْدُ، والعِيْهِمْانِوتصَ ثِْرهِمْونَ عْرِهِمْشِ

 .20هْجِهِ نَ يْرِهِ عَلَىوسَ
 (ْبِد رَبِرهِ عَ  ابنُ ) ريف بملؤلفعْ الت َّ  5.1
ه يف رِصْيف عَ نْ أَبْرَزِ مَنْ كَتَُبوْامِ  "الْعِقْدُ الْفَرِيْدُ"كتابِ بُ، صاحِبْدِ رَبِّهِ الْأَنْدَلُسِيُّعَ ابنُ دُّعَيُ -

 .احلِكْمَةِ ومُرَصَّعٍ بَِعذْبِ الشِّعْرِ َوجَمَالِهِبِ رٍاخِ، زَُلوْبٍ ُمسْتَظَْرفٍسْد بأُقْب والنَّاألدَ

يف  ـه 246 مَضَانَرَ 10يف   رَبِّهِبْدِعَ د بنِحمَّمُ بنُ  ر أمحدُمَأبو عُ واألديبُ  قِيْهُالفَ لِدَوُ -

، زَاتٍ حَضَارِيَّةٍلِمِْينَ الُْأوْلَى بَِما ضَمَّتْ ِمنْ مُنْجِةَ الْعَرَبِ والُْمسْرَاك حاضِ ذَآنَ تْ انَكَ تِيْ ، الَّرْطُبَةَقُ

 .ةدميَا القَوبَّرُوْة أُارَضَوحَ ةِالميَّإلسْاة ارَضَبني احلَ مَاذُجٍن تَ، ومِ كثريةٍ اتٍفَؤلَّومُ ومٍلُن عُومِ

 هُ، لِيَهْتَمَّ سَارَمَ  دَلَ ا عَمَرْعَانَ ه سَ، فإنَّيَاتِهِحَ  نْ مِ وْلَىاألُ تْرَةِيف الفَ يَاَة اللَّْهوِحَ اشَه عَ أنَّ غْمَورُ -

 عِ الاالطِّ ِسعَةِذلك بِ لِّ يف كُ َتازَ، وامْفِريالشَّ بويِّ ديث النَّة احلَايَوَورِ قْهِب والفِر واألدَعْبالشِّ

 ،دهْوالزُّ َموَاعِظِ يف الْ عْرَ الشِّ ْكُتبُ ، يََعلِّمًاتَمُ ضَاهَاقَ ِتيْ الَّ تْرَةِتلك الفَ عْدَ أ بَدَ، ثم بَنَوُّعِ الْمَصَادِرِوتَ

على  قَافِيِّ الثَّفِعِْل الْ دِّ رَ نْ مِ وْعًانَ  تْ انَكَ مَابَّ، ورُ"مُمَحِّصَاتالْ"ا مّاهَسَ ارٍعَأشْ ةَ عَوْ مُجْمَ دَعَ وأبْ

 ا الْمَجُوَْن واللَّهْوَ والْغَزَلَ.عُهَ، واليت كان طابَ دَايَِة حََياِتهِيف بِ تَبَهَااره اليت كَأشعَ

رُوْا بَِأدَبِهِْم بُْعدَ أثَّ ذِيْنَ الَّ دَ بذلك أحَ عُدَّفَ  مَدْحِهِ ِللْأُمَرَاءِ،بِ انًَياأحْ يََتكَسَّبُ مِنَ الشِّعِْر انَوكَ -

 مَالِهِ أعْ ظَمَأعْ  ، إال أنَّنِّ الْمُوَشَّحَاتِ الْأَنْدَلُسِيَِّة الْمَشْهُوْرَةِفَ شْرِاد يف نَوَّمن الرُّ انَكَمَا ، كَالْفَقْرِ

                                                           

دسل :والعِقْدُ الفَريدُ مِثَالٌ واضِحٌ من أمْثِلَةِ إعْجِابِ األنْدَلُسِ بالْمَشْرِقِ وَسيْرِهِ عَلَى نَْهجِهِ  - 20 د أیک عقدد ارفلیک
ل
اس  رشمق وک دنسپ رکےن اور ےک ا

کا ےک ےنلچ یکےک ہطقن رظن   Al-Eqdul Fareed is a clear example of Andalus' admiration for) واحض اثمل ےہ۔ یک

the Orient and its march on its approach..) 
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، "قْدُ الْفَرِيْدُالعِ" اإليه آنفً هُ اْلمَشَارُكتابُ وَ هُ هُلَ اعْرِيْفًا تَ بَّمَورُ اسْمِهِ،بِ  اطًبَا، وارتِ اشارًانتِ ثَرَهَاوأكْ

اخلمسة  وَابِهِيف أبْ  َناوَلَ ، وتَصْرِهِة يف عَ اإلسالميَّوْسُوعَةً ثَقَافِيَّةً تُبَيِّنُ أَحْوَالَ الْحَضَارَةِ مَ  عَدُّ الذي يُ

َثالِ والِْحكَِم ، واألمْهَامآالتِ وَ حُرُْوبِوالْ دَّةَ مَوْضُْوعَاتٍ َتتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ والسُّلْطَةِ،ين عِشْرِوالعِ

، هِمْامِوأيَّ هِمْ وآدابِ لُْومِهِمْ وعُ سَاِبهِمْوأنْ طَِبهِمْوخُ رَابِاألعْلَاِم ، وكَِب الْمَرَاثِيْ، وأدَمَوَاعِظِوالْ

 واألحاديثِ  آنيةِرْالقُ من اآلياتِ ارًوافِ ارًدْقَ هُ كتابَ نَ ضمَّ دْ، وقَلَفَاءِ والْقَادَةِاخلُ  مِّ أهَبَاِر وأخْ

ة آالف رَشَالعَ  نَاهِزُا يُ مَ الكتابُ نَمَّتضَ دْ، وقَةِارخييَّبار التَّعار واألخْمن األشْ اوية، وكثريًبَالنَّ

 الكتابُ الَ اسي، وقد نَوي والعبَّمَ لي واألُاهِر اجلَصْالعَ نَمِ ئَتَيْ شَاعِرٍمِ  نْمِ  ثَرَأكْلِ عْرِن الشِّمِ يْتٍبَ

بِْد عَ فيه ابنُ مَيَّزَ ليل، وتَحْ والتَّ راسةِايل بالدِّاحلَ صْرِنَااد يف عَقَّالنُّ نَ مِ له كثريٌاوَوتنَ ،فريدةً هرةًشُ

 كْلِى شَلَ عَ هُ أبوابَ اغَ صَ قَدْ، فَْبوِْيبِالتَّ سْتَوَىى مُ لَى عَ تَّ، بل حَ سْتَوَى الْمُحَْتوَىمُ  لَىال عَ  رَبِّهِ

تَدَرُّجَاِتهَا ها بِ دَ دَّوحَ سْمِيَةَ الْجَوَاهِرِ،تَ سَمَّاهَا، فَعِقْدٍ فَرِيْدٍكَ َشةٍهِ دْمُ رَاتِيْبَةٍ يف تَنْتَظِمُ تنَ  واهرٍجَ

 انَكَمَا كَكَذَا، وهَ يَاقُْوتَةٍ، ، فَجَانَةٍرْمَ، فَمَّانَةٍ، إىل جُبَرْجَدَةٍإىل زَ ْوهَرَةٍ فَِريْدَةٍ،جَمِنْ ، فَالْجَمَالِيَّةِ

 . قِيِّ بِْن مَْخلَدٍ واْبنِ وَضَّاحٍ وغَيِْرهِمَابَ من مِعَسَ ةً اويِرَ بِْد رَبِّهِعَ ابنُ

 . رْطُبَةيف قَُن فِ،، ودُـه328 مَادَى الْأُوْلَىجُ  18وُفِّيَ اْبنُ عَبْدِ رَبِّهِ ِفيْ تُ -
 هفاتُ ؤلَّ مُ  5.2

 .ريدالفَ دُقْالعِ  -1

 .برَالعَ الُ ثَأمْ  -2

 .انيَ البَ رُ حْسِ -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 .نَاءُ النُّوْرِأبْ  -4

 .رارٍوأسْ ارِبَأخْ و رائبَ وغَ ائبَجَعَ  نْ مِ ْيهَافِ  اءَا جَومَ اءِسَالنِّ عُائِبَطَ -5

 ريد(التعريف بلكتاب )الِعْقد الفَ  5.3
ار، بَاريخ واألخْمن التَّ ثرية، وحملاتٍوالنَّ  ريةِعْالشِّ  تاراتِمُخْبني الْ جْمَعُ، تَبيةٌأدَ وعةٌ سُوْمَ الكتابُ -

 القِ لألخْ  ، وإشاراتٍ يِّيقِسِوْمُ ض والْوْرُن العَمِ ءٍيْشَ عْ مَ 21دقْوالنَّة الغَيف البَ  نَظَرَاتٍ بِ ذِ خْاألَ  عَمَ

 .اتِادَوالعَ

 اب تَ الكِ  مُ اسْ  5.4
 "دقْالعِ" وَ هُ الكتابِ مَاسْ وا بأنَّالُاد قَقَّالنُّ عْضَ بَ ا أنَّ ، إلَّ"ريدد الفَ قْالعِ"م باسْ الكتابُ  هِرُتَ شْيَ -

وَقِيَْل إِنَّ أَوََّل مَْن أَضَاَف هَذِِه الْكَلِمََة هَُو  .ْيفَتْ ِفيْمَا بَعْدُضِأُ "الفريد" لِمَةَكَ  ، وأنَّقَطْفَ

 ".فرَ طْستَ"الْمُ الْأَبْشِيْهِيُّ صَاِحبُ 

نِْصفِ قَرْنٍ مَشْرِقِ بِ" يف الْيُوْنِ اْلأَخْبَارِكتاب"عُ  عْدَ ظُُهوْرِبَ لُسِيف األندَ هُ كتابَ بْدِ رَبِّهِعَ ابنُ فَألَّ -

 دْ قَهِ بِّرَ دِ بْعَ ابنَ أنَّ يَ ، وهِاليةِالتَّ  ةِرَكْبالفِ جَ رُخْيَّ  إال أن يعُطِ تَسْا يَ لَ لْكَِتابَيْنِ لِ ئُارِ، والقَأَوْ أَكْثَرَ

لَِسيِّيَْن َأوْ دَابًا لألنْتَكِ ثَالِهِ ى مِلَعَ عَ نَصْأن يَّ دَ ا، وأرَطَرِيْقَتِهِوبِ  ِبهِبَ جِعْ فأُ بَارِ األخْ نَ وْيُعُ أَرَقَ

 تنظيمًا وتبويًبا. بِالْحَاجَةِ وأَحَْسنَ 

  

                                                           

: ِبنَظَرَاتٍ يف الَبالَغة والنَّْقد الكتابُ مَوْسُوعةٌ أدَبيٌة، تَجْمَعُ بني اْلمُخْتاراتِ الشِّعْريةِ والنَّثرية، وحملاتٍ من التَّاريخ واألخْبَار، مَعَ األَْخذِ  - 21

کاتکب ا ہی اولکیئ ادیب یک

گ

ارع ےہ، سج ںیم بکاڈیپان

 

اریرثن اگنری وش

 

 ےہ،   ایگداھکبکا کلھج وک  اور ربخوں یک خی، ب

 
گ

 ۔یھب ےک انترظ ںیم اور دیقنتالبغ

(The book is a literary encyclopedia, combining poetic and prose anthologies, glimpses of 

history and news, while taking perspectives on rhetoric and criticism.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D9%84_%D9%81%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%81
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 ُمَؤلِرِف ِفْ ِكَتاِبهِ الْ  ةُ طريقَ  5.5
 نْ، مِ هَاذاتُ تَيْبَةَ ابن قُ  ريقةُطَ يَ، هِ مَةِ كَِتابِهِدِّقَيف مُ ثُنَا عَْنهَاحدِّا يُمَ، كَبِْد رَبِّهِعَ ابنِ  ةُريقَوطَ -

ة، امَّالعَ يْهَاانِعَ مَ َسبِ حَبِ ها يف أبوابٍ تصنيفِ مَّ ثُ مْعِ الْأَْخبَارِ وتَلَقُِّتهَا ِمنْ هُنَا وهُنَاكَ،جَ يْثُ حَ

ْن مِ رَهُواهِجَيَّرْتُ خَ، وتَ ذا الكتابَفْتُ هَألَّ دْ:"وقَمَةِ اْلعِقْدِ الْفَرِيْدِدِّقَيف مُ هِربِّ بْدِعَ  ال ابنُقَ

نَّمَا ، وإبَابِاللُّ بَابَ ، ولُوْهَرِاجلَ رَ هَوْ جَ انَكَ، فَيَانِالبَ  عِامِوَجَ  لِوْصُ حْ، ومَ ابِاآلدَ رِاهِوَجَتَخَيَّرِ مُ

، وَاِه الُْعلَمَاءِأفْ نْ مِ ذٌ وْخُ أْمَفَ وَاهُاسِ..... ومَتِصَارِاالخْ  نُ سْ، وحُ يَارِختِاال تأليفُ  لِيْ فِيْهِ 

 رَ اهِوَوجَ مَعَانِيِّ الْ الَ كَ، وأشْظَائَِر الْكَلَامِنََتطَلَّْبُت ..... فَبَاءِ دَواألُ ُحكَمَاءِالْ نِ عَ وْرٌ أثُومَ

بابًا  جَعَْلتُهُ، فَْنسِهِإىل جِ نْهَامِ نْسٍجِ  لَّكُ رَنْتُقَ مَّ، ثُثَالِر األمْادِوَب ونَاألدَرُوْبَ وضُ حِكَمِالْ

 ..".يَْستَدِلَّ الطَّالُِب لِْلخَيْرِ َعلَى مَوْضِعِهِ مِنَ الِْكتَابِ، وَنَظِيْرُُه مِْن كُلِّ بَابٍ، لِدَتِهِحِ لَىعَ

 فَ لِّمُؤَالْ بأنَّ الُ قَ"، لذا يُبَارِاألخْ ُيوْنِيف "عُ تَْيبَةَقَ ا قاله ابنُ كبريٍ مَ دٍّحَإىل  شْبِهُيُ  ذا الكالمُ وهَ -

 بَ احِ الصَّ عَمِا سَمَّه لَى أنَّكَحْ، ويُقرِشْمَالْ أخبار أهل نان مِكَ قَلَهُا نَمَ رَأكثَ ، فإنَّ لُسِيٌّدَأنْ هُنَّأ عْمَ

، "لَيَْناضَاعَتَُنا رُدَّتْ إِبِ هِ ذِهَ": الَعليه قَ صَلَ ى إذا حَحتَّ َلبِهِيف طََعى سَ "،قْدِالعِ" نِ عَ ادعبَّ نَبْ

 .قَافَةٍ مَْشرَقِيَّةٍثَنْ ا فيه مِ إىل مَ ارةٌإشَ

كُُتبِ الْمُمْتِعَةِ حَوَى مِْن كُلِّ شَيْءٍ، الْ نَ مِ وَ وهُ  لِّكَانخَ ابنُ  الَ قَ: "ْشِف الظُُّنوْنِكَ يف اءَوجَ -

كْرِ الْأَسَانِيْدِ خَوْفًا مُؤَلِّفَ ابْتَعَدَ عَنِ ذِالْ أنَّ مَاكَ ".ِثيْرٍ يَُدلُّ مِنْ كَلَامِهِ عََلى َتشَيُّعٍ فِيْهِكَ ابنُ  وقال

 .مِنَ التَّْطوِيْلِ

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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 ابِ الكتَ  امُ سَ أقْ  5.6
ْبهٌ شِ شَرَةِ عيون األخبار العَ يف مخسة وعشرين بابًا، بينها وبني أبوابِ هُكتابَ بْدِ رَبِّهِ عَ سَّمَ ابنُ قَ -

ب، م واألدَلْ، والعِ حُرُوْبان، والْلْطَ: السُّ يَهِ ْينِبني الكتابَ رتكةٌشْ مُ أبوابٍ ةُعَسبْ نَاكَ هَ، فَكَبِيْرٌ

 جِدُهُ نَ قْدِالعِ أبوابِ  نْ مِ رَ دًا آخَدَ عَ أنَّ  مَا، كَاءُسَام، والنِّعَع، والطَّائِبَ، والطَّهْدُوالزُّ  مَوَاعِظُوالْ

ا مَوهَ -بطَ اخلَ ، وكتابُوِبَةِاألجْ تَابُكِبار، فَ ن األخْوْيُعُ أبوابِ عْضِ بَ اعيفِ قًا يف تضَرَفْمُ

 يُوْنِ يف عُ  وْضُوْعَاتِ كِتَابِ الِْعلْمِمَ  لَامُهُمَا ِمنْكَ -دقْر من العِشَر والثالث عَشَي عَ انِان الثَّلكتابَا

 كتابِ  رُْوعِ من فُ رْعٌ فَ -دقْس من العِاخلامِ وهو الكتابُ  -بَةِ الُْمُلوْكِاطَ خَمُ ، وكتابُبَارِاألخْ

س ادِالكتاب السَّ وَ وهُ  -نيْالبِاج والطَ جَّاد واحلُ يَأخبار زِ بار، وكتابُون األخْيُان يف عُلطَالسُّ

يَْر سَ ؤَكِّدُهذا يُ لُّبار. كُون األخْيُيف عُ رُوْبِاحلُ ي كتابِعَانِى من مَ عْنًمَ  -دقْالعِ نَر مِشَعَ

 .دَّمْنَاقَ مَاكَ اديِّدَغْالبَ هِْج سََلفِهِى نَلَعَ  لُسِيِّ األديب األندَ

 هِمْنايتِوعِ  يِّيْنَ سِلُاألندَ ْوقِ مع ذَ نَْسجِمُ يَ كارٌوهو ابتِ -هِ يف كتابِ بِْد رَبِّهِ عَ ابنِ  اتِ كارَابتِ نْ ومِ -

ِه بِاسْمِ جَْوهَرَةٍ يف كتابِ لَىوْاألُ َشرَعَ يْ نَاإلثْ من األبوابِ  بابٍ  لَّكُ مَّى سَهُ أنَّ -خْرُفِوالزُّ يْنَةِبالزِّ

 بَرْجَدَةِ الزَّ ، وكتابِ رُوْبِيف احلُ ريدةِالفَ وكتابِ  لْطَانِ يف السَّ  ؤْلَؤَةِ اللُّ كتابِمِنَ اْلجَوَاهِرِ الْكَرِيْمَةِ ِمثْلِ 

 ، اخل......فُْودِيف الوُ مَّانَةِاجلُ اد، وكتابُفَواألصْ وَادِيف األجْ

 . تُؤَلِّفُ بَِمجْمُوِْعهَا عَقْدًا مَُتنَاظِرًاالكتابِ  أبوابَ  أنَّ "، إذْ قْدُ الْفَرِيْدُ"العِ :نْوَانُ الْكِتَابِعُ  نَاهُ نْمِ -
  



258 
 

َعاُت اْلِكَتابِ طَ  5.7  ب ْ
 :نْهَامِ رَّاتٍ،مَ ةَدَّعِ هذا الكتابُ بِعَ طُ

 .هـ1302 نةَهـ، وس1293َ سَنَة طَْبعَةُ بُزْلَاقمَ  -

 .هـ1302 مِصْرَ سَنَةَإبراهيم عبد الرازق بِ  طَْبعَةُمَ  -

 .هـ1305 طَْبعَةُ شَرَفٍ بِمِصْرَ سَنَةَمَ  -

 .بِتَحْقِيِْق مَُحمَّد سَعْد الْعَرَْيانهـ، 1373َبعَةُ االسْتِقَامَِة بِالْقَاهِرَةِ سَنَة طْمَ  -

هـ 1367 ةَنَسَ ثانيةٌ عةٌ بْطَ وثمَّ  ،هـ1359رة سنة اهِر بالقَشْوالنَّ  جَمَةِرْوالتَّ أليفِ التَّلَْجنَةُ  -

. يْنوأمحد الزَّ أمني مَدَوأحْ ْبيَاريِّإبراهيم األَ بْطِ وضَشَرْحِ هـ، ب1393ِ -1383 ةٌوثالثَ

د عبد ؤَاد فُحمَّمُ ضَعَهُوَ ،سهارِفَ ِويْحْيَ عٌسابِ، ومَُجلَّد داتٍتِّ ُمجَلَّيف سِ  هَرَتْ ظَ عة الثالثةُ بْالطَّو

  .طَِّلبِشاد عبد املُ د رَحمَّاقي ومُ البَ

 نِ عَ أينِ زْيف جُ كتابٍ دارِبإصْ امَ ، قَابْنجَبِ عةِامِ جَبِ  ةرَبِية العَغَاللُّ  ع، أستاذُفِيْد شَحمَّمُ امَ قَ دْ وقَ -

 ليقاتٌ عْ وتَ  حيحاتٌ صْاني تَ، والثَّصْرَيف مِلْمَْطبُوْعَةِ ا خِ سَللنُّ لِْيلِيٌّ حْتَ  هِْرسٌفَدُهَُما ، أحَ"عِقْدِ الْفَرِيْدِالْ"

 .م1937 - 1935 عامَ  لْكَتَةَ كَ  يفشََرهَا ، ونَيْنَهُمَابَ ناتٌقارَومُ

 ُُمَْتَصرات   5.8
 :امُخْتَصَراتِ مِنْهَن الْمِ دَدٌ للكتاب عَ

 .م1174هـ /  570 يَِّشيِّ )ت:اق إبراهيم بن عبد الرمحن الرِّحَألبي إسْ تَصَرُ الْعِقْدِخْمُ  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7
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د حمَّليل، مُ ر، عبد العزيز خَ مَد اخلالق عُ، عبخْتَاُر الْعِقْدِ الْفَرِيْدِ: لِعَبِْد الْحَكَْم مُحَمَّدمُ -

 .م 1913 -هـ  1331 بِعَ بِالْقَاهِرَةِ ، طُخِضْرِيالْ

 .م1927يْرُوْت، بَ فُؤَاد أَفْرَم البُْستَانِيِّلِ نَ الْعِقِْد الْفَرِيْدِ مِ تِيَارَاتٌاخْ -

 أِلَِبْ َعِليٍر اْلَقاِلْ  اِلاألمَ  كتابُ   -6
 سَةِ مِام األخْب يف أيَّواألدَة غَيف اللُّ رَاتٍاضَحَمُ  ايلالقَ يْهَافِ لِيْ مْ يُ انَس كَالِجَمَ  ةُ وعَمُجْمَ  وَ وهُ -

 . هـ 330 شعبان 27 يَْومَ طَبَةَ رْقُ إىل لُهُوْخُ دُ انَوكَ رَاءِ،هْع بالزَّامِاجلَجِدِ سْ مَ، ويف ال22ْقُرْطُبَةِبِ
 اِل(لي القَ بملؤلِرف )أبو عَ  عريفُ التَّ  6.1
 ايلان القَلْمَد بن سَحمَّبن مُ ْيَسىون بن عِن بن هارُوْذُيْم بن عَبن القاسِ لُإمساعيْي لِعَ وْأبُ -

يف  ليعَ  وْ أبُ لِدَ وَ، بر واألدَعْة والشِّغَلُّلِ مَانِهِ زَ لِأهْ ظَفَأحْ انَ، كََغوِيٌّهـ( لُ 356-هـ 288)

 دُّهُجَ، هـ288ام عَ يَارِ بَكْرٍدِ  مالِ ن أعْمِ ( رَاتِ الشَّرْقِيِّ بِقُرْبِ بَحِيْرَةِ وَانى الفُلَ)عَ  رْدكُازْنْمَ

 ةِ بَحْيف صُ  هـ303 امَ عَ غْدَادَبَ  إىل فَدَ وَ .وانرْد بن عبد امللك بن مَحمَّلِمُ وْلَىكان مَ لْمَانُسَ

 .هَاإليْ  بَُنسِ ، فَمِيِْنيَّةال أرْمَأعْ نْ مِ "لَاايل قَقَ" رْيَةِ يف قَ قَوْمٍ

د ؤابن أبي دَكْرٍ ي بَوأبِ يوِدْي العَلِن بن عَ حَسَ عيد الْي سَوأبِ م البغوياسِي القَأبِ نْمِ مِعَسَ -

 . رَسْتَُويْهِدَ وابنِ  بَارِيِّاألنْ وابنِ فْطَُويْهِونِ اججَّالزَّ اقَحَوأبي إسْ درَيْدُ وابنِ َتانِيِّسْجِالسَّ

                                                           

کاک ااجمسل  ہی :وُهوَ مَجْمُوعَةُ مَجَالِس كَانَ يُمْلِيْ ِفيْهَا القَايل مُحَاضَرَاتٍ يف اللُّغَة واألدَب يف أيَّام األخْمِسَةِ بِقُرْطُبَةِ - 22  ےہ سج ںیم ہرگو یک

رہبط  یلاق

 

ر سیمخ وک ق
 
 It is a group of councils in which Al-Qali used to dictate) رکےت ےھت۔ شیپ رچکیلںیم ہ

lectures on language and literature on every Khamees dai in Qurtuba.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/330_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/330_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%87
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هِْد عَ يْ فِ هـ330 بَانعْ شَ 27يف  بَةَطُرْقُ لَ خَدَفَ دَلُسِ،ايل إىل األنْلي القَأبو عَ لَ حَرَ مَّثُ -

لِيُّ الَْعهْدِ الُْحكْمِ وَ اهُنَأدْ دَلُسِ،يف األنْ هِتِإقامَ  نِمَ ويف زَ .اهللِدْينِ ر لِاصِعبد الرمحن النَّ ةفَليْاخلَ

اهلل  عبدُ نْهُ عَ  وَى، ورَ انْتَشَرَ ِعلْمُهُ فِْيهَادِ وقَ .أليفِلى التَّعَ  هُطَ شِّنَ يُلِ الَ مَالَْدقَ عََليْهِ وأغْ ،مِنْهُ

 .دان بن سيِّبن أبَّ مَدَ وأحْ َبيْدِيُّالزُّ كْرٍوأبي بَيُّ مِيْمِالتَّ بِيْعِبن الرَّ
 هاتُ فَ ؤلَّ مُ  6.2
 َبارِاألخْوَادِرُ نَ"يف  كتابٌ وَوهُ ،ايلمَاألَ  كتابُ رُهَاهَأشْ ،انيفِصَالتَّ  نمِيْدَ دِالعَ الِيْالقَ فَا ألَّمَكَ -

 لُ اتِقَمُ"و "،بِلُ ونَتَاجُهَااإلِ"و"، لْمُمْدُوْدُ والْمَهْمُْوزُور واصُقْمَالْ"و "،ةغَع يف اللُّارِالبَ "، و"عارواألشْ

رْحِ يف شَ  وكتابٌ  "،َعْلُت وأَفْعَْلتُفَ"و "،يَاِتهَاوشِ خَْيلِان والْسَاإلنْ لِيِّ يف حُ "و "،انسَرْالفُ

 ".فِْسيْرُ السَّبْعِ الطِّوَالِتَ"الْمُعَلَّقَاتِ: 
 اِل()األمَ  بلكتابِ عريف التَّ  6.3
يف  ةَ ابَرَيقًا، وال غَقِحْها تَقِّ وايةً، وأدَها رَِبطِا مادًة وأضْهَنَاوأغْ يَّةِ،بِ األدَ ُتبِالكُ تَعِ ن أمْمِ وَ وهُ -

 اقَآفَ رَتُهُ هْشُ  بَّقَتْ ى طَتَّ حَ ،ايةوَالرِّ ةِقَوثِ لْمِ العِ ةِ حَّصِبِ هِرِصْي عَفِ مُؤَلِّفُ الْ فَرِعُدْ قَذلك، فَ

د أن حمَّالرمحن بن مُ اصر عبدُظيم النَّالعَ  ويُّمَاألُ اخلليفةُ َملَحَمَّا ، م23ِذَاكَ آنَ لَمِ الْإِسْلَامِيِّاالعَ

، هْدِهِ الْحُكْمِعَ لِيِّووَ لَدِهِوَ تأديبِ لَىعَ يُشْرِفَ لِ بَةَطُرْقُ لْكِهِمُ مةِإىل عاصِ ادَدَغْبَ  نْمِ دِْعيَهُتَسْيَّ

ها، ذاتِ طُبَةَرْاك يف قُنَ، وهُبٍوأدَ لْمٍعِ  نْمِ دْرِهِصَ يْ فِ عِيْنُهُيُ انَا كَمَ دَلُسِة األنْرَاضِيف ح يُذِيْعَولِ
                                                           

ملع  فنصم اےنپ دور ںیم :لْإِسْلَامِيِّ آنَذَاكَ فَقَدْ عُرِفَ الْمَُؤلِّفُ فِي عَصِْرهِ بِصِحَِّة العِلْمِ وثِقَةِ الرِّوَاية، حَتَّى طَبَّقَتْ شُهْرَُتُه آَفاقَ العَالَمِ ا - 23

 ےک

 

 
 یک اقثہ

 

ک
ا اھت،  یک تحص، روات

 

ا اجب

گ

 ہک اس یک ںاہیاابتعر ےس اجب

 

 The author was) آافق وک وھچ ایل۔ےک  رہشت ےن ملسم داین ی

known in his day with the correctness of science and the reliability of the narrator, until his 

fame applied the horizons of the Muslim world.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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سًا وْرُدُ لَّابِهِى طُ لَ عَ يُمْلِيَ لِ ِميْسٍلَّ خَايل كُالقَ سُلِجيْان َضًا، كَاء أيْ رَهْع بالزَّ امِد اجلَجِسْ مَويف الْ

وس رُ، تلك الدُّلْمُمْتِعَةِوية اغَوث اللُّحُ ثال والبُار واألمْ عَار واألشْبَ باألخْ ةًحَب، طافِ يف األدِ مْتِعَةًمُ

قًا بِسْ ، مُظِهِفْحِ نْ مِ هُسَوْرُدُ ِليْمْيُ انَ ، وكَصَدَدِهِبِ نُ حْ"األمايل" الذي نَ كتابَ ْنهَامِ أَلَّفَ ي تَ لَّتِا

الْمُبَرِّدِ وابنِ ُقتَيْبََة ، كَلِّفِي الْكُُتبِ اْلأَدَبِيَّةِ قَْبلَهُؤَمُ كْسِى عَ لَ، عَإسْنَادِهِ ب رِْويْهِيَ عْرٍأو شِ بَرٍخَ لَّكُ

 بُ الكاتِ قِفُيَان . فكَرِهِمْادِصَ أو مَ هِمْانيدِأسَ ذِكْرِبِ عُْنوْنَا يَوْنُوْكُيَ مْين لَذِ، الَّوابنِ عَبْدِ رَبِّهِ

شَْرحٍ بِ َأتْبَعَُه الْمُؤَلِّفُ إال و ثْرًاأو نَ عْرًاشِ صٌّ نَ يْهِ فِ رِدُ يَ ادُ كَيَ  مَافَوِْقَف الْمُعَلِّمِ، مَ ئِارِن القَمِ

 . ةبَعْالصَّ وصِ صُالنُّان بِتيَ ىل اإلإ عْمِدُ يَ ليأبو عَ  انوكَمُسْتَفِيْضٍ، 

هذا  َللْتُ : "فأمْهَاالئِ يف إمْ تِهِريقَ، وطَ الِيْهِأمَ نِ وْمُضْمَ نْعَ  ثُنَادِّحَايل يُ لي القَي عَ إىل أبِنَسْتَمِعْ ولِ -

 ُتهُ عْدَ كة، وأوْبارَمُراء الْهْع بالزَّ امِد اجلَ جِسْمَ ي الْة وفِبَطُرْقُة بِسَمِ يف األخْ فْظِيْ حِ نْ مِ  الكتابَ

 نَ بابًا مِلَمْ أَذْكُرْ فِيْهِ  يْ نِّى أَلَات، عَغَاللُّ  نَمِ  ائبَرَار، وغَعَبًا من األشْرُوْ، وضُبَارِاألخْ  نَمِ نًانُوْفُ

ن عًا مِوْوال نَ، تَخَْلتُهُإال انْ خَبَرِن الْمِ  نَّا، وال فَتَرْتُهُإال اخْ  عْرِن الشِّبًا مِرْ، وال ضَبَعْتُهُة إال أشْغَاللُّ

ى اهلل لَّول صَسُديث الرَّرآن، وحَريب القُغَ نْمِ  مْ أَُخلْهُلَ مَّ ، ثُسَتجَدْتُهُ إال اسْ مُثُلِ ي والْمَعَانِالْ

 مْ ا لَ مَ بَاعَ فيه االتِّسَّرُْت ، وفَدٌأحَ لَمْ يُوْرِدْهُ ا مَ  دَالِ فيه من اإلبْ دْتُ رَأوْلَى أَنِّْي ، عَ لَيِْه وسَلَّمَعَ

فيه  كِرَي ذُذِالَّ وَانُ يْعًا، والدِّامِجَ يْفَةِ لِاخلَ  انُسَ إحْ تَنَْبطَهُ اسْ يْذِالَّ  الكتابُيَكُوَْن ، لِرْهُ َبشَرٌسِّفَيُ

 لًا".امِ ام كَاإلمَمُ اسْ
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 ُُمْتَ َوى اْلِكَتابِ  6.4
رْضِهِ وعَ صِّر النَّ يَايف اختِ وْقٍوذَ  ايةٍنَ عِ عْرية مَعْوص الشِّصُللنُّ  يْرُ الْمُحْتَوَىزِغَ الكتابَإنَّ  -

يف  ةًقَّدِتَّبِعُ ب. وكان يَرَالعَ زِيْ اجِن األرَمِ إىل ذلك الكثريَ  افةًإضَ الكتابُ  مَّ وضَ ،24رْحِهِوشَ

 نْ عَ بِهِاحِإىل صَ هُل إسنادُصَوَ  دْ ال وقَإ ذْكُرَ نَصًّان يَّأ مُؤَلِّفُاد الْكَال يَ  ِإذْ اية،وَوالرِّ ادِ نَاإلسْ

 .قيقةواية الدَّطريق الرِّ

ر دِ االنَّ  عرُالشَّ يَّمَايلة، وال سِ وص اجلمِصُار والنُّبَخْ ن األَمِ نِيَّةٌغَ عةٌوْمُ جْمَ ْملَتِهِيف جُ والكتابُ -

 ارَ بَاألخْ هذه  تَخَلَّلُ ، ويَ ةٍعَوِّنَتَمُ ةٍعَ واسِ وايةٍورِ لٍيْفٍ أصِهَ رْمُ وْقٍى ذَ لَ عَ هُاختيارُلُّ دُي يَذِم الَّيِّالقَ

ا ها، وإذَصِائِصَبية وخَرَة العَغَى اللُّلَعَ  عٍواسِ عٍالعلى اطِّ  لُّدُتَ َغوِيَّةٌلُ عْلِيْقَاتٌوتَ  وحٌ رُشُ وصَصُوالنُّ

 .ةٍغَولُ بٍأدَ ايل كتابُقَايل ال، فأمَحْوٍونَ بٍأدَ كتابَ  بَرِّدِل للمُامِالكَ كتابُ انَكَ
 ابالكتَ  ةُ ريقَ طَ  6.5
يث حَ  نْ ، مُِتبِن الكُمِ  ْوعِا النَّذَ هَ  تأليفِيف فْسُهَا الْمُتَّبَعَةُنَ ريقةُي الطَّهِالكتاب فَ ريقةُا طَأمَّ -

 ْيثُ حَ نْمِ  مَالِيْاألَ ان كتابُكَ بََّما، ورُدٍواحِ وْضُوْعٍى مَ لَعَ مِ الثََّباتِدَ ، وعَطْرَادِ الْمُْستَمِرِّاالستِ

 ، ذلكرِيْدِالفَ دِقْبار أو العِون األخْيُل منه إىل عُالبيان والتبيني أو الكامِ إىل كتابِ رَبَأقْ بْنَاهُمَ

 ابنُ عَلَفَ مَاكَ ها يف أبوابٍفَنِّصَأن يُّ مِْليْهَال مُاوِحَيُ  مْب لَة واألدَغَيف اللُّ  ةٍ ليَتَاتَالٍ مُأمَ نْعَ بارةٌأنه عِ

 .ْبلَهُقَ تَْيبَةَقُ أو ابنُ  هِربِّ بْدِعُ

                                                           

 وصنص ےک اضمنیم یاتکب رعش: إنَّ الكتابَ غَزِيْرُ الْمُحْتََوى للنُّصُوص الشِّعْرية مَعْ ِعنَايةٍ وذَوْقٍ يف اختِيَار النَّصِّ وعَرِْضهِ وشَرِْحهِ - 24

کنتم ےک ااختنب ںیم  ےس امال امل ےہ، سج ںیم

 
 

  اور اس یک، دہگناس

 

 The book is rich in) ےہ۔ شیپ رکےن ںیم اخص ذوقواضح

content for poetic texts, with care and a taste for choosing the text, displaying it and 

explaining it..) 
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 التَّوِضيح واْلالصة -7
 ، كالتايل: (2مَصَادِرِ الَْأدَبِ )وْل تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَةُ السَّادسة حَ

يف اللُّغَة واألدَب ِلْلمُبَرِّدِ، مِنْ أشْهَرِ الكُُتبِ األدَبيَّة الَّتِيْ ظَهَرَتْ فِي القَرْنِ الِجْرِيِّ  لامِالكَ كتابُ -

، لِأَنَّهُ حَوَى طَائِفَةً كَبِيْرَةً مِنْ مُخْتَارِ الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ وَالْأَْخبَارِ، باألدَ  نِّفَ  يْفِ الثَّالِثِ، وهُو كتابٌ

َتابَِي الْجَاحِظِ مِنْ كَِكثِيُْر مَِن التَّْفسِيْرَاتِ اللُّغَوِيَِّة واآلرَاءِ النَّْحوِيَّةِ. وهو كثريُ التَّنَقُّل كَوَفِيْهِ الْ

كتابٌ تَْعلِيْمِيٌّ يَرْمِْي إىل  . وهومَوضُوع إىل َموضُوٍع آخَرَ، قَلََّما يَسْتَقِرُّ َطوِيًْلا َعلَى ِفكْرَةٍ واحِدةٍ 

رِئِهِ ِبثَقَافَةٍ أدَبيٍة عَرَبيٍة مَِتيْنَةٍ، واطِّلَاعِِه َعلَى أسْرَارِ اللُّغَة العَرَبيةِ وقَوَاعِِدهَا الدَّقِيْقَةِ تَزْوِيِْد قَا

مِنْ ِخلَالِ النُّصُْوصِ الْمُْختَارَةِ، والكتابُ مَصْدَرٌ َجليلٌ مِنْ مَصَاِدرِ اللُّغَةِ واألدَبِ والتَّاريخِ لِغَزَارَةِ 

 وَى َعلَيْهِ ِمنْ ُبحُوْثٍ ومُْختَارَاتٍ وأَخْبَاٍر فِيْ هَذِهِ الْمَوُْضوْعَاتِ.مَا انْطَ

، وهُوَ مِنْ أَجلِّ مَصَادِرِنَا اهَمِدَأقْ  نْومِ بِاألدَ ُتبِكُ اتِهَمَّن أُمِيُعَدُّ  يُوْنُ الْأَْخبَارِ لِابْنِ ُقتَيْبَةَ،عُ -

األدَبيَّة، وأغْزَرِها بِالْمَعَارِفِ، وأحْفَلِها باألخَْبارِ، ويَمْتَاُز بُِحسِْن التَّبِْوْيِب الذي يَجَْعلُهُ قَريبَ 

زِيْرُ غَ لْمُؤَلَّفُا اذَهَوالْمُتَنَاوَلِ، وُيعِيُْن القارِئَ عَلَى الوُصُوْلِ إىل مُْبتَغَاُه فِيْهِ ِبكَثِيٍْر ِمنَ الْيُسْرِ، 

وِْيلًا يَجَْمعُهَا نًا طَمَزَ ضَى الْمُؤَلِّفُ ، أمْائِعَةًصًا رَوْصُونُ يِّمَةًرًا قََباأخْ  ى الكتابُوَحَ دْوقَالْمَادَّةِ، 

، اهْتَمَّ فِيْهِ صَاحِبُهُ نَ كُتُبِ الَْأدَبِمِ َتابُ كَغَيْرِهِ والكِويُؤَلِّفُ َبيْنَهَا، َحتَّى أَخْرَجَهَا لِلنَّاسِ كِتَابًا. 

 . َليْهَاعَ ليقِ عْ والتَّْحصِهَا وفَبِالْجَمْعِ والتَّدْوِْينِ ولَمْ يَعْمِدْ، فِي الْغَالِبِ، إِلَى نَقْدِ مَرِْويَاتِهِ 

 دُّيُعَ، واءرَعَم الشُّيف تراجِ تْ نِّفَاليت صُ ُتبِ الكُ مِ دَأقْ نْ مِالشِّعْرُ والشُّعَرَاءُ لِابْنِ َقتَيْبَةَ، وُهوَ  -

اء رَعَالشُّبَقَاتِ فُُحوِْل طَ تَابِه بكِبْالشِّ بِيْرُكَ وَ . وهُهِابِا يف بَامًّعًا هَجِرْومَ ادرًا أصيلًصْمَ
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 مِهِحاب تراجِأصْ مُ ظَعْوكان مُلْمَشَاهِيْرِمِْنهُمْ، ى الَعََصاحِبُه  رَصَتَاقْجُمَحِيِّ، الْ لَّامسَ البنِ

 ةٍنقديَّ مةٍقدِّمُبِ الكتابُ تَازَوقد امْ ، ثنيدَحْمُالْ م بعضِ ن تراجِمِ هُه مل يُخْلِأنَّ ااء، إلَّمَدَمن القُ

 دُّ عَيُ ، هذا الكتابُرْجَمَةًتَ 206 نَمَّضَص، تَوْصُالنُّ زِيْرُراء غَعَالشُّ ثِيْرُ كَ ابُتَوالكِ ،مةٍقيِّ

 .راءعَم الشُّكتابًا يف تراجِ وْنِهِة إىل كَافَباإلضَ ،دقْرية وكتابًا يف النَّعْات الشِّتارَخْمُكتابًا يف الْ

كُلِّ لِ ْنبَغِيْ اليت يَ ،ةليَّمَ والعَ ةِريَّظَالنَّ  ابِن اآلدَمِ لةً جُمْفِيْهِ صَاحِبُهُ كرَ ذَأدَبُ الْكَاِتبِ البْنِ قُتَْيبَةَ،  -

 بٍ كاتِ كُلِّلِ اقًفِيْرَ تَابِالكِ نَمِ لَعَ جْيَّ  نأَ الكتابِ لِّفُؤَمُ ادَا، أرَهَ بِ بَأدَّتَأن يَّ ةِابَتَ ى للكِدَّصَتَ مَنْ

ا ة مَويَّغَاء اللُّ طَخْاألَ  بِنُّ جَتَ لةِاوَحَابة ومُتَالكِ ة إىل إتقانِافَاإلضَبِ، فَدِهِويَ يْمَ لِسَانِهِوِقْتَنْوِيْ يَ

 رََأهَاقَ نْمَ سُّ حِيُ ثقافيةً ادةً لم مَم دِّقَاء، وأن يُّرَّالقُ ر وقتَدِّقَأن يُّ بِاتِ ى الكَلَعَ نَْبغِيْ، يَنَكَأمْ

 . بَثًاعَ  هِرِمُعُ ائقَقَدَ عْيِّضَيُ  مْ، ولَدًىه سُتَوقَ هْدِرْيَ مْه لَأنَّ

يف القَرْنِ الِجْرِيِّ  وأشْهَرِهَا يبِرَب العَاألدَ تُبِ كُ هاتِأمَّ  نْمِ َتبَرُعْيُالبْنِ عَبْدِ رَبِّهِ،  ريدد الفَقْالعِ -

األندَلُِسيُّوَْن ينظُرُْونَ إىل الْمَشْرِِق نَظْرًَة مِْلؤُهَا الَْحِنيْنُ واإلْعجَابُ، والعِقْدُ الفَريدُ الرَّابِعِ، فَكَان 

، بيةٌأدَ وعةٌ سُوْمَ  الكتابُفمِثَالٌ واضِحٌ من أمِْثلَةِ إعْجِابِ األنْدَلُسِ بالْمَشْرِقِ وسَيْرِهِ عََلى نَْهجِهِ، 

يف  نَظَرَاتٍبِ ذِ خْاألَ عَار، مَبَاريخ واألخْمن التَّ ثرية، وحملاتٍوالنَّ ريةِعْالشِّ تاراتِمُخْ بني الْ جْمَعُتَ

 .اتِادَوالعَ القِلألخْ  ، وإشاراتٍيِّيقِسِوْمُض والْوْرُن العَ مِ ءٍيْشَ عْد مَقْة والنَّالغَالبَ

يف  رَاتٍاضَحَمُ ايلالقَ يْهَافِ  لِيْمْيُ  انَس كَالِجَمَ ةُوعَمُ جْمَ وَ وهُلِأَِبيْ عَلِيٍّ الْقَالِيْ،  ايلاألمَ  كتابُ -

وُهوَ مِن أمْتَعِ الُكتُِب  رَاءِ،هْع بالزَّامِاجلَجِِد سْمَ، ويف الْقُرْطُبَةِبِ سَةِمِ ام األخْب يف أيَّألدَة واغَاللُّ

وص صُللنُّ يْرُ الْمُحَْتوَىزِالكتاب غَاألدَبِيَّةِ، وأغْنَاهَا مادةً وأضْبَِطها رِوايةً، وأدَقِّها تَحْقِيقًا، و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
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إىل ذلك  افةًإضَ الكتابُ مَّوضَ ،رْحِهِوشَرْضِهِ وعَ صِّر النَّيَايف اختِ وْقٍ وذَ ايةٍنَعِ  عْرية مَعْالشِّ

والكتابُ يف جُمَْلتِهِ مَجْمُْوعةٌ غَنِيَّةٌ مِن األَْخبَار والنُّصُوص اجلِميلة، ب. رَالعَ زِيْاجِ ن األرَمِ الكثريَ

 .وال سِيَّمَا الشَّعرُ النَّادِر القَيِّم

 دريباتشة والتَّ ناقَ مُ الْ -8
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ الْكَامِلِ فِي اللُّغَةِ والْأَدَبِ، والتَّعْرِْيَف بِالْمُؤَلِِّف الْمُبَرِّدِ.   -1

 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ عُيُوِْن الْأَخْبَاِر والْمُقْتَبَسَاِت مِنْهُ. -2

 والشُّعَرَاءِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن قَُتيْبَةَ.اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الشِّْعرِ  -3

 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ َأدَِب الْكَاِتبِ وطَبَْعاتِهِ.  -4

 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ الْعِقِْد الْفَرِيْدِ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّفِ ابِْن عَبِْد رَبِّهِ.  -5

 عْرِْيفَ ِبكِتَابِ الَْأمَاِليْ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّفِ أَبِْي عَِليٍّ الْقَالِيْ. قَدِِّم التَّ -6

 املصادر واملراجع-9
 َم.1928، يُّفِصَرْمَلي الْد بن عَيِّسَ :لامِكَالْ ابِتَ كِ نْل مِآمِالْ ةُبَغْر 

 َالةسَالرِّ ةُسَسَّؤَمُ ، 2ي، طالِد الدَّ حمَّمُ قيْقِحْ، تَلْمُبَرِّدُد ازِيْ يَ د بنُ مَّحَمُ :لامِكَالْ ابُتَك، 

 م.2013

 َم.1965، رصْمِ ،فارِعَمَالْ ارُدَ ام،لَّد سَحمَّ ل مُوْلُ غْزَ: يِّبِرَعَالْ رِكْفِالْ غُابِوَن 

 ْة امَّالعَ ةُيَّوِغَ اللُّ ةُأَشَ نْمَالْ، يبِرَجَان الْضَمَد رَحمَّ: مُةيَّدِقْالنَّوَ ةُيَّبِدَأَالْ وَ ةُيَّاغِ لَبَ الْ هُسُيْايِ قَومَ يْبَةَ تَقُ نُاب

 .م1984، 1ط، سلُ ابُرَطَ ،زْيْعِ والْإِعَْلامِوِوالتَّ رِشْنَّللِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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 َةِ اعَبَ طَّللِ ةِيَّبِرَعَالْ ةِضَهْالنَّ ارُدَيْخُ النَّقْدِ الَْأدَبِيِّ عِنَْد الْعَرَبِ: عَبْدُ اْلعَزِيز َعتِيْق، ارِت 

 .م1974، 3، طتوْرُيْبَ  ر،شْالنَّوَ

  ،ِ1َبيْرُوت، طالْعِقْدُ الْفَرِيْدُ: اْبنُ عَبْدِ رَبِّهِ، تَْحقِيقُ مُفِيْد مُحُمَّد قُمَْيحَةَ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلِْميَّة ،

 م.1983

 ْرُوت، الشِّعْرُ والشُّعَراءُ: أَبُو مُحَمَّد ْبُن قُتَيْبَةَ، تَقْدِيْمُ الشَّيِْخ حََسن تَِمْيم، دَارُ إِحْيَاءِ الُْعلُْومِ، بَي

 م. 1986، 2ط

  ،ُْمَؤسَّسَةُ الرِّسَالَةِ، بَيْرُوْت.أَدَبُ الْكَاِتبِ: أَبُوْ مُحَمَّد ْبنُ قُِتيْبَةَ، تَحْقِيقُ مُحَمَّدالدَّالِي 

 ِفِ، تَارْيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَرُوكَلْمَان، تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبُْد الْحَلِيْمِ النَّجَّار، دَارُ الْمَعَار

 م.1962مِصْر، 

 ُوْر َسعِيْد َحسَن بُحِيْرِيّ، مُؤَسَّسَةُ الْمُخَْتارِ الْمَدْخَلُ إِلَى مَصَادِِر اللُّغَِة الْعَرَِبيَّةِ: األُسْتَاُذ الدُّكْت

 م. 2008، 2لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيْعِ، الْقَاهِرَةُ، ط

  ُالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّلُ فِي اللُّغَةِ وَالْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَار 

 م.1987، 1يْنِ، َبيْرُوْت، طالْعِلْمِ لِلَْملَايِ 

 ْمُحَمَّد التُّوْنْجِيْ، دَارُ اْلكُتُبِ الِْعلْمِيَّة، َبيْرُوت، لَبْنَان،  رالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّل فِيْ الْأَدَبِ، الدُّكْتُو

 م.1999، 2ط

 ِم.1978، بَيْرُوت، الْفَهْرِسْتُ: ابْنُ النَِّديْم، تَحْقِيْق مُصْطَفَى الْسُِّويْقِيُّ، دَارُ الْمَعْرِفَة 

  ،ِالْمَصَادِرُ اللُّغَِويَّةُ وَالَْأدَبِيَّةُ: عِزُّ الدِّيْن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 .تَارِيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن الزَّيَّات، دَاُر الْمَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، لَبْنَان 

 .ِّإِرْشَادُ الْأَرِيِْب إِلَى َمعْرِفَةِ الْأَِدْيبِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، دَارُ الْغَْربِ الْإِسْلَامِي 

 َاِن وأَنْبَاُء أَبْنَاِء الزََّمان: ابُْن َخلِّكَان، أَبُو الَْعبَّاسِ َأحْمَد بْن ُمحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن وَفَيَاتُ الَْأعْي

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَارُ الْكُُتبِ اْلعِلْمِيَّةِ، َبيْرُوت، لَبْنَان. 

 َم. 2004، 15ارُ الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، طمَنَاهِجُ التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الُعلَمَاءِ الَْعرَبِ: مُصْطَفَى الشَّكْعَة، د 

 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّْي، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 

 ْبنُ عِْيسَى، قِْسمُ  السَّنَدُ الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِرُ اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة

 ر.اللُّغَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآدَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِ

 ِر دَرِْويْش، دَارُ النَّقْدُ الْأَدَبِيُّ ِعنَْد الْعَرَبِ حَتَّى نِهَايَةِ الْقَرْنِ الثَّاِلِث الْهِجْرِيِّ: مُحَمَّد َطاه

 م.1979الْمَعَارِف، مِصْر، 
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 م.1936لُْأدَبَاءِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، الْقَاهِرَةُ، مِصْر، مُعْجَمُ ا 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 273 اْلَوْحَدةِ تَ َعاُرُف  

 273 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ  

 275 اْلُمَعلََّقاتُ   .1
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 279 الـتَّعْرِْيفُ بِالْمَُعلَّقَات  )لُغًَة واصْط لَاحًا(  1.2

 283 شُرُوْحَاتُ الْمُعَلَّقَات   1.3

 285 الضَِّبِِ اْلُمَفضَِّليَّاُت لِْلُمَفضَِّل    .2

 286 الـتَّعْرِْيفُ بِاملُؤَلِّف  )الْمُفَضَّلِ(  2.1
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 290 سَبَبُ اخْت يَاِر الْمُفَضَّلِ مَجْمُوَْعَتهُ الشِّعْرِيَّة   2.8
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 َحسْبَما يَل يْ: ( 1الْمُخْتَارَات  الشِّعْرِيَّة  )سَنَتَحَدَّثُ ف ْي هَذ ه  الْوَحْدَة  َعنِ 

 التَّعْرِْيفُ ِبك تَابَ الْمَُعلَّقَات  والتَّعْرِيُْف بِأَصَْحابِ الْمُعَلَّقَات  وشُرُوْحِ الْمَُعلَّقَات .   -1

 التَّعْرِْيفُ ِبك تَابِ الْمُفَضَّل يَّات ، والتَّعْرِْيفُ ِبالْمُؤَلِّف  الْمُفَضَّل. -2

 عْرِْيفُ ِبالْمُؤَلِّف  الْأَصْمَع يِّ.التَّعْرِْيفُ ِبك تَابِ الْأَصْمَع يَّات ، والتَّ -3

 التَّعْرِْيفُ ِبك تَابِ جَمْهَرَة  َأشْعَارِ الْعَرَبِ، والتَّعِْريُْف بِالْمُؤَلِّف  أَبِْي زَيٍْد الْقُرَش يِّ.  -4

 التَّعْرِْيفُ بِد يْوَانِ اْلهُذَل يِّيَْن.  -5
 

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّال ِب أَنْ: يُمك ُن ل بَعْدَ د رَاسَة  هَذ ه  الَْوحْدَة  وَا سْت ْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبك تَابَ الُْمعَلَّقَات  والتَّعِْريَْف بِأَصْحَاِب الْمُعَلَّقَات  وشُرُوِْح الْمُعَلَّقَات .   -1

 يَّات ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّف  الُْمفَضَّل.يَّْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِك َتابِ الْمُفَضَّل  -2

 يُّدْرِكَ التَّعِْريَْف بِك َتابِ الَْأصْمَع يَّات ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّف  الْأَصْمَع يِّ. -3

 ْي زَيْدٍ الْقُرَش يِّ. يَّدْرِيَ التَّعِْريَْف بِك تَاِب جَْمهَرَة  أَشْعَارِ الْعَرَبِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّف  أَبِ -4

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ بِد يْوَانِ اْلُهذَل يِّيْنَ.  -5
 
 
 



274 
 

ْعِر اْلَعَرِبِِ اْلَقِديِْ مُْ   َتارَاُت الشِِ
 بََيانِل  يِّْينَوِغَ اللُّ مُّهُوتَ ،1ة يَّنِّالفَ ية اح ن النَّم  ادَقَّوالنُّ اءَبَدَاألُ مُّهُتَ  مِيْد القَ بيِّرَالعَ رِعْالشِّ ةُاسَرَد  -

 نَ وْنُ يْع تَ سْيَ ينَذ الَّ ْينِالدِّ اءَلمَ، وعُرَآخَ رٍصْإىل عَ رٍصْا من عَهَ رِوُّطَوتَ  ة  يَّبِرَة العَغَاللُّ  صِصائ خَ

 يَ وه  ، ْيث د حَوالْ آنِرْالقُ اظ ألفَ نْم   ث يْرٍكَ يْان عَ مَ حِ يْض وْى تَلَ عَ ه د اه وَوشَ عْرِ ذا الشِّهَ دات بِمُفْرَ

 ق  حَ بِ  تُعَ نْان يَ ي كَذ ر الَّعْذا الشِّي هَ ا ف  مَة ل اعيَّمَ ت م االجْوْ لُيف العُ  يْنَ صِّتَخْ مُالْ فَ لَتَ خْرًا مُيْأخ  تَهُمُّ

 خِريْا تَ ى لَعَ يْرَةٍث كَ لَالَاتٍ د  نْ م  -ُلوْم هِمْ عُ عُ دَ وْتُسْ ومُ مْهِف ارِعَمََقرُّ تَسْمُ أيْ -"ْيوَانُ الْعَرَبِ"د  هُبأنَّ

 .ْين يَّة  والْف كْرِيَّة  ة والدِّيَّاع مَت االجْ  هِمْ ات يَى حَلَ وعَ يْاس يَالسِّ بِرَالعَ

 ، وأن2َّااهًفَشَ لُ اقَنَتَيُ  مِّعَاألَ بِال يف الغَ  انَكَ ه رِوْصُعُ يْمِد قَ يْف   يَّ بِرَعَالْ رَعْالشِّ أنَّ فُوْرُعْمَوالْ -

 صُّ تَ خْيَر، فَعْي الشِّمًا ف دَه ق نْم  خَسَأرْ رَآخَ رٍاع ى شَلَعَ مَذُلْتَتَيَ  انَا كَرًا مَّيْث كَ ئَ اش النَّ رَاع الشَّ

 .ة صَصَّخَمَالْ ة ايَوَالرِّ ه ذ هَ بِان  ى جَ، وإلَه ت اعَوإذَ ه رِعْش  ظ فْ ح بِ كَّلَوَمُالْ هُ تَيَاوِرَ حُ بِصْ، وي3ُه بِ

                                                           

ارع رعیب میدق :اح ية  الفَنِّيَّة د رَاسَةُ الشِّعْرِ العَرَبيِّ القَد يْمِ تَهُمُّ األُدَبَاءَ والنُّقَّادَ م ن النَّ - 1

 

  یش

ف

 

صن
م

 اک اطمہعل 
 
ی

 

 

  ےئل ینف ہطقن رظ ےسےکاور اقندوں  ن

 The study of ancient Arabic poetry is of interest to writers and critics from an artistic) ےہ۔امہ 

point of view..) 

ارع رعیب زامےن ںیم میوہشمر ےہ ہک دق ہی :بِ اأَلعَمِّ يُتَنَاقَلُ شَفَاهًاوالْمَعْرُوْفُ أنَّ الشِّعْرَ الْعَرَبِيَّ ف يْ قَد يْمِ عُصُوْرِه  كَانَ يف الغَال  - 2

 

ر  یش

 

زی ادہ ت

 It is known that Arabic poetry in ancient times was often transmitted) ۔ےہ وطر رپ یلیھپ زی این

orally..) 

ارع ارثک اہک ا ہیاور : رْسَخَ م ْنه ق دَمًا ف ي الشِّعْر، َفيَخْتَصُّ ِبه وأنَّ الشَّاع َر النَّاش ئَ كَث ْيرًا مَّا كَاَن يَتَتَلْمَذُ عَلَى شَاع ٍر آخََر أ - 3

 

ا وہا ش

 

 ےسیرھبی

ارع  یہ

 

ا اھت، دورسے ش

 

ارگدیگ احلص رکی

 

ارع سج ےن وخد وک ےلہپ یہیک ش

 

ا اھتاس ےک  اور ونما ایل وہ، ںیم یش

 

 And) ۔اسھت اےس وصخمص رکاجی

that the emerging poet often used to study on another poet who had established himself 

earlier in poetry, and would be singled out for it..) 
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ٍر اع ى شَلَ عَ مْهُتَ يَانَع  نَوْرُصِّقَا يُوْنُوْكُيَ مْلَ وْنَث يْرُكَ اةٌوَرُ الْإِسْلَامِدْرِ وصَ ل يَّة اه جَي الْف  دَجِوُ -

 .ئ لُوْهُاقَ َلفَتَا اخْ مَهْمَ يَِّد الشِّعْرِ اْلعَرَبِيِّجَ رَوْنَ بل يَ دٍ،واح 
 

 اْلُمَعلََّقاتُ  -1
 نِعَ بِيِْر عْي التَّ ا ف هَل مَ جْأَوَيِْب ال سَأَالْ قِّ دَأَ نْ م   انَ كَ ادًّجِ يْرُزِغَالْ يُّ بِدَأَ ا الْهَاثُرَوتُأَشْعَارُ الْعَرَبِيَُّة الْ -

بَْل الْإِسْلَاِم. ا قَمَ يْأَ ،4ة  يَّل اه  جَالْ  رِوْصُعُي الْا ف هَنَوْشُيْ ع يَ بُرَعَالْ انَ كَيْرِ الْحَيَاة  الَّت يْ وصْوتَالْخ يَالِ 

: فَأَشْهَرُ الْأَشْعَارِ ه َي الْمُطَوَّلَاتُ أَوْ مَا ُيطْل ُق عََليْهَا النُّقَّاُد والرُّوَاُة الْقُدَمَاءُ والْمُحْدَُثوْنَ 

 "الْمُعَلَّقَات ". 
 اتِ قَ لَّ عَ مُ الْ  ابِ حَ صْ بِ  ْيفُ رِ عْ الت َّ  1.1
ُة ف يْ زََمنِ صَائ ُص الشِّْعرِيَّةُ النَّق يَُّة الْوَاض حَف ْيهَا الْخَ تْزَرَبَ ة  ليَّاه جَ دُائ صَقَ يَ ه   اتُقَلَّعَمُالْ -

 ت انَ، كَاللُّغَوِيِّبِهِمَا الْمَْعنَوِيِّ وان  جَبِ  يْسَة ف النَّ ة مَيْق الْ ات  ذَ د ائ صَ قَالْ نَم  ة عَوْمَُمجْ، الْجَاه ل يَّة 

يْق يِّ لَهُ، وَلَمْ يَص ْل بِيْرِ والشَّكْلِ الْمُوْس عْالتَّ ة الَصَوأَ خ يَالِالْوَ رِكْف الْ نَ م  الً ائ هَمًّا كَ يْوِحْتَ دُائ صَقَالْ

َعلَّقَات  فَهُْم زَلٍ َوح مَاسٍ وَفَْخرٍ. أَمَّا أَصْحَابُ الْمُغَأَيُّ ش عْرٍ عَرَبِي  ل مُسْتَوَى ت لْكَ اْلمُعَلَّقَات  م نْ 

  . انَات  الْعََربِ ف ي الْجَاه ل يَّة عَشَرَةٌ م نْ أَفْصَحِ ل سَ
 

                                                           

انَ الْعَرَُب َيع يْشُوْنَهَا ف ي اْلعُصُوِْر كَف ي التَّعِْبيِْر عَِن الْخ يَاِل وتَصْويِْر الَْحيَاة  الَّت يْ  والتُرَاثُ الْأَدَبِيُّ الَْغزِيُْر كَاَن م ْن أَدَقِّ الْأَسَال يْبِ وَأَجْمَل هَا - 4

 اور لمکم رط ااہتنیئ ی  رکےن اک ا اکعیس اک ااہظر رکےن اور االسم ےس ےلہپ ےک اس دہع یک ورہث لیخت ادیبریثک : الْجَاه ل يَّة 

 

رعب  اھت سج ںیم ہقیدرس

 The abundant literary heritage was one of the most accurate and most complete) آی اد ےھت

methods of expressing the imagination and depicting the pre-Islamic ages in which the 

Arabs lived.) 
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  ْيِس اْلِكْنِدي  قَ الْ  ؤُ رَ امْ  -1
 دُّ عَتُ هُتُقَلَّعَ ومُ ،بِرَعَالْ اء رَعَشُ رِهَ أشْ نْ م  وَ وهُ ،يُّد نْك الْ ث ارِحَالْ نِ بْ  رِجَحَ  نُ بْ سِ يْقَالْ ؤُرَمْا وَ هُ -

 الَ لَطْواألَ الْخَيْلَ وَ دَيْوالصَّ لَيْاللَّ رَكَذَ نْ مَ لُ وَّأَ وَ هُفَ  ،ات قَلََّعَمُالْ ابِحَأصْ نَ يْبَ ةٍقَلَّعَ مُ حَ صَوأفْ مَّهَأَ

 نَم  رُيْث كَ الْ هُولَ ،يْرَالطَّوَ اءَبَالظِّ هَ بَّشَ دْوقَ ،اعِ بَا والسِّ صَعَالْبِ  خَيْلَ الْ هَ بَّشَ دْوقَ ،5ه  رِعْش  يْف 

  م.544وُفَِّي عَامَ وتُ لْمُهَلْهُِل الزَّيْرُ سَال م التَّغْل بِيُّ،ا وَ هُ  هُ الُخَ ،ة ثَ دَحْتَ سْمُالْ ه  يْابِشَوالتَّ  اف صَوْأَالْ
  ُة ْبُن َشدَّاد اْلَعَبِسي  تََ نْ عَ  -2

ى لَ عَ بِ رَعَالْ اء رَعَشُ رِ هَشْأَ نْم   وَوهُ  ،بَس يُّالعَ  دٍ ارَّقَ نِ بْ ةَ يَاوِعَمُ  نِبْ  اد دَّشَ نِو بْ رٍمْعَ نُ بْ ةُرَتَنْ عَ وَ هُ -

  الْجَسَد  يَّوِقَ دًايْد شَ اسًارِفَ انَ، كَ الَْحبَشَة نَم  هُمَّأُ نَّأَل  ة رَشْ بِالْ رَمَسْأَ انَكَ دْوقَ ،6إِطْلَاق  الْ

ث يْرِ م َن الْمَوَاق ف ، وَقَدْ تُوُفِّيَ ف ْي عَامِ كَ ي الْف  ْيلَت ه بِقَ نْعَ عَافَودَ لَاتَقَ دْ وقَ ا،هًيْبِونَ رِكْف والْ

 م. 601
  ِلزَّةحِ  نُ بْ  ثُ ارِ الَ  -3

 دْ وقَم، 580 امِ عَ يْف  يَ فِّوُكْرِ بْنِ وَائ لٍ، وتُبَ لَة يْبِ قَ اء مَظَعُ  نْم  َيشْكَرِيُّالْ ةَزَّل ح   نُبْ  الَْحارِثُوَهُ -

 الْأَسْبَابِ نَ ، وم دٍنْه   نِو بْرِمْعَ  الْمَل ك ةَرَضْحَ يْف  ه د وْجُ وُبِ لْثُوْمٍكُ نِو بْرِمْى عَلَعَ ادًّرَ هُتَقَلَّعَمُ أَشَنْأَ

 لُثُْومٍ،كُ  نِو بْرِمْعَ ه م صْخَ الِوَأقْ يْدَن فْوتَ الْحَارِث  عَنْ قَْوم ه ، اعَفَ د  انَكَ ة قَلَّعَ مُالْ ادُشَنْإيْس يَّة  ئ الرَّ

                                                           

ارع اوہنں ےن اینپ: فَهَُو َأوَُّل مَْن ذَكََر اللَّيَْل والصَّيَْد َوالْخَيَْل واألَطْلَالَ ف ْي ش عِْره   -5

 

ذرکہ ایکولیٹں رات، اکشر، وھگڑے اور  ںیم یش

  

 He) ۔اک ت

is the first to mention the night, hunting, horse, and the ruins in his poetry..) 

ارعوں ںیم: هَُو م ْن أَشْهَِر شُعَرَاء  اْلعَرَبِ عَلَى الْإِْطلَاق   -6

 

 ےک س  ےس وہشمر رعب ش

 

 He is one of the) ۔ںیہ ی  ےس ا وہ اب ی

most famous Arab poets ever..) 
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 عِ اس التَّ نِرْقَالْ ات ايَ دَبِ يْف  ة يَّس نْرَفَوالْ يْن يَّة ات لَّل  جَِمتْرْتُ دْوقَ ا،تً يْبَ 85 كَوَّنَة  م نْمُ لَّقَة عَمُ  يَوه 

 . رَشَعَ
 النابغة الذيباين  -4

أَِبْي بِ بَقِّولُم،  605 امِعَ يْف  يَ فِّوُتُو ،يٌّان رَصْنَ رٌاع شَ وَ هُوَ ،يُّان فَطْالغَ  ةَيَاوِعَمُ نُ بْ ادُ يَزِ  وَهُ -

 .أُمَامَة 
  ِبْ لَ غْ الت َّ  مٍ وْ ث ُ لْ كُ   نُ و بْ رُ مْ عَ  -5

 584 امِ عَ يْ ف  يَفِّ وُوتُ ،يِّل اه  جَالْ  د  وَسْأَالْبِي أَبِلُقَِّب وَ ،ابٍتَع  نِ بْ  ك ال مَ  نِبْ  مِوْ ثُلْ كُ نُو بْ رُمْعَ وَ هُ -

 الْقَوَْم َوهَُو ادَ ، سَ الْمََعلِْهلِ الْبَكْر َليْلَىتُنْ بِ هُ مُّم( وأُال ر سَيْ)الزَّ ةَ عَيْبِرَ نُبْ  لُهِلْ هَمُالْ وَ هُ هُدُّجَوَ م، 

 ،ةًسيَّا مَح  ةًدَيْص قَ تْانَ وكَ، لُّهَاكُ  بْتَكْ تُ مْا لَهَ نَّك لَ تٍ يْبَ  ف لْأَ نْم  تْنَوَّكَتَ  هُتُدَ يْص قَفَتًى صَغ يْرٌ، وَ

 . ل قَبِيَْلت ه  وَل نَفْس ه  رِخْفَالْ نْ م  يْرُ ث كَا الْهَيْوف 
  ي  رِ امِ عَ الْ  ةَ عَ ي ْ بِ رَ  نُ بْ  دُ يْ بِ لَ  -6

 حِدْ مَبِ امَقَ دْ ، وقَم661 امِ عَ يْف   يَ فِّوَتُوَ ،دٍجْنَ لِائ بَقَ نْم  يُّرِام عَ الْ كٍ ال مَ نِ بْ ةَعَيْبِرَ نُبْ  بْيْدُلَ  وَوهُ -

 كَ رَتَ دْ ، وقَة ابَحَالصَّ نَ م   دُّ عَيُ وَ هُفَ   الْإِسْلَامَ كَ رَدْأَ دْ وقَ ،الْغَسَاس نَة لُوْك  مُ ةُاصَّخَ  الْمُُلوْك ،نَ م  دٍ دَعَ

 .  الْإِْسلَامِ نِعَ انَكَوَ ،طْقَفَ ادًاح وَ رِعْش  تَيْ بَ فَ وألَّكُوْفَة ، ي الْف   نَ كَوسَ ،ه ام لَسْإِ دَ عْبَ عْرَالشِّ
  ِبْكري  س الْ يْ ى ق َ شَ عْ اْلَ  -7

 الْإِسَْلاَم لَك نَّهُ لَمْ كَرَأدْيْمُوْنُ ْبنُ َقيْسٍ، وَسُمَِّي ِبالْأَعْشَى، ل أَنَّهُ وُل دَ أَعْمَى الْبََصرِ، وَقَدْ مَ وَهُ -

َأعْشَى َناقَةً، ولَمْ يَص لْ ل لْمَد ْينَة  َبعْدَ أَنْ َكانَ مُتََوجِّهًا لَهَا، وُتوُفِّيَ الْ 100يُسْل مْ ل أَنَّ قُرَْيشًا أَعَْطتْهُ 

 . قَيْسٌ الْبَكْرِيُّ َبعْدَ أَْن سَقَطَ َعنْ فَرَس ه 
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  ِبْ ُسْلَمىأَ  نُ بْ  ْي هِ زُ  -8
اْلح كْمَة  ا بِهَعُ يْم جَ هُارُعَأشْ تْزَيَّ مَ ، تَدٍجْنَ يْف  اشَ عَ دْوقَ ،يْ سُلْمَى رَبِيْعَةَ اْلمُزَن يُّبِأَ نُبْ  يْره زُ  وَهُ -

 تْ انَكَفَ ،اءَرَعَشُ لُهُأهْ انَكَ دْوقَ  ،7ْدحَ أَيِّ أَحَدٍ مَ اعًاط قَ اضًفْرَ رْفُضُ يَ انَوكَ ،ورَزَانَة  الْعَقْلِ

ي ف  ةٌرَوْهُ شْمَ صٌ صَقَ  لَهُنَّ انَ كَوَ، إِسْلَامَا الْتَكَرَدْأَ دْ وقَ ،رِعْالشِّ  لِأهْ َخنْسَاَء م ْن الْى وَمَلْسُ اهُ تَخْأُ

 . حَوْل يَاتُالْ لَيْهَاعَ تُْطلَقُ  هُارُعَأشْ تْ انَوكَم، 608 امِعَ  يْ ف َي فِّوُتُ ة،ِ يَّح ضْوالتَّ إِسْلَامِالْ
  َرَفُة ْبُن اْلَعْبدِ طَ  -9

 ة سَاد ي السَّف  وَ وهُم، 564 امِعَ  يْ ف  يَفِّوُوتُ  يٍ،ائ وَ نِبْ رِ كْبَ نِبْ  يَانَ فْسُ نِبْ   الَْعبْد نُو بْ رُمْعَ وَ هُ -

ي ف  اشَعَ دْوقَنْ نَادَمَهُ ف ْي ُمعَلَّقَةٍ مَْشهُوْرَةٍ، ع شْرِيِْن فَقَطْ بِأَمْرٍ م نْ عَمْرو بْنِ ه نْدٍ َبعْدَ أَوالْ

 . تَرَكَ ف ْي حَرْبِ الَْبسُوْسِشْاو ،بَحْرِيْنِالْ
  بَ ْيُد ْبُن اْْلَبْ َرصِ عُ  -10

ى رَخْأُ اتٍ ايَوَرِ يْ وف م، 555 امِ يف عَ  يَ فِّوُوتُ  مُضَرِ،ي الْف  اشَعَ ،مٍشَجَ  نِ بْ ف  وْعَ  نُ بْ يْدُ بَعُ  وَ هُ -

انَ لَهُ الْكَث يْرُ م نَ الْمُنَاظَرَات  وكَ ،قَيْسِالْ ؤَرَمْا رَاصَعَ دْ، وقَم605 امِعَ يْف  يَفِّوُتُ هُأنَّ

 . 8والْمُنَاقَضَات  مَعَهُ 
  

                                                           

 ےس وبضمط اور  یدادنمشن ںیمظن یک سا: الْعَقِْل، وكَانَ يَرْفُضُ رَفْضًا قَاط عًا مَدْحَ َأيِّ أََحدٍتَمَيَّزَتْ أْشعَارُهُ َجم يْعُهَا بِالْح كَْمة  ورَزَاَنة   - 7

 
 

ذاہن

 His poems were all distinguished by) اھت. ی اوک رتسمد رکد)دمح(  فیرعت یک ےن واحض وطر رپ یسک س، اور ااتممز ںیھت

wisdom and sobriety of mind, and he categorically rejected the praise of anyone.) 

 یتہب اسر یک ساک مہ رصع اھت، اور اس ےک اسھت ا ارمء اسیقل وہ: وَقدْ عَاصَرَ امْرَؤَ الَْقيِْس، وكَانَ َلهُ الْكَث ْيرُ م نَ الُْمنَاظَرَات  والُْمنَاقَضَات  مَعَهُ - 8

 He was a contemporary of Imra Al Qais, and he had many debates with) ۔ریتہ یھت ثحب ورکتار

him..) 
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 ْلُمَعلََّقاتِ بِ  ْيفُ رِ عْ الت َّ  1.2
 ة  غَ لُ ( 1)

: قُوْلُ، تَه بِ نُّ ظُ، تَمَاِل الَّذ يْ يُكَرِّمُ َعلَْيكَالْ يَ : وه الع لْقِ نَم ل مَة  "الْمُعَلَّقَات " ف يْ اللَُّغة  كَ لُأصْ -

 نْ م  ف يْسُالنَّ وَ ع لُْق هُ، والْْيَها خَيْرٌف  يَابٌ ث  َليْه عَ ْم يَُكنْ ا لَة  إذَع لْقَ لَيْه  ا عَ . ومَةٍنَّضَا ع لُْق مَذَهَ

. وَال نَاأمْ سَائ فَنَ أيْ "،انَاقَلَ أعْ نَ وْقُرِسْيَ  يْنَ ذ الَّ اء لَؤَهَ  الُ ا بَ مَفَ": ْيث  حَُذيْفَةَد حَ يْ ، وف ءٍيْشَ لِّكُ

 .قَا ُعلِّمَ لُّكُ وَ هُ والعَلَقُ
 اح  اَل طِ اصْ ( 2)

 رِعْ الشِّ صُائ صَخَ ْيهَاف  تْزَرَبَ - وْلٍقَ  لَىعَ  - عَشَرَ الْ أوِ  عَبْا السَّهَ دُدَ عَ لَغَبَ  ة ليَّاه جَدُ ائ صَقَ -

 .9ةٍبيَّأدَ آثارٍ  نْم    الَْجاه ل يِّْينَنِعَ لَغََنا ا بَ مَ لَضَأفْ تْدَّى عُتَّ، حَوُضُْوحٍبِ ل يِّ اه اجلَ

 ْيسَة ف نَ دُائ صَقَ يَهِ، فَيْنَهُمَابَ ةًحَاض  وَلَاقَةَ العَ  دُجِيَ  يِّاح لَط واالصْ يِّوِغَاللُّ  مَعْنََييْنِى الْإلَ رُاظ والنَّ -

 جِضْنُ يْ ف و مُوْس يْق يِّ ي الْوف  ْكرِ،والف  خ يَالِ ي الْف ، وَلغَْت الذِّرْوََة ف ي اللُّغَة ، بَيْمٍَة كَبِيْرَةٍق  اتُذَ

 نْم   ات  قَلَّلْمُعَ ارِ صْعَ يْ ف  يْه  إلَ لَصَ وَ اى مَإلَ لْعَرَبِيُّ الِ الشِّعُْر ص يَ  مْ ، ولَة  التَّعِْبيْرِالَ، وأصَبَة رِجْالتَّ

 ادٍ دَإعْ لِاح رَومَ ارِوَدْأَبِ رَّمَ أنْ عْدَ بَ  ا، إلَّلُْثوْمٍكُنِ ابْ رِخْ، وفَ  الْمُهَلْهِلِاسِمَ، وح قَيْسِالْ ئِرِامْ لِزَغَ

 .وِْيلَةٍطَكِْويْنٍ وتَ

                                                           

 ، وج دعتاد ںیمیلہ دیصقےاج :بَرَزَتْ ف ْيهَا خَصَائ صُ الشِّْعرِ اجلَاه ل يِّ ِبوُضُوْحٍ -عَلَى قَوْلٍ  -قَصَائ دُ جَاه ليَّة  بَلَغَ عَدَدُهَا السَّبْعَ أوِ اْلعَشَرَ  - 9

 چنہپ ےئگ  ی ااست 

 

 ,Jahiliyyah poems) اھت۔ ایگ وک واحض وطر رپ ااجرگ ایک توصخایص مظن یک اجیلہ سج ںیم -وقل ےک اطمقب  ی  ا -ےھتدس ی

which reached seven or ten in number - according to a saying - in which the characteristics 

of Jahili poetry were clearly highlighted..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 ةُدَّع  الْمَُعلَّقَات بِ يَت هَام  سْتَ يْف  ْيلَ، ق  ل يَّة اه جَالْ اء رَعَشُ د  ائ صَقَ عِوَأرْ  نْ ة  م عَوْمُجْمَ يَه قاتُلَّعَمُالْو -

ًفا رِيْشْتَ  كَْعبَة الْا بِهَوْاطُ ، ونَحَرِيْرِى الْ لَا عَ هَوْهَّبُ ، وذَ ل هِمْوْحُفُ عْرِش   نْم  قُْوهَاتَانْنْهَا أَنَّهُمْ م  ،اءٍآرَ

 .مَقَام َهامًا ل يْظ  عْا، وتَهَلَ

ى إلَ تُدْم عَ أنْ هُا لَهَل يْض فْوتَ - رِعْالشِّ بِ أيْ - ه بِ بُرَعَالْ فَلَّكَ نْ مَ  لَغَبَ دْقَوَ": بْد  رَبِّه عَ  نُابْ الَقَ -

لَّقْتُهَا وعَ مَاء  الذَّهَبِ ف ي الْقَبَاط يْ الذََّهبِ الْمُدْرَجَة ،بِكَتَبْتُهَا فَ يْمِ،د القَ رِعْالشِّ نَ م  دَائ صَقَ عِبْسَ

 اتُبَهَّ ذَمُ". والْبَُة زُهَيْرهَّذَو"مُ ،" الْقَيْسِئِرَامْ ةُ بَهَّذَ"مُم نْهُ مَا يُقَاُل لَهُ: ". فَبِأَسْتَارِ الْكَعْبَة 

 ".لَّقَاتُعَ مُ: الَْهالَ الُقَ، ويُعُبْالسَّ

 يْ ف   ة دَمْ"العُ ابُ تَك  بُ اح صَ يْقٍش رَ نُ ابْ نْهُمْ م  ،اء مَدَقُالْ اد قَّالنُّ ضُ عْضًا بَ أيْ يَأْا الرَّذَهَ دَوأيَّ -

 نْهُْم ابُْن َخلْدُوْن اأَلدْْيُب والْمُؤَرُِّخ الْمَشْهُوُْر."، وم عْرِالشِّ نِاس حَمَ

 .  مَنْ أَنْكَرَُه أَبُو جَْعفَر النَّحَّاسُ النَّحْوِيُّمُدَ ؛ وأقْث يْرٌ م نَ الْمَُؤرِّخ يْنَكَ يَأْا الرَّذَهَ رَكَوأنْ -

ن ائ زَيف خَ ُتعلَّقُ  تْانَ ادة اليت كَجَ تَسْمُائد الْصَن القَها م نَّأَذلك ل ت بِيَمِّها سُإنَّ :ونرُوقال آخَ -

 ك.وْلُمُالْ

يف  لَّقُ اط اليت تُعَ مَأسْالْوقيل: ألهنا كَ .هاال مَجَهان ل ذْ يف األَعَلَّقَ بأن تُ  يرةً د ا جَهَن وْكَل: بل ل يْوق  -

د اليت ُتعلَّق وْقُوط، أي العُالسُّمُا بِهَهِ يْبِشْ تَات ل قَلَّعَمُالْت بِيَمِّها سُم أنَّوْ يَالْ حُ اجِاق، والرَّنَاألعْ

 .اهَت اسَفَنَب ل هَ اء الذَّ مَبِ بَتَ كْ تُ نْأَ ديرةً ها جَات ألنَّبَذهَّمَالْت أيضًا بِيَ مِّباألعناق، وقد سُ

  الْجَاه ل يِّرِصْعَالْ حِوْرُ نْ عَْيرَ مُعَبِّرٍ خَ دُّعَتُ ،وَّلةٍطَمُ دَائ صَقَ بْعِى سَلَ عَع يَْها ام  جَ نْ م  يْرٌث كَ قَفَاتَّ د وقَ -

 :وََّرهَا ُشعَرَاءُ ت ْلكَ الْمَُعلَّقَات  خَيَْر تَصِْويْرٍ ف يْ قَصَائ د ه مْ، َوه يَصَ ت يْالَّ  بِيْئَة  الْبَْدوِيَّة والْ
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 :ُْلَاوَّ ْمِرئ الَقْيِس، وأَ ِل  : َل وْ اْلُ 
 َحوْمَلِ ِل فَس قْط  اللِّوَى َبيْنَ الدَُّخوْبِ   لِْنزِرَى حبيٍب ومَ ذ كْ ا نَبْك  م نْق فَ

 :ُْلَاوَّ َطَرفَة بِن الَعْبِد، وأَ لِ  :َيةُ انِ الثَّ  

 غَد أبْك ي وأبْك ي إىل الْ هَاظَل لُْت بِ    ال  ِببَرْقةَ ثَهْمَد  لَل خَوْلةَ أَطْ

 :ُْلَاوَّ ُسْلَمى، وأَ  ِبْ أَ  نِ لُزَهْيِ بْ  :الثالثة 

 َتثَلَّمِ لْمُبِحَوْمانة  الدُّرَّاجِ فا    أَم نْ أُمِّ أَوْفَى د ْمنَة  مْل تََكلَّمِ

 :ُْلَاِن رَبِيَعَة، وأوَّ ِد بْ يْ : لَِلبِ ةُ عَ ابِ الرَّ  
 اامُهَرِجَ بِم نًى تأبََّد َغوْلُهَا فَ   عَفَت  الدِّيارُ مََحلُّها فمُقامُها

 :ُْلَاثُوٍم، وأوَّ َعْمرو بن ُكلْ لِ  :ةسَ امِ اْلَ  

 نَارَ األَنْدَرِيْوْخُمُ يْ ولَا تُبْق    نَابَح يْصَْحن ك  فَاصْأَلَا هُبِّي بِ

اٍد، وأوَّ عَ لِ  :ةسَ ادِ السَّ    :ُْلَاْنَتَة بِن َشدَّ
 الدَّارَ بَعَْد توَهُّمِ أَمْ هَْل عَرَْفتَ    ادَرَ الشُّعَراءُ م ْن مُرَتدَّمِ هَلْ غَ

 :ُْلَا، وأوَّ يْ الَيْشُكرِ  ِن ِحلِِزةَ اَرِث بْ حَ لْ لِ  :ةُ عَ ابِ السَّ  
 اءُ الثَّوَ نْهُرُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ م      ا ِببْين هَا أسْماءُآذَنَتْنَ

 :يَرَى ه  خْاتٍ أُلَّقَهَا اْلبَعُْض َثلَاثَ ُمعَبِحَقَ وأَلْ 

ب ْ  ةِ غَ ابِ )النَّ  ةُ قَ لَّ عَ مُ   :ُْلَاوَّ ( وأَ اينِِ يَ الذ 
 يْها سَال ُف األََبد لَ عَ الَ أَقْوَتْ وطَ    السَّنَد  ء  فَلْيَايَا دَارَ ميََّة بالعَ 

 :ُْلَاوَّ ( وأَ ْيُمْونٍ ى مَ شَ عْ )اْلَ  لََّقةُ عَ مُ  
 ُق وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَهَلْ تُط يْ   ةَ إِنَّ الرَّكَْب مُرْتَح ل  رَيْوَدِّْع هُرَ 
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 :ُْلَاوَّ ِن اْلَبْ َرِص( وأَ بْ  دِ يْ ب َ )عُ  ةُ قَ لَّ عَ مُ  
 الذَّنُبُ فَالقُطْبِيَّاتُ فَ    أَقْفَرَ م نْ أَْهل ه  َملْحُوبُ 

 نْى م  لَوْأُالْ ات قَبْي الطَّ ف  مْهُوْعُضَووَ  ،راءعَالشُّ  اء لَؤُهَيَادَة  ى رِلَعَ  رِعْالشِّ اد قَّنُ لَبُ أغْ فَقَاتَّ د وقَ -

، ل يِّيْنَاه جَالْ اء رَعَالشُّ لِ ائ وَأَ نْعَ  ه يْف   ثَدَّحَتَ ،ًلاصْفَ يُّح مَجُالْ امٍ لَّ سَ نُابْ دَقَعَ، ف10َرِ عْالشِّ اة وَرُ

 مْ هُ ، وَ لِائ وَأَالْ اء لَؤُهَ ل  رَخ الَ  وَ هُ ضَرَ عَ"، فَرَاء عَوالشُّ  عْرِ : "الشِّه ابِتَ ك  ة مَدِّقَمُ يْف  يْبَةَ تَ قُ نُ ابْ ه بِ رَ ثَّأَوتَ

، ة يَّبِرَعَالْ ة دَيْص قَالْ ة اغَيَص ل يَّة  الْمُكْتَم لَة  اْلخَلْقِ وَالِْبنَاء  ف يْ اه  جَالْ  ة بَقْحَالْ لُائ ًعا أوَم يْا جَمَهُدَنْع 

 . انُمَالزَّ مُاهُوَا طَنَهَسُنَ ا هَ ا لَوْجُهَ ، ونَ مِدَ قْأَالْ نِمَي الزَّف  ةَدَيْص قَالْ هْ ذ ا هَوْئُشَأنْ  يْنَذ  الَّ لَائ وَأَالْ نَّأَوكَ

 ةٍ ئَيْبِ  نَ ابْ يُّ ل اه جَالْ بُ دَأَالْ اءَ جَ دْقَفَ، ة غَاللُّ ةُ اجَزَ، وطَرِيْبِعْ التَّ ةُاوَدَبَ د ائ صَقَالْ ه  ذ ى هَلَعَ  بُ ال والغَ -

 يْ ف  رُاع الشَّ انَوكَ ،يْرِه اوِ صَوتَ ه ت  غَولُ يْه  ان عَومَ ه اض رَأغْ يْ ف  يْنِ تَعَائ الشَّ  ة اهَدَبَوالْ ة  رَطْلف ي اْف  يُمَثِّلَُها

  .ت ْيبِرْالتَّ نَ م  وْ لُخْ الًا يَسَا إرْهَلُس رْيُ نَّمَا، وإه يْان عَ مَ  ل يْف  أْتَ  لُ اوِحَا يُ لَ رِصْعَا الْذَهَ

 وْأبُ  لَهَاقَ، ونَيْدٍرَدُ نُ وابْ  يُّ ان تَسْجِالسَّ  مٍ ات حَ وْ أبُ ااهَوَ، ورَيُّع مَصْأَ ا الْهَعَ نَصَيُْن الْمُعَلَّقَات  اوِ وَدَو -

 . ل ي  الْقَال ْي إِلَى الْأَنْدَلُسِعَ

                                                           

ارع: ضَُعوْهُمْ ف ي الطَّبْقَات  الْأُوْلَى م ْن رَُواة  الشِّعْرِأغْلَبُ نُقَّاد  الشِّعِْر عَلَى رِيَادَة  هَؤُلَاء  الشُّعَراء، ووَوقَد  اتَّفَقَ  - 10

 

اقند ان  ےک رتشیب یش

ارعوں یک

 

 Most of the critics of poetry agreed) ۔رےتھک ںیہ ںیمفص  یلہپ انسےن واولں یک اہکین رپ قفتم ےھت، اور اںیہن دتایق ش

on the leadership of these poets, and placed them in the first layers of the storyteller..) 
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 نْا م  هَعَ مَجَ نْمَ  لُوَّ أَ وَهُ (،هـ158أو  ،هـ155 )ت:" ةَيَ وِ ا اد الرَّمَّ "حَ نَّى أَرَيَ مْهُضُعْوبَ -

 د يْص الرَّ نَ م  د ائ صَقَالْ ضِ عْبَ ارِ يَت  اخْ ةَ ادَعَ  أنَّ لْمُرَجَّحُ . وا11 الْمُتَاحَة  لَدَْيه رِ عْالشِّ ات  عَوْمُجْمَ

 ادٍمَّحَ نِ مَزَ نْ م   مَ دَأقْ نٍ مَزَ لَىإِ عُ جِرْ، تََتكُوَْن بِمَثَابَة  النَّمَاذ ِج الشِّعْرِيَّة ، ل بِيِْر الْمُتَاحِكَ الْ يِّرِعْالشِّ

، لُثُْومٍكُ  نِو بْرِمْعَ ةُدَيْص قَ": الَقَ  انَيَفْسُ ىْبِأَ نَ بْ ةَيَاوِعَمُ أنَّ يُّاد دَغْبَالْ رِاد قَالْ دُ بْعَ رَكَ، ذَة يَاوِالرَّ

 . "الْكَعْبَة  دَهْرًابِ  قَتَْينِلَّعَا مُ تَانَ، كَ الْعَرَبِرِاخ فَمَ نْ ، م ةَزَلِّح   نِ بْ ث ارِحَ الْة دَيْص وقَ

 هُلَ ارَتَ اخْ نِ مَ رَمَأَ ةَ يَّمَأُن يْ بَ اء رَ مَأُ ضَعْ بَ أنَّ يَوِرُ: وَبِدَأَالْ ة انَزَ خَ" ه ابِتَك  يْف  يُّاد دَغْبَالْكَرَ وذَ -

 بْ.سَمَّاَها الْمُعَلَّقَات  الثَّوَان ى: فَ رَخْأُ ةٍايَوَرِ يْ، وف ا الْمُعَلَّقَات اهَمَّسَفَ  ارٍعَأشْ ةَعَبْسَ

 رَعْش  انَوَرْمَ نُبْ  الْمَل ك دُبْعَ حَرَطَ  دْوقَ": لَّقَات عَمُالْ ابَحَأصْ رَكَ ذَ نْأَ دَعْضًا بَأيْ يُّاد دَغْبَالْ الَوقَ -

ه  َووَفَاة  حَمَّاد بَيْنَ وَفَات هـ، فَ  86َمل ك  تُوُفِّيَ سَنَةَ  الْدُبْ. وعَ "ةًبعَ رْأَ مْهُانَكَمَ  تَ بَوأثْ  نْهُمْ،م  ةٍعَبَأرْ

 . ةًنَسَ 69 الرَّاوِيَة  حَوَالَيْ 
 اْلُمَعلََّقاتِ  اتُ حَ وْ رُ شُ  1.3
ا هَات دَرَفْمُ انِيَبَ وَل يْقَات عْالتَّا بِهَوْدُ رَفْأَوَ الْقَصَائ د ، نَاوَبَ الَْكث يْرُ م نَ الشُّرَّاِح َعلَى شَرْحِ هَذ ه تَ دْقَ -

 مَعْرُوْفَة  ل هَذ ه  الْمُعَلَّقَات : الْ حِ وْرُالشُّ ه ذ هَ  رِهَشْأَ نْ ، وم رَابِهَاوإعْ يْبَة رِالغَ

 ."صَائ د  السَّبْعِرْحُ ابْنِ الْأَنَْبارِيِّ الْمُسَمَّى بــ "شَرْحِ الْقَشَ -1

                                                           

ےس  ان ںیم :َدْيه  لَحَة  مَنْ جَمََعهَا م نْ مَجْمُْوعَات  الشِّعْرِ الْمُتَا هـ(، هُوَ أَوَّلُ 158هـ، أو 155وبَعْضُهُمْ َيرَى أَنَّ "حَمَّاد الرَّا وِيََة" )ت:  - 11

 Some of) ۔ےس اںیہن ااھٹک ایک اھت ں ںیمومجموع یامتم رعش بدایتساےنپ اسےنم ھ(  158 ی اھ، 155" )ت: ہیےہ ہک "امحد ارلاو لھچک اک ایخ

them believe that “Hammad Al-Rawiya” (T .: 155 AH, or 158 AH) is the first to collect it 

from the poetry collections available to him..)  
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 .رًاصَتَخْحًا مُ رْشَ يُّوِ حْ النَّ اسُ حَّالنَّ دٌ مَّحَمُ نُ بِ دُمَحْأَ  رٍفَعْجَ وْبُ ضًا أَيْا أَهَحَرَشَ دْقَوَ -2

 .يْل اقَالْ مٍاس قَ نُابْ  لَ يْاع مَسْإِ وْ ضًا أبُيْا أَ هَحَرَوشَ -3

 ."قَات  الَْعشَرِ الْمُعَلَّحَرْ"شَ يِّط  يْق نْالشَّ حَرْشَ دُ جِضًا نَيْوأَ -4

 ."حِ الْقَصَائ د  الْعَشْرِرْ"شَْيبُ التَّبْرِيْزِي لَهُ شَرٌْح بـــ ط خَوالْ -5

 .يُّس وْمُ يْل طْبَ الْ بٍوْأيُّ  نُبْ مُاص كٍْر عَبَ وْأبُ قَدْ شَرَحَهَا أَيْضًا و -6

 ل ي  الْمَعْرُوْفُ بِاْبنِ الْخَط ْيبِ الَتبْرِيْزِيِّ.عَ نُى بْ يَحْ يَكَرِيَّا زَ وْأبُ  خُيْالشَّقَدْ شَرَحَهَا أَيْضًا و -7

 كَانِ.سْمُالْ دٍ مَّحَمُ نِبْ دٍ وْمُحْمَ  نُبْ  دُمَّحَمُقَدْ شَرَحَهَا أَيْضًا و -8

 ْيرِيُّ الشَّاف ع يُّ.م الدَّ امُمَإِوالْقَدْ شَرَحَهَا أَيْضًا و -9

  لَهُ يُّزَن الزَّوْ يْنِ سَحُ الْ نِ بْ دَمَأحْ  نُ بْ يْنُ سَ حُالْ اللِ  د  بْعَ وْ أبُقُ قِّحَتَ مُالْ امُمَإِالْ يْ اض والقَ -10

 ."لَّقَات  السَّبْعِعَمُالْ حُرْ"شَ

 .(هـ 476رْحُ الْأَْعلَمِ الشَّنْتَمْرِيْ )ت: شَ هُوَ ا فَهَلَ حِ وْرُالشُّ مُ دَا أقْأمَّ -11

ى رَنَ إذْتَرَاءَى لَنَا ُمطَوَّلَاتُ الشِّعْرِ اْلجَاه ل يِّ ف ْي ن ظَاٍم مَُعيَّنٍ م نَ اْلمَعَان يْ والْمَوْضُوْعَات ، وتَ -

ي ف   مْهِات لَحْرِ نَوْفُص يَ مَّ، ثُارِيَالدِّ ارِآثَ اء كَوبُ  الِلَطْأَالْ ف صْوَ ًبا بِال ا غَهَنَوْحُت تَ فْا يَهَابَحَصْأَ

 ات انَوَيَحَ الْ بَعْضِ ا بِ ت هَعَرْسُ يْ ف  ةَاقَ النَّ نَ وْهُبِّيشَ ا ُ رًا مَيْث  كَ، وَلٍيْوخَ لٍ بِإِ نْ م  هُ نَوْبُكَرْا يَ، ومَاء رَحْالصَّ

 أوْ  اءًجَ ه  ًحا أوْيْد مَ مْهِت دَيْص قَ نْم   ضِ رَغَى الْإلَ نَ وْجُرُخْيَ مَّ، ثُيِْرَهاوِصْتَ يْ ف  ويَمْضُوْنَ، ة يَّش حْوَالْ

ل لْقَص يْدَة  مَهْمَا طَاَلتْ تَقْل يْدٌ ثَاِبتٌ ف يْ أَوْزَان هَا وَقوَاف يْهَا، فَهِيَ َتتَأَلَُّف . وَاءًثَ رِ وْابًا أَتَع  وْرًا أَخْفَ
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وتَتَّح ُد جَم يُْع األَْبيَاتُ ف يْ وَزْن هَا وَقَاف يَت هَا، وَمَا تَْنتَهِْي م نْ َوحْدَاتٍ ُموْس يْق يَّةٍ ُيسَمُّوْنَهَا الْأَبْيَات ، 

 بِه  م نْ رَوِي .

 نَّ أَ رُك نْ يُّ نْ مَ  يْنَاأَرَ دْ قَوَ: "يِْخ آدَابِ الْعََربِ"ارِ"تَ يْ ف  يُّ ع اف الرَّ ق  اد ى صَفَطَصْمُ اذُ تَسْاألُ لُ وْقُيَ -

، ة يَاوِ الرَّ ادٍمَّحَ لُ ثْم  هَاعَضَوَ نُْحوْلَة ا مَ هَ حًا أنَّجِّ رَ، مُل يْهَاائ  ى قَلَإِ ة  بَسْالنِّ  ةُحَيْ ح ص  دَائ صَقَالْ ه ذ هَ

 نَْهام  اءَ يَأشْ دُ جِا، وتَهَت بَسْ ى ن لَ عَ تْ دَارَوَتَ دْ قَ ات ايَوَالرِّ نَّأَ؛ ل ل ائ  فَ يٌأْرَ وَ ، وهُرِمَحْأَ الْ ف  لَخَ  وْأَ

 لَىإِ لَ يْ بِا سَلَفَ  تْقَفَا اتَّذَإِ؛ فَالْمُعَارَضَة  بَْيَنهَابِ  اتُايَ وَالرِّ حُحَّصَا تُ مَ؛ وإنَّالصَّدْرِ الْأَوَّلِلَاِم كَ يْف 

، لْس نَة أَالْ ضِ ارُعَ تَو ة ادَيَالزِّ نَ م  ُلوْخْتَ لَا  دَائ صَقَالْ ْلكَت  أنَّ نْدَنَاع  يْه  ف  كَّ ا شَلَيْرَ أَنَُّه م مَّا ، غَل كَذَ

 ". رِيْخِلَّدَةً فَدَوَّنَ هَذَا اْلبِنَاُء نَقْضَ التَّاكُوْنُ ِبجُمْلَت هَا ُموَتَ نْا أَ؛ أمَّل َك أَوْ َكثُرَذَ قَلَّ
 

ْ  اتليَّ ضَّ فَ مُ الْ  -2  لِْلُمَفضَِّل الضَِّبِ
 ابُتَ ك  :انيالثَّ يِّرِجْهِالْ نِرْقَي الْف  فَ نِّ ا صُممَّإلينا ِ تْ لَصَوَ  شعريةٍ  جموعةٍ مَ لَ أوَّ  لَّلعَ -

 وْف يُّ كُية الْاوِ، الرَّبِّيِر الضَّام ى بن عَلَعْد يَحمَّل بن مُفضَّمُاس الْي العبَّأبِ ف ه نِّصَمُل  12ات"ليَّضَّفَمُلْا"

ا مَار، وإنَّبَر واألخْ عْة والشِّ يَّبِرَيف العَ ه رِصْام عَلَأعْ  نْ م  انَي كَذ ، والَّ (هــ168)ت:  روْهُشْمَالْ

 .ل يِّ َعهْد  الْمَنْصُوْرِوَ ديِّهْمَالل الْ د  بْعَ نِ بْ د  حمَّمُ لْم يْذ ه  ت  ف يْ ق ثْتَل  ات ليَّضَّفَمُل الْفضَّمُلْا عَنَصَ
 

                                                           

ارے ی اس رعشي اغابل الہپ  :لعَلَّ أوَّلَ مَجموعةٍ شعريةٍ وَصَلَتْ إليناِ ممَّا صُنِّفَ ف ي الْقَرْنِ اْلهِجْرِيِّ الثَّاني: ك تَابُ "الْمُفَضَّليَّات" - 12
م
ومجمہع وج ہ

لی اات ےہںیم ےھکل اجےن واولں ںیم ےس آی ا ےہ، وہ اتکب  یدص یرجہ یدورس

 

ض
مف
ل

 Perhaps the first collection of poetry.)ا

that has come to us in what has been classified in the second hijri century: the book “Al 

Mufdaliyat”.) 
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 ضَّل( فَ مُ )الْ  لِِفِ ؤَ مُ بلْ  عريفُ التَّ  2.1
ى سَلْمَ  يْ أبِ نِ بْ ،المَّالرَّ نِبْ، ال مسَ ر بنام عَ نِى بْ لَعْد بن يَحمَّمُ ل بنُ فضَّمُالْ وَ هُ فَضََّل الضََّبِيّمُالْ -

، يِّْينَوف كُالْ رِن أكابِم  ةًقَان ث وكَ  ،ةَبَّد بن ضَيِّبن السَّ َلبَةَعْثَ ن يْبَ نْ م  ر،ام عَ نِان بْ بَّزُ نِبْ ةَعَيْبِبن رَ

ـًا انبالكويف. كَ بُ قَّلَويُ ام، لَعْ ر األَعْالشِّ  اة وَرُ دَاني، وأحَالثَّ يِّرِجْهِلْن ارْالقَ ماء لَعُ نْ، م  لَُغوِيّ

 تََقلَ، وانْشيدالرَّ ارونِهَ امَأيَّ دادَغْبَ إىل مَد  قَ. برَالعَ اماب وأيَّبار والدَخْللَ  يةًاوِ رَ ةًامَلَّعَ

يف  ةٍوعَمُجْمَ  مُدَ أقْ وَ، وهُاتليَّضَّفَمُالْ كتابِ بُاح  هـ. صَ 178 ةَنَسَ وُف َّيَا، تُ أيضً رةصَالبَ إىل

 . بيِّ ر العرَعْالشِّ ارتيَاخْ
 ْيهِ اء فِ مَ لَ العُ  والُ أقْ  2.2
ذا هَ لُ وْقُويَ ،اسعلى النَّ  ق فُهَاويَ ،فَ اح صَمَلْا بُ تُ كْيَ، ه ات يَر حَ ان يف أواخ "وكَ :ْلغَة يف البُ اءَوجَ -

 ".اسي النَّاجِ هَأَ  نْم   َتبْتُهُكَ مَال  كفريٌتَ

، د اجِسَمَي الْا ف هَفُق ويَ فَ اح صَ الْمَ بُتُ كْيَ  انَكَ هُ : إنَّيبِّل الضَّضَّفَمُلْا نِ عَ انىُّجَ رْجُالْ رُمَعُ الَوقَ -

 .النَّاسِدَيَّ م ْن ه جَائ يِّ كَفِّرُ مَا كََتبْتُهُ ِبيَ: أُالَقَا؟ فَذَا هَمَ قُلْتُ لَهُ:فَ
 يُ ْوُخهُ شُ  2.3
 ديثَ حَوالْ ات اءَرَق ى الْوَ، رَة ايَ وَالرِّ قَاد صَ ،ظ فْح الْ رَاف وَ ،افة قَالثَّ عَل واس فضَّمُلْا انَكَ -

 نِبْ اك مَّوسَ يِّع يْ بِالسَّ اقَحَ ي إسْأبِ نْى عَوَا رَمَ، ك13َدوْجُ ي النُّبِأَ نِبْ مِاص عَ  نْعَ

 .نْهُمْى عَوَرَوَ ابَ رَعْأَالْ هَافَ، وشَْيرِه مْوغَيْمَاَن الْأَعْمَشِ لَوسُ ،بٍرْحَ
                                                           

ل:لمف ا :ت  والْحَديثَ َعنْ عَاص مِ بْنِ أَبِي النُّجُوْدكَانَ الْمُفضَّل واس عَ الثَّقَافة ، وَاف رَ الْح فْظ ، صَاد قَ الرِّوَايَة ، رََوى الْق رَاءَا - 13

 

ض
 وعیس ی  ا 

ا  

 

 
راءات اور د اوجنل اھت، اعمص نب ایب یراو نیصخش، رتہب ہتفی ا ، میلعتدال

 

ا اھت نایب ںیثیدحےس ق

 

 ,Al-Mufdal was a broad-based). رکی

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%AF
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 هُ ميذُ اَل تَ  2.4
 الل و عبد عنه أبُ ذَاء، وأخَسائي، والفرَّلك  ا زةَمْبن حَ يِّل عَماء، كَلَمن العَ نْهُ جَمْعٌ كَث يْرٌ ى عَوَرَ -

و عنه أب ذَ وأخَ .قَةً ثَبْتًاان ث ، وكَيْرُهُمْوغَ  ُف الْأَحْمَرِ لَصاري وخَ األنْ يْدٍ وأبو زَ ابيُّ رَاألعْ نُابْ

ا ليس مَ رَبِحو عن العَد النَّ اه وَن شَم   يْدٍى أبو زَكَوحَ ؛رِيِيَْن ل ث قَت ه صَن البَم  اريُّصَاألنْ يْدٍزَ

 ذَ غة أخَو واللُّحْ النَّريني بِصَماء البَُعلَن م  دٌ أحَ مُ لَعْا يُولَوْفَة ، كُماء الْ لَن عُ عَ رْوِيْ ان يَ، وكَغَيْرِه ل 

ر: اد وَل كتاب النَّ ي أوَّ ال أبو زيد ف يب، قَل الضَّفضَّمُن الْى عَ وَه رَ، فإنَّا زيدٍا أبَن أهل الكوفة إلَّعَ

 . ليِّشَ هْة النَّرَمْة بن ضَ رَمْضَل ل فضَّمُالْ يْن دَشَأنْ

 ُتهُ ان َ كَ مَ  2.5
، ة فَوْاء الكُ مَلَر عُن أكابِان م : كَويُّغَاللُّ ،حويُّالنَّ  ْيبُ،د األَ  ،يةاوِ الرَّ ي،بِّمن الضَّحْو عبد الرَّأبُ -

ى وَرَ نْمَ  قُ ثَوْأَ وَ : هُويُّغَد اللُّ الواح  ال عبدُ قَ، ْبتًاثَ ةً قَث  انَ بية، وكَرَر والعَعْبار والشِّباألخْ  ال مًاعَ

دوين لتَّاتْرََة ا فَوْرُواة الذين عاصَالرُّ نَ ل م  وَّألَا لِ يْجِالْ اد  رَأفْ دُأحَ  وَ وهُ  .ف يِّيْنَوْكُن الْم   رَعْالشِّ

 وَ ، وهُنَيْع م  تَجْرة والكوفة مُصَالبَ  اةُوَرُ هُ قَثَّوَ دْ ، وقَْينِاوِوَالدَّ ةُاعَ نَص  مْ هُلَ بُ سَنْ تُ نْ ىل، ومَوْاألُ

 .زِيْنَارِبَالْ اء رَّقُالْ دُذلك أحَكَ

ام وأيَّ  ريبعر والغَحو والشِّالنَّبِ ال مًاعَ انَ، وكَةَرَصَالبَ بىُّل الضَّفضَّمُالْ مَد : قَلَفٍخَ  نُبْ مُهْجَ  الَوقَ -

  .اسالنَّ

                                                           
well-educated man, the best-known narrator, narrated Al-Qira’at and the Sayings (of 

Prophet PBUH) on the authority of Asim bin Abi- Al-Najud.) 
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 نْ م  كَرْنَاذَ نْمَ اء زَإِبِ لْكُوْف يِّْينَل  انَوكَ: "رةصَالبَ اة وَرُ نْعَ  ه ديث حَ دَعْبَ  الْمُزْه رِبُال عنه صاح  قَ -

ن م  عرَى الشِّ وَرَ نْمَ قَثَوكان أوْ ،عربالشِّ لْمًاوكان عا ،يبُّد الضَّحمَّبن مُ لُفضَّمُلْصرة ااء البَمَلَعُ

 يْدٍزَ وْى عنه أبُ وَرَ دْوقَ ،عربالشِّ صُّ تَخْان يَ ا كَمَحو إنَّة والنَّغَاللُّ هم بِمَلَأعْ  نْكُيَ  مْ، ولَوْف يِّيْنَالكُ

 ا. ا كثريًرًعْش 

 نُس  حْا أُلَ نِّيْ: إِلُوْقُيَ انَوكَ ،يُّبِل الضَّفضَّمُعراء الْن الشُّم  وْفَة كُالْ َمنْ بِ قَثَأوْ انَ: كَات مٍو حَال أبُقَ -

 .ادًجرَّ ا مُعرًش  يْوِرْان يَكَ نَّمَاالشعر.وإ عاني وال تفسري مَن الْا م ريب ولَالغَ نَم   ئًايْشَ

 ات مأبو حَ ئ لَ سُ ،رعا اب واألشْلآلدَ وية ا رَ ،حووالنَّة غَي اللُّف  امٌ : "إمَاْلبُلْغَة  لك يفذَ اء غريُ جَ  لكنْ -

 ".رُوكَ اْلحُدَىتْمَ :الَقَعنه فَ

 ".اساِم النَّريب وأيَّعر والغَحو والشِّبالنَّ  عَال مًاانَ" كَ :وَف ي بُْغيَة  الْوَُعاة  -

 ".ريبِي الغَف  ةًوُحجَّ وْقًا،دُصَ ،ةًقَث   الْمُفَضَّلانَ"وكَ :وْق يْ ضَْيفشَ ل  بيرَب العَاألدَ تاريخِ وف يْ  -

. اتَمُخَا الْذَهَ كَ ، ولَيَْل ف ي الذِّْئبِا ق  مَ نَ سَحْ ا أَ: مَشيدُال له الرَّقَ، فَشيد الرَّ امَ أيَّ ادَ دَغْبَ  مَد قَ -

 :اعرالشَّ لُ وْقَ :القَفَ

 عُاجِهَ انُظَقْيَ وَهُ فَ يْاد عَأَى الْرَخْأُبِ   َلتَيْه  َويَتَّق يْقْى مُدَحْإِ بِ امُنَيَ

 هاتُ فَ ؤلَّ مُ  2.6
يت تلك الَّها وايات رِ لُضَ، وأفْاحً رْوشَ ايةًرِوَ اتليَّفضَّمُالْ تْي ُعرِفَت الَّ ه ختارات مُبِ اسُالنَّ  يَعُن  -

 ه  ح رْيف شَ اريُّبَم األنْبن القاس  دُ حمَّمُ تَمََدهَااليت اعْ يَ، وه  الْمُفَضَّلِنِ عَ رابيِّ عْاألَ ا ابنُاهَوَرَ

 .اهَلَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 ارث واحل رةَنتَعَ  يْ صيدتَج قَخرِو يُ هُ فَ ،يةلراوِ اد امَّحَ واية  رِ نْ عَ تلفُخْتَ  هُ وايتُ، ورِقات علَّمُلْى اوَورَ -

 .عْشَىة واألَ غَابِالنَّ صيدةَ قها نْمِّ دَلًابَ علُ جْقات، ويَعلَّمُالْ داد من ع  ل زَّةَح   نِبْ

  هُ فاتُ ؤلَّ مُ 
ي ان عَمَ كتابِ ، والثَاألمْ  كتابِ ، ووضرُالعَ كتابِ، واظ ألفَالْ كتابِ :ى، مثلرَخْأُ ؤلفاتٌل مُفضَّوللمُ -

 . وضرُ، والعَاظ ، واأللفَبرَالعَ مثالِ، وألياتفضَّمُالْ، ورالش َّعْ

 )املَُفضَّليات( بلكتابِ  عريفُ التَّ  2.7
 يَ، وه  قصيدةً 130 مُّضُ، تَعظيمة  عرية ش  جموعة مَ وَ، وهُيبّل الضَّفضَّللمُ كتابٌ املُفَضَّـَل يّـَات -

ى، رَخْأُ بٌ تُا كُهَد  عْبَ نْ م   تْرَهَظَ .14ر العربيعْالشِّ ارِ يَيف اخت   جموعةٍ مَ  مُدَأقْ

ألبي  برَعار العَأشْ رةُهَمْجَ، وعيمَبن قَُريْب األصْ الْمَل ك   عيد عبد بي سَألَ اتُيَّ ع مَصْاألَ هانْم 

، ريِّجَالشَّ نِ ات بْعادَي السَّبِألَ راء العربعَات شُختارَمُ ، واب القُرَش يّطَّخَ د بن أبي الْحمَّمُ  يْدٍزَ

  .يْرِهَاوغَ

 م واإلسالميِّ رَضْخَمُلْلي وار اجلاه من الشع ختاراتٍمُ ضمُّلَ كتاٍب يَليات" أوَّفضَّمُلْرُ "ابَتَيُعْ -

 دْوقَ .ائدَصَقَ نْبي م رَعر العَا يف الشِّمَ  عَوَرْت أانَكَ لةًصائد كام قَ  مُّضُا يَمَها، كَبِ وقٍثُ وْايات مَوَرِبِ

 .اتليَّفضَّمُتاب الْمن ك  اتٍعَبَ طَ تِّ س  باعةُطَ تْ مَّتَ

                                                           

َل ّيـَات كتابٌ للمُفضَّل الضَّيبّ، وهُوَ مَجموعة  ش عرية  عظيمة ، تَضُمُّ ا - 14 قصيدًة، وه َي أْقدَمُ مَجموعةٍ يف اخت َيارِ الشِّعْر  130ملُفَضّـَ

ی یک المف  :العربي  
ب

 

لص

ل ا

 

ض
مف
ل

لی اات: ا

 

الم ںیہںیمظن  130 ومجمہع ےہ، سج ںیم یدمعہ رعش ی  ا ہیاتکب ےہ، اور ض

 

ارع ، اور رعیبش

 

ےک ااختنب  یش

ر میدق ہی ںیم

 

 Al-Mufaddiliat is book of Al-Mufaddal Al-Dhabbi, it is a great) ۔ومجمہع ےہ نیت

collection of poetry, comprising 130 poems, and it is the oldest collection in the selection 

of Arabic poetry.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
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  عريةَ ه الشِِ موعتَ مَ   اْلُمَفضَّلاختيارِ  بُ سبَ  2.8
 ، الْمُفَضَّلدَ نْع   ف يًاتَخْي مُ ل ني بن عَسَحُ ن بن الْسَ حَالل بن الْ بن عبد  ا كان إبراهيمُ مَدَنْع  هُنَّإ -

ى دَويف إحْ ،تْرُكُهُ ويَخُْرجُل يَفضَّمُ لْا انَكَ ،ورصُنْمَر الْفَعْجَ يْأبِ اسيليفة العبَّخَ ى الْعلَ جَ رَخَ هُألنَّ

 قُيْض يَ ،جُرُخْا تَ مَدَنْع  كَ: إنَّةُليفَخَ قال الْفَ ،امة أيَّعَضْلبِ ه بيت  نْم   روجَخُل الْفضَّمُالْ ات أرادَرَّمَالْ

 ار.. بَ ر واألخْعْن الشِّ م  ابًتُل كُفضَّمُله الْ جَرَخْأَ به، فَ جُرَّفَأتَ تُبِكَن كُا م شيئً يْل  جْرِخْأَفَ ،يْرِدْصَ

يف  نٌ سَ حَ ق  وْ ان له ذَها، وكَارَتَ اخْ صيدةً بعني قَى سَلَعَ ل مَعَ دْ قَ هُ دَجَوَ ،لُفضَّمُاد الْا عَمَّلَفَ -

 ،صيدةً مانني قَثَ تْ حَبَ أصْفَ ،رةًشَليها عَ عَ  ادَ وزَ ،بعنيقصائدَ السَّلُ الْفضَّمُالْ جَرَخْتَ ر، فاسْعْالشِّ

 بُ دِّؤَه يُ لَعَ وجَ ،لِفضَّمُالْ نِعَ ليفةُخَا الْفَ، عَهُ الْمُفَضَّلُعَراهيمَ ومَى إبْ لَورُ عَنصُمَالْ ضَ بَا قَمَدَنْوع 

 مَّ يه، ثُلَ ا عَهَرأَقَمانني فَصائدَ الثَّالقَ ه لميذ ت لُ ل ضَّفَمُم الْدَّفقَ ،هديمَالْ ه  د هْعَل يَّ ووَ هُدَلَوَ

ل فضَّمُعها الْضَيت وَالَّ صائد قَالْ ضِ عْي بَ ف  ادَ وزَ ،هاصائد  يف قَ ادَا وزَهَأقرَّفَ يُّع  مَاألصْ رأهاقَ

 مْ ى لَ تَّحَ  ،ىرَخْا أُاتًيَأبْ صائد قَالْ عضِ ا يف بَ وْادُ وزَ ،يِّع مَاء مَنْ بعدَ األصْجَ األبيات، ثمَّ بعضَ

 .زيدة الْمَة أوِ ليَّصْاألبيات األَ  ةُفَرِعْمَ يُْسوْرًامَ دْعُيَ

ذي ديم الَّر القَعْن الشِّم  رَفَوْر األَدْار القَتَل هو الذي اخْ فضَّمُالْ أنَّ وايات هذه الرِّ لِّكُ اصةُلَوخُ -

 .15الْمَجْمُوْعَُة الرَّائ دَةُتْهُ هَذ ه  وَحَ

 
                                                           

ان امتم  : الْمَجُْموْعَُة الرَّائ دَةُوخُلَاصةُ كُلِّ هذه الرِّوايات  أنَّ الْمُفضَّل هو الذي اخْتَار الَقدْر األَوْفََر م ن الشِّْعر القَديم الَّذي َحوَْتهُ َهذ ه   - 15

ر دقمار اک ااختنب ایک، سج رپ ہی دتماول ہخسن لمتشم ےہ۔راحج روای ات اک الخہص ہی ےہ ہک 

 

 The summary) ویہ ےہ ہک اس ےن دقمی ااعشر یک واق

of all these narrations is that the favorite is the one who chose the greater amount of ancient 

poetry that this pioneering group contained..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
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 اهَ ت ُ ي َ سمِ تَ  2.9
 البُفضليات، فالغَمُا الْات"، أمَّيارَ ت  االخْ ا " كتابَاهَسَمَّل فضَّمُ الْ ها أنَّميت سْتَ لِي أصْف   الُقَويُ -

 .بذلك تْرَهَتَ اشْ مَّثُ ،إليهَبتْ س نُ بَّمَاعنه، ورُ رْدُصْتَ مْا لَهَأنَّ نِّن الظَّ عَ
 هامتُ يْ قِ  2.10
جموعة  الْمَذه  ى هَوَس  اهليِّ ر اجلَعْن الشِّا م نَلْص يَ مْلَ وْ ليات: ولَفضَّمُن الْعَ فيْ ي ضَق وْشَ القَ -

 عَ مَ  تْ ارَودَ ،اهلية جَالْ ياة  حَالْ وانبَ جَ تْ لَثَّ مَ دْ قَا؛ فَا دقيقًفًصْوَ ه  تقاليد  فُ صْوَ نَ كَمْأَة لَقَوثَّمُلْا

يف  تْ عَبَ طَ، وانْةنَاس سَوالغَ رةيْحَ الْ  لوكمُ بِو ،ضٍعْ بَا بِهَض عْبَ لالقبائ  اقات  لَوعَ، اثدَام واألحْأيَّالْ

م عاجِمَالْ يف دْ رِتَ مْلَ ت يْالَّ ث رَة دَنْمُات الْمَ ل كَن الْم  اء فيها كثريٌد جَ. وقَةُرافيَّغْجُ الْ ةُئَيْالبِ  منهايْرٍ ث كَ

 .ُدهَاكِّؤَهبا ويُ ةَقَالثِّ عُفَرْا يَممَّورة، ِجُ هْمَاظ الْاأللفَ على كثرة  ويةغَاللُّ

 القصائد ، ولياتضَّفَمُلْن اعَ ه ديث حَ  اء نَيف أثْ ب اجلاهلياألدَ يف تاريخ ه يف كتابِ ديُّنْجُي الْل عَ الَقَ -

  .ليهاعَ ماد ت االعْوَ ة قَلثِّل   ل ، وأهْصيلة أَ جموعةُ مَهذه الْتَضَمَُّنهَا ي تَت الَّ

ى تَّيف شَ احثنيوالبَ باءدَواألُ ماءلَالعُ نبريًا م ماًما كَت اهْ لياتُفضَّ مُالْ ق يَتْا: وقد لَال أيضًوقَ -

 ثريٌا كَهَاست رَد بِ امَ ، وقَلْم يَّة بية والع اط األدَسَوْي األَف  ظيمة عَ  رةٌ هْا شُهَلَ انَكَور، فَصُعُالْ

 (.ق ْينَرِشْتَسْمُ والْ ربالعَ باءدَاألُ  نم 

ارخيية التَّها مت  يْإىل ق  افة  إضَالْبِديم، فَر القَعْالشِّ  وعات  جمُمَ  يْنَ ةً بَوقَ مُرْانةً مَكَليات مَفضَّبَوَّأَتْ الْمُتَ -

 وعات  جمُمَ مُ دَ ها أقْ، وأنَّاعِيَن الضِّم   ه ظ فْعر اجلاهلي، وح ن الشِّم  م هِمُ بٍى جان  لَها عَائ قَوإبْ

 .قُوصَةٍنْمَ يْرَغَ لةًام ا كََبتَهَد أثْل قَ فضَّمُها الْتارَي اخْت القصائد الَّ ا بأنَّضًأيْ تازُمْ تَ يَ هِعر؛ فَالشِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%B6%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86
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 اءُعرراء. وشُعَن الشُّ م   الْمُق لِّيْنَعارِ شْأن م  احلةٍ صَ لى طائفةٍ ا عَهَالُمَت اشْ كَ ل ذَ لِّإىل كُ افُ ضَيُو -

 66 هُمْدُ دَوعَ يِّيْنَام لَ واإلسْم ْينَ رَضْخَمُالْ نَم لَّة  ق  ه يْ، وف ل يِّيْنَاه  جَمن الْ  مْهُليات أكثرُفضَّمُالْ

 قَّبُ الْعَبْد يُّ،لْمُثَر، واغَصْواألَ رُأكبَلْا انِ شَقَرْمُوالْ ،يُّد زْاألَ ىُّرِفَنْ والشَّ شَرًّا، طَ بَّأَ، تَْنهُمْا م رًاع شَ

 .يْرُهُمْ ل، وغَدَ نْة بن جَامَلَ م، وسَازِأبي خَ ر بنُ شَوبَ  يْرَة،وَنُ  نُبْ مُ مِّتَ، ومُهَذَل يُّالْ يْبؤَو ذُوأبُ

 بَ سَحَ  صيدةً قَ 130و 128  بَيْنَ تْ حَ اوَرَتَ دْقَفَ وعة جمُمَيف هذه الْ   الْمُخَْتارَةُصائدُا القَأمَّ -

ل، فضَّمُالْ نِ رابي عَاألعْ نِ ابْ  وايةُي رِه  اسُ ا النَّعليه ت يْ والَّ دةَتم  عْمُالْ اويةَ الرِّ ا أنَّ ، إلَّايات وَالرِّ

اء، مَدَقُالْ ة نايَع بِ َيت  الْمُفَضَّل يَّاتُ ظ حَ  دْ. وقَْيتٍبَ 2700وَ حْ ليات نَ الْمُفَضَّيات  أبْ عُوْ مُجْومَ

، وقيِّرزُمَلْوا، اسحَّنَّ ال وابنِ ، األنباري حُ رْشَ ت هَامَدِّقَمُ يْ ، وف يدةًف مُ افيةً ا وَروحًا شُهَوْ حُرَشَفَ

كَنَق نَ، َتشْرِق يْسْبًا ومُ رَماء عَلَعُ الْ ا اهتمامَ ضًيْأ تْيَ ق لَ دْقَفَ ديث  حَالْ رِصْا يف العَمَّ. أبْرِيْزِيِّوالتَّ

  .ديدةٍعَ اتٍ عَبْي طَ ا ف هَوْرُشَا ونَهَوْ طُبَ ا وضَهَ وْقُقَّحَفَ سَام يْ،
  16اتُ يزَ مِ الْ  2.11
 حُ اوَ رَتَ، ي17َيِّيْنَ ام  لَوإسْ م يْنَرَضْخَ مُ ْنهُمْمِّ ليل وقَ ،ونليُّجاه   ليات فضَمُلْا عراء قصائد شُ مُظَعْمُ -

( 108) ومائةٍ ومثانيةٍ ( أبيات10ٍرة )شَعَ  يْنَا بَ مَ يف الكتابِ دة الوارِ القصائد  أبيات  دُدَعَ

                                                           

 (.Features) توصخایص: الْم يزَاتُ - 16

ر  دہی از :إسْلَام يِّْينَومُعْظَُم شُعراء قصائد  اْلمُفضَليات  جاه ليُّون، وقَليل  مِّنْهُْم مُخَضْرَم يَْن  - 17
 

لی اات ےک اصقدئ ےک رعشاء ت

 

ض
مف

اور  ،ںیہ اجیلہ

ررنیم ھچک 

 

ض

 

خ
م

 Most of Al-Mufdliat’s poets are Jahili, and a few are).املسمن ںیہھچک اور 

MuKhadhrameen and few Muslims.) 
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ذا ، وهَارًإال ناد  قصائدَ  3ن م   أكثرَ  رٍشاع  لِّلكُ  الْمُفَضَّلُد ورِيُ مْ(، ولَطَْولِ قَص يْدَةٍأَ)ل  أبياتٍ

 .وعوضُمَر عن الْظَالنَّ ضِّ غَبِ صائد قَل الْضَفْ أَ تارُخْل كان يَ فضَّمُالْ أنَّ ناهُ عْمَ

عر يف الشِّ  ع َهاوْن نَم  جموعةٍ مَ  مَدَأقْ  وْن َها، إىل كَيَهِب العربي، فَيف األدَ كبريةٌ لة زِنْمَ  ليات فضَّوللمُ -

 : كثريةٍ يزاتٍبِم از ِتَمْ، ت18َبيرَالعَ

 نَيْتِّوس  ةٍتَّس ل  صيدةًقَ 130لى عَ يْتوِحْتَ يَهِدميًا، فَان قَا ما كَن األشعار إلَّم  مُّضُا تَها لَأنَّ -1

 ْينَرم ضْخَمُن الْم   قليل  ددٌإال عَ  هُمْيْسَ َبيْنَة، ولَليَّاه  جَا يف الْ وْاتُا ومَوْاشُعَ ،رًاشاع 

 .ل ْينَاميني األوَّلَواإلسْ

تيار َها، ولَْم يَعْم د  الْمُفَضَّلُ إىل االخْأنَّ الْقصائدَ يف هذه الْمَجْمُوعة  قد أُْثبَِتْت بِتَمَام  -2

 دة.صيدة الواح القَ بَيَْن أبيات  والتَّفضيل 

اء جَ مَّنْم أو  رِيْه عاص مُ نْم  دٌعليه أحَ مْ َيطْعَنْلَ، فَت رَامِاالحْ عَض وْدًا مَان أبَكَ ؤَلِّف هَام مُاسْ أنَّ -3

 ر.صْعر يف ذلك العَرواة الشِّ نْ م  َليْه عَ نَ عَطَ  نْمَ ى كثرة لَ ، عَدْق ه وص  ت ه يف أمانَ بعدُ

  ْرحُ والشَّ  ْبعُ الطَّ  2.12
تَحْق يْقِ كُل  بِ، م1942 امَعَ  الْمَعَارِف  الْم صْرِيَّة ارِدَ نْاب عَتَن الك  م  لَىوْأُالْ بعةُالطَّ ت رَدَصَ -

و أبُ وَليات هُفضَّمُح الْرْشَام بِن قَمَ  لُون، وأوَّد هارُحمَّالم مُالسَّ ر وعبد د شاك حمَّد مُمَأحْم نْ 

                                                           

لی اا ادب ںیم رعیب: جموعةٍ م ن نَْوع هَا يف الشِّعر العَرَبيوللمُفضَّليات  مَنْزِلة  كبريةٌ يف األدَب العربي، َفهِيَ، إىل كَوْن هَا أْقدَمَ مَ - 18

 

ض
مف

 ی  اک ات 

را درہج ےہ، ویک

 

ارع ہک وہ رعیب ںت 

 

 Al-Mufdaliat has a great status in) ۔ومجمہع ےہ میاک س  ےس دق ونتیع اینپ ںیم یش

Arabic literature, since it is the oldest group of its kind in Arabic poetry..) 
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 دْ ، وقَيَالل لَارْشَ  الْمُسَْتشْرِقُهُرَشَونَ ،ق الشرحَار األنباري، وقد حقَّشَّ بن بَم د القاس حمَّمُ

 م.1920ة نَسَ وردفُسْمعة أكْجا فَقَة  ى نَلَعَ  يْرُوْتيف بَ يِّيْنَوع سُ يَاء الْالبَ عةُ بَطْمَ هُدرتْأصْ

 

 ِلْْلَْصَمِعيِِ  اتعيَّ مَ اْلصْ  -3
وي غَية اللُّ اوِ، الرَّعيِّمَاألصْ رَيْبٍبن قُ ل ك مَد الْعبْف هَا صنِّإىل مُ ْنسُوْبَة  مَ كبريةُالْ ةُوعَجمُمَذه الْهَ -

 يَْر مُتَمِّمٍثني خَالباح   ظَرِ يف نَ اتُ معيَّاألصْ َتبَرُعْ. وتُ(هــ216 )ت: وفرُعْمَاري الْبَاإلخْ

لُهَا ضُّفَتُ لياتُفضَّ الْمُت انَكَ ، وإن19ْبي القديمرَالعَ رِعْالشِّ عِاق وَ صويرِتَ  ن حيثُ ل م فضَّمُجموعة الْمَل 

 ل.ضَّفَمُى الْلَعَ  ْثلُهُم  لْم  حْيَ مْ ا لَمَ رِوَايَت ه  يْه  ف ْي لَ عَ لَمَحَ  دْقَ يَّ ع مَاألصْ نَّ ، وألَل ق دَم هَا
 عي(مَ ف )اْلصْ لِِ ؤَ مُ بلْ  عريفُ التَّ  3.1
 ،(م740-هـ216) لياه البَ عِ مَبن علي بن أصْ ل ك  مَالْ عبد   بنِ  ْيبٍ رَبن قُ ل ك  مَالْ عبدُ هو  -

 . دانلْر والبُعْة والشِّغَباللُّ لْمِالع   ة مَّأئ  دُ ب، وأحَرَالعَ يةُاوِرَ
 هياتِ عن حَ  بذة  نُ  3.2
ها، بارَى أخْ قَّتلَها ويَمَوْ لُعُقَْتبِسُ ي، يَاد وَبَ يف الْ اف  وَطْالتِّ  ثريَ ان كَكَ، ورةصَالبَ يف وْل دُهُ َووَفَاتُهُ مَ -

 يْه مِّسَيُ  شيدُالرَّ انَ. وكَادًّجِ كثريةٌ رهُباُرة. أخْ ايا الواف طَيها بالعَ لَ أ عَ افَكَيُ، فَ اءُفَلَخُ ا الْهَبِ فُ حَ تْويَ

 طان الشعر(.يْ)شَ

                                                           

، رظن ںیم یک نیققحم: م ن حيثُ َتصويرِ وَاق عِ الشِّعِْر العَرَبي القديم الْمُفضَّلوُتعْتَبَرُ األصْمعيَّاتُ يف نَظَِر الباح ثني خَيَْر مُتَمٍِّم ل مَجموعة  - 19

ارع رعیب میدق

 

ر رکےن ےک احلظ ےس  یش
م
رات وک اظہ

 

عی اات ےک ات
م
ص

ل ےک ومجمہع وک ا

 

ض
مف
ل

ا ےہ ایک لایخومجمہع  یلیمکت نیاک رتہبا

 

 In the view) ۔اجی

of researchers, Al-Asmaiyyat is considered the best complement to the preferred group in 

terms of depicting the impact of ancient Arabic poetry..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/216_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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 . 20يِّ ع مَصْن األَر م  عْالشِّبِ مَلَأعْ ادًأحَأَْينَا ا رَمَ : شُفَاألخْ قال -

 . اظًفْم ح هُرَضَعر، وأحْم بالشِّ هُمَلَة، وأعْغَلُّ ل  مِوْقَالْ نَقَأتْ  انَ: كَويُّغَ ب اللُّيِّو الطَّ وقال أبُ -

 تابٌ ك  لوردأهْ  لْيَموِ انيِّمَألْلْق اشرِتَسْمُ لْ. ول وزةَجُرْآالف أُ عشرةَ ظُفَ: أحْلُوْقُيَ يُّع مَصْاألَ انَوكَ -

 .رِوَاَيت هَابِ عيُّمَصْ أَالْ دَرَّفَتَ ت يْ صائد الَّالقَ ضَ عْفيه بَ عَمَجَ "،ات عيَّمَاألصْ" اهُمَّسَ
 هُ انيفُ صَ تَ  3.3
 يْنَ بَ  قُرْفَالْ يِأَ قُرْفَف، والْراد تَمُ ، والْانِسَ اإلنْ قُ لْداد، وخَواألضْ ،اإلبلُ: هانْ، م  كثريةٌ هُصانيفُتَ -

 .وانيَحَوالْ انِسَن اإلنْ م  اء ضَاألعْ ماء أسْ
 ِلْيُمهُ عْ ت َ  3.4
 ت  رَ وَّطَوتَ  ،"ابِتَّالكُ "يف  لْمَ ع الْ بَ لَ وطَ  ،بارٍأخْ نْ م   يْه  أبِ نْ عَ اهُ وَا رَمَ ليلِ دَبِ مةٍعلِّتَمُ ةٍ رَسْأُ يْ ف  اشَعَ -

ذا ي هَف  اشَعَ ذْ، إِآنيةُرْالقُ اتُراءَالق ا: هَمِّأهَ نْ م وَ  ،ابريًكَ ارًطوُّ تَ رتْوَّطَ تَ دْقَفَ ةُقليَّالنَّ مُ لُوْالعُ

  . يُّ ائ سَك والْ بيْ بِحَ  نُ بْ ةُزَمْوحَ اءلَعَالْ نُ بْو رُ مْعَ وْأبُ اء رَّقُالْ ارِ بَك  نْر م صْالعَ

 أليف التَّ ةُحلَرْمَ تْأَدَبَ مَّثُ ، يِّرِوْ الثَّ انَيَفْوسُ زَاع يِّوْواألَ  يْحٍرَجُ نِ ان إلبْ كَفَ ،ديث حَالْ عَمْجَ أَدَوبَ -

ر صْذا العَي هَف  زَرَ، وبَْينع ى بن مَيَحْيَ  ال ه جَرِ رُهَوأشْ عديلح والتَّرْجَالْ لْمُ ان ع كَ فَ ،ديثحَيف الْ

 ت  أَيَّهَ  دْ وقَ ،لبَنْ د بن حَمَوأحْ عيِّ اف والشَّ سٍنَأَ نِبْ  ك ال ومَ يفةَن  ي حَأبِ اماإلمَاء كَهَقَالفُ بارُك 

 مْ هُسَال  جَمَ عَ ابَوتَ ،د ْيهِمْلى أيْعَ تَلَْمذَ تَفَ  ،يِْره مْماء وغَلَعُالْ  اء لَؤُهَبِ اء قَاللِّ ةَصَرْي فُع مَصْأَلْل  فُوْرُالظُّ

 . ةَ يَّم لْع  ا الْهَ ائَوَأجْ عَابَا، وتَهَام  لَأعْ نْ م  المًعَ ارَصَ نْى أَتَّحَ  ا،يًّبِان صَكَ نْأَ ذُنْمُ  رةصَالبَ دينة يف مَ
                                                           

ارعایعمص ےس وج  اھکید وک ںیہن یسک مہ ےن یھبک :مَا رََأْينَا أحَدًا أعْلَمَ بِالشِّعْر م ن األَْصمَع يِّ  - 20

 

 We have never) ۔اجاتن وہ ی وک رتہبش

seen anyone who knows poetry better than Al-Asmae..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 سُجال مَ تْدَقَعَفَ ،اءفَلَخُ الْ جيعِشْ وتَ  ات افَقَالثَّ جِازُمَتَ بِبَ سَبِ ه رِصْ عَ يْ ف  ةُيَّم لْع  الْ ةُكَرَحَالْ ت رَوَّطَتَ -

 يُّ معصْاألَ مَهَوأسْ .رظَوالنَّ  ث حْ بَى الْ لَعَ  ماءْلعُلل  ازًاف حَ تْانَوكَ ،فاءلَخُور الْصُي قُف  رة ناظَمُالْ

 .ه رِصْعَ اء مَلَعُ  نْ م  مَ هَسْأَ نْمَ بِان فيها إىل جَ 

يف  ديدةً شَ هُتُبَ غْرَ تْ انَكَ دْقَفَ ،ةلَيْخ  رة الدَّصَبَالْ ات  قافَثَ نْ م  اانًوَ ألْ فَرَعَ نْممَّ ِدٌ اح وَ معيُّ واألصْ -

 ه  لِّلك كُذَ اسُكَع  ، وانْه الع إطِّ ةُوسعَ  ه لم ع   زارةُوغَ ه ت قافَثَ قُمُى ذلك عُلَعَ  نَالُّ دُ، يَلْمِالع   يلِحص تَ

 جَ رَوخَ ،ةًدَّام فيها مُأقَ ثُيْ حَ دادَ غْبَ إىل ه ات لَحْ رِ نْم  يُّع مَاد األصْفَأَ دْ. وقَمُؤَلَّفَات ه ثْرَة  على كَ

 .عيِّاف الشَّ ىلَ عَ  ْيلٍذَهُ رَعْش  أَرَقَ ،ةَكَّمَ  ه يفا أنَّمَ، كَلَخَا دَ ممَّ ِالمًمنها أكثر ع  

 سَرَودَ ،ايةٍوَرِ مَلْان ع كَ لْبَ ،بُسْحَ فَ وايةًورِ رابعْاألَ  نم  اعٍمَسَ مَ لْع  نْ كُيَ مْلَ عيِّمَاألصْ مَلْع  نَّإ -

 . ملْحُالْ غَلُبْ أن يَّ بْلَقَ  وزةجُرْأُ شرةعَ  يْ نَاثْ ظَف ه حَأنَّ ه س فْنَ نْ عَ ثَ دَّحَ دْ . وقَايةًرَد 
 هُ هرتُ شُ  3.5
 تْ أَيَّهَ دْ، وق21َهتَمَادَ نَمُ  بُّح  ه وتُسُال جَتُ  لفاءُخُ الْ انت د كَقَفَ، عةٍواس  هرةٍشُ بِ معيُّ األصْ عَمتَّتَ -

 بارَأخْ الْ عُمَجْى يَعَسَ فَ ،ةيَّبِ ل األدَحاف مَوالْ اط  سَوْاألَ لِّي كُف  هُتَوْصَ  يعَذ  ن يُّه أَلَ شيد الرَّ جالسُمَ

ا وْعُضَن يَّأَ واةَالرُّ هرةُذه الشُّهَ تْ عَ فَدَ ثُيْحَ ، بِه شاد نْإِ يْا وف هَلَ ه يف اختيارِ قُقِّدَ، ويُواألشعارَ

 إليه. بُسَ نْتُ  اوالًوأقْ اارًبَأخْ

                                                           

اس ےک اسھت  ءافلخایعمص ےن تھب رہشت احلص یک یھت، : تَمتَّعَ األصْمعيُّ بُِشهرةٍ واس عٍة، فََقد كَانت  الْخُلفاءُ تُجَال سُه وتُح بُّ ُمنَادَمَتَه - 21

ا دنسپ رکےت ےھت، رےتہ ےھٹیب

 

 Al-Asma`i enjoyed a wide fame, as the caliphs used to sit)  ےھتاور اےس اکپری

with him and like to call him.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
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ا وْاءُجَ ذينَ الَّ  الْمُصَنِّف يْنَ بِ ال غَ  نْ م  اهُرَا نَمَ ه ان رَى أقْلَعَ ه ق وُّفَ، وتَت ه  الْوَاس عَة  رَهْى شُلَ عَ بَرْه نُ ا يُممَّوِ -

ن م  الكثريَ تْ عَمَجَ دْقَ بِ واألدَ غة  اللُّ بَ كتُ  ُنَّا أَ. كمَواألدبيةَ غويةَاللُّ هُوتَرْون ثَقُتَسْيَ هُدَعْن بَ مَ

 .سَْبتُ ِبالْم لْحِ، وكَْلتُ بِاْلع لْمِصَ: وَل ه وْقَبِ هُرتَهْشُ لِّلُعَ يُ انَ، وكَْيهَاوِرْيَ يْت الَّرِ عاشْاألَار وبَخْاألَ
 َأقْ َواُل الن  قَّاِد ِفْيهِ  3.6
 ريُّ هَزْال األَاس، وقَالنَّ ظُ فَأحْ هُبأنَّ معيِّ صْأَلْل   رٍناذ مُ ابنِ ف إىل وصْ شريُ يُ وريُّالثَّ فيانُسُ انَكَ -

 .22سَان ه  ى ل لَعَ لْم ه ع  رُثَأكْ انَ: وكَيْه ف 

،  الُْحجَّة رِوْضُحُبِ  عيُّمَاألصْ ل بُن يْغْ يَ :َلفٌخَ الَقَ :لُوْ قُيَ معيَّصْأَ الْ تُعْ م : سَوْلُقُيَفَ يَّاش يْ ا الرَّأمَّ -

 ْلبِه قَ نْم  ه ان سَل  بِرْقُ نْم   بُجِعْ : أًُلاائ قَ ارَشَأَ ثُيْ حَ اْلمُوْص ل يُّ حاقُسْإه د بذلك تلميذُهِوشَ

 . هُادَرَى أَتَمَ ه ظ فْح  ة  ادَوإجَ

، يِّ ع مَن األصْم  رِ عْالشِّبِ مَ لَعْأَ طُّقَ دًاحَأ ا رأيتُ : مَقُوْلُيَ بِيْ أَ تُعْ م : سَحاقَإسْ نُ بْ ادُ مَّ ال حَقَ -

 . ابًذ كَ تُ فْا خ ، مَدٌأحَ هُلَثَم  نْكُ يَ مْلَ هُإنَّ تُ:لْقُ  وْ، ولَهُنْم   اوابًجَ رَضَا أحْ، ولَه د يِّجَل  ظَفَا أحْولَ

ا أبَ عْ ودََزمِ الْأَصْمَع يَّ، لْا  يَْلكَوَ رُ مَحْأَالْ فُ لَخَ  الَ : قَالَقَفَ انَسَيْ كَ ْيثَد  حَ اء نَيْ عَو الْأبُ لَقَنَ دْوقَ -

 . لَْينِ بِالشِّعْرِجُالرَّ سُرَفْأَ إِنَّهُ، فَةَدَيْبَعُ

 يُّاش يَّالرَّ  الَوقَ ،يِّمع صْاألَوَ رمَحْ أَ الْ ف  لَخَ  نْ ر م عْالشِّبِ  لَمَأعْ  ادًحَأَ كْ رِدْأُ مْلَ :شُفَخْأَ الْ الَوقَ -

 . وحْالنَّ بِ مَلَأعْ انَ كَ نَّهُأَ: ل الَ؟ قَمَل  تُ لْ ، قُيُّع مَصْ أَ: الْالَ؟ قَمُلَعْا أَ مَهُأيُّ  أَلْتُهُسَفَ

 . نْهُم  مَلَعْ أَ ادًحَأَ نُوْكُ يَ، فَلْمِع  الْ نَ م  ئًايْشَ دْعَىيُ يِّع مَصْأَالْكَ رَأَ مْ لَ : يُّل ص وْمُالْ اقُحَإسْ الوقَ -

                                                           

ر ملع اس یک دہی ااس اک ز: وكَانَ أكَْثرُ ع لْم ه  عَلَى ل سَان ه  - 22

 

 (.Most of his knowledge was on his tongue) .زی ان رپ اھت ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%8A
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ْيتٌ بَ يَْهاا ف ، مَ ْيتٍبَ يْتَائَ ن م م  اوًحْ نَ أَشَنْأَ دْوقَ يَّع مَأصْالْ تُدْ هِشَ: يِّابِرَعْأَ الْ نُابْ الَا قَمَكَ -

 . اهُنَفْرَعَ

 . ثْرَة  الرِّوَايَة  كَ يْ ، وف لُهُثْ ا م هَ يْف  فُرَعْا يُ ة لَغَي اللُّف  اءُرَّغَ دٌيَ  يُّع مَصْأَالْ :يِّارِبَ أنْالْ نُابْ لُ وْقُويَ -

 .رِعْالشِّبِ مْ هُمَلَعْوأَ  ة غَللُّ  ِمِوْقَالْ نَقَتْ أَ  انَ: كَيُّوِغَ اللُّ بِ يِّو الطَّ بُأَ الَوقَ -

 . ه نِّفَ يْف  اسِ النَّ مِ لَأعْ نْم   انَوكَ :يُّط  وْيُالسُّ رَكَذَ ل كَذَوكَ -

 . زِ جْلرَّل  اسِ ى النَّوَرْأَ نْ م  يُّع مَصْأَ الْ انَ: وكَالْمَرْزُبَان يِّ نُ ابْ رُكُذْويَ -

 وْ بُ أَ انَ ، وكَنْهُم   ْلغَرِيْبِ ل  ظَفَحْوأَ ،ةَدَيْبَ عُ يْ بِأَ نْ ى م كَذْأَ يُّع مَصْأَ الْ انَ : وكَالَ قَفَ يُّرِهَزْأَا الْأمَّ -

 . كْثََر رِوَايَةً م نْهُأَ ةَدَيْبَعُ

قة بَي الطَّ ف  يُّرِهَأزْ الْ هُدَّا عَمَريني، كَصَويني البَغَ اللُّ قات بَطَ  نْم  الثة قة الثَّ بَيف الطَّ يْد يُّبَالزُّ هُكَلَوسَ

 ارخييِّل التَّلسُ سَ على التَّ ائمٌقَ ريِّهَزْ واألَ ديِّ بَيْن الزُّم  ت يُْب كُل رْ، وتَنْهُمْعَ ذَخَذين أَ ويني الَّغَ اللُّ نَ انية م الثَّ

  23.ةيَم لْالع  ة لَزِنْمَلْا الَ

 هُ اتُ فَ لَّ ؤَ مُ  3.7
، تُوْيُوالبُ ةُيَّبِ األخْ، واسُنَاألجْ، وانيِّعَ مَالْ اتُيَأبْ ، ووابُبْ األَ، ولُ اإلبِا: هَ نْم ، فَكثريةٌ اتٌفَؤلَّمُ هُولَ -

 لُوْصُأُ، وواتُصْاألَ، واتُيَّع مَاألصْ ، واقُقَت االشْ، ورِمْخَالْ اءُمَسْأَ، وزُيْاجِرَاألَ، وارُيَت  االخْو

، برَعَالْ زيرةُجَ، وكوْلُ مُالْ ريخُأْتَ، وافُقَ وْاألَ، واءُوَأنْالْ، ولَاثَمْاألَ، واظُفَلْأَالْ، وادُدَضْاألَ، وامِلَكَالْ

                                                           

ر  یزدیب:  قَائٌم على التَّسَلسُل التَّارخييِّ لَا الَْمنْزِلَة  الع لْم يَةتَرْت يْبُ كُل  م ن الزَُّبيْديِّ واألَزْهَريِّ - 23
م
ر ا ںیم یاور ازہ

م
ار ی  اک ااظتنم ا ی  ےس ہ

 

 یخیی

 The arrangement of each of Zubaidi and Al-Azahri is based on a) ۔ےس ںیہنیملع رہبت ےہ ،  لسلست رپ ینبم

historical sequence, not a scientific status..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ى وَام والشَّ جَج واللَّرْ السَّ، ولُحْ الرَّ، ولْوُالدَّ، وَاتُارَالدَّ، وَلُيْخَ الْ، وسرَفَالْ قُ لْخَ، واجُرَخَالْو

 ْوحُتُفُ، ورآنالقُ ريبُ غَ، وديث حَ ريب الْغَ، واتفَالصِّ، واءالشَّ، واحلَالسِّ، وسُرْال والتِّعَوالنِّ

، الدَإبْوالْ بُ لْالقَ، وتُّد السِّ ائ  صَالقَ، وراءعَالشُّ ةُلَوْحُفُ ، وعيِّمَاألصْ يْبٍ رَبن قُ مَل ك  الْ عبد

 هُظُفْلَ فَ لَ تَا اخْمَ ، واهَنَعْمَ  فَ لَتَواخْ  هُظُفْلَ قَ فَا اتَّمَ، واتغَاللُّ ، وةامَّعَالْ نُ حْلَ ، ويُّش حْام الوَ لَكَالْو

ي ان  عَمَ، ورُاد صَمَالْ، وثُنَّؤَمُوالْ رُكَّذَ مُالْ، وَاسِالنَّ اه  وَفْأَ يْ ف  رَ ثُكَفَ بُرَ عَالْ ه بِ مَ لَّكَ ا تَمَ، واهُنَعْمَ  قَفَواتَّ

، ةلَحْالنَّ ، ورجَوالشَّ  اتُ بَالنَّ، واحدَوالق مَيْس ُر الْ، وبرَالعَهُ ايَم ، ووددُمْمَور والْصُقْمَالْ، ورعْالشِّ

 . يْرِ الْبُْلبُلِف صَ تُ وْصَش، ووْحُالوُ ، وهوْجُالوُ ، وزمَهُالْ، وابرَعْأَ الْ رُ اد وَنَ، ورواد النَّ، وبسَ النَّو
 (اتِ يَّ عِ مَ صْ )اْْلَ  ابِ تَ لكِ بِ  ْيفُ رِ عْ الت َّ  3.8
 اتٍ ارَتَخْمُ مُّضُيَ ،24ات يَّل ضَّفَمُالْ قِ سْى نَلَوعَ  ،بِيِّرَعَالْ  رِعْالشِّ ارِيَت ي اخْ ف  وعة  مُجْمَ  وَ وهُ -

 يْ ف  ةًيدَص قَ يْنَ ع بْ وسَ َنتَيْنِ اثْ مُّضُ يَ ابُ تَك والْ .اميِّلَم واإلسْرَ ضْخَمُوالْ يِّل اه  جَ الْ رِعْالشِّ  نَم 

 رًا. اع شَتِّْينَ وس  دٍاح وَل  تًايْب1163َ

 هُدَ نْع  ات عَطَّقَمُالْ دُدَ . وعَيِّل اه جَ الْ رِعْالشِّام بِمَت اهْالْبِ ات ليَّضَّفَمُالْ جِهْى نَلَعَ يُّع مَصْأَالْ ارَسَ -

 د ائ صَقَالْ لُ وَطْأَ تْ انَكَ يْنَمَا، بَ اتًيْ بَ يْنَ ع  بَرْأَوَّ ةًعَبَرْأَ زْ اوَجَتَ تَ مْلَ ات يَّع  مَأصْالْ د ائ صَقَ لُ وَ، وأطْ يْرٌبِكَ

 .بْيَاتٍأَ 108 نْ م  لَّفُ أَتَ تَ ات ليَّضَّفَمُالْ يف 

                                                           

ارع رعیب: وُهوَ مَجُْموعة  ف ي اخْت يَارِ الشِّعِْر الَْعرَِبيِّ، وعَلَى نَسِْق الْمُفَضَّل يَّات  - 24

 

لی اات ، ےک ااختنب ںیم یش

 

ض
مف

 ۔ےہومجمہع  ی  ا ہیرطز رپ  یک

(It is a group in choosing Arabic poetry on the pattern of preferences..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 قَل أُطْ  دْا، وقَهَلَ ةًمَمِّتَمُ دُّ عَوتُ ،ات ليَّضَّفَمُالْ دَعْبَ ةَانيَّالثَّ  ريةَعْالشِّ ةَوعَمُجْمَالْ اتُيَّع  مَصْأَالْتَبَرُ تُعْ -

 نِ ا عَهَلَ ازًيِيْمْات قَْبلَها، تَليَّضَّفَمُلْا نُ أْا شَهَنُأْ، شَيِّع مَأصْالْ ذ يْام  لَتَ  لِ بَق   نْ م  مُا االسْذَا هَهَ يْلَعَ

 امَ قَ  دْا، وقَمَه ارِعَأشْ ضِ عْبَ نَيْبَ  لُاخُدَالتَّ ثَدَوحَ ،امَهُنَيْبَ  اط لَت  اخْ  عَقَوَ ل كَذَ عْات، ومَليَّضَّفَمُالْ

 سَ بَتَالْفَ ،دٍاح وَ ط  وْطُخْ مَ ابٍكتَ يْ ف  ات  يَّع مَصْأَوالْ ات  ليَّضَّفَمُالْ عِمْجَبِ  ث يْرَةٍكَ انٍ يَأحْ يْ ف  نَوْاقُرَّوَالْ

 .اتٌيَّع مَا أصْ هَنَّى أَلَعَ  ات ليَّضَّفَمُالْ نَ د م ائ  صَتْ قَعُدَّفَ مْ هِض عْى بَلَعَ رُمْأَالْ
 ابِ تَ كِ لْ بِ  ةُ ايَ نَ عِ الْ  3.9
د، رْبن الوَ لْيَموِ قرِشْتَسْمُ الْ ة ايَنَع بِم  1902ةَنَسَ الْمَان يَّأَبِ غْزْ بَايْلَ ْينَة  د ي مَف  ةٍرَّل مَوَّ أَل  ابُتَك الْ عَبِطُ -

 ه  ذ هَ ت ه  رَشْنَ يْف  تْ عَ قَوَ، وَات ليَّضَّفَمُالْ يف  رَّرَةٌكَا مُهَ نَّأَ ة جَّحُها، بِنْم  ةًدَيْص قَ 19 طَقَسْأَ هُا أنَّلَّإِ

ا هَت  اعَبَطَ  ة ادَعَى إِلَإِ نوْارُام هَلَالسَّ  د بْعَ ه ت خْأُ  نِوابْ راك شَ دَمَحْ أَ ا بِدَا حَممَّ، ِكثريةٌ فاتٌيْح صْتَ

ا هَوِّ جَ نْ عَ فُ ش  كْيَ  بِمَاةٍدَيْص قَ  لِّكُا ل مَدَّ قَ دْ. وقَةًحَفْصَ 212 يْ ف م  1955ةَنَسَ ةًلَام كَ

 .ة عَوِّنَ تَومُ ة قَيْق دَ سٌارِهَفَ ابِ تَك الْ ةُسَرِهْ، وفَاء  رَعَالشُّ ة  مَجَرْتَ عْا، مَهَات  سَابَ لَومُ

 ييِّيْنَ ارِيَت  خْا الْ ابِ تَك  نْم  ةًعَطْم قَ 1938 ةَنَسَ د نْهِ الْ يف   الدُّكْتُوْرُ السَّيُِّد مَُعظَّم ُحسَيْنرَشَونَ -

لِّفَتْ الْعَد يْدُ م نَ الْكُُتبِ َحوَْل ا أُمَكَ بُْوعَتَْيهِمَا،طْمَ  يْف  تْسَ يْ، لَةًيَّع  مَوأصْ ةًيَّل ضَّفَمُ دَائ صَقَ مُّضُتَ

 . هَذَا الْك َتابِ

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 ُقَرِشيِِ ِْلَِبْ زَْيٍد الْ  برَ عَ الْ  ارِ عَ أشْ  ةُ رَ هَ َجَْ  -4
، بِدَأَ الْ بِ تُكُ يْ ف  ةً مَجَرْتَ هُلَ دُجِ نَا ئًا، ولَيْشَ هُ نْعَ فُرِعْا نَلَ رٍوْمُ غْمَيٍَة اوِرَل  بٌ وْسُنْ مَ تَابٌ ك  وَ وهُ -

 اء  مَلَعُالْ رِ ظَنَ يْ ف  مٍ مِّتَمُ يْرَخَ  دُّعَ تُ وعةُمُجْمَ. والْيُّش رَقُاب الْطَّخَ ي الْبِأَ نُ بْ دُ حمَّمُ يٍْد و زَأبُ وَ هُ

 ة يَّل  اه جَالْ رِعْش  نْم  ةًلَام كَوَ ةًدَ يِّجَ  جَاذ  منَ َمُّ ضُا تَمَهُلُثْ م  يَهِ، ف25َيِّ ع مَصْأَالْوَ لِضَّفَمُالْ تَيِعَوْمُجْمَل 

 ات عَ وْمُجْمَي الْا ف هَ يْلَعَ  رُثَعْ ا يُلَت ْي الَّ يْرَة هِالشَّ  د ائ صَقَالْ نَ دًا م دَا عَ هَيْف   ا أنَّمَام، كَلَإسْالْ رِدْوصَ

 .بَْلهَاقَ تْ فَنِّصُ ت يْالَّ
 ُقَرِشِي(الْ  دٍ يْ و زَ ف )أبُ لِِ ؤَ مُ لْ بِ  ريفُ عْ الت َّ  4.1
ار عَأشْ ة رَهَمْجَ ابِتَك  بُ اح ، صَيْدٍز وْأبُ  هُتُيَنْكُقُرَش يّ وَالْ يُرِّبَاب الْطَّخَالْ  نُد بْحمَّمُ دٍ يْزَ وْأبُ  وَهُ -

 رَكَذَ دْقَهـ. و170َ ةَنَسَ فِّيَ وُتُ  نَّهُأَ م يْند أَمَأحْ ْنهُمْم  يْنَخ  رِّؤَمُالْ ضُ عْبَ  حُجِّرَيُ. وبرَعَالْ

 ابِ آدَيْخِ ارِتَ  تَابِه ك  يْف  يْدَانزَ يْجُ رْ جُ هُرَكَا ذَمَ، كَة اذَيَلْإِالْ ه ت مَدِّقَ مُ يْف  بُْستَان يُّن الَْليْمَاسُ كَل ذَ

 .ث  ال الثَّ نِرْقَالْ الِجَرِ نْم   هُلَعَ جَفَ ،رَبِيَّة عَالْ

ى لَعَ  يُّجِ ارِخَوالْ ليُّ اخ ان الدَّلَيْ ل الدَّ رُافَضَتَيَ كَ ل ذَ: "وبِلُوْقُيَفَ لْجَمَْهرَة ا قُقِّحَمُ  يُّم اش هَالْ يٌل  ا عَأمَّ -

 وأنَّ ،عابِالرَّ نِرْقَالْ عِ لَطْومَ  ث  ال الثَّ نِرْقَالْ الِجَرِ نْ م  يَّش رَقُاب الْطَّ خَ ي الْأبِ نَ بْ دَ حمَّمُ يْدٍا زَأبَ أنَّ

 وْأَ  ث ال الثَّ نِرْقَالْ رِاخ أوَ ل يْدَوَ هُابُ تَ ك  نُوْكُيَفَ ،بًارِيْقْهـ تَ 310-300 ة نَسَ يْنَ ا بَمَ  تْانَكَ هُاتَفَوَ

 .عِابِالرَّ نِرْقَالْ عِلَطْمَ

                                                           

  لاملعےئ رکام ےک ایخاس ومجمہع وک  :الْمَجْمُوعةُ تَُعدُّ َخيَْر مُتَمِّمٍ ف يْ نَظَرِ الْعُلََماء  ل مَجُْموْعَتَيِ الْمُفَضَّلِ وَالْأَصَْمع يِّ - 25
مف
ل

لی اات اور ےک اطمقب ا

 

ض

عی اات دوونں ومجموعں اک 
م
ص

ا یلیمکت نیرتہبا

 

ا ےہ ایک ومجمہع رگدای

 

 ,The group is considered the best complementary) ۔اجی

according to the scholars' view of the groups Al-Mufaddaliat and Al-Asma'it..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_3_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_4_%D9%87%D9%80
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 ب(رَ عَ الْ  ارِ عَ أشْ  ةِ رَ هَ )َجَْ  ابِ لكتَ بِ  ريفُ عْ الت َ  4.2

 لُ م تَشْتَ ،ة يَّاع بَ سَ وعة مُجْمَ برَعَالْ ارِعَ أشْ ة رَهَمْجَ ابُتَ: "ك يُّاوِجَد البَحمَّمُ  يٌّل عَ  اذُتَسْأُالْ لُوْقُيَ -

اوين نَ عَالْ نَح لًى م   ةَيَاق  بَة الْتَّالسِّ امُ سَقْ أَالْ لُم حْ، وتَ عُبْالسَّ اتُقَلَّ عَ مُا: الْهَلُوَّ: أ26َامٍ سَأقْ ة عَبْ ى سَلَعَ

ات، مَحَلْمَبات، والْوْشُمَ، والْيُّاث  رَمَات، والْهَّبَذَمُات، والْيَق تَنْمُات، والْرَهَمْجَمُ الْ يَ، وه ختارة مُالْ

ي ف  بُل  غْ ب، وتَسْ حَفَ  يِّوِمَأُر الْصْعَالْ نَاء م  رَعَشُل  دَ ائ صَى قَلَا عَ هَنْم   يْرُأخ الْ مُسْق الْ لُ م تَشْويَ

ر عْي الشِّ ف  ة يَّد قْنَ ة مَدِّقَمُ هُلَّكُ كَ ل  ذَ تْ قَبَ، وسَل يِّيْنَاه  جَاء الْرَ عَشُّلل  دُائ صَقَ ىرَخْأُالْ امِ سَقْأَالْ

 بَع ْينَرْعًا وأَسْ ، وت ةًيَّبِأدَ ةًمَدِّقَمُ يْوِ حْيَ  تابُ ك الْراء، فَ عَالشُّ يْرِاه  شَمَ  لِ يْض فْتَ يْ ف   اء مَلَعُ الْ اف  لَت واخْ

د ائ صَقَالْ ه ذ هَ نْ م ، وَيَّوِمَأُر الْصْعَ الْ زُ اوِا يُجَلَ يْذ الَّ يِّ ام لَ سْإِالْوَ يِّل  اه جَالْ رِ عْالشِّ نِ وْيُعُ  نْ م  ةًدَيْص قَ

اغًا رَفَ دُّسُتَ  ت يْالَّ ة رَاد النَّ ة يَّبِدَأَالْ  لِوْصُأُالْ نَ م  يٌّبِدَأَ  عٌجِرْمَ وَهُفَ. ابُتَك ا الْذَا هَهَ ت ايَوَرِبِ رَدَفَا انْمَ

 ".بِيَّة رَعَالْ ة  بَتَكْمَي الْف 

 ةُيَّرِ عْالشِّ ةُعَوْمُ جْمَالْ ه ذ هَوَ ،يِّام  لَسْإِالْوَ مِ رَضْخَمُالْوَ يِّل اه  جَالْ بِيِّ رَعَالْ رِعْالشِّ  ارِيَت  اخْ يْ ف  وَوهُ -

، امِلَسْإِالْ رِدْوصَ يَّة ل اه  جَالْ رِعْ ش  نِوْيُ عُ نْ م  27ةًلَوَّطَ مُ دةً يْص قَ بَع يْنَرْوأَ عٍسْى ت لَعَ  يْوِتَ حْتَ يْرَةُهِالشَّ

ا مًاسْ لُم حْتَ وَ ،دَائ صَقَ عَبْسَ مُّضُ ا تَهَنْم   ةٍئَف  لُّ ، كُةٍئَاف كَ تَمُ اتٍئَف   عِبْسَ يْ ف  لِّفُؤَمُا الْهَزَّعَوَ دْوقَ

                                                           

 : ك تَابُ جَمْهَرَة  أشْعَارِ الْعَرَب مَجْمُوعة  سَبَاع يَّة ، تَشْتَم لُ عَلَى سَْبعَة  أقْسَامٍ - 26
ہ
م
ج 

افیلابسیع  ی  ب اررۃ ااعشر ارعلاتکب 

 

 ےہ، سج ںیم ی

الم ںیہ

 

 ,The Book of the Jamhurat Asha’ar al-Arab’s is a seventh compilation) ۔است ےصح ش

consisting of seven sections..) 

 رپ لمتشم ےہ  ومظنںیبملااجنس ومجمہع  یف رعشرعمو ہی :هَذ ه  الْمَجُْموْعَُة الشِّعِْريَّةُ الشَِّهيْرَةُ تَحْتَوِْي عَلَى ت سْعٍ وأَرْبَع ْينَ قَص يْدًة مُطَوَّلَةً  - 27

(This famous poem collection contains fourty nine long poems.) 

https://www.alukah.net/library/0/42601
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A


303 
 

ات، بَ هَّذَمُلْات، وايَق تَنْمُات، والْرَ هَّجَ مُقات، والْلَّعَلْمُ: اعِبْالسَّ ت ئاَف الْ اءُمَأسْ يَ ه  ه ذ اصًّا، وهَخَ

 .لَْحمَاتُمَ ات، والْبَوْشُ مَ، والْيُّاث رَمَوالْ

 اْْلَْمَهَرةِ  ابِ تَ كِ   ةُ مَ دِِ قَ مُ  4.3
هرة وقارن املؤلف بني لغة الشعر ولغة مْجَ ابُتَا ك ذَ"هَ :ل ه وْقَبِ  هُابَتَك  يُّش رَقُالْيْدٍ زَ  وْأبُ حَتَتَافْ -

وهذا جعل مقدمة الكتاب يشوهبا  ،ومثود عاد القرآن والعمالقة وبعض العرب البائدة مثل قوم

أو إىل أناس من العصور القدمية  ،الروح الغيبية اليت تنسب الشعر إىل قوى خارقة للطبيعة

 .دون إدراك واعي لنشأة اللغات وتطورها

 يْ ف  ابَبَ سْأَالْ رَكَذَ مَّ ثُ ،يْزُهُجِويُ  هُعُمَ سْيَ انَكَ هُوأنَّ ،رِعْي الشِّف  دٍحمَّ مُ  ِبيِّالنَّ يَأْرَ يُّش رَقُالْ دَرَأوْ -

 .ه مْارِبَخْأَ  ضَعْبَ  رَكَوذَ ،نَهُمْيْبَ ة لَاضَفَمُالْوَ  اء رَعَالشُّ لِوْحُ فُ ات قَبَطَ  عِْييْنِتَ
 ابتَ كِ الْ  امُ سَ أقْ  4.4

 نَ م   ةًجَرِّدَتَمُ  امِ قسَأَالْ لُّكُ لَ ع جُوَ ،دَائ صَقَ عُبْسَ مٍ سْق  لُّ كُوَ ،امٍسَأقْ  عة بْ ى سَلَإِ ابُ تَك الْ مَ سِّقُ دْقَ -

 يْان الثَّ مُسْق الْى وَلَوْأُالْ ة قَبَالطَّ بِ صُّ تَ خْل يَأوَّ الْ مُسْق الْ. وَيِّوِمَأُالْ رِ صْعَى الْتَّ حَ يِّ ل اه  جَالْ رِصْعَالْ

 :يْال التَّ وِحْ ى النَّلَ عَ اصٌّ خَ مٌاسْ ةٍقَبَطَ لِّى كُلَعَ قَ ل طْأُو .اذَكَوهَ  ة يَان الثَّ ة قَبَالطَّبِ

ر بن يْهَوزُ، سِيْقَالْ ؤِرُمْا نْم  لِّكُ  اتُقَلَّعَمُ تْرَك ذُ دْوقَ ،ات قَلَّعَمُالْ  ابُحَأصْ مْهُوَ  :ىلَوْأُالْ ةُقَبَالطَّ -

 نِ بْ ةَ فَرَوطَ ،موْ ثُلْ كُ نِو بْ رِمْعَو ،ىشَعْأَ والْ ،بِيْعَةَرَ نِ بْ بِيْد  ولَ ،بْيَان يِّ ة الذُّغَابِوالنَّ، ىمَلْي سُأبِ

 .اددَّشَ نِبْ  ةَرَتَنْوعَ  ،دبْعَالْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 نِ ي بْ د وعَ ،بْرَصِأَالْ نِ بْ د  يْبَ عُ نْم   ل كُ دَ ائ صَقَ رَكَذَ دْوقَ ،ات رَهَمْ جَمُالْ ابُحَ: أصْةُيَان الثَّ ةُقَبَالطَّ -

 .بلَوْر بن تُ م والنَّ ،ريْهَزُ نِ اش بْدَوخ  ،تلْي الصَّبِأَ نِبْ ةَيَّ مَوأُ  ،مٍازِخَ  يْ بِأَ نِبْ رِ شْوبِ ،يْدٍزَ

ش قَرْمُوالْ ،سلَب بن عَيَّ سَمُالْ نَ م  لِّكُ د  ائ صَقَ يْ ف  رَكَذَ دْوقَ ،اتيَق تَنْمُالْ ابُ حَ: أصْالثةُالثَّ قةُبَالطَّ -

ل خِّ نَتَمُوالْ، ةمَّبن الصَّ يْدرَودُ ،درْوَبن الْ ةَ وَرْوعُ ،ستَلَمِّمُوالْ ،بِْيعَةَل بن رَهِلْ هَمُوالْ ،رغَصْاألَ

 .يِّل ذَهُالْ

ك ال ومَ ،ةاحَوَالل بن رَ دُ بْوعَ، تان بن ثابِ سَّحَ مْوهُ ،اتبَهَّذَمُالْ ابُ حَة: أصْعَابِقة الرَّبَالطَّ -

 ئِرِ امْ نُو بْ رُمْوعَ ،تلَ سْأَس بن الْيْ قَ وْوأبُ  ،جالَّحَة بن الْحَيْ حَوأُ ،ميْطَخُ س بن الْيْوقَ  ،نالَجْ بن عَ

 .سيْقَالْ

ى شَعْ وأَ ،ل يَّذَهُب الْيْؤُ ذُ ابَأَ مْ هُنْم   رَكَذَ دْوقَ ،ياث رَمَالْ ابُحَ ة: أصْسَام خَة الْقَبَالطَّ -

 .يَّم  يْم ب التَّيْ ك بن الرَّال ومَ، يْرَةَوَبن نُ مْيَّتَ ومُ ،ائيد الطَّبَيْزُ اوأبَ ،رِيَّيَمْ ح الْ ةَمَقَلْوعَ ،لةاه بَ

بن  غةَابِنَ مْ هُنْم  رَكَذَ دْوقَ ،م يْنَرِضْ خَمُالْ اءُرَعَالشُّ  مُوهُ ،ات بَوْشُمَ الْ ابُ حَة: أصْسَاد السَّ ةُقَبَالطَّ -

والْقَطَّام يُّ، والُْحطَيْئَةُ، والشَّمَّاُخ ْبنُ ضَرَّار، وعَمْرُو بُْن أَحْمََر  ،هَيْرزُ نُ بْ بُ عْ وكَ ،ةدَعْجَ

 الْبَاه ل يُّ، َوتَم يْمُ بْنُ مُقْبِل: 

وَالْأَخْطَُل،  ،اللَبِ نُ بْ رُ يْرِوجَ: الْفَرَزْدَقُ، مْهُنْم  رَ كَذَ دْ وقَ ،اتمَحَلْ مَالْ ابُ حَة: أصْعَابِ السَّ ةُقَبَالطَّ -

 وعُبَيُْد الرَّاع يُّ، وذُو الرِّمَّة ، واْلكُمَيْتُ، والطِّرّمشَّاحُ بْن حَك يْم الطَّائ يُّ.

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A9
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  اْْلَْمَهَرةِ  بُ وْ ي ُ عُ  4.5

 ه  ائ دَت ابْ بَبَسَ رْكُذْيَ لَمْوَ ،ات قَبَ الطَّ نَا م  هَرِيْى غَ لَعَ ةٍقَبَطَ لِّكُ مِدُّقَتَ بَبَسَ يُّش رَقُالْ رِكُذْيَ مْلَ -

 .ات قَلَّعَمُالْبِ

 ه  ذ  وهَ يِّ،ن فَى الْوَتَ سْمُالْ بِسْ حَى بِ رَخْأُالْ ات قَبَالطَّ  نَّأَا ل هَات ذَبِ  مةًائ قَ عةً وْمُجْمَ يُّاث رَمَالْ لَعَجَ -

 .عِوْ ضُوْمَالْ بِسْ حَبِ  تْعَ ض وُ يْ ت الَّ ةُ دَيْح وَالْ ةُقَبَالطَّ

 بَ بَسَ بَيِّنُ يُ  قٍ يْل عْتَ  يَّأَ رْكُذْيَ مْولَ ،عِبْالسَّ ات قَبَي الطَّ ف  ةَ دَوْجُوْمَالْ ةَيَّن فَالْ قَوْرُفُالْ يُّش رَقُالْ رِكُذْيَ مْلَ -

  .د ائ صَقَالْ نَيْبَ  نْازِوَيُ مْولَ  ،ىرَخْى أُلَعَ ةٍدَيْص قَ لِيْض فْتَ

 ابِ تَ كِ الْ  اتُ عَ ب ْ طَ  4.6
 .هــ1311 امَ عَ رَصْم اق بِلَوْبُ ة عَبَ طْمَ يْف  ةٍ رَّمَ لِوَّأَل  بِرَعَ الْ ارِ عَأشْ ة رَهَمْجَ تَابُك  عَبِطُ  -

 م.1967 ةَنَسَ يْرُوْتبَ  ارُر ودَاد صَ ارُا دَهَ تْعَبْطَ  مَّثُ -

 .م 1967 ةَنَسَ يِّ اوِجَبَد الْحمَّ مُ ي  ل عَ  قِيْق حْتَ بِ ة عَبْطَ  مَّثُ -
 ْيدٍ  زَ ِب أَ  ةِ رَ هَ َجَْ  لَ وْ حَ  تْ ارَ دَ  ِتْ الَّ  اتُ اسَ رَ الدِِ  

اسَة  فَن يَّة ، نْيَُة الْقَص يْدَة  ف ْي جَمْهَرَة  أَشْعَارِ الْعَرَبِ ف ي اْلجَاه ل يَّة  واْلإِسْلَاِم ألَبِْي زَيٍْد الْقُرَش يِّ: د رَبِ  -1

 .م2013 امَ تْ عَ نُوق شَ َجام عَُة الْفُيُوْمِ، رِسَالَةُ الدُّكْتُوْرَاه ل عَل ي  َعبْد  الَْوهَّابِ، كُل يَّةُ دَارِ الُْعلُْومِ، 

ُتوْر كْدُّلل  ثٌحْ ، بَيِّش رَقُالْ يْدٍزَ يْبِأَل  بِرَعَالْ ارِعَأشْ ة رَهَمْجَ يْف يَّة  د قْنَ ةٌاءَرَ: ق آنِرْقُالْ ةُغَولُ بِرَعَالْ ةُغَلُ -2

، 19د لَّ جَمُ، الْرِْبيَّة  وَالتَّعْل يْمِالتَّ ة لَّجَ مَبِ رٌ وْشُنْمَ   الْمُوْص ل،ةُ عَام جَ –لِّيَُّة التَّرْبِيَّة  ، كُقْمَان الْحَبَّارِلُ م يْنأَ

 .م2012ة نَ، سَ 4د دَعَالْ
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 م يْنأَُتوْر كْدُّلل  ثٌحْ، بَيِّش رَقُالْ يْدٍزَ يْبِأَل  بِرَعَالْ ارِعَأشْ ة رَهَمْجَ يْف يَّة  د قْنَ ةٌاءَرَ: ق يَّة وِهُ والْ ة غَاللُّ لُدَجَ -3

ة نَ، س13َد دَعَ، الْرِْبيَّة  الْأَسَاس يَّة التَُّكلِّيَة   ة لَّجَ مَبِ رٌ وْشُنْمَ   الْمُوْص ل،ةُعَام جَ  –لِّيَّةُ التَّرِْبيَّة  ، كُ قْمَان الْحَبَّارِلُ

 .م2013

، ح يْمَةرَ ْيَترش  ْلبَاح ثَة  ل  تُوْرَاهكْدُّال ةُالَسَجًا، رِذَ وْمُنَ بِ رَعَالْ ارِ عَأشْ ةُرَهَمْ: جَيِّرِعْالشِّ صِّ النَّيَُّة ل اوُدَتَ -4

 . م 2009ر، ائ زَجَ ة، الْ نَات ر بَض خ اج ل حَالْ  ةُعَام ، جَل يَّةُ الْآدَاب والْعُُلوِْم الْإِنْسَان يَّة كُ

د مَّحَمُ ث اح  بَ لْل  يْرت سْاجِمَ ةُالَسَ، رِن يَّة  ُموَازِنَة فَ ْيل يَّة ل حْتَ ة اسَرَب: د رَالعَ ارِعَأشْ ة رَهَمْ جَ يْف  يْاث رَمَالْ -5

 .م2003، يَّةُد وْعُ ى السُّرَقُالْ مِّ أُ ةُ عَام ، جَيِّرِهْالشَّ يِّل عَ

لِّيَةُ ، كُيِّطِّالشَّ  لَيْمَانَسُ كْتُوْردُّلل  يْرٌغ صَ ثٌحْ ، بَبِرَعَالْ ارِعَ أشْ ة رَهَمْجَل ْيف  أْتَ  نِمَى زَلَعَ دٌيْد جَ ءٌوْضَ -6

 . ُكوِْيت الْ ةُعَام جَ الْآدَابِ،

، ت يْرسْاجِمَ ةُالَسَ، رِة يَّاغ لَبَ ك يْبِيَّة رْتَ ة اسَرَ: د بِرَعَالْ ارِعَأشْ ة رَهَمْجَ يْف  لَِبيِّالطَّ اء شَ نْإِالْ يْبُال سَأَ -7

 . م2007، يِّاوِطَيْ بَى الْدَهُلْبَاح ثَة  ل 
َزةَ بِ  سِ يْ قَ الْ  ءِ رَ امْ  بِِ حُ  ةُ صَّ قِ ) لجُ لْ جُ  ةِ ارَ دَ  ةُ ثَ ادِ حَ  4.7 ِه ُعنَ ي ْ  (بْ َنِة َعمِِ
 تََهيْتُ ى انْتَّحَ يْ، ةً ل لَغْ بَ ك بْتُرَ ،تُحْ بَا أصْمَّلَ، فَ اليلً دٍوْ جُ رُطَمَ ة رَصَبَالْا بِنَابَ: أصَقُدَزْرَفَالْ الَقَ -

ل يْقٌ أَنْ يَّكُوَْن ، وخَ تَنَزَُّهوْنَا يَ وْجُرَ خَ دْقَ مْهُنَّأَ تُنْ نَظَ ، فَنَجْرَخَ دْابٍ قَوَّدَ  ارُا آثَذً، وإِرْبَد م ى الْلَإِ

 د يْرِ،غَالْ بَ نْال  جَ حَرِ ْيهَالَعَ ،الٍ غَ ى بِلَإِ تُيْ ى أتَتَّحَ مْهُارَآثَ تُ عْ بَاتَّابٌ، فَرَامٌ وشَعَ طَ مَعَهُمْ

 ة ارَدَ مَ وْا يَ لَوَ طُّ قَ مِ وْ يَالْكَ رَأَ مْ : لَتُلْقُ، فَاتٌعَق نْتَسْ ٌة مُوَسْ ن  يْرِد غَ ي الْا ف  إذًفَ ،رَيْالسَّ تُعْرَأسْفَ

، لَيْهِنَّإِ تُ لْ بَ قْفأَ. َلُكَ أَسْنَ عْجِرْا !ة  لَغْبَالْ بَ اح  ا صَ: يَيَْنن يْادَنَ فَ تُ فْرَصَانْ مَّ : ثُالَل. قَ جُلْجُ
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 يْ ن ثَ دَّحَ :تُلْ قُ. فَيَوِْم دَارَة  جُْلجُلبِ ثْتَنَا دَّ ا حَا مَلَّإِ اللِ : بِْلنَوقُ ،نَّهِق  وْلُى حُلَإِ اء  مَي الْف  نَدْعَقَفَ

، هُلَ م  عَ ة  نَابْبِ اعًلَوْمُ  انَكَ سِيْقَالْ أَرَامْ نَّ أَ عُمَسْا أَمَظ  ل اف ذٍ حَئ مَوْ اٌم يَ لَ ا غُنَأٌَخ وَيْشَ وَ هُوَ  يْ،دِّجَ

 يَّ حَالْ نَّأَ كَل ، وذَيْرِد غَالْ  مُوْيَ انَى كَتَّ، حَ ْيهَالَإِ لْص يَ مْلَفَ اانًمَا زَهَ بَلَطَ هُنَّ، وأَةُمَاط ا فَهَلَ الُقَيُ

 .لَقَوالثِّ اءَفَسْعَ والْ مَ دَخَالْوَ اءَ سَوا النِّفُلَّ وخَ ،الَجَوا الرِّمُ دَّوقَ ،اوْلُمَتَاحْ

. اءُ سَالنِّ ه بِ تْرَّى مَتَّحَ  ،ضِرْأَالْ نَ م  ةٍ ابَيَغ  يْف   ه م وْقَ  نْعَ فَ لَّخَتَ  ،سِيْقَالْ ؤُرُامْ كَ ل ى ذَأَا رَمَّلَفَ -

 ضُ عْا بَنَّعَ بَهَ وذَ  ،انَلْ سَتَ اغْفَ لْنَازَنَ وْ: لَ نَلْ قُ يْرَ،د  غَالْ نَدْرَ ا وَمَّلَ، فَه مِّعَ نَةُبْ ا يِْهنَّوف  ،اتٌيَتَ ا فَذًوإَ

 . يْرَد  غَالْ نَ لْخَدَ فَ ،نَدْرَّ جَتَ مَّثُزَلْنَ َفنَحَّْينَ ث َيابُِهنَّ، نَ! فَ مْعَ: نَنَّاهُدَإحْ  تْ الَقَ. فَالِلَكَالْ نَ م  دُ جِا نَمَ

ا لَ اللِ: وَالَقَوَ يْهَا،لَ عَ دَعَوقَ ،اهَعَمَ جَ مَّ، ثُنَّهُابَيَث   ذَخَأَ فَ ،الًات خَمُ سِيْقَالْ ؤُرَامْ نَّاهُتَأَال: فَقَ -

، َليْه عََبيِّنُ لَكَ أُفَ ؛هُذُخُأْتَ يْت الَّ يَ ه  نُوْكُ تَفَ ،يَا ه مَكَ جَرُخْى تَتَّ حَ  ،اهَبَ وْثَ نَّ كُنْةً م دَاح وَ يْط عْأُ

 تْجَ رَخَ، فَنَدْرِيُ يْذ الَّ لَزِنْمَالْ نَ وْدُ نَرْصُقْن يَّأَ يْنَش  خَوَ  ،نَّهُنَيْ بَ نَرْامَذَوتَ ،ارُهَالنَّ تَفَعَى ارْتَّحَ

ى تَّ، حَكَل ى ذَلَ عَ نَ عْابَ تَتَ مَّ ا، ثُهَ تْسَ بِى لَتَّحَ ،اهَيْ لَإِ تْشَ مَ، فَةًيَاح  ا نَهَابَيَث   اهَلَ عَضَوَفَ ،نَّاهُدَإحْ

 ،تْ جَ رَخَ، فَيْ جِرُخْتَ وَأَ اللِ ا وَ: لَالَقَ، فَلَهَا ث يَابَهَاإِ حَرَ طْأن يَّ -الل- هُتْدَ اشَنَ، فَه مِّعَ ابْنَةُ  تْيَق بَ

 . اهَتْسَ بِ، فلَةًيَاح  ا نَهَ ابَيَا ث هَلَ عَضَ وَةً، فَبِرَدْةً ومُِبلَقْمُ لَيَْهاإِ رَظَنَفَ

ا؟ هَنْم  نَلْ كُأْتَأَ يْ ت اقَنَ نْ ك لَ تُرْحَنَ  نْإِ: فَالَا. قَ نَتَعْجَ ا وأَنَتَ سْبِا وحَنَتَحْ ضَ: فَنَلْ قُفَ ه يْلَ عَ نَ لْبَ قْأَ مَّثُ -

 اارًا نَوْجُ وأجَّ ابًطَ حَ  الْخَدَمُعَمَ ا وجَهَطَ شَا وكَهَرَ حَنَا وَهَرَقَعَفَ  ،هُفَيْسَ طَ رَتَاخْ! فَمْ عَ: نَنَلْقُ

 لُكُأْيَ وَ لْنَ،كُأْيَ نَّ، وهُرِمُجُي الْف  ه  بِ يْم رْويَ ْبهَا،ايِطَا وأَهَ د بِكَا وَهَ ام نَس  نْ م  عُطَقْيَ لَعَجَ ، فَيْمَةًظ عَ
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 ابِبَ كَالْ كَل ذَ نْم  مِدَخَى الْلَإِ ذُبِ نْويَ ن يِْهنَّ،غْ ويُ ،نَّهُعَ مَ تْانَكَ ،رٍمْخَ ة لَضْفَ نْم  بُّ ش ويَ  ،نَّهُعَمَ

 .اوْعُبَ ى شَتَّحَ

ا نَى: أَرَخْأُالْ ت الَ قَ، وَهُتَسَفْنَطَ لُم حْا أَنَ: أَنَّاهُدَإحْ تْالَ، قَلَ يْح الرَّ ادَرَأَ، وَكَل ى ذَأَا رَمَّلَفَ -

 بِارِى غَلَعَ  هُتْلَمَ حَ، فَائًيْشَ لْم حْ تَ  مْلَ ه مِّعَْبنَةُ إِ تْيَق بَ. وَه ت لَاح رَ اعَتَمَ نَمْ سَّقَتَ. فَهُلَحْرَ لُم حْأَ

 الُ مَيْه  أَلَعَ  تْ عَنَ تَا امْذَإِ ا، فَهَلُبِّقَا ويُهَرِجْحُ  يْ فَ هُسَأْرَ لُخ دْيُ فَ  لَيْهَا،إِ حُ نَجْيَ  انَ ا، وكَهَرِيْع بَ

 ،لُيْاللَّ  هُنَّى جَ تَّحَ كَل ذَكَ الَ ا زَمَ : فَالَ . قَلْزِانْفَ يْرِيْع  بَ تَرْقَعَ سِ يْقَالْ أَرَا امْ: يَلُوْ قُتَا، فَهَجِدَ وْهَ

 :ل َك يَقُْولُذَ يْ ف فَ ،ه ل هْى أَ لَإِ احَ رَ مَّثُ

 ويَْومَ عَقَرْتُ ل ْلعَذَارَي مَط يَّت ـي

 م ْن كُوْرِهَا املَُتحَمَّـلِ  افَيَا َعجَبً

 يَرْتَم يَْن بَِلحْم هَـافَظَلَّ العَذَارَى 

 وشَحْمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ املُفَتَّـلِ 

 ويَْومَ دَخَْلُت اخل دْرَ خ دْرَ عُنَْيـزَةٍ

 فَقَالَتْ لَكَ الوَْيالَتُ إنَّكَ مُرْجِل ي

 اتَقُولُ وقَْد مَالَ الَغبِيْطُ ِبنَا مَعًـ 

 عَقَرْتَ بَع يْرِي َيا امْرأَ القَيِْس فَاْنزِلِ

 فَقُلْتُ لَهَا س يْرِي وأَرْخ ي زِمَاَمـهُ

 والَ تُبْعـ د ْين ي م نْ جَنَاك  املَُعلَّـلِ 
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 .  ف يْ شَرْح كَ الْمُحَبَّبِ إِلَيْكَ م نَ الشُّرُوْحِ ل لْمُعَلَّقَات  الْكَث يْرَة ةًلَام  كَ سِيْقَالْ ؤِ رُامْ ة  قَلَّعَمُ حَ رْشَ :اضًيْأَ أْرَإقْ -

 يْ َواُن اْْلَُذلِيِِْيَ دِ  -5
 اء  رَعَى شُلَعَ  ةٌرَاص ا قَ هَنَّأَة بِقَابِالسَّ وعات  مُجْمَالْ نِ عَ  ل فُ تَ خْتَ  ،ىرَخْأُ رية  عْش  وعة  مُجْمَ  اكَ نَوهُ -

 ". يْوَاَن الْهُذَل يِّْينَ"د  اةَمَّسَمُ الْ يْلٍذَ هُ ن يْ بَ ارِ عَأشْ وعةَمُجْا مَ هَبِ ن يْ عْ، ون28َبِيَّةٍ ِبعَيْن هَارَعَ ة لَيْبِقَ

ْيوَانُ َحسَّانِ د لُهَا وَّأَ ،اء بَرْعَالْ بِرَ عَالْ يْنِ اوِوَدَ  نْ م  ةٍلَمْ ى جُلَ عَ ل م تَشْ مُ  ْوعٌمُجْمَ ذَل يِّيْنَ هُالْ انُوَيْد   وَ وهُ -

 انُوَيْ اخ، ود مَّيوان الشَّ، ود  يْوَاُن لَبِيْدٍ، ود  يْلٍذَ هُ اء رَعَشُ ْينِ اوِوَدَ نْ م  نَ وْاثُلَثَوَّ  دُ اح وَوَ  ،تٍبن ثابِ

د حمَّمُ ال ك ه مَ، ل يِّق ارِبَالْ ةَاقَرَسُ وانُ ، وديْم يْنَة الدَّ نِ ابْ انُوَيْ ، ود ة مَّي الرُّذ  يوانُى، ود  شَعْأَالْ

 اثٍ لَثَ ةَنَسَ هُفُاق وَ هُكُال مَ  هُبَتَ ، وكَيِّكِّمَالْ مَّ ثُ يِّ ن دَمَالْ يِّ ط يْق نْالشَّ يِّزِّكَرْالتَّ يْدام  لَد بن التَّوْمُحْمَ

 .فٍ وألْ تَيْنِ ائَ ومَ يْنَ ع سْ وت 

 ةٍدَى ح لَعَ  ْنهَامِّ لٌّ، كُة يَّبِرَالعَ لِائ بَ قَالْ نَم  ثريٍكَ عارِأشْ عِمْجَبِ اة وَاء والرُّمَلَعُ الْ نَم  دٌدَى عَنَعَ دْوقَ -

، بيلةًقَ ماننيَ ى ثَلَعَ زِيْدُ ا يَمَ  رَعَشَ  يْذ الَّ يُّ ان بَيْ و الشَّرِمْعَ وْ أبُ واة الرُّ  ؤالء هَ نْ ، وم 29اص  خَ ابٍتَ يف ك 

 . ْيلَةًبِرين قَشْوع  سٍمْعار خَأشْ عَمَ جَ يْذ الَّ يُّرِكَّالسُّ  يْدٍ ع وأبو سَ

                                                           

ارع: ِبَعْين هَاة  عَرَِبيَّةٍ وهُنَاكَ مَجْمُوعة  ش عْرية  أُخَْرى، تَخْتَل فُ عَنِ الْمَجُْموعات  السَّابِقَة بِأَنَّهَا قَاص رَةٌ عَلَى شُعَرَاء  قَِبيْلَ - 28

 

 ی  اک ا یاور ش

 یہ رعب ےلیبقای   یسک ہی ہکنویک ،ےہ، وج ےلھچپ ومجموعں ےس فلتخم ےہومجمہع اور 

 

ارعوں ی

 

 And there is another۔) دحمود ےہ ےک ش

group of poetry, which differs from the previous collections in that it is limited to the poets 

of an Arab tribe.) 

 ںویدعتمد ااکسرلز اور راو :ح دَةٍ يف ك تَابٍ خَاص  وقَدْ َعنَى َعدَدٌ م نَ اْلعُلَمَاء والرُّوَاة  بِجَْمعِ أشْعارِ كَثريٍ م نَ الْقَبَائ لِ العَرَِبيَّة ، كُلٌّ مِّنْهَا عَلَى - 29

ر ا ، ان ںیمعمج ںیک ںیمظن ےن تہب اسرے رعب ابقلئ یک
م
 A number of scholars and). عمج ایک اتکب ںیم وصخیص ی  اےن  ی  ےس ہ

narrators collected the poems of many Arab tribes, each of them separately in a special 

book..) 

https://adabworld.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a4-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b2%d9%86%d9%8a/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1293_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1293_%D9%87%D9%80
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 مُّضُيَ يْذ " الَّْيوَانِ الْهُذَل يِّيْنَى "د وَس   يْرَة ث كَالْ ات وعَ مُجْمَالْ ه ذ هَ لِّكُ  نْم  ف سَأَالْ عَإلينا مَ لْص يَ مْولَ -

، يْشٍرَ قُ نْ م  ة ابَرَقَالْ ةُ ديدَشَ يَّة رِضَ مُ ة  يَّبِرَعَ ة  لَيْ بِقَ يْل  ذَ ، وهُيْلٍذَهُ  ن يْ بَ راء  عَشُ نْ م  ثريٍ كَ ارَعَأشْ

ضًا يْأَوَ ،اهَائ رَعَشُ ة  رَثْكَبِ ةُ لَيْبِقَالْ  ه  ذ هَ تْ رَهَتَ، واشْف ائ الطَّ وَ ةَكَّمَ  نْ بًا م رِيْ قَ نُ كُسْ تَ تْ انَوكَ

 جُّ تَحْيُ يْت الَّ بِرَعَالْ  لِائ بَى قَدَحْإِ اءُمَلَعُا الْدَّهَى عَتَّ، حَ بِائ  وَالشَّ نَم   غَت هَالُ ة امَلَ سَا وَهَت احَصَفَبِ

ى لَإِ اةَوَالرُّ عَفَدَ يْذ الَّ وَهُ  ،ة احَصَفَوالْ رِعْي الشِّف  ة لَيْ بِقَالْ ه ذ هَ اقَ رَإعْ لَّعَلَ ة، وَغَي اللُّا ف هَ ام لَكَبِ

 ا.هَح رْا وشَهَظ فْا وح هَ ارِعَأشْ عِمْجَبِ  اية نَع الْ

 التَّوِضيح واْلالصة  -6
 كالتايل:   (،1الشِّعْرِيَّة  )املُخْتَارَات  تَدُورُ املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وه يَ الَوحْدَةُ السَّابعة حول 

ف ْيهَا الْخَصَائ ُص الشِّْعرِيَّةُ النَّق يَُّة الْوَاض حَُة ف يْ زََمنِ  تْزَرَبَ ة  ليَّاه جَ دُائ صَقَ يَ ه   اتُقَلَّعَمُالْ -
هَا الْجَاه ل يَّة ، وَلَمْ يَص ْل أَيُّ ش عْرٍ عَرَبِي  ل مُسْتَوَى ت ْلكَ الْمُعَلَّقَات  م نْ غَزَلٍ وَح مَاسٍ وََفخْرٍ، وأَنَّ

ا هَن وْكَل: بل ل يْق ، وكوْلُمُن الْائ زَيف خَ تُعلَّقُ تْانَادة اليت كَجَتَسْمُائد الْصَن القَها م نَّأَذلك ل ت بِيَمِّسُ
 حُ اجِاق، والرَّنَيف األعْ لَّقُ اط اليت تُعَ مَأسْالْوقيل: ألهنا كَ ،هاال مَجَ هان ل ذْ يف األَعَلَّقَ بأن تُ يرةًد جَ
ت يَ مِّد اليت تُعلَّق باألعناق، وقد سُوْ قُوط، أي العُالسُّمُا بِ هَهِيْ بِشْتَ ات ل قَلَّعَ مُالْت بِيَ مِّها سُم أنَّوْيَالْ

ع يْهَا ام جَ نْم  يْرٌث كَ قَفَاتَّ د وقَ، اهَ ت اسَفَنَب ل  هَاء الذَّمَ بِ بَتَكْتُ نْأَ  ديرةًها جَات ألنَّبَذهَّمُالْأيضًا بِ
 ت يْ الَّ بِْيئَة  الْبَدِْويَّة والْ  الْجَاه ل يِّ رِ صْعَالْ حِ وْرُ نْ عَيَْر مَُعبِّرٍ خَ دُّعَ تُ ،وَّلةٍطَمُ دَائ صَقَ بْعِى سَ لَعَ
أَمَّا أَصْحَابُ الْمُعَلَّقَات  فَهُمْ َعشَرٌَة وَّرَهَا شُعَرَاءُ ت لْكَ الْمَُعلَّقَات  خَيْرَ تَصْوِيْرٍ ف يْ قَصَائ د ه مْ. صَ

رَةُ ْبُن شَدَّاد الْعََبس يُّ، تَنْعَ يِْس الْك نْد يُّ، وقَالْ ؤُرَامْم نْ أَفْصَِح ل سَانَات  الْعَرَبِ ف ي الْجَاه ل يَّة : 
، يُّرِام عَ الْ ةَعَيْ بِرَ نُبْ دُ يْبِلَ ، ويْبِلَ غْالتَّ مٍ وْ ثُلْكُ نُ و بْرُمْعَ، والنابغة الذيبانيل زَّة، وح  نُبْ ثُارِاحلَو
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 د  وقََبيُْد بُْن الْأَبْرَصِ. عُبُْن اْلعَبْد ، ورَفَةُ طَبِيْ ُسلْمَى، وأَ نُ بْ ْيره زُبِكْريُّ، وس الْيْى قَ شَعْ األَو
 اة وَرُ نْ ى م لَوْأُالْ ات قَبْي الطَّ ف  مْهُ وْ عُضَووَ ،راءعَالشُّ اء لَؤُهَ َيادَة  ى رِلَ عَ رِ عْالشِّ اد  قَّنُ لَبُ أغْ  فَقَاتَّ

، يْدٍ رَدُ نُوابْ يُّان تَ سْجِالسَّ  مٍات حَ وْأبُا اهَوَ، ورَيُّع مَصْأَا الْهَعَنَصَيُْن الْمُعَلَّقَات  اوِوَدَ و، رِعْالشِّ
أو  ،هـ155 )ت:" ةَيَوِا اد الرَّمَّ "حَ نَّ ى أَرَيَ مْهُضُعْ. وبَ ل ي  الْقَال ْي إِلَى الْأَنْدَلُسِعَ وْ أبُ  لَهَاقَونَ

 ارِ يَت  اخْ ةَ ادَعَ أنَّ  لْمُرَجَّحُوا.  الْمُتَاحَة  لَدَيْه رِ عْالشِّ ات عَ وْمُجْمَ نْا م هَ عَمَجَ نْمَ  لُ وَّأَ وَ هُ (،هـ158
 لَىإِ عُجِرْ، تَتَُكوْنَ بِمَثَابَة  النَّمَاذ ِج الشِّعْرِيَّة ، ل بِيْرِ الْمُتَاحِكَالْ يِّرِعْالشِّ  د يْص الرَّ نَ م  د ائ صَقَالْ ضِعْبَ
 .ة يَ اوِالرَّ ادٍ مَّحَ نِمَزَ نْ م  مَ دَأقْ نٍمَزَ

ل لْمُفَضَّلِ الضَّبِّيْ، أوَّلُ َمجموعٍة شعريٍة وَصََلْت إلينا ِممَّا صُنَِّف ف ي الْقَرْنِ الِْهجْرِيِّ  اتليَّضَّفَمُالْ -
يف  جموعةٍمَ  مُ دَأقْ يَ، وه  قصيدةً 130 مُّضُ، تَعظيمة  عرية  ش  جموعة مَ وَ وهُالثَّاني، 

لي من الشعر اجلاه  ختاراتٍمُ ضمُّ لَ كتابٍ يَليات" أوَّفضَّمُلْرُ "ابَتَ يُعْ، ور العربيعْالشِّ ارِيَاخت 
عر ا يف الشِّ مَ  عَوَت أرْانَكَ لةًصائد كام قَ مُّضُا يَمَها، كَبِ وقٍثُوْايات مَوَرِبِ م واإلسالميِّرَضْخَمُلْوا
وَ حْ ليات نَ الْمُفَضَّيات أبْ  عُوْ مُجْل، ومَفضَّمُالْ نِرابي عَ األعْ نِابْ واية رِبِي ، وه ائدَصَقَ نْ بي م رَالعَ

 . يْتٍبَ  2700
ل ْلأَصْمَع يِّ، وهي ُتعْتَبَرُ يف نَظَرِ الباح ثني خَيَْر مُتَمِّمٍ ل مَجموعة الْمُفضَّل م ن حيُث  اتعيَّمَاألصْ -

م رَضْخَمُ والْ يِّل اه  جَالْ  رِعْالشِّ نَم   اتٍارَتَخْ مُ مُّضُيَتَصويرِ وَاق عِ الشِّعْرِ العَرَبي القديم، وهو 
 وس تِّْيَن شَاع رًا، دٍ اح وَل  بَيْتًا1163 يْ ف  ةً يدَص قَ يْنَع  بْوسَ نََتيْنِ اثْ  مُّضُيَ ابُ تَك والْ .اميِّ لَواإلسْ

 اتُ يَّع مَصْأَالَْتبَرُ تُعْ، ول ذَا يِّل اه جَالْ رِعْالشِّ ام بِمَت اهْالْبِ ات ليَّضَّفَ مُالْ جِهْى نَلَعَ يُّع مَصْأَالْ ارَسَ
 الدُّكْتُوْرُ السَّيُِّد مُعَظَّم رَشَا، ونَهَلَ ةًمَمِّتَمُ  دُّعَوتُ  ،ات ليَّضَّفَمُالْ دَ عْبَ ةَ انيَّالثَّ ريةَعْالشِّ ةَوعَمُجْمَالْ

 مُّ ضُتَ ييِّيْنَ ارِيَت  خْا الْ ابِتَ ك  نْم   ةًعَطْ م قَ 1938 ةَنَسَ د  نْهِالْ يف  حُسَيْن
لِّفَْت الْعَد يْدُ م نَ الْكُُتبِ َحوْلَ هَذَا ا أُمَكَُبوْعَتَْيهِمَا، طْمَ  يْف  تْسَ يْ، لَةًيَّع مَوأصْ ةًيَّل ضَّفَمُ دَائ صَقَ

 الْك تَابِ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 تَيِ عَوْ مُجْمَل  اء مَلَعُ الْ رِظَنَ يْف  مٍمِّتَ مُ  يْرَخَ دُّعَتُ  وعةُمُجْ، مَل أَبِيْ زَيْدٍ الْقُرَش يِّ برَعَالْ ارِعَأشْ ةُرَهَمْجَ -
ام، لَإسْالْ رِدْوصَ ة يَّل اه  جَالْ رِعْش  نْم  ةًلَام كَوَ ةً دَيِّجَ جَ اذ منَ َمُّضُا تَمَ هُلُثْ م  يَهِ، فَيِّع مَصْأَالْوَ لِضَّفَمُالْ
 تْ فَنِّصُ ت يْ الَّ  ات عَوْ مُجْمَي الْا ف هَيْ لَعَ رُثَعْ ا يُلَت ْي الَّ  يْرَة هِ الشَّ د ائ صَقَالْ نَ دًا م دَ ا عَهَيْف   ا أنَّمَكَ
 .بْلَهَاقَ

ةٌ يْوَانُ الْهُذَل يِّيْنَ، وهُنَاكَ مَجُْموعة  ش عْرية  أُخْرَى، تَْختَل فُ عَنِ اْلمَجْمُوعات  السَّابِقَة بِأَنَّهَا قَاص رَد  -
 انَ عَلَى شُعَرَاء  قَِبيْلَة  عَرَبِيَّةٍ بَِعيْن هَا، ونَْعن يْ بَِها مَجُْموعةَ أشْعَارِ بَن يْ هُذَيْلٍ الُْمسَمَّاةَ "د يْوَ

 الْهُذَل يِّيْنَ". 
ْيوَانُ َحسَّانِ د لُهَا وَّأَ ،اء بَرْعَالْ بِرَ عَالْ يْنِ اوِوَدَ  نْ م  ةٍلَمْ ى جُلَ عَ ل م تَشْ مُ  ْوعٌمُجْمَ ذَل يِّيْنَ هُالْ انُوَيْد   وَ وهُ -

 انُوَيْ اخ، ود مَّيوان الشَّ، ود  يْوَاُن لَبِيْدٍ، ود  يْلٍذَ هُ اء رَعَشُ ْينِ اوِوَدَ نْ م  نَ وْاثُلَثَوَّ  دُ اح وَوَ  ،تٍبن ثابِ
 . يِّق ارِبَالْ ةَاقَرَسُ وانُ، وديْ م ْينَة الدَّ نِ ابْ انُوَيْ، ود  ة مَّي الرُّذ  يوانُى، ود  شَعْأَالْ

 دريباتشة والتَّ ناقَ مُ الْ  -7
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِك َتابَ الْمُعَلَّقَات  والتَّعْرِْيفَ بِأَصَْحابِ الْمُعَلَّقَات  وشُرُوْحِ الْمَُعلَّقَات .   -1

 الْمَُفضَّل يَّات ، والتَّعْرِْيفَ بِالْمُؤَلِّف  الُْمفَضَّل.قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبك تَابِ  -2

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِك َتابِ الَْأصْمَع يَّات ، والتَّعِْريَْف بِالْمُؤَلِّف  الْأَصْمَع يِّ. -3

 أَبِيْ زَيٍْد الْقُرَش يِّ.  قَدِّمِ التَّعِْريَْف بِك تَاِب جَمْهَرَة  أَشْعَارِ الْعَرَبِ، والتَّعْرِيَْف بِالْمُؤَلِّف   -4

 قَدِّمِ التَّعِْريَْف بِد ْيوَانِ الْهُذَل يِّيْنَ.  -5
  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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 املصادر واملراجع -8
 ُد حمَّ مُ قُيْق حْ، تَ يُّوط يُن السُّمَحْالرَّ  دُ بْعَ ْينِالدِّ الُ لَجَ : وِيِّيْنَ والنُّحَاة غَ اللُّ ات  قَبَطَ يْ ف  اة  عَوُالْ  ةُيَغْب

 .اننَبْ لَا، دَيْص ، يَّةُرِصْعَ الْ ةُ بَتَكْمَم، الْيْاه رَبْل إِضْفَو الْأبُ
 ُرصْم   ةُضَهْي، نَاوِجَد البَحمَّمُ يّل عَة: رَهَمْجَالْ ابِتَك  قِ يْق حْتَ ةُمَدِّقَم. 
 َم. 1999، مِلَ قَالْ ارُدَب، رَعَالْ ارِعَأشْ ةُرَهَمْج 
  : مُحَمَّد بُْن يَعْقُوْب الْف يْرُوْزآبَاد يُّ، تَحْق يْقُ ُمحَمَّد الْبُلْغَةُ ف ْي تَرَاجِِم أَئ مَّة  النَّحِْو واللُّغَة

 هـ.1407، الُْكوِْيت، 1الْم صْرِيُّ، جَمْع يَّةُ إِْحيَاء  التُّرَاث  الْإِسْلَام يِّ، ط
 ِيُّ، تَحْق يْقُ إِبْرَاه يْم نُزْهَةُ الْأَل بَّاء  ف ْي طَبَقَات  الُْأدَبَاء: أُبُو اْلبَرَكَات ، كَمَالُ الدِّيْنِ الْأَنَْبار

 م. 1985، 3السَّامَرَائ يُّ، مَكْتَبَُة الْمَنَارِ، الزَّرْقَاءُ، الْأُرْدُن، ط
 م.1991، 1ف يْ تَارِيِْخ الْأَدَِب الْجَاه ل يِّ: َعل يْ الْجُنْد يُّ، دَارُ التُّرَاث ، ط 
 لدِّْين ُمحَمَّد ْبن َأحْمَد بن عُثْمَان الذَّهِْبيُّ، ْْد  الل شَمْسُ ا س يَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء : اَبُو َعب

 م.1988
  ،م.1978الْعَصْرُ الْجَاه ل يُّ: شَوْق ي ضَْيف، دَارُ الْمَعَارِف ، م صْر 
 َعَارِف ، تَارْيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَرُوَكلْمَان، تَْرجَمَةُ الدُّكْتُوْر َعبْدُ الَْحل يْمِ النَّجَّار، دَارُ الْم

 م.1962م صْر، 
 َاِر الْمَدْخَلُ إِلَى مَصَاد رِ اللُّغَة  الْعَرَِبيَّة : األُسْتَاذُ الدُّكْتُوْر سَع يْد َحسَن ُبح يْرِيّ، ُمؤَسَّسَةُ الْمُْخت

 م. 2008، 2ل لنَّشْرِ والتَّوْزِيْعِ، الْقَاه رَةُ، ط
 ِالدُّكْتُوْر إِم يل بَد يْع يَعْقُوْب والدُّكْتُوْر م ْيشَال عَاص ي، دَارُ الْمُعْجَمُ الْمُفَصَّلُ ف ي اللُّغَة  وَالَْأَدب :

 م.1987، 1الْع لْمِ ل لَْملَاِييْنِ، َبيْرُوْت، ط
 ْمُحَمَّد التُّوْنْجِيْ، دَارُ اْلكُتُِب الْع لْم يَّة، بَيْرُوت، لَبْنَان،  رالْمُعْجَمُ الْمُفَصَّل ف يْ الَْأدَبِ، الدُّكْتُو

 م.1999، 2ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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  ،م.1978الْفَهْرِسْتُ: ابْنُ النَّد يْم، تَحْق يْق مُصْطَفَى الْسُِّويْق يُّ، دَارُ الْمَعْرِفَة ، بَيْرُوت 
 م. 1974، 2تَارِيْخُ آدَابِ الْعَرَبِ: مُْصطَفَى صَاد ق الرَّاف ع يُّ، دَارُ الْك تَابِ اْلعَرَبِيِّ، ط 
  :ِّعُمَر الدَّقَّاق، دَارُ الشُّرُوْق  اْلعَرَبِيّ، َبْيرُوت، لَبْنَان. مَصَاد رُ التُّرَاث  الْعَرَبِي 
  َحْث  الْع لْم يِّ، الْمَصَاد رُ الْأَدَبِيَّةُ واللَُّغوِيَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل َعبْدُ الْمَال ك ، وِزَارَةُ الْتَّْعل يْمِ الْعَال ْي والْب

 يْرِ، الْبِيْضُ، اْلجَزَائ ر.الْمَرْكَزُ الْجَام عَت يُّ، نُوُْر الْبَش  
 .تَارِيْخُ الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن الزَّيَّات، دَاُر الْمَعْرِفَة ، بَيْرُوت، لَبْنَان 
 .ِّإِرْشَادُ الْأَرِيِْب إِلَى َمعْرِفَة  الْأَد ْيبِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، دَارُ الْغَْربِ الْإِسْلَام ي 
  ْيَانِ وأَنَْباءُ أَبْنَاء  الزََّمان: ابْنُ خَلَِّكان، أَبُو الْعَبَّاِس َأحْمَد بْن مُحَمَّد بن إِبْرَاه يْم بن وَفَيَاتُ الْأَع

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَارُ الْكُُتبِ اْلع لْم يَّة ، َبيْرُوت، لَبْنَان. 
 15، دَارُ اْلع لْمِ ل لَْملَاِييْنِ، طمَنَاه ُج التَّاْل ْيف  ع نَْد العُلَمَاء  الَْعرَبِ: مُصْطَفَى الشَّْكعَة ،

 م. 2004
 م. 1999، 8د رَاسَة  ف يْ مَصَاد ِر الْأَدَب: الطَّاه ر أَحْمَد مَكِّْي، دَارُ الْف كْرِ الْعَرَبِيّ، ط 
 ْحَة بْنُ ع ْيسَى، السَّنَدُ الَْبيْدَاغُْوجِيْ ل م قْيَاسِ: َمصَاد رُ اللُّغَة  والْاَدَِب والنَّقْد : الدُّكْتُوْرة فَت ي

ق سْمُ اللُّغَة  والْأَدَِب الْعَرَبِيِّ، ُكلِّيَُّة اللُّغَات  والْآدَابِ، جَام عَةُ أَبِْي َبكْرٍ بِلْقَايد، ت لْم سَان، 
 الْجَزَائ ر.

  ،م.2002الْأَعْلَامُ: َخيْرُ الدِّْينِ الزَّرْكَل يُّ، دَارُ الْع لْمِ ل لَْملَاِييْنِ، بَيْرُوت 
 َم.1936مُ الُْأدَبَاء : يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، الْقَاه رَةُ، م صْر، مُعْج 
  ،دَارُ الْكُُتبِ الْع لْم يَّة ، َبيْرُوْت، لَْبَنانضُحَى الْإِسْلَامِ: َأحْمَد أَم يْن. 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 318 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ  

 318 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ  

 319 ََحَاَسُة َأِبْ َتَّام    .1

 319  بِالْم ؤَلِّفِ )أَبِْي تَمَّامٍ( يف  عرِالتَّ 1.1

 320 نَشْأَتُه   1.2

 320 م ؤَلَّفَاتُه  1.3

 321 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )كِتَاب  اْلحَمَاسَةِ( 1.4

 323 ََحَاَسُة اْلُبْحُُتُي ِ   .2

 323  بِالْم ؤَلِّفِ )الْب حْتُرِيُّ(يف  عرِالتَّ 2.1

 325 آثَار ه  2.2

 325 شِعْر ه  2.3

 326 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )حَمَاسَةُ اْلب حْتُرِيُّ( 2.4

 327 ََحَاَسُة اْبِن الشََّجِري ِ   .3

 327  بِالْم ؤَلِّفِ )ابِْن الشَّجَِريِّ(يف  عرِالتَّ 3.1

 329 م ؤَلَّفَاتُه  3.2
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 330 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )الْحَمَاسَةُ( 3.3

 331 ُُمَْتارَاُت اْبِن الشََّجِري ِ   .4

 331  بِالْكِتَاِب )م خْتَارَات  اْبنِ الشَّجَرِيِّ(يف  عرِالتَّ 4.1

 332 الت َّْوِضْيح واْْلُالَصةُ   .5

 334 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات  .6

 335 َواْلَمَراِجعُ اْلَمَصاِدُر   .7
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 َحسْبَما يَِليْ: ( 2الْم خْتَارَاتِ الشِّعْرِيَّةِ ) سَنَتَحَدَّث  فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ

 التَّعْرِْيف  ِبحَمَاسَةِ أَبِْي تَمَّاٍم، والتَّعْرِْيف  بِالْم ؤَلِِّف أَبِْي تَمَّامٍ.   -1

 ِبحَمَاسَةِ الْب ْحتُرِيِّ، وَالتَّعْرِْيف  بِالْم ؤَلِِّف الْب ْحتُرِيِّ. التَّعْرِْيف  -2

 التَّعْرِْيف  ِبحَمَاسَةِ ابِْن الشَّجَرِيِّ، والتَّعْرِْيف  بِالْم ؤَلِِّف ابِْن الشَّجَرِيِّ. -3

 التَّعْرِْيف  ِبكِتَابِ م خْتَارَاِت ابْنِ الشَّجَرِيِّ.  -4

 اْلَوْحَدةِ  َأْهَدافُ 

 لطَّالِِب أَنْ: ي مكِن  لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبحَمَاسَةِ أَِبيْ تَمَّامٍ، والتَّعْرِْيفَ ِبالْم ؤَلِِّف أَبِْي تَمَّامٍ.   -1

 وَالتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِّفِ الْب حْتُرِيِّ.يَّْعلَمَ التَّعْرِيَْف بِحَمَاسَِة الْب حْتُرِيِّ،  -2

 يُّدْرِكَ التَّعِْريَْف بِحَمَاسَةِ اْبنِ الشَّجَرِيِّ، والتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِّفِ ابِْن الشَّجَرِيِّ. -3

 يَّدْرِيَ التَّعِْريَْف بِكِتَاِب م ْختَارَاتِ ابْنِ الشَّجَرِيِّ.  -4
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 اتاسَ مَ الَ 
 ا:هَنِوْكَبِ 1ابقةِوعات السَّ م  جْمَلْن اعَ تلف خْ تَ ةِ عريَّالشِّ وعاتِم  جْمَن الْمِ ثانيةُ ةٌئَاك فِنَوه  -

بيات قطوعات واألمَالْبِ  يْ نِعْا تَ مَ رَثَكْأَ يْ نِعْ ا تَمَنَّ، وإةًامَّ تَ  ةَ ختارَم الْ صائدَقَالْ ت  ب  ثْا تَ لَ -1

 الت.طوَّم لْتارها من اخْليلة تَ القَ

 .ورةِه شْ مَلْا عريةِي الشِّانِعَمَالْ بَ سَحَ  بَةٌ وَّبَا م هَنِوْكَوبِ -2

 امأِب َتَّ  اسةُ َحَ  -1
 .(هــ231)ت: اممَّي تَلكبري أبِار اعِماسة" للشَّحَ"الْ ة كتاب ئَذه الفِهَ موعاتِجْمَ  رِهَن أشْمِ -
 التعريف ابملؤلِ ف )أِب َتَّام( 1.1
 د ، أحَديب ر، األَ ي، الشاعِائث الطَّارِحَوس بن الْ بيب بن أَو حَم( ه  845 -هـ231و متَّام )أب  -

م صِعتَم  لْا ه مَدَقْتَ، واسْرَصْى مِلَإِ لَ حَورَ ،ا(يَّرِوْس ان بِ رَوْى ح رَقُ نْم )مِ يف جاسِ لِدَيان، و اء البَرَمَأُ

 هِيْم، فِ لَ كَ الْ وَلْ يحًا، حِصِلًا، فَيْوِطَ  رَمَن أسْا، وكَهِتِقْاء وَرَعَى ش لَ ه عَدَّمَوقَ ،ه ازَأجَ، فَغدادَإىل بَ

 ع.يْقاطِمَلْد واصائِقَالْ رَيْب غَرَ العَ زِيْاجِرَأَ نْ ة مِزَوْج  رْف أُلْر أَشَ عَ أربعةَ  ظُفَحْ، يَيْرَةٌسِيَ  ةٌمَتَمْتَ

 ،توْالصَّ ن سَحَ  ه لَ ،ةًيَاوِب رَحِطَصْيَ توْالصَّ شَّأجَ انَكَ ه أنَّ: "يلوْ لصُّلِ اممَّي تَبِأَ بارِويف أخْ -

ضيل فْي التَّفِ فَلِ تُ، واخْزالةٌوجَ ةٌوَّقُ هِي شعرِفِ". واءرَمَاء واألُفَلَخُالْ يِبني يدَ ه رَعْشِ د  شِنْي فَ

 . يِّرِتُحْ ب والْ يْ بِّنَتَ لْم وبني ا ه نَيْبَ

                                                           

کا ومجموعں یک یرعش :سَّابقةِوه نَاك فِئَةٌ ثانيُة مِن اْلمَجْم وعاتِ الشِّعريَِّة تَخْتلف  عَن الْمَجْم وعات ال - 1 ں ےہ وج ےلھچپ ومجموع مسق یدورس ی 

 There is a second class of poetic collections that differ from the previous) ےس فلتخم ےہ۔

collections..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 هُ أتُ شْ نَ  1.2
ة من فَرِعْمَلْبيل اي سِفِ حلَ تَارْ ،اءمَلْي اقِسْان يَ كَفَ ،رَصْر إىل مِافَسَ ،اممَّو تَأب  عَ رَعْرَ ا تَمَدَنْعِ -

 يْنَ،الدارسِبِ ةٍظَّتَ كْالعلم م  قاتِلَحيث حَ ،طاطسْالفُ مسجد على دَوتردَّ ،2صرَ مِ ام إىلالشَّ

ع امِجَبِ  يْنِالدِّ  ومِلُ وع  بواألدَ هقْوالفِ حووالنَّ غةالل   وس يفر ن الدُّوْ قُلْالذين ي  وخِ ي ون إىل الشُّع  مِستَيَ

 ،د الشعراءَلِّقَار ي وصَ ،هولتِفُطُ ذُ نْم  الشعرَ ظَفِراء. حَعَماء والشُّلَب الع  ن أدَمِ يْقِتَسْويَ  ،ورٍمْعَ

 اوعً ب طْ مَ ارًح شاعِبَفأصْ ،3رةٍ نادِ ةٍقريَّبْعَفيه بِ د فرَّوتَ ،الْمَجَالِ يف هذا  دعَ ى أبْتَّحَ

 . ريبةٌغَ عانٍومَ ،ةٌجائبيَّعً خراجاتٌله استِ ،لْمَعَْنىا قيقَدَ ،ةنَطْالفِ لطيفَ 

 هفاتُ ؤلَّ م   1.3
ل طَخْرير واألَجَ ض قائِل، ونَبائِ عار القَار أشْختَ ، وم ماسةحَالْ  ان وَيْدِ راء، وعَالشُّ لُ وْح فُ ها: نْمِ -

 .هِرِعْشِ يوان دِو

  

                                                           

ب اوب امت: مِصرَحلَ فِي سِبيل اْلمَعْرِفَة من الشَّام إىل ِعنْدَمَا َترَعْرَعَ أب و تَمَّام، سَافَر إىل مِصْرَ، َفكَان يَسْقِي اْلمَاء، ارْتَ - 2
ب

 ک مج

 

 ،ے وہےئبب

ام راہ اھت، اس ےن  الپ ، اور وہ پ اینوت اس ےن رصم اک رفس ایک

 

 ملع یکش

ک

 When Abu Tammam grew up, he).  ایکرفسںیم راہ  ےس رصم ی

traveled to Egypt, and he was providing the water. He traveled on the path of knowledge 

from Seria to Egypt..) 

ارع :حَفِظَ الشعرَ م ْنذُ طُفُولِته، وصَار ي قَلِّد الشعراَء، حَتَّى أْبدعَ يف هذا اْلمَجَالِ، وتَفرَّد فيه بِعَبْقريَّةٍ نادِرةٍ - 3

 

نپچب وک اےنپ  یاس ےن ش

ا رشوع ایک، ےس یہ

 

 ہک اس ےبعش ںیم ںاہی، اک آاغز ایک دیلقت اور رعشاء یک پ اد رکپ

ک

ا  وہ دمعہ اکررکدیگ ی

ک

 ہ رکپ
 
کا ، اور اس ںیمراہاک اظمہ  ےک  ی 

ک
 

ادر ذاہن

 

پ

 He preserved poetry from his infancy, and began to imitate poets, until he .)اھترفنمد  اسھت 

excelled in this field, and was unique in it with a rare genius.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D9%86%D8%A9
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3061
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
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 اسة(مَ الَْ  تابُ اب )كِ تَ لكِ عريف ابِ التَّ  1.4
، (هــ231 )ت: ام متَّ ي َأبِلكبري ااعر ماسة" للشَّحَ"الْ كتاب  ةِ ئَذه الفِهَ وعاتِم جْمَ رِهَمن أشْ -

 د حَ و أَه ن الشعر القديم، فَ مِ ختارةٍم  جموعةٍمَ نيفِصْتَبِ رهِصْعَ  باءِدَأُ ر دَأجْ أبا متَّامٍ لَّولعَ

 ع.نازِم  الَبِ هِتِقَبَراء طَعَش  رة وأمري اقَبَعراء العَالشُّ

ب رَالعَ اثِرَتُبِ مْهِفِرَوقًا، وأعْم ذَهِمِوَ، وأقْأصالةً بيةِرَعراء العَش  ن أكثرِه مِذاتِ وهو يف الوقتِ -

 طارتْ ، ف4َرهْى الدَّ لَاقيًا عَن الشعر بَزًا مِكنْ، وَائعةًرَ نيةً فَ حفةًتُ  ه  كتاب كَاَن ذا ، ولِعريِّالشِّ

ام يف مَّو تَبه فقال: "أب  ْينَ بِجَعْم  لْا ض  عْا بَلَى غَ تَّعليه، حَ  ناء الثَّ  رَ ثُه قدميًا وحديثًا وكَهرتُش 

 ".عرهِيف شِ ه نْمِ  ر عَأشْ هِماستِحَ

 رِ وُّى إىل تطَا أدَّ، مَةًافَّيات كَوَستَ م لْى الَجديد عَ غيري والتَّالتَّ ذورَب  العباسيُّ العصر  لَمَحَ دْقَ -

ر ثَن أَمِان ون معها، وكَلُاعَفَتَديدة، ويَجَالْ ضارةحَالْ ياتِ عطَن م ن مِ وْل  هَنْيَ  الناس   هَجَاتَّ واق، فَاألذْ

قطوعات مَالْعنها بِ عاضَ تَعرية، واسْت الشِّالطوَّم  لْة اعَطالَن م بي عَرَالعَ ارئِالقَ ادَ عَذلك التغيري ابتِ 

 ضمون. مَكل والْه من حيث الشَّقِوْمع ذَ اءم  لَتَالقصرية اليت تَ

باء دَار األُبَكِ عض  ذ بَخَن ذلك أَمِ  ر  صرية، وأكثَقطوعات القَمَالْبِ  ونَمُّ تَهْيَ ار الشعراء وهكذا صَ -

ب سْ وها حَ ب  تَّور، ورَمه ج بات الْغَرَلِ يةًلبِهلم تَ وْ لُحْا يَ ون من هذه القصائد مَمع جْاد يَ قَّوالنُّ

                                                           

کاتکب ا یکس ا ںویاور  :َفنيةً رَائعًة، َوكْنزًا مِن الشعر بَاقيًا عَلَى الدَّهْر ولِذا كَانَ كتاب ه  تُحفةً - 4 ااکہر ازیگن تریح ی 

 

ےک ےئل  ، اور ہشیمہیھت ش

ارع

 

 اہن ےک یش

 
 

 And so his book was a wonderful masterpiece, and a treasure) ارم وہیئگ یھت۔ ےک وطر رپ خ

trove of poetry forever.) 
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 ه عَمَ ا جَمَ ياراتِتِذه االخْ من هَ اه  نَ فْرَا عَمَ  م دَ . وأقْختلفةَم راض الْاألغْ لَ مَشْتَعاني الشعرية لِمَالْ

 . ةاسَمَحَالْ مِف باسْرِوع  ،رينتأخِّم ن الْعَ رَهَتَواشْ ،اممَّتَ وْأب 

راثي، وباب األدب، مَلْماسة، وباب احَلْ ا اب ي: بَهِ أبوابٍ رةِشَى عَ لَ عَ ه ماستَام حَمَّتَ وْ أب  فَصنَّ -

 يْرِالسَّ  فات، وباب ديح، وباب الصِّمَلْياف واضْجاء، وباب األَسيب، وباب اهلِوباب النَّ 

 ر بَو أكْه  -ماسةحَالْ  أي باب  -لساء. والباب األوالنِّ ةِذمَّ، وباب مَمِلْحِاس، وباب الْعَوالنُّ

 .هِلِامِكَبِ الكتاب  يَمِّس  هِالكتاب، وبِ أبوابِ

ذلك  دَ عْون بَفًنِّصَم ه الْعَبَ اتَّ، ف5َنون الشعريةسب الفُحَ ختارات بِم الْ سيقِ نْتَ  ريقةَطَ امٍمَّتَ وْ أب  عَبَواتَّ -

ها حِ رْشَى لِدَّصَتَ نْمَ  ام كثرة مَّي تَأبِ اسةِمَحَ ةِرَهْى ش لَضًا عَأيْ ل  ا يد مَّه، ومِجِهْ ا على نَوْار وسَ

د حمَّر م  كْي بَبِ ، وأَديِّر اآلمِشْبِ  نِن بْسَ حَوالْ ،لل العسكريِّي هِبِكأَ باءِدَاء واألُمَلَع الْ  ةِلَّج  نْمِ

 مَدَ ي أحْلِيف القرن اهلجري الرابع، وكأبي عَ نِّيْ مان ابن جِثْح ع تْوأبي الفَيل، وْيى الصَُّيحْبن 

ريزي، وأبي الفضل بْطيب التَّخَلْ عروف بامَحيى بن علي الْوقي، وأبي زكريا يَرزُمَلْحمد ابن م 

س، يف القرن اخلامِ يْهَقِيِّبَلي الْود بن عَع سْن مَ حاسِمَي الْ، وأبِنْتَريِّمَم الشَّلَعْكايل، واألَيْمِالْ

 يف القرن السادس. ْين الْع ْكبَرِيِّسَاء عبد اهلل بن ح  قَوكأبي البَ

                                                           

ب ونفن ےک اطمقب ااختنب وک  یےن رعش ماوب امت :واتَّبَعَ أب وْ تَمَّامٍ طَريقةَ تَنْسيقِ اْلم ختارات بِحَسب الفُنون الشعرية - 5

ک

اکر  ہقیرکےن ےک رطرمن

 Abu Tammam followed the method of coordinating the selections according to .) رپ لمع ایک

the poetic arts.) 
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ا ارسني مَاح والدَّرَّالشُّ ايةِ نَن عِ مِ  يَ قِلَ ،األدب بِ تُن كُكتبة العربية كتابًا مِلْمَي افِ دَ جِتَ لَّ أنْوقَ -

 . ذا الكتاب هَ ه يَقِلَ

ل بَعْودَ  دِ،لِيْالوَ نِابْ لِمِسْم كَ ،لئلُقَ رٌفَإال نَ ثِْينَدَحْم ن الْم مِيْنَه بَ  سَيْلَفَ اسةِمَحَالْ عراء ا ش وأمَّ -

ا مَليني واإلسلميني. كَاهِجَالْ ىامَ دَن قُمِ -ىمَظْة الع يَّبِلَغْ أَالْ م  وه  -نوْاقُة، والبَيَّتاهِ وأبي العَ 

  .وْلِيْنَه  جْمَورين أو الْم  غْمَالْ عراءالشُّن مِ ددٍ عَلِ  ميلةًجَ عارًا كثريةًة أشْماسَحَيف الْ أنَّ

اإلسلم  رِدْعراء اجلاهلية وصَلى ش  ه عَ ياراتُاختِ تْرَص د قَام قَمتَّ أبا َ بأنَّ  رَن نذكُبنا أَ ر دِجْويَ -

ل بَعْ ودَ ،درْار بن ب شَّبَ  :لُثْن مِ يْاسيِّ عبَّ عراءَش لِ وعاتِ قطُمَالْ ضَعْ بَ تْظَ حَلَ  دْ، وقَيِّوِمَوالعصر األُ

  .درَ جْاد عَمَّوحَ ،ياعِزَخُالْ

 يُتُ حْ ة البُ اسَ َحَ  -2
بري ائي الكَ ر الطَّاعِالشَّ ماسةُحَ ،اممَّي تَل أبِائي األوَّماسة الطَّماسات بعد حَ حَالْ  رِهَومن أشْ -

 .(هــ284  )ت:ريُّتُحْ اني الب الثَّ
 ف )الُبْحُُتِي(التعريف ابملؤل ِ  2.1
 رِ هَأشْ د ، أحَائيُّالطَّ يُّوخِن حيى التَّد بن يَبَيْبن ع   لِيْد بادة الوَو ع و أب  ( ه ـه 284 )ت: ريُّتُحْالب  -

 نَ يْذِاثة الَّلَالثَّ  د  حَأَ وَ ، وه 6بهَالذَّ  لُاسِلَسَ  هِرِعْشِلِ  الُقَي  .اسيِر العبَّب يف العصْالشعراء العرَ

                                                           

کدور ےک ا وہ ابعیس: د  أشْهَرِ الشعراء العرَب يف العصْر العبَّاسيِ. ي قَالُ لِشِعِْرهِ سَلَاسِلُ الذَّهَبأحَ - 6 ارع ںیہ ی 

 

ارع یک ن۔ اوہشمر رعب ش

 

 یش

اںی اہک زریجنوسےن یک وک 

ک

 He is one of the most famous Arab poets of the Abbasid era. His )ےہ. اجپ

poetry is called Chains of Gold,.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://xn--__-usdgubah9eta3e4gdbkt1d/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/897
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 اثةِلَالثَّ أيُّ : َلاءِ الْمَعَرِّيِّبي العَأَلِ لَ يْقِ .ريُّتُحْ والب  اممَّو تَوأب  يْبِّنَتَ م الْ ،هِمْرِصْعَ أبناءِ  رَ هَا أشْوْانُكَ

 .يرِتُ حْر الب ما الشاعِنَّوإ ،انكيمَام حَمَّو تَتنيب وأب م ال: الْ؟ فقَر أشعَ

. رِهِغَصِ ذُنْه الشعرية م  بتُهِ وْمَ تْرَهَظَ ،وْرِيَّاس  يف بلَ حَ نرقي مِمال الشَّإىل الشِّ بَجْنْمَ يف لِدَو  -

 بِعَه تَّأن يَّ  ب  جِ ا يَه إىل مَدَشَوأرْ ه  هَي وجَّذِ، الَّاممَّأبي تَ ه علىعرَ شِ ضَ رِعْيَ لِ ،صمْحِ ىإلَ لَقَانتَ

، لوكِّتَم بن الْ زُّ تَعْم والْ ْين تعِسْم والْ رصِتَنْ م الْو لوَكِّتَم الْ: فاءلَخَ اط الْلَيف بِ  ارًان شاعِه. كَعرِيف شِ

 ة ِ اء وقادَرَمَواألُ لَاةِمن الو  ْيرِهِمْاسية وغَ ولة العبَّاء يف الدَّرَزَع و مَ وثيقةٌ اتٌلَ له صِ ا كانتْمَكَ

 . هِى وفاتِتَّ ها حَر وْز يَ وظلَّ ،منبجبِ وثيقةٍ لةٍ على صِ قِيَ . بَالْجَيْشِ

يف  صائد قَ اأيضً ه . ول7َجاءثاء واهلِيف الرِّ ل ه ديح وأقَمَيف الْ هِيْا فِمَ ، أكثر امًخْضَ اف ديوانًلَّخَ -

د صائقَ رِهَأشْ نْ، ومِاعًبارِ ارًوِّصَان م  ل. كَزَف والغَصْة والوَمَكْحِ ار والْذَتِواالعْ  تَابِر والعِخْالفَ

يل، وأبو وْلي، والصُّحامِ م ي الْاضِ: القَنْه ى عَ كَ. حَبِيْعَى والرَّرَسْ كِ ف فيها إيوانَ صِاليت يَ تِلْكَ 

 ه م  ظْة. ونَنَوسبعني سَ سبعَ اشَ. وعَتَُويْهِ النَّحْوِيُّسْرَر بن دَفَعْاهلل بن جَ د د، وعبْراشِ مَيْم ونالْ

 .رْوَةِالذِّ لَىيف أعْ 

   ال: قَ  .يْدِعْر بَ عْالشِّ مري أَ تَ ال: أنْ، وقَهِبِ بَ جِ عْأُ، فَه رَعْشِ اه ائي، وأرَام الطَّمتَّع بأبي َمَتَوقد اجْ -

 . رِرْت  بِقَوْلِهِس فَ

                                                           

کاس ےن ا: خَلَّف ديوانًا ضَخْمًا، أكثر  مَا ِفْيهِ يف الْمَديح وأقَل ه  يف الرِّثاء واهلِجاء - 7  ا د ی 

 

اور مک ونہح دمہیح  دہپ از وھچڑا، سج ںیم انویتہب بب

ارعی ےہ. اور زنط وخاین

 

 He left a huge divan, with most of it in praise and less in lamentation and)ہی ش

satire.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC
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باه ان يف صَ: كَيْلَري. وقِتُحْبادة الب و ع ، أب ه دَحْوَ  جٌ يْسِه، ونَرِهْ دَ ر ا شاعِنَدَشَ: أنْلْم بَرِّد ال اوقَ -

. يسِفْنَ ىإلَ ْيتَعَقال: نَله، فَ صيدةً ام قَمتَّا َد أبَشَ: أنْلَقيْل. وِقَل والبَصَالبَ أصحابَ دح مْيَ

 .ةامَالقَ صريقَ :رَبِيَّةِغة العَالل   يف لِمَةِ الْب حْتُرِيِّكَ عْنَىومَ

 هآاثرُ  2.2
 حَرَشَ دْ. وقَيْر وْتَوبَ رَصْومِ قَشْ مَ ة ودِيَّنِيْ طِنْطُ سْيف القُ ارارًمِ عَ بِطُ  ،كبريٍ عرٍشِ للبحرتي ديوان  -

 مَّاه  عََبَث الْوَلِيْدِ.وسَ ،هذا الديوانَ ادميًي قَرِّعَمَء الَْلاأبو العَ
 هشعرُ  2.3
 دْ ديدة. وقَجَضارة الْ حَن الْة مِيَّ جِارِخَالْ غةِ بْا بالصِّإلَّ رْأثَّتَيَ  مْ، ولَعرهِ زعة يف شِالنَّ يُّوِدَبَ حرتيُّالب  -

 ه عنه التزام  فَرِالالت، وع عاني والدِّمَجديد يف الْالتَّ عَ ا مَالقدمية لفظيًّ  الْمَعَانِين تقليدِ مِ ثَرَأكْ

 نِ سْاللفظ وح  ماليةِجبَه ِعر شِتَمَيَّز  ويَ ،صيلةبية األَقصيدة العرَالْ  جِهْنَ ر وبِعْالشِّ  دِوْ م ع بِ ديد الشَّ

 .الْم بِْدعِهِ يالِوخَ هِافتِطَ ولَ هِكِبْسَ ةِدَّوافيه وشِوقَ  هِورِح ب   ن يف اختيارِسَحَف الْصرُّوالتَّ هِاختيارِ

عر الشِّ  ى أنَّرَب. ويَراء العرَعَش أَطْبَعِ  نْ مِ وَ . وه ق ٍ سليمٍوْوذَ افٍّصَ يالٍ ذا خِ  حرتيُّالب  انَكَ -

 .سيْئ القَرِ امْ فيه مذهب   ه ذهب ، ومَلَمَحٌ

وسيقى ، وعلى م  قٍوْوذَ به يف اقتصادٍ ذُأخ يَ  ديعيٍّ بَ فٍر خْلى زُ عَ قوم  يَفَ  حرتيِّالب  ا فنُّ أمَّ -

 وْب َها َتعْقِيْدٌ،ش اليت ال يَ  راكيبِوالتَّ اظِاأللفَ اختيارِ نِسْ أتي عن ح ، وتَعرهِشِ مجيعَ ر مِغْتُ ،رةٍاحِسَ

 دُّتَ شْللمعنى، تَ  ةًقَافِوَ، م لِهَاس  لْسَها ويف تَ رِناصِي عَفِ فةًؤتلَري م جْبل تَ  ،نةَوْش وال خ   رابةَوال غَ

 . لِيْن  فِيْ مَوْقِعِ اللِّيْنِة وتَ دَّع الشِّوقِيف مَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
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 ي(ُتُ حْ اسة البُ التعريف ابلكتاب )َحَ  2.4
كيف  ف  رِعْق، يَوْالذَّ فِ هَ رْم  رٍ كبريٍاعِشَ عِنْه ص ن أنَّمِ ه قُابِسَ هِاز بِ تَا امْمَبِ ذا الكتاب  هَ تازُمْويَ -

ن مِ أكثرَلِ يلةً مِجَ ختاراتٍ م  يَْن د فََتيْهِ بَ عَ مَه جَأيضًا بأنَّ متازُ يَا مَ ، كَهِمينِعر من ثَالشِّ ثَّ غَ  ز  يِّمَي 

 َتيْنِ ماسَحَبني الْ حٍ واضِ قٍ فارِ نْمِ  مَّ ثَ انَ وإذا كَ .8لمر اإلسْدْلية وصَاهِجَن الْمِ ل ه مْ ج  ،مائةٍ تِّسِ

 ا يف عشرة أبوابٍ نَأيْا رَمَكَ هِ،تاراتِ خْف م  صنَّ  تَمَّامٍ وأب ، فَْنه مَامِّ لٍّكُ أبوابِ  و يف توزيعِا ه مَفإنَّ

ه ضبًا، وذلك ألنَّقتَوسبعني بابًا م  وأربعةٍ ه يف مائةٍختاراتِف م  فقد صنَّ  حْتُرِيُّا الب ، أمَّكبريةٍ

ه كتابِ ر يف تبويبِ ظُنْا يَو لَه ، فَئيسيةِعر الرَّالشِّ بأغراضِ  نَىا عَمَّ مِ أكثرَ زئيةِج عاني الْمَلْابِ نَىعَ

ي اعِرَعرية، وإمنا ي ن الشِّ وْن فُالْ نَا إىل ذلك مِ ومَ اءجَ ثاء واهلِف والرِّصْديح والوَمَماسة والْحَلْإىل ا

ي مَّد سَ، وقَذه األغراضِن هَمِ  لٍّيف كُ ْنهَاعَ عبريَ التَّ عراء الشُّ دَوَّ عَي تَ تِالَّ  فصيليةَالتَّ األفكارَ

دًا بابًا واحِ هِوعتِم جْد يف مَ جِا نَنا لَكنَّام، ولَمَّي تَة أبِضَعارَم بًّا بِماسة" ح  حَ"الْ ه  كتابَ حرتيُّالب 

عاني مَالْ لُصِّفَا تُمَنَّإ هِتابِكِ نْى مِلَوْرون األُشْعة والعِ بْالسَّ األبواب ذلك فَ عْ، ومَمِذا االسْهَبِ

منها  ل  كُ ،شرين بابًاعِ  يف هذا الكتابِ  ا أنَّمَ، كَواحدٍ ام يف بابٍ مَّو تَها أب  لَمَاليت أجْ ماسيةَحَالْ

عاني ن مَ ى مِنًعْي على مَ وِطَنْ منها يَ ل  كُ أبوابٍ عةَبْة، وسَاقَدَاني الصَّ عَن مَ مِعْنًى مَ تَضَمَّن  يَ

 ..الِيْكَوَب....وهكذا دَ يْالشَّ

                                                           

 ےس یھب اس تقیقح ہی: ْسلميَمتازُ أيضًا بأنَّه جَمَعَ َبيْنَ د فَتَْيهِ م ختاراتٍ جَمِيلةً لِأكثرَ مِن سِتِّ مائةٍ، ج ل ه مْ مِن الْجَاهِلية وَصدْر اإل - 8

ےک زامےن ےک االسم یلہ اور دصِر اج ےس رتشیب ، ان ںیم ںیہ وخوصبرت ااختنب اےھٹک ےیک دہپ اھچ وس ےس ز نےک درایموتگں اتممز ےہ ہک اس ےن اےنپ دو 

 It is also distinguished by the fact that it has collected between its two batches beautiful) ۔ںیہ

selections of more than six hundred, most of them from Jahiliyyah and of Islamic eras.) 
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 ريجَ ابن الشَّ  ةُ اسَ َحَ  -3
 د  أحَ، وري"جَالشَّ اسة ابنمَ"حَ  :حرتيام والب  مَّي تَأبِ يْكتابَ دَ عْبَ ماساتِ حَالْ رِ هَأشْ نْومِ -

 س. امِغداد يف القرن اهلجري اخلَباء بَدَي أُ رِوْه شْمَ
  ري(جَ ف )ابن الشَّ التعريف ابملؤل ِ  3.1

-هـ542ري )جَعروف بابن الشَّ مَين الْسَحَة اهلل علي بن حممد الْبَعادات هِ وهو أبو السَّ  -

 نباريُّأَكات الْرَو البَأب  ه  لميذُتِ ه فَصَوَ رب. وال العَالعلم باللغة واألدب وأحْ ةِمَّم(، من أئ1147ِ

، اصيحًباللغة، وكان فَ الْمَعْرِفَةِ تامَّ انَ، وكَلْمِ النَّحْوِيف عِ هِرِهْدَ ووحيدَ هِ،صرِعَ ريدَان فَكَ"ه: بأنَّ

ا نَ أيْرَ نْ ى مَنْحَ جري أَالشَّ  ابن   ريف  ان الشَّكَ": اضًال أيْوقَ ".هامان واإلفْيَالبَ نَ سَ ام، حَلَالكَ  وَ لْحِ

ا ذَ ،جلسهي مَ فِ اورًقُوَ انَم، وكَهِرِهم وأكابِاقِذَّح  نْنا مِدْاهَشَ نْمَ  رَة، وآخِيَّربِالعَ ماءِلَن ع مِ

 ".سٍرْدَ بَأو أدَ ب نفسٍأدَ ن  مَّضَتَا وتَإلَّ مةٍ لِكَه بِسِجلِيف مَ  م  كلَّتَيَ  كاد  ا يَ، لَنٍسَحَ  تٍمْسَ

ن بن سَحَالْ إىل ه ب سَ ي نَتهَنْمزة، يَة اهلل بن علي بن حممد بن حَبَالشريف أبو السعادات، هِ و -

ل امَ ن أعْمِ ةٍ يَرْقَ :"رةجَشَ " إىل بةٌسْ ها نِر أنَّاهِري، والظَّجَبابن الشَّ  عْرَف  ، وي علي بن أبي طالب

 .رةوَّنَم دينة الْالْم

 اه كان نقيبًوالدَ وى أنَّسِ تِهِرَسْن أُ عَ ئًاشي ر كُذْراجم تَالتَّ ا تكاد كتب ، ولَدادَغْبَبَ  يَفِّو وتُ  لِدَو  -

  .خرْكَني بالْ يِّ بِالِللطَّ

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ر م بأمْالقائِ م:ه ين العباسلفاء بَخ  من اددًالشجري عَ ر ابن اصَوقد عَ -

هـ(. 555 :)ت اهلل رِي بأمْفِتَ قْم والْ(، هـ487:ت) ر اهللي بأمْدِقتَم الْو ،(هـ467)ت: اهلل

 .هـ447نة ها سَوْ لُخَالذين دَ  ةقَلجِالسَّ  دِيَانت بِ ذاك كَداد آنَغْلى بَلطة عَالسُّ عروف أنَّمَوالْ

حيى ، يَ لَوِيُّا العَ بَاطَبَطَ  ابن  :ر ه مْهَصره، أشْماء عَلَمن ع  لةٍمْجري عن ج  الشَّ ابن   ذَ وقد أخَ -

 ليحيى بن عَ ، يَ ريزيبْطيب التَّ خَ والْ"، عرار الشِّعيَّ" ب احِهـ(، ص478َ:)ت دحمَّبن م 

براهيم إر بن مَع  ريف  والشَّ"، لياتفضَّ الْم حِرْشَ"و" اسةمَحَح الْ رْشَ" ب  ، صاحِ (هـ502:ت)

 ". رِْح الل مَعِشَ" ب، صاحِ(هـ539:ت) دييْالزَّوي لَالعَ

 ثُرَكَ ، فَوالنحوَ بَ فيها األدَ ئ رِقْ ي  ،عةج م الْ نصور يوم مَلْع امِِبجَا قَةٌلَري حَ جَالشَّ البنِ وكانتْ -

، عبد اهلل بن حوياب النَّشَخِ الْ ابن  :زِهِمْرَأبْ نْون عنه، ومِذُواآلخِ 9ه  تلميذُ

الرمحن بن عبد  ،اريركات األنبَوأبو البَ، "الْم رْجِل"هـ(، صاحب كتاب 567ت:أمحد)

وابن  "،يِّْينَوفِريني والكُ صَلف بني البَخِالْ  اف يف مسائلِصَاإلنْ، صاحب "هـ(577)ت: حممد

يد الدين زَ  ، تاج  نْدِيُّالكِ لْيَمَنو اوأب   هـ(،584ت:غوي )ني النحوي الل سَح ، حممد بن الْ اغبَّالدَّ

 .هـ(613ن )تسَحَ بن الْ

                                                           

ر  :وكانتْ البنِ الشَّجَري حَلَقَةٌ بِجَامِع الْمَنصور يوم  الْج م عة، ي قْرِئ  فيها األدَبَ والنحَو، فَكَثَُر تلميذُه   - 9
ب ج

 

لش

اک ہعمج ےک روز دجسم  یانب ا

کا وصنمر ںیم ا اھتادب اور رگارمئ ڑپاھوہ  ہقلح اھت، سج ںیم ی 

ک

 Ibn Al-Shajari had a circle in the) .ااضہف وہا ، اور اس ےک ہبلط ںیمپ

mosque of Mansour on Friday, in which he used to teach literature and grammar, and his 

students increased.) 
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سن بن علي بن حَ ني بن الْسَح  ر بن الْفَعْجَ يَّةِ رِان من ذُري كَجَالشَّ ابنَ  أنَّ  صادر مَلْا تِرَكَوقد ذَ -

ها، مائِلَر ع  ة وأكابِاميَّمَ ايخ اإلِشَن مَ مِ  عةيْ و الشِّخ رِّؤَم   ه دَّوي، وقد عَلَعَ يٌّنِسَ حَ وَه  أبي طالب، فَ

 ايةَعَاه رِلَّوَتَ ن يَّمَلِ كون يَ ،رفيعٌ يينٌّدِ  بٌصَ نْو مَ، وه دِهِالِوَ نْعَ يابةًنِ كَرْخِالْبِ  البينيالطَّ ابةَقَى نَلَّوَتَ

 .اهَظُفْوحِ مْهِسابِ أنْ فةُرِعْيهم، وإليه مَلَعَ والِ األمْ  يمَ سِقْوتَ هِباعِأتْ نِوْؤ ش 

 هفاتُ ؤلَّ مُ  3.2
 عار غة وأشْلل و واحْا النَّمَيَّة، والسِيَّربِ عَالْ مِ وْلُع  بِ هِ تِفَرِعْمَ قِ م ى ع لَها عَ فَلَّيت خَالَّ ه  فاتُصنَّم  ل  د تَ -

 ايل:التَّكَ لِسائالرَّ عض  وبَ  بٍتُكُ ها ثلثةُنْ إلينا مِى هَتَب، وانْرَالعَ

 َعَله  م ؤَلِّفُه  ة، جَادَّمَالْ زير  غَ ،مجْحَالْ كبري  كتابٌ  وَوه   ،بٍيْ بل رَ هِفاتِنَّصَى م لَأعْ وَايل: وه  مَاألَ  كتاب  -1

 اريخِ اغة والتَّوالبلَ بِواألدَ فِرْوالصَّحو النَّ  سائلِ ن مَمِ ائفةًفيها طَ ضَرَ عَ ،10اسًجلِ عة ومثانني مَ يف أربَ

 .اربَ واألخْ

 سِفْلى نَا عَهَ عَضَب، ووَرَعَ عراءِش جري لِ الشَّ اها ابن قَانتَ ،عريةٌشِ موعةٌجْمَ :ةماسَحَالْ -2

 (.قليلٍ دَ عْعنه بَ ث دَّحَتَنَ)سَ .وغريه ائيألبي متام الطَّ  اليترى، كَ خْماسات األُحَلوب الْسْأُ

ْ ات ارَتَخْم  -3  تْدَرَ، ووَ اهلينيجَ بلَ عراء يف األغْش  رى لِأخْ عريةٌ شِ موعةٌجْمَ :ريجَالشَّ نِاب

 (.قليلٍ دَعْبَ أَيْضًا عنه ث دَّحَتَ نَ)سَ .عراءللشُّ وتراجمٌ فيها كذلك أوصافٌ

                                                           

كتاب  :بل رَيٍْب، وه وَ كتابٌ كبري  الْحَجْم، غَزير  الْمَادَّة، جَعََله  م ؤَلُِّفه  يف أرَبعة ومثانني مَجلِسًاكتاب  األَمَايل: وه وَ أعْلَى م صَنَّفاِتهِ  - 10

کا ہیسب ےس دنلب ےہ، اور  ںیماس یک افینصتت ہبش ےک  یسک ریغب ہی: االمالي  ک ی 

 

  ومادے تہب بب

 

 ےسج اس ےک فنصم ےن وچرایس ،ےہ وایل مجح اور واف

 ,The Book of Amalis: It is the highest of its manuscripts without any doubt) ۔ےہمیسقت ایک  سل ںیماجم

and it is a large volume and abundant material, which its author made in eighty-four 

majlis..) 
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 وعةُم  جْي مَ، وهِ حاةالنُّ  كِ لِمَبِ بقَّلَم الْ ارزَي نِأبِ على ه د وْ د ر  يَ هِفَ ،إلينا َتهَتْ اليت انْ سائلُا الرَّأمَّ -4

حو واللغة، وقد يف النَّ لْمِهِ عِ نْا مِ هَبِ رَ خِذكور، وسَمَى هذا الْلَري عَ جَالشَّ  ا ابن  هَبِ دَّرَ ،رسائل

ائها مَى أسْوَه سِفاتِلَّؤَف عن م رَعْذلك ال ي   راءَا وَومَا. هنْمِ  افًرَطَ "ظائراه والنَّ بَاألشْ"  يف يُّوطِي السُّ لَقَنَ

البن  "عمَالل "على  رَ، وآخَينِّ البن جِ "ملوكيلْمَريف اصْالتَّ"على  ارحًله شَ  أنَّ  رَكِذُ دْ قَها، فَافِوأوصَ

 فيه على انتقاداتٍ دُّ ر ، يَ"صاراالنتِ"اه سَمَّايل، مَلى األَشاب عَ خِادات ابن الْ قَعلى انتِ ادًّ، ورَاضًي أيْنِّجِ

يف  هِمِرْجَ رِ غَعلى صِ و كتابٌوه : "يُّطِفْالقِ  الَقَ". واألمايل" هِ على كتابِ شابخِابن الْ لبَمن قِ  تْرَدَصَ

 ."اإلفادة ةِغايَ

 ة(اسَ مَ )الَ  ابتَ ابلكِ  عريفُ التَّ  3.3
من ستة عشر بابًا ؤَلٌَّف و م ه ، فَيَْن تَيِْنَك الْحَمَاسَتَيْنِطًا بَسَوَ كونَن يَّأَ ه  بِشْي   وهذا الكتاب   -

 يِ تَاسَمَحبَ ِهٌيْبِذلك شَ دَعْبَ ها. والكتاب ام ذاتِمَّأبي تَاسة مَحَ ن أبوابِ مِ دَدٌ عَ يْنَهَابَ ،أساسيًا

بية، ر األدَوْص ف الع لَ ختَإىل م  نْتَم وْنَيَ نِهِمْوْكَوَ هِرائِعَش  دِ دَعَ كثرةِ ث  يْن حَ ام مِمَّوأبي تَ ريِّتُحْالب 

 .ابِقِيْهِسَ يبَصِنَ قُوْفُث يَدَحْم عر الْالشِّ نَمِ  هذا الكتابِ نصيبَ أنَّ يْرَغَ

 عاتٍ طَّقَقصائد وم  موعةَجْجري مَالشَّ  فيها ابن  تَقَىعرية، انْالشِّ ياراتِتِ االخْ بِتُ كُ نْمِ ةُماسَحَالْو -

لية عراء اجلاهِ ام لش تَمَّأبي  ماسةُما حَرى، والسيَّخْات األُماسَلْحَا يف امَ ارِرَى غَلَ عَ وأبياتٍ

ى تَّ، حَى هذا الكتابِلَ عَ ماء لَ ى الع  نَأثْ دْ وقَ. اسيِّوالعبَّ يِّوِمَ األُْيِن رَصْام والعَلَر اإلسْدْوصَ

 ن  سَ، أحِْليْحٌمَ ريبٌ غَ ابٌتَكِ وَالطائي، وه   اممَّ أبي تَ ماسةَحَ ى بهاهَضَ: "انكَلِّخَ  ابن   القَ

 ".يْهِفِ
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 ُُمَْتارَاُت اْبِن الشََّجِري ِ  -4
 .جريابن الشَّ  تاراتِخْم بِ ف رَ عْتُ ،11عريةختارات الشِّلْم ن اى مِرَ خْأُ موعةٌجْري مَجَوالبن الشَّ

 ري(جَ ابن الشَّ  اراتُ تَ ابلكتاب )ُمُْ  ريفُ عْ الت َّ  4.1
أو  ،جريابن الشَّ  تاراتِ خْم بِ ف رَ عْتُ ،عريةختارات الشِّ لْم ن اى مِرَخْأُ موعةٌ جْري مَ جَوالبن الشَّ  -

 نَ وْد  ه  دَحْوَ مِديْعر القَبالشِّ ِنيْعْ يَ يف هذا الكتابِ الْم ؤَلِّف ب، وَرَالعَ رِعْات شِتارَخْم   يوانِدِ

ات يَّعِمَصْواألَليات الْم فَضَّبِ هَبَأشْ ه كتاب  اءَا جَذَ، ولِ الْم قَطَّعَاتِنَوْ ة د امَّائد التَّصَالقَ، وبِالْم حْدَثِ

  ِتيْ ذَكَرْنَاهَا.ة الَّاسَمَحَالْمنه بِ

 اليني إلَّن اجلاهِ مِ  ل ه مْ كُ ،رًار شاعِشَألربعة عَ ن مخسني قصيدةً مِ  قْر ب ا يَمَ   الْم ْختَارَات مُّضُوتَ -

 ا،يْهَ انِعَا أو مَهَوعاتِضُوْمَ بِسْ حَبِ  لقصائد  هذه ا فْ نَّ صَتُ مْ ، ولَ الْح طَيْئَةُ وَ دًا ه واحِ رَمِيًّاضْخَم 

ها أنَّ بَارِتِ ى اعْلَ عَ ترتيبٍ  نَوْد  يَتْ وِا ر مَى، وإنَّرَخْأُات الْاسَمَحَ والْ هِاستِمَيف حَ ر أمْالْ وَا ه مَكَ

ليات ضَّفَم ي الْفِ ر األمْ وَ ا ه مَ، كَيْر يْسَ غَميلة لَجَدمية الْالقَ بِيَّةِرَصائد العَن القَمِ جموعةٌمَ

 ةَضَارَعَم   ِه الْم خْتَارَاتِذِهَبِ ادَد أرَقري جَالشَّ ن يكون ابن أَ دًّان جِ كِمْم الْ نَ ات، ومِعيَّمَواألصْ

 .يِّرِتُحْوالب  تَمَّامي أبِ ةَاارَجَاسة م  مَحَالْاد بِأرَ يْنَمَا، بَ يِّعِمَواألصْالْم فَضَّل 

 . اءِرَعَالشُّ ارِبَأخْ  ضِعْبَ  نْمِ تارات خْم هذه الْمْ تَخُْل ولَ -

                                                           

ر انب ا: والبن الشَّجَري مَجْموعةٌ أُْخرَى مِن اْلم ختارات الشِّعرية - 11
جب

 

لش

ارعی اک ای  اور ومجمہع ےہاک ی

 

Shajri has -Ibn al) ۔ بختنم ش

another group of poetic anthologies..) 
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 لِّكُ زاتِيْها، ومِ واعَيَّنّا أنْبَا فَنَا ه هَرِكْذِا لِنَضْرَبي القديم، عَرَنا العَرِعْشِ اتِعَ وْم جْمَ ر هَه أشْذِهَ -

على   الْحِرْصِ لَّ ا كُنَصْرَحَ دْ، وقَرَتَّبًَة تَْرتِيْبًا زَمَِنيًّام  ْوعِذا النَّهَ  موعاتِ جْمَ  ر  هَمنها، وأشْ عٍوْنَ

هذه  نْ مِ ادة  اإلفَ   َتتََيسَّرَيْ ، كَوٍْع وََنوْعٍنَ يْنَ ى، وبَ رَخْوأُ جموعةٍة بني مَ اسيَّاألسَوْقِ ر بيان الفُ

ا يف نَرِادِصَمَ مُّ أهَ عريةَالشِّ هذه اجملموعاتِ ، ألنَّهَاونِضم ها ومَجاهِب اتِّسْ حَل  بِ كُ ،وعاتجم مَالْ

 .وِْرهِ الْغَابِرَةِص ر العربي يف ع عْة الشِّراسَدِ

 تَّوِضيح واْلالصةال-5
 كالتايل: (، 2الْم خْتَارَاتِ الشِّعِْريَّةِ )تَد ور  املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَة  الثامنة حول 

، وصَاحِب ه  أْجدَر  أُدَباءِ عَصْرهِ بِتَصْنيفِ مَجموعةٍ م ختارةٍ مِن الشعر القديم، امأبي متَّ ماسةُحَ -

أَحَد  الشُّعراء العََباقَرة وأمري  ش عَراء طَبَقَتِهِ بِلَا م نازِع، فصنَّفَ أب وْ تَمَّام حَماستَه  َعلَى عََشرةِ  و

أبوابِ الكتاب، وبِهِ س مِّيَ الكتاب  بِكَاِملِهِ، ه و أكْبَر   -أي باب  الْحَماسة -أبوابٍ، والباب األول

واتَّبَعَ أب وْ تَمَّاٍم طَريقةَ تَْنسيِق الْم ختارات بَِحسب الفُنون الشعرية، فَاتََّبعَه الْم صَنِّفًون َبعْدَ ذلك 

قِيَ مِن ِعنَايةِ وسَار وْا على نَْهجِه، وقَلَّ أنْ َتجِدَ فِي الْمَكتبة العربية كتابًا مِن كُتُِب األدب، لَ

الشُّرَّاح والدَّارسني مَا لَقِيَه  هَذا الكتاب ، وأمَّا ش عراء  الْحَمَاسةِ فَلَيْسَ بَيَْنه م مِن الْم حَْدثِيْنَ إال 

ِمن قُدَامَى الْجَاهِليني واإلسلميني. كَمَا أنَّ يف الْحَماسَة  -نَفَرٌ قَلئلُ، وه م  الْأَْغلَبِيَّة الع ظَْمى

  رًا كثريةً جَميلةً ِلعَدٍد مِن الشُّعراء الْمَغْم ورين أو الَْمجْه وْلِْيَن.أشْعا

، هو من أشْهَرِ الْحَماسات بعد حَماسة أبِي َتمَّام وحَماسةِ الب حْتُريِّ، ويَمْتاُز ريتُحْة الب ماسَحَ -

هَِف الذَّوْق، َيعْرِف  كيف ي مَيِّز  شَاعٍِر كبرٍي م رْ  هَذا الكتاب  بِمَا امَْتاز بِهِ سَابُِقه  مِن أنَّه ص نْع 
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غَثَّ الشِّعر من ثَمينِهِ، كَمَا يَمتازُ أيضًا بأنَّه جَمَعَ بَْينَ د فَتَيِْه م ختاراتٍ جَمِيلةً لِأكثَر مِن سِتِّ 

ْينِ مائةٍ، ج ل ه ْم مِن الْجَاهِلية وَصدْر اإلسْلم. وإذا كَانَ ثَمَّ ِمْن فارِقٍ واضٍِح بني الْحَماسَتَ

فإنَّمَا ه و يف توزيعِ أبواِب كُلٍّ مِّْنه مَا، فَأب و تَمَّامٍ صنَّف م خْتاراِتهِ، كَمَا رَأيْنَا يف عشرة أبواٍب 

كبريةٍ، أمَّا الب حْتُرِيُّ فقد صنَّف م ختاراتِه يف مائةٍ وأربعةٍ وسبعني بابًا م قتَضبًا، وذلك ألنَّه 

مِمَّا عَنَى بأغراِض الشِّعر الرَّئيسيةِ، فَه و لَا يَنْظُر يف تبويِب كتابِه عَنَى بِالْمَعاني الْج زئيةِ أكثرَ 

إىل الْحَماسة والْمَديح والوَصْف والرِّثاء واهلَِجاء ومَا إىل ذلك ِمنَ الْفُن وْن الشِّعرية، وإمنا ي رَاعِي 

 كُلٍّ ِمن هَذه األغراضِ، وقَد سَمَّي األفكارَ التَّفصيليةَ الَّتِي َتعَوَّدَ الشُّعراء  التَّعبرَي عَْنهَا يف

الب حرتيُّ كتابَه  "الْحَماسة" ح بًّا بِم عارَضَة أبِي تَمَّام، ولَكنَّنا لَا نَجِد يف َمجْم وعتِهِ بابًا واحِدًا 

 . بِهَذا االسْمِ

، هو مِنْ أشْهَرِ الْحَماساتِ بَعْدَ كتابَيْ أبِي تَمَّام والب حرتي، وهذا الكتاب  ريجَابن الشَّ ةُماسَحَ -

ي شْبِه  أَن يَّكونَ وَسَطًا بَيَْن تَْيِنكَ الْحَمَاسَتَْينِ، فَه و م ؤَلَّفٌ من ستة عشر بابًا أساسيًا، بَيَْنَها 

َد ذلك شَبِيْهٌ ِحبَمَاسَتَيِ الب حْتُريِّ وأبي عَدَدٌ مِن أبوابِ حََماسة أبي تَمَّام ذاِتها. والكتاب  بَعْ

تَمَّام ِمن َحيْث  كثرةِ عَدَدِ ش عَرائِهِ وَكَوْنِهِمْ يَنْتَم وْنَ إىل م ختََلف الع ص وْر األدَبية، غَيْرَ أنَّ نصيَب 

 ياراتِ تِاالخْ  بِ تُكُ نْمِ ةُماسَحَالْ وهذا الكتابِ ِمنَ الشِّعر الْم ْحدَث يَفُوْقُ نَصِيبَ سَابِقِيْهِ، 

ا يف مَ ارِرَى غَلَعَ  وأبياتٍ عاتٍطَّ قَقصائد وم  موعةَجْجري مَالشَّ  فيها ابن  تَقَىعرية، انْالشِّ

يِْن رَصْام والعَلَر اإلسْدْلية وصَعراء اجلاهِ ام لش تَمَّأبي  ماسةُما حَرى، والسيَّخْات األُماسَلْحَا

 .اسيِّوالعبَّ يِّوِمَاألُ
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اْبِن الشَّجَرِيِّ، َمجْموعةٌ ِمن الْم ختارات الشِّعرية، تُْعرَف  بِم خْتاراِت ابن الشَّجري، م خْتَارَات   -

أو ِديوانِ م خْتارَات شِعْرِ العَرَب، وَالْم ؤَلِّف  يف هذا الكتابِ َيعْنِيْ بالشِّعر القَديِْم وَحْدَه  د ْونَ 

طَّعَاتِ، ولِذَا جَاءَ كتاب ه  أشْبَهَ بِالْم فَضَّليات واألَصْمَعِيَّات الْم حْدَثِ، وبِالقَصَائد التَّامَّة د ْونَ الْم قَ

منه بِاْلحَمَاسَة الَّتِْي ذَكَرْنَاهَا، وتَضُمُّ الْم خَْتارَات  مَا يَقْر ب  ِمن مخسني قصيدًة ألربعة عََشر 

يَْئةُ، ولَمْ تُصَنَّفْ هذه القصائد  شاعِرًا، كُل ه مْ مِن اجلاهِليني إلَّا م خَضْرَمِيًّا واحِدًا ه َو الْح طَ 

بِحَْسبِ مَوْضُوعاتَِها أو مََعانِيْهَا، كَمَا ه وَ الْأمْر  يف حَمَاستِهِ واْلحَمَاسَات الْأُخْرَى، وإنَّمَا ر وَِيتْ 

غَيْر ، كَمَا ه وَ  د وْنَ ترتيبٍ َعلَى اعِْتبَارِ أنَّها َمجموعةٌ مِن القَصائد العَرَِبيَّةِ الَقدمية الْجَميلة َليْسَ 

األمْر  فِي الْم فَضَّليات واألصْمَعيَّات، ومَِن الْم مْكِن جِدًّا أَن يكون ابن  الشَّجَري قد أرَادَ ِبهَذِهِ 

الْم خْتَارَاتِ م عَارَضَةَ الْم فَضَّل واألصْمَعِيِّ، بَْينَمَا أرَاد بِاْلحَمَاسة م جَارَاةَ أبِي تَمَّام والب حْتُرِيِّ، 

 . اءِرَعَالشُّ ارِبَأخْ  ضِعْبَ  نْمِ تارات خْم هذه الْمْ تَخُْل لَو

-  

 دريباتشة والتَّ ناقَ مُ الْ -6
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِحَمَاسَةِ أَِبيْ تَمَّامٍ، والتَّعْرِْيفَ ِبالْم ؤَلِِّف أَبِْي تَمَّامٍ.   -1

 وَالتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِّفِ الْب حْتُرِيِّ.قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبحَمَاسَةِ الْب حْتُرِيِّ،  -2

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِحَمَاسَةِ اْبنِ الشَّجَرِيِّ، والتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِّفِ ابِْن الشَّجَرِيِّ. -3

 قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ م خْتَارَاتِ ابْنِ الشَّجَرِيِّ.  -4
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 املصادر واملراجع-7
 ْةرَاهِي، القَجِانْخَ الْ ةُبَتَكْمَ، ياحِ نَّد الطَّحمَّد م وْم حْمَ ق يْ قِحْ، تَيِّرِجَالشَّ  ن ابْ: يالِمَأَال، 

 م.1992

 ِفِ، تَارْيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَر وكَلْمَان، تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبْد  الْحَلِيْمِ النَّجَّار، دَار  الْمَعَار

 م.1962مِصْر، 

   الْم عْجَم  الْم فَصَّلُ فِي الل غَةِ وَالْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَار 

 م.1987، 1الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، َبيْر وْت، ط

  اْلكُتُبِ الِْعلْمِيَّة، بَيْر وت، لَْبنَان، الْم عْجَم  الْم فَصَّل فِيْ الْأَدَبِ، الدُّكْتُوْ م حَمَّد الت وْنِْجيْ، دَار 

 م.1999، 2ط

  ،م.1978الْفَهْرِسْت : ابْن  النَِّديْم، تَحْقِيْق م صْطَفَى الْسُِّويْقِيُّ، دَار  الْمَعْرِفَةِ، بَيْر وت 

 ،ِّم. 1974، 2ط تَارِيْخ  آدَابِ الْعَرَبِ: م ْصطَفَى صَادِق الرَّافِعِيُّ، دَار  الِْكتَابِ اْلعَرَبِي 

  .مَصَادِر  الت رَاثِ الْعَرَبِيِّ: ع مَر الدَّقَّاق، دَار  الشُّر وْقِ اْلعَرَبِيّ، َبْير وت، لَبْنَان 

  .الْم قَدِّمَةُ: ابْن  َخلْد وْن، دَار  الِْجيْلِ، بَيْر وت 

 لِكِ، وِزَارَة  الْتَّعْلِيْمِ الَْعالِيْ والَْبحِْث الْعِلْمِيِّ، الْمَصَادِر  الْأَدَبِيَّةُ والل غَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبْد  الْمَا

 الْمَرْكَز  الْجَامِعَتِيُّ، نُوْر  الْبَِشيْرِ، الْبِيْض ، اْلجَزَائِر.

  م.1981وت، تَارِيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، الْأَعْص ر  اْلعَبَّاسِيَّةُ: ع مَر فَرُّوخ، دَار  الْعِلِْم لِلْمَلَايِيْن، بَيْر 

 .تَارِيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن الزَّيَّات، دَار  الْمَعْرِفَةِ، بَيْر وت، لَبْنَان 
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 .ِّإِرْشَاد  الْأَرِيِْب إِلَى َمعْرِفَةِ الْأَِدْيبِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، دَار  الْغَْربِ الْإِسْلَامِي 

 ْم بن وَفَيَات  الَْأعْيَاِن وأَنْبَاء  أَبْنَاِء الزََّمان: ابْن  َخلِّكَان، أَب و الَْعبَّاسِ َأحْمَد بْن م حَمَّد بن إِبْرَاهِي

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَار  الْكُُتبِ اْلعِلْمِيَّةِ، َبيْر وت، لَبْنَان. 

 ْم. 2004، 15طَفَى الشَّكْعَة، دَار  الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، طمَنَاهِج  التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الع لَمَاءِ الَْعرَبِ: م ص 

 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّْي، دَار  الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 

 ُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبن  عِْيسَى، قِْسم  السَّنَد  الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْيَاسِ: َمصَادِر  الل غَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الد

 ر.الل غَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ الل غَاتِ والْآدَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِ

  م.2002وت، الْأَعْلَام : َخيْر  الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَار  الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَيْر 

  ِيْم السَّامَرَائِيُّ، نُزْهَةُ الْأَلِبَّاءِ فِيْ طَبَقَاتِ الُْأدَبَاء: أُب و الْبَرَكَاتِ، كَمَالُ الدِّيْنِ الْأَنْبَاِريُّ، تَحْقِيْق  إِبْرَاه

 م. 1985، 3مَكْتَبَةُ الْمََنارِ، الزَّرْقَاء ، الْأُرْد ن، ط

 م.1988َعبْدِ اهلل شَمْس  الدِّيْن م حَمَّد ْبن َأحْمَد بن ع ثْمَان الذَّهِْبيُّ،  سِيَر  أَعَْلامِ النُّبَلَاءِ: اَب و 

  ،م.1936م عْجَم  الُْأدَبَاءِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، الْقَاهِرَة ، مِصْر 

  ،دَار  الْكُُتبِ الِْعلْمِيَّةِ، َبيْر وْت، لَْبَنانضُحَى الْإِسْلَامِ: َأحْمَد أَِميْن. 
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت  التََّسْلُسل

 341 اْلَوْحَدةِ تَ َعاُرُف  

 341 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ  

 342 َكَتاُب الصِ َناَعَتْْيِ ِِلَِبْ ِهاَلٍل اْلَعْسَكِري ِ  .1

 342  بْالْم ؤَلِّفِ )أَبِْي هِلَاٍل الَْعسْكَرِيِّ(يف  عرِالتَّ 1.1

 343 أَسَاتِذَتُه  1.2

 344 تَلَاِميْذُه   1.3

 344 أَخْلَاقُه   1.4

 345 م فَارَقَتُه  1.5

 345 م ؤَلَّفَاتُه  1.6

 346 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )الصِّنَاَعتَيْنِ( 1.7

 349 م حْتَوَى الْكِتَابِ  1.8

 349 مَنْهَج ه   1.9

 350 اْلَوَساطَُة َبْْيَ اْلُمتَ َنّبِ ْ وُخُصْوِمِه ِلْلَقاِضْي اْْلُْرَجاِن ِ  .2

 350 بْالْم ؤَلِّفِ )الْقَاضِيْ الْج رْجَانِيِّ( يف  عرِالتَّ 2.1

 351 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )الْوَسَاطَةُ( 2.2
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 353 اْلُمَوازَنَُة َبْْيَ الطَّائَِيْْيِ ِلْْلِمِدي ِ  .3

 353  بْالْم ؤَلِّفِ )الْآمِدِيِّ(يف  عرِالتَّ 3.1

 355 التَّعْرِيْف  بِالْكِتَاِب )الْم وَازَنَةِ( 3.2

 356 مَنْهَج ه   3.3

ْعَجاِز ِلَعْبِد اْلَقاِهِر اْْلُْرَجاِن ِ  .4  360 ِكَتاُب َدََلِئِل اْْلِ

 360 التَّعْرِيْف  بْالْم ؤَلِّفِ )عَبْد  الْقَاهِرِ الْج رْجَانِيِّ( 4.1

 362 مَزَايَا م ؤَلَّفَاتِ الْج رْجَانِيِّ  4.2

 )الدَّلَائِلُ(التَّعْرِيْف  بْالْكِتَاِب  4.3
363 

 395 م لَخَّص  كِتَابِ دَلَائِِل الْإِعْجَازِ  4.4

 366 لِلسَّكَّاِكي ِ  ِكَتاُب ِمْفَتاِح اْلُعُلْوِم َأْو ِكَتاُب اْلِمْفَتاحِ  .5

 366  لْم ؤَلِّفِ )السَّكَّاكِيُّ(التَّعرِيف بِا 5.1

 368 التَّعْرِيْف  بْالْكِتَاِب )املِفْتَاحِ( 5.2

 369 م حْتَوَى الْكِتَابِ  5.3

 370 مَنْهَج ه   5.4

 370 قِيْمَتُه  5.5

 372 تَ ْلِخْيُص اْلِمْفَتاِح ِلْلَقْزِوْيِن ِ  .6
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 372 لْم ؤَلِّفِ )الْقَزْوِيِْنيِّ(التَّعرِيف بِا 6.1

 379 التَّعْرِيْف  بْالْكِتَاِب )التَّْلخِيْص ( 6.2

ْيَضاِح ِفْ  .7  375 ُعُلْوِم اْلَباَلَغِة لِْلَقْزِوْيِن ِ ِكَتاُب اْْلِ

 375 التَّعْرِيْف  بْالْكِتَاِب )الْإِيْضَاحِ( 7.1

 376 مَنْهَج ه   7.2

 377 َخَزانَُة اِْلََدِب وَغايَُة اِْلََدِب َِلْبِن َحَجَة اْْلَْمِوي ِ  .8

 377 لْم ؤَلِّفِ )ابْن  َحجَّةُ اْلحَمْوِيُّ(التَّعرِيف بِا 8.1

 378 التَّعْرِيْف  بْالْكِتَاِب )خَزَانَةُ الَْأَدبِ( 8.2

 373 مَنْهَج  اْبنِ حَجَةَ الْحَْموِيِّ  8.3

 380 الت َّْوِضْيح واْْلُالَصةُ  .9

 383 اْلُمَناَقَشُة َوالتَّْدرِيْ َبات .10

 384 اْلَمَصاِدُر َواْلَمَراِجعُ  .11
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 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ 
 حَسْبَما َيلِيْ: الْمَصَادِرِ الَْبلَاِغيَّةِ والنَّقْدِيَِّة  فِْي هَذِِه الْوَحْدَِة َعنِ سَنَتَحَدَّث 

 التَّعْرِْيف  ِبكِتَابِ الصِّنَاعَتَْينِ، والتَّعِْريْف  بِالْم ؤَلِّفِ أَبِْي ِهلَالٍ الْعَْسكَريِّ.   -1
 وخ ص وْمِهِ، والتَّعِْريْف  بْالْم ؤَلِّفِ الْقَاضِيْ الْج ْرجَانِيِّ.التَّعْرِْيف  ِبالْوَسَاطَةِ بَْينَ الْم َتنَبِّيْ  -2
 التَّعْرِْيف  ِبالْم وَازَنَةِ بَيْنَ الطَّاِئيَيْنِ، وَالتَّعْرِْيف  بِالْم ؤَلِِّف الْآمِِديِّ.    -3
 َعبْدِاْلقَاهِرِ الْج رْجَانِيِّ.التَّعْرِْيف  ِبكِتَابِ دَلَائِِل الْإِْعجَازِ، والتَّعِْريْف  بِالْم ؤَلِّفِ  -4
 التَّعْرِْيف  ِبكِتَابِ مِفْتَاِح الْع ُلوْمِ َأوْ كِتَاِب الْمِفْتَاحِ، والتَّعْرِْيف  بِالْم ؤَلِِّف السََّكاكِيِّ.  -5
 قَزْوِيْنِيِّ.   بِالْم ؤَلِِّف الْ بِكِتَاِب َتلْخِْيصِ الْمِفْتَاحِ لِلْقَزْوِْينِيِّ، وَالتَّعْرِْيف   لتَّعْرِيْف  ا -1
 بِالْم ؤَلِّفِ الْقَزْوِيْنِيِّ. بِكِتَاِب الْإيْضَاحِ فِْي ع ُلوْمِ اْلبَلَاغَةِ، والتَّعِْريْف   التَّعْرِيْف   -2
 بِالْم ؤَلِِّف ابْنِ حَجَّةَ اْلحَمْوِيِّ.  بِكِتَاِب خَزَانَةِ الْأَدَِب َوغَايَةِ الْأَرَبِ، والتَّعْرِْيف  التَّعْرِيْف   -3

 اْلَوْحَدةِ  ْهَدافُ أَ 
 لطَّالِِب أَنْ:ي مكِن  لِبَعْدَ دِرَاسَةِ هَذِهِ الَْوحْدَةِ وَاِسِْتْيعَابِهَا 

 يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابَ الصِّنَاعَتَيْنِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ َأبِيْ ِهلَاٍل الْعَْسكَريِّ.   -1
التَّعْرِيَْف بِالْوَسَاطَِة بَْينَ الْم تَنَبِّيْ وخ ص وْمِهِ، والتَّعْرِْيفَ بْالْم ؤَلِّفِ الْقَاضِْي  يَّْعلَمَ -2
 الْج رْجَانِيِّ.
 يُّدْرِكَ التَّعِْريَْف بِالْم وَازَنَةِ بَْينَ الطَّاِئيَيْنِ، وَالتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِِّف الْآمِدِيِّ.    -3
 التَّعِْريَْف بِكِتَاِب دَلَاِئلِ الْإِعْجَازِ، والتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِِّف عَبْدِالْقَاهِِر الْج رْجَانِيِّ.يَّدْرِيَ  -4
 . يَّعْرَِف التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ مِفْتَاحِ الْع لُْومِ أَْو كِتَابِ الْمِفْتَاحِ، والتَّعْرِيَْف بِالْم ؤَلِِّف السَّكَاكِيِّ -5
 التَّعْرِيَْف بِكَِتابِ َتلِْخْيصِ الْمِفْتَاِح لِلْقَزْوِيِْنيِّ، وَالتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ الْقَزْوِْينِيِّ.    يَّْعلَمَ -6
 يُّدْرِكَ التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْإْيضَاحِ فِْي ع ُلوِْم الْبََلاغَةِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ الْقَزْوِْينِيِّ. -7
 التَّعِْريَْف بِكِتَاِب خََزانَةِ الْأَدَبِ وََغايَةِ الْأَرَبِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ اْبنِ حَجَّةَ يَّدْرِيَ -8
 الْحَمْوِيِّ. 
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 ةيَّ دِ قْ والن َّ  ةُ يَّ غِ اَل بَ الْ  رُ ادِ صَ مَ الْ 
 ف،ارِعَمَالْو ومِ لُ ع الْ فِ لَ تَخْم   يْ فِ ْلبَْحثِ لِ اءِمَلَع  الْ يْنَ بَ  س افُنَ التَّ دَّتَ واشْ ،أليفِالتَّ كَةُرَحَ تْ طَشَنَ -

 نْ مِ رِعْشِّ للِ مَالِ لِكَ ، ذَاءِرَعَوالشُّ رِعْالشِّ  ةِاسَرَدِ ىلَ عَ اءِ مَلَالع  اءِلَؤ هَ ات  امَمَاهتِ تْ حَ بَأصْ دْوقَ
 عَامِ جَمَكَ ةُ يَّبِرَعَالْ ار  عَشْأَالْ تِذَخَ اتَّ لِكَ ذَبِوَ ،ةِبِيَّرَعَالْ اةِ يَحَ الْ ىاحِوَنَ رِ ائِسَ يْ فِ رٍ يْثِ أْوتَ رٍثَأَ
سَنَدًا م ِهمًّا  ر عْا الشِّذَبِح  هَي صْ كَلِذَ، وبِيْبِهِكِرْتَ نِ سْ، وح  هِتِالَلَودَ لَامِ كَ الْ ةِاحَصَفَبِ اتِاجَجَ تِحْاِلْلِ
 لْم ؤَلِّفُوْنَا ءِالَؤ هَ  دَّمَ قَ دْ دٍ. وقَقْ ونَ ةٍ اغَلَفٍ وبَ رْوصَ وٍ حْ نَ نْ مْ ةِ يَّبِرَعَالْ ةِ غَاللُّبِ  ةٌاقَلَعَ  ه  لَ امَ لِّكُلِ
  : ةِيَّاغِ لَبَ لْا رِادِصَمَالْ مِّهَأَ نْمِ  لَّعَولَ  ،د قْالنَّو ةُ اغَلَالبَ  اهَ نْمِ ،فِارِعَمَلْا فِلَ تَخْ م  يْ فِ مْه اجَتَإنْ

 ِكَتاُب الصِ َناَعَتْْيِ ِِلَِبْ ِهاَلٍل اْلَعْسَكِري ِ   -1
نِ بالصِّنَاعََتيْ  لَّف  لْم ؤَا اذَهَيَ ، س مِّهـ(395 )ت: يُّ رِكَسْعَالْ  اهللِ دِ بْعَ ن  بْ  حََسن الْ اللَهِ وْ أب  وَ ه  -

 ْلمِعِ الْ افِنَأصْ رِ ائِسَا صِناعَتَيْن كَمَه  دَقْوالنَّ رَأنَّ الشِّعْ نْمِ يِّرِكَسْ عَالْ الٍ لَهِ  يْ بِأَ نْ اعًا مِاتِّبَ
 اتِ اعَنَر  صِيْ: " خَ وْلَه قَ – نْه عَ اهللُ يَضِرَ – طَّابِ  اْلخَنِبْ ع مَرَ نْ عَ ر وِيَ  دْ. وقَاتِاعَنَوالصِّ

 ". م يْدِ ا النَّهَف  بِ طِ عْتَ سْويَ يْم ،رِكَا الْ هَبِ  لُيْمِ تَسْ، يَهِتِاجَدَْي حَيَ ْينَُل بَج ا الرَّي قَدِّم هَ ،اتٌيَأبْ بِرَعَالْ
يَقْصِد   يف كَوْنِهِ م تَمَثِّلُ، وال1َْوضْعِهِلِ ه عَفَدَ يْذِبَ الَّبَ السَّ هِابِتَكِ ةِمَدِّقَم  يْيُّ فِرِكَسْعَالْ ضَّحَوَ دْوقَ -

 . كُتَّابِوالْ  اءِرَعَالشُّ  نَ مِ لَامِ كَالْ مَقاصِدَ
  ِِبْلُمَؤلِ ِف )َأبُو ِهاَلٍل اْلَعْسَكِريِ (فُ يْ رِ عْ الت َّ  1.1
يبٌ، ان، أدِ رَهْمِ نِبْ  َيحْيَى نِبْ دِيْعِ سَ نِبْ لِهْسَ نِ بْ اهللِ دِ بْعَ ن بْ حََسن الْ ،كريُّسْعَ الْ الٍلَهِ  وْأب  وَه  -

 ب احِ، صَيِّرِجْهِالْ عِابِالرَّ نِرْقَالْ الِ لَ خِ ةِيَّبِ رَالعَ ُلوْمِوع  ةِاغَلَالبَ ةِمَّن أئِمِ احِدٌ. وَر اعِ، شَيٌّوِغَدٌ، لُناقِ

                                                           

 ا: ِلوَضِْعهِ وَضَّحَ اْلعَسْكَِريُّ فِيْ م قَدِّمَةِ كِتَابِهِ السَّبَبَ الَِّذيْ دَفََعه وقَدْ  - 1
ل

 

ع

ر 
سک

 بیت دےنیےک سا ںیمدقمہم اتکب ےک  ےن اینپ ی

 

وہج  یک  ت

 (.Al-Askari explained in the introduction to his book the reason for his compilation) ۔اتبیئ
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ي فِ ةِيَّدِقْوالنَّ ةِيَّثِحْبَ الْ بِتُكُالْ رِهَأشْ د  أحَ وَ، وه 2ر  عْوالشِّ ةُابَا الكتَمَوه تَيْنِ، اعَنَالصِّ ابِتَكِ
 .3يِّبِرَالعَ اثِرَالتُّ

 انَ . وكَسارِفَو ةِرَصَبَالْ نَ يْبَ ازِوَ هْأَ الْ رِوْكُ نْ م كْرَم" مِ رْ كَسْ"عَ  ةِدَ لْبَ يْ فِ يُّ رِكَسْعَالْ الٍ لَهِ وْ أب  دَلِو  -
 أَشَ . ونَةٍفَرِعْمَ  نْمِ يْهِمْدَا لَا مَهَا إليْ وْافُوأضَ ،ةَيَّبِرَعَالْ ةَافَقَوا الثَّم  دَ خَ ،امٌلَاء أعْ مَلَها ع أبنائِ  نْمِ
 نْ عَ تْ تَ كَسَ ،ه لَ تْ مَ جَرْتَ يْلَّتِا رَادِصَمَالْ أنَّ  يْدَ، بَ هِدِالِوَ مُّ ، وعَه د الِا وَهَنْمِ  فَع رِ ةٍفَقَّثَم  ةٍرَسْأُلِ
ى إلَ هِيِعْسَ عْ مَ ابِيَالثِّ  ةَارَجَتِ  لُاوِ زَي  انَكَ ه أنَّ ه تْرَكَا ذَمَ لَّكُى، وَلَ وْأُالْ هِاتِيَحَ لِ احِرَمَ نْ عَوَ  هِتِأَشْنَ
 .لْمِيِّعِ الْ لِيْصِحْالتَّ

 ه تُ ذُ اتِ أسَ   1.2
 قَ وْ، وفَةامَّالعَ هِياتِحَ نْ الًا مِحَ نَسَأحْ  لْمِيَّةِعِ الْ هِاتِيَحَبِ لةُصِتَّم ال الْلَي هِ أبِ بار أخْ نْكُتَ مْولَ -

 ريِّ كَسْلعَا دَ مَأحْ يْأبِ  هِاذِتَسْأُ نَ يْوبَ بَْينَه  ونَ رعاصِم لْوا اء مَدَالقُ نْه  مِ ْسلَمْيَ مْلَ طٍ لَخَ  ةَ مثَّلك َذَ
 رِكُذْتَ مْ ، ولَبِقَواللَّ مِسْالِي اا فِمَهِاقِفَتِّاِ هـ( ل382ِ ت:عيد ن بن عبد اهلل بن سَحَسَ)الْ
 نْه  عَ ذَ، وأخَيْلَةًوِ طَ ةً دَّم  اللٍ هِ  وْأب   ه مَازَلَ دْ قَا، وذَهَ هَتاذَسْا أُالل إلَّي هِ أبِ ةِذَاتِأسَن مِ ر ادِصَالْمَ
 .ةِيَّدِقْوالنَّ ةِ يَّبِاألدَ هِائِآرَبِ رَثَّأَ ، وتَهِاتِيَّ وِرْمَ نْ رًا مِيْثِكَ

ٌم عْزَ وْ ، وه يِّكرِسْالعَ  دَمَأحْ يْأبِ  تِخْ أُ ن ابْ  وَه  الٍ لَا هِأبَ أنَّ مْهِ ضِعْبَ نْعَ  يُّوِمْ حَالْ تٌوْاقُيَ لَقَونَ -
 رَيْغَ لِهِوْقَ، كَةِابَرَقَالْ ةِ لَى صِلَعَ صَّن  أن يَّ ه ٍب لَيْرِ قَ نْعَ لَقَا نَال إذَلَ ي هِأبِ ةِادَعَ نْ مِ ؛ ألنَّدٌيْعِبَ
 ه ا أنَّمَيَّاسِولَ ،هِاتِفَنَّصَم  يْفِ لِكَى ذَ لَ عَ نَصَّ لَ ه  الَخَ دَ مَأحْ وْأب  انَكَ وْ لَ"، فَدِيْالِوَ مُّعَ الَ : "قَةٍرَّمَ
 .ه نْعَ لِ قْالنَّ مَائِدَ انَكَ

                                                           

 یرجہ وچیھت: ةُ والشِّعْر عِ الْهِجِْريِّ، صَاحِب  كِتَابِ الصِّنَاعََتيِْن، وه مَا الكتَابَأئِمَِّة البَلَاغَِة وع لُوِْم العَرَِبيَّةِ خِلَالِ الْقَرْنِ الرَّابِ وَاِحٌد مِن - 2
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 One of the imams of) ۔رعیش

rhetoric and sciences of Arabic during the fourth Hijri century, the author of Kitab al-

Sana’a'tain, namely writing and poetry..) 

one of  It is) ۔اتکب ےہ یو دیقنت سب ےس وہشمر یملع ورہث ںیم رعیب ہی :يِّ وه وَ أَحد  أشْهَرِ الْكُتُبِ الْبَحِْثيَّةِ والنَّقِْديَّةِ فِي التُّرَاثِ العَرَبِ - 3

the most famous scholarly and critical books in the Arab heritage..) 

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
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، مْه اؤ مَا أسْإلَّ ف رَتُعْ اد  كَا تَلَ خٍوْ ي وش  ةٍ ذَاتِى أسَإلَ هِاتِفَنَّصَم  يْفِ يْرَةٍثِكَ اتٍارَإشَ ةَمَّثَفَ  نْكُا يَمَهْومَ -
ر، فَعْجَ لِيٍّ الْحَسَن  بْن  عَ  وْ د، وأب امِ حَ وْ : أب ْنه مْ، ومِيْدٍعِ سَ ن بْ  َحسَن الْ هِ دِالِوَ مُّعَ، وَ ه د الِوَ لكَ ذَ نْمِ

 .يْر ه مْي، وغَ دِاغِاب الكَالوهَّ د  م عبْاسِو القَار، وأب رَّضَ نِ يى بْحْ يَ نِد بْ مَّحَم  ن د بْ يْمِحَوعبد الْ 
 هُ ذُ يْ مِ اَل تَ   1.3
هـ(، وأبو 445ان )ت مَّالسَّ دٍعْ سَ وْظ أب  افِ: احلَنْه مْامًا، مِ لِمَا إلَّ هِتِذَامِلَ ى تَإلَ ر ادِصَالْمَ رِشِتُ مْولَ -

و ، وأب كريُّسْان العَلَضْفَ نِ بْ إمساعيلَ ن  بْ د مَأحْ يْمٍ كِحَ وْ، وأب زيُّاِوَهْ أَلْا ئ رِقْم اد الْم بن محَّنائِالغَ
 .نَوْر ، وآخَيُّرِتَر اآلسْاهِطَ  ن بْ  ر فَّظَ، وم ويُّحْالنَّ يُّوِ غَاللُّ  يٍّلِ عَ ن  بْ إبراهيم  إسحاقَ

 هُ قُ اَل أخْ  1.4
 يُّفِلَالسِّ رَكَ، ذَةِاءَنَالدَّ نِعَ ه فُفُّعَا تَ هَنْ، مِ لِائِصَخَالْوَ اتِفَالصِّ نَمِ ةٍ لَمْج بِ يُّرِكَسْ عَالْ لَالٍهِ وْأب  تَّعَمَتَ -

 لْمِعِ الْبِ ه فَصَوَوَ لَيْهِ ى عَ نَ ثْأَ، فَيِّرِكَسْ عَالْ الٍ لَهِ  يْ بِأَ نْ عَ اهللُ  ه مَحِرَ  يُّ دِرْوْي بْأَالْ رِفَّظَالْم ا بَأَ لَأَسَ ه أنَّ

 ".لِذُّبَالتَّوَ ةِاءَنَوالدَّ عِمْالطَّ نَ ا مِازًرَتِ[ احْابِيَالثِّ  ِفي ر جَتْ]يَ زَّزُبَتَيَ انَ: "كَالَقَا، وَعًمَ ةِفَّعِالْوَ

ا ذَهَ أنَّ يْنِغَلَ: "بَالَ، قَرِصْقَالْ ةِيَمْ دِ يْفِ يُّزِرْاخَبَالْ ه نْعَ ه بَتَا كَ مَ اعِجَسْأَالْ فِرَطْتَسْم   نْومِ -

 ةَ عَتِ مْأَالْ عَيْبِ ن يَّأَ، بِيْرِتَمْ ويَ قِزْالرِّ دَرَّ لِب  حْ ، ويَقَوْ س الو  لَيَْهاإِ لُمِحْ، ويَ قَوْالسُّ ر ضُحيْ َانَكَ لَاضِفَالْ

 ه  لَ  انَ؟!، وكَقُوْ السُّ هِلِضْفَ نْمِ ضَّ غَ لْهَ أَمَّلْ ، وتَقُوْس ويَ  امَ لَكَو الْ د حيْ َف  يْ كَ رْظُانْ، فَيَرِتَشْيَوَ

، يُّزِرْزَبْخَالْ  دَمَأحْ ن بْ ر صْ: نَمْه وَ  ةًوَسْكِ هِارِعَشْأَلِ مْ ه نْمِ ارَعَتَاسْ ه نَّ أَكَ وْ، أَةٌوَسْأُ اءِلَضَفُالْ ةِقَوْس  يْفِ

 هِاقِفَرِلِ وْح دْ يَ انَكَفَ رٌصْا نَمَّ. أَصِلِيُّ وْ الْم اء فَّالرَ يُّرِّ، والسِّيُّامِفَ، والْ يُّقِشْمَالدِّ اء وَأْوَالْ جِرَفَو الْوأب 

ا، يًادِغَا وَحًائِرَ هِاكِوَفَالْى بِعَسْ يَ انَ كَفَ جِرَفَو الْا أب  ، وأمَّةَيَّزِالرَّ ْلكَتِ هِارِعَأشْ يْفِ وْكُ شْ، ويَةَأرْزِيَّالْ

، ةَرَبْعِ الْ ْلكَتِ ف صِ، ويَرَقَخِو الْفُرْ، ويَلَقَخَي الْ رِطْيَ انَكَفَ يُّرِّا السِّ مَّأَا، وَيًادِ نَا م  هَيْ لَى عَنَّغَ تَويَ
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 نْمِ  وْج نْ ا تَلَ ةٌعَنْ، وصَهِفِح رَ نْمِ  وْج نْا تَ لَ ةٌفَرْحِه ِ ذِهَفَ انَكَ فَيْ كَ. وَبْرَةِإِالْبِ قُزِرْتَسْ يَ ه أنَّ م ع زْويَ

 !" ا.هـ.عٌتاَمْتِاسْ هِلِهْ أَلِ هِ بِ سَيْلَ  اعٌتَ، ومَةٍاعَضَإِ  نْمِ مْلَسْاتَ لَ ةٌ اعَضَ، وبِةِعَنْصَ

 ُتهُ ق َ ارَ فَ مُ   1.5
 فِارِعَ مَ نْ رًا مِيْثِ ى كَعَامًا وَ ، إمَبِدَأَالْوَ مِلْعِي الْامًا فِمَإِ هِرِصْعَ  يْفِ يُّرِكَسْعَ الْ لَالٍ هِ  وْأب  انَكَ -

 يْفِ هِ يْلَعَ  تْ ذَمَلْتَتَ يْرَةٌثِ كَ الٌ يَأجْ تْ انَكَ لَئِنْ . وَه دَعْبَ  اءَجَ نْ مَيْا فِهَ بِ رَ ، وأثَّلَْيهَاإِ افَوأضَ 4هِيْقِابِسَ
 هِ ارِى آثَلَعَ  ه دَعْبَ  نْمَ ذُ مَلْتَتَ مِوْيَالْ لَىإِوَ رِوْص ع ي الْالِوَتَ  لَىعَ تْ لَّر ظَثَكْر وأَثَكْا أَالًيَ أجْ نَّإِ، فَهِاتِيَحَ
 .ةِالَصَأَالْبِ تْزَيَّمَ تَ يْ تِالَّ ةِيَّمِلْعِالْ

 انَا كَر مَاِدَقْبِمِ ةِاصَّخَالْ  هِاتِيَحَ ِفيْغًا يْلِ بَ نْ كُيَ مْلَ ه لَثْ مِ أنَّ قَّاحَ  الْم ؤْلِمِبِيْ جِعَ الْ نَمِ لَّعَلَ نْكِولَ -
 الٍغَ تِ، واشْه لَ اءٍلَوَوَ لْمِعِي الْفِ ةٍخَ اسِرَ مٍ دَقَ نْمِ  ه لَ انَا كَى مَلَعَ وَ ه . فَلِْميَّةِعِالْ هِاتِيَحَ يْفِ لِيْغًابَ
 افِ رَتِاحْ نْمِ  ه س مِتَلْ، يَقِزْي الرِّفِ  لَيْهِقًا عَيْضِم  كْرِالذِّ لَامِرًا خَوْ م غْمَ ه اتَيَى حَضَقَ دْ، قَهِبِ مٍائِدَ
 !.اقِ وَسْأَي الْفِ ابِيَ الثِّ يْعِبَوَ ةِازَزَبَالْ

  هُ اتُ فَ لَّ ؤَ مُ  1.6
، يْنِتَ اعَنَالصِّ اب تَ: كِيَهِ، فَاعَضَ دْقَ َكثِيْر ا الْهَنْ مِ، وَيْرَةٌثِكَ اتٌفَلَّؤَم   يِّرِكَسْعَ الْ نِسَ حَالْ لَالٍ هِ  يْبِأَلِوَ -

 "جَْمهَرَةِ اب  تَكِ ،اءِيَشْأَالْ اءِمَأسْ ةِ فَرِعْمَ يْ فِ لْخِْيص  ، التَّ لِائِوَأَالْ اب تَ، كِ الْمَعَانِيْان  وَيْ، دِ رٍعْشِ ن  اوَيْدِ
 اب  تَ"، وكِاةِضَقُى الْلَإِ اءِ فَلَخُالْ نَ مِ  مَكَتَ احْ نِ "مَ اب  تَ"، وكِى الْأََدبِانِعَ"مَ اب تَ"، وكِالِثَمْألَاْ

 يْ فِ  نِاسِحَمَلْ"ا اب تَ" ، وكِارِنَيْ الدِّوَ مِ هَرْ"الدِّ اب تَة"، وكِاسَمَحَ الْ حِرْ"شَ ة"، وكتاب  رَصِبْ"التَّ
"، رِسِعَ ى الْلَعَ اءِطَعَالْ لِضْ"فَ اب تَ"، وكِةِدَمْع "الْ اب تَ، وكِاتٍدَلَّ جَ م  سِمْخَ يْآن" فِرْقُالْ رِيْسِفْتَ

"، رِعْالشِّ ىانِعَمَ  يْفِ  يِّانِعَلَامِ الْمَ"أعْ  اب  تَ"، وكِةُاصَّخَالْ  هِيْفِ ن  حَلْا تَ "مَ " أوْ ةِاصَّخَالْ نِ حْ"لَ اب تَوكِ

                                                           

  :سَابِقِيْهِكَانَ أب وْ هِلَالٍ اْلعَسْكَِريُّ ِفيْ عَصِْرهِ إِمَاًما فِي الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، إمَامًا حفظ كَِثيْرًا مِنْ مَعَارِفِ  - 4
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 Abu Hilal Al-Askari was during)  اھت۔ك  روؤں ےک تہب ےس ملع وک وفحمظ  اامم ےھت ، وہ اامم سج ےن اےنپ شیپ ی  اور ادب ےک ا

his time an imam in science and literature, the imam who preserved a lot of the knowledge 

of his predecessors.) 
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 ه "، ولَعِمْجَالْوَ دِ احِوَالْ رِادِوَ"نَ اب تَ"، وكِةِغَي اللُّفِ قُوْر فُى "الْمَّسَ" وي  يْانِعَمَيْنَ الْبَ قُرَفِ"الْ اب تَوكِ
 ."عِلْمِالْ لَبِ ى طَ لَعَ  ثِّ حَي "الْفِ ةٌالَسَرِ

  )الصِ َناَعَتْْيِ(لكتابِ ِبِ  فُ يْ رِ عْ الت َّ  1.7
 ةِابَتَكِ ا الْتَاعَنَصِ  تَيْنِ اعَنَالصِّبِ اد  رَم ، وال5ْلَاِغيَّةٍ بَ سٍ سَى أُلَعَ  يْمَ قِأُ رٌوْه  شْمَ  يٌّدِقْنَ كتابٌ  وَ وه  -

 . مَوْضُوْعِهِثْلَ مِ  الَج وْاعَ  نْ مَّمِ ه  وْقُابِسَ بَتَ ا كَمَ لِّج بِ هِأليفِ تَ يْفِ انَ عَتَاسْ دِ ، وقَرِعْوالشِّ
، ن يْيِبْ والتَّ ان يَ البَ ه اب وكتَ ظُاحِاجلَاء، ورَعَالشُّفُح وْلِ  ات قَبَطَ ه ام وكتاب لَّسَ ن  ابْ اءِلَؤ هَ نْمِ ر كُذْونَ -

 يْدِ، واآلمِرِعْالشِّ د قْنَ ه وكتاب  ةُامَ دَ، وقُيْع دِبَالْ ه  وكتاب  الْم عْتَزِّ  ن ر، وابْعْالشِّ د  قْنَ ه وكتاب  ةُ بَيْتَ قُ ن ابْو
 اعَ طَتَ اسْ دِ. وقَوْمِهِص وخ  يَْن الْم َتنَبِّيْبَ ةُاطَسَالوَ ه وكتاب  يُّانِجَرْج الْ يْاضِ، والقَم وَازَنَةُالْ ه وكتاب 

 نْهَاعَ  يْنِ غْتَسْ نَ كَاد نَ جْعَُلنَايَلَ ه ى إنَّ تَّحَ تَابِهِ،كِ يْفِ   الْكُتُبِهِذِهَ  ةَدَبْا زُنَلَ ضَرِ عْيَّ ال أنْ لَهِ  وْأب 
 عًا.يْمِجَ

 آنِ رْقُالْ ازِجَإعْ  مِهْفَلِ هِتِرَوْر وضُ لَاغَةِ بَالْ لْمِ عِ ةِفَرِعْمَ بِا هَيْ فِ هَوَّنَ ةٍمَ دِّقَم بِ يُّرِكَسْعَ الْ ه لَ دَ هَّمَ دْوقَ -
 ه ام  دَخْتِاسْ يْ غِبَ نْيَا ى مَ لَعَ رِ اعِوالشَّ بِ اتِكَالْ فِوْقُ و ، ولِهِكَلَامِ ورَدِيْئِالْ دِ يِّجَ  نَ يْبَ يِيْزِ مْلتَّ، ولِيْمِرِكَالْ
 لْح د ْودا نِ عَ َكشْف  الْ وَوه   ،هِدِصْ قَبِ حَرَّصَ مَّ ثُ ،لِيْغَةِبَ الْ ةِدَيِّجَا الْ هَاظِفَوألْ ةِغَاللُّ  الِْيبِأسِ نْمِ

 .انِيَبَالْ هِ وْج و لِ  امِسَواألقْ
 زِ يْيِمْتَلِ يْهَانِاا، وثَهَ دِوْ د وح  ةِاغَلَالبَ عِ وْضُوْم هَا لِلُ: أوَّوابٍأبْ ةِرَشَعَ  يْفِ ه كتابَ لَ عَجَ لِهَذَا الْغَرَضِوَ -

 نِ ح سْ  يْا فِ هَع ابِ، ورَاظِاأللفَ تيبِرْوتَ لَامِكَ الْ ةِعَنْصَ ةِفَرِعْمَ يْفِ ثَُهاالِ، وثَيْئِهِردِ  َنْمِ  هِدِيِّجَ لَامِكَالْ
ا هَ ع ابِ، وسَةِيَّرِعْالشِّ اتِ قَرِلسَّا لِهَ س ادِ، وسَابِنَطْ واإلِلِْإيْجَازِ ا لِهَس  امِ ، وخَفِصَرَّال ةِ دَوْوجَ  مِظْالنَّ
 عِاطِقَمَوالْ ئِادِبَ مَالْ نِسْح لِ ر اشِ، والعَعِيْدِبَالْ  نِوْن فُا لِهَع اسِ، وتَ اجِوَدِ واالزْ عِجْلسَّا لِهَ ن امِ، وثَ هِيْبِ شْتَّللِ

 هِيْ، وفِ ةٍيَّدِقْنَ اتٍظَاحَلَم ضًا بِأيْ يٌّ نِرًا، وغَ نثْرًا وَعْشِ هِتِادَّمَبِ ِنيٌّغَ والكتاب  يْ.افِوَقَالْ ةِ دَوْوجَ
 .لَاَغةِبَالْ دِ اعِوَقَ  نْمِ يْرٍثِكَ لٌ لِيْصِأْتَ
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 أنَّ  كُرِدْي  ابِ تَكِلْ لِ ئ ارِ، والقَالً صْفَ لَاِثيْنَ ثَ وَّ ةٍ سَمْخَ يْ فِ عِيْدِبَالْ  نَوْن  فُ لَ عَجَ ه  ًلا أنَّثَمَ لَاحَظُوي  -
 ر كُذْيَ وَه  وَ يِّرِكَسْعَ ى الْلَإِ عْمِتَسْ نَ . ولْيِّرِكَسْعَالُْلبِّ بِ تْذَخَأَ دْ قَ لَامِكَالْ ةَ اعَنَصِ  أوْ لَاغَةَ بَالْ
ي ا فِوْفُألَّ نَيْ ذِالَّ ،املَاألعْ  اءِ لَؤ هَ طَِليْخْتَ  ت  أيْمَّا رَلَفَلكتابه عمله هذا: " ه تْعَفَدَ تِيْالَّ ابَبَسْأَالْ
، لِ ضْفَالْ نَمِ لْمِ عِا الْذَهَ عِقِوْى مَلَ ت  عَفْقَوَوَ  لَامِ،كَلْا ارِيَتِ اخْ نْمِ  ه وْام رَ ِفيْمَا، انِيَبَوالْ  ةِاغَلَبَالْ
ةٌ، ِليْلَقَ يْهِ ةُ فِنَّفَصَم الْ ب  تُ كُاسَّةً، والْإليه مَ اْلحَاجََة ت دْجَ، ووَلِبْوالنُّ فِرَالشَّ نَمِ  ةٍانَكَومَ

  الَْكلَامِ ةِعَنْصَ يْفِ يْهِإلَ اج تَ حْا ي مَ  يْعِمِى جَلَلًا عَ مِ تَشْا م ذَهَ يْابِتَكِ لَمَأعْ أنْ ت أيْ رَفَ .......
 سَيْ، ولَابٍهَالٍ وإسْلَرٍ وإحْيْصِ قْتَ يْرِغَ نْ ، مِ، وي سْتَعْمَلُ فِيْ مَحْلُوْلِهِ وعَقْدِهِمِهِظْونَ ثْرِهِنَ
 دِصَقْمَ هِيْفِ ت دْصَا قَمَ، وإنَّجَِدالِي الْ، فِالْم تَكَلِِّميْنَ بِهَ ذْمَ ُلوْكَس  ابِتَكِا الْذَهَ فِيْ ض رَغَالْ
 ةِ ادَّعَلْ لِ يِّ مِجَعْاألَ  ةَ مَجَمْوجَ يِّقِ وْالسُّ ةَ انَطَرَ م هَفْنَ ن  حْ، ونَ ابِتَّكُ والْ اءِرَعَالشُّ نَ مِ لَامِ كَالْ اعِ نَّص 
 ".م اجِعَأَوالْ ةُقَوْا السُّ هَيْفِ طُ الِخَتُ يْتِالَّ نِد م ي الْا فِهَاعِمَسَ يْ ا فِنَ لَ تْرَجَ يْتِالَّ

 بِ دَ أَلْى الَإِ رِظَالنَّ ةِهَجِ  نْمِ  اةِاوَسَم  الْ مِدَ ى قِلَعَ  رَثْوالنَّ  رَعْالشِّ د جِ نَ " سَيْنِتَ اعَنَ"الصِّ ابِتَكِ يْفِ -
، ةٌيَّاعِ تَوإمْ  ةٌ يَّاعِدَوإبْ ةٌ يَّالِمَجَ طٌوْ رْش  ه  لَ رَفَّوَتَ تَ أنْ  نِ وْد  نْ مِ ةِفَالصِّ هِ ذِهَبِ ه فُصْوَ ن  كِمْا ي لَ نٍّفَكَ
 ةِابَ، وإصَهِظِفْلَ رِيُّخَ ، وتَهِتِاعَصَ، ونَهِتِلَوْه  ، وس هِتِاسَلَ سَبِ ن  س حْ يَ  -اهللُ  كَ دَأيَّ- لَام كَ: "الْلُوْقُيَ
، هِازِجَأعْ هِ اب شَ، وتَ هِافِرَأطْ لِاد عَ، وتَ هِمِيْاسِقَتَ اءِوَتِ ، واسْهِعِاطِقَمَ يْنِ ، ولِ هِعِالِطَ مَ ةِ دَوْ، وجَ اه نَعْمَ
 اظِفَلْأَالْفِي ا هَلَ  نَوْكُ ا يَى لَتَّ، حَ ًلاا أصْهَمِدَعَ لْ ، بَهِاتِرَوْر ضُ لَّةِقِ  عْ، مَيْرِِه لِمَبَادِئِهِآخِمَ ةِقَافَوَوم 
؛ أِْليْفِهِوتَ هِفِصَرَ نِ سْ، وح  هِعِطَقْمَ ةِ دَوْ، وجَهِعِلَطْمَ  ةِ لَوْه س  يْ فِ ثَْل الْمَنْثُوْرِ مِ الْمَنْظُْوَم  د  جِتَ ؛ فَرٌثَأَ
 ."كِْيبِهِرْوتَ هِ غِوْصَ الِمَوكَ

 دِّ حَ يْفِ لَامَكَالْ نَّ كِ، ولَ الْمَنْطُوْقِ، الْمَْكتُوْبِ، الْمَنُْظوْمِ، اْلمَنْثُوْرِامِ لَكَ الْبِ يُّرِكَسْعَ ي الْفِتَكْا يَولَ -
 .ةًافَّكَ َحوَاسَّالْ ب اعِ دَي  لَْيهَا،عَ  ع زَّوَتُ  يْ تِالَّ ةِيَّاعِدَبْإِالْ لِ وْقُح الْ نِ عَ رِ ظَالنَّ ضِّ غَوبِ هِاتِذَ

ا مَ دَنْعِ  تَأنْ، فَهِحِائِ صَنَوبِ ةِيَّعِوْس وْ  الْمَهِتِافَقَثَوبِ هِاتِظَاحَلَم بِ يُّرِكَسْ عَ ا الْنَع تِّ مَي  هِابِتَكِ لِوْص فُ لِّكُ يْفِ -
 يْنَ بَ يُّرِكَسْ عَالْ ج زِمْ، يَِديْبِ الْفَنَّانِ التَّشْكِْيلِيِّ وَاْلم وْسِيْقِيِّأَالْ لَىعَ  ر ثَعْ" تَيْنِتَاعَنَ"الصِّ ابَتَكِ أُرَقْتَ

 لَقْعَالْ ع فَدْتَوَ مِهْفَى الْلَإِ تَنْفَذُ ةِاءَرَ، وقِرَصَبَالْ ذُخ أْتَ ةٍحَوْلَ مِسْرَ لِيْبِ سَ يْفِ اءِلَؤ هَ لِّ" كُةِعَنْ"صَ
، ةَلَوْه السُّ، وَةَالَزَجَالْ، وَةَبَوْذُع الْ عَ مَجَ دْقَ ام لَكَالْ انَا كَذَإِ : "فَلُوْقُ، يَانَدَجْوِالْ كُرِحَتُ، وَرِيْكِفْى التَّلَإِ
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، أْلِْيفِالتَّ فِ يِّ حَ نْ مِ لِمَ، وسَ ةِاوَلَ الطَّ وَ قِنَوْى الرَّلَعَ  لَ مَتَاشْ، وَةِاعَصَالنَّوَ ةِاسَلَالسَّ  عَ، مَةَانَصَوالرَّ
  الْم صِيْبِ عِ مْى السَّلَ، وعََلمْ يَر دَّه وَ لَه بِ قَ بِ اقِ الثَّ مِهْفَالْ لَىعَ  دَرَوَ، وَ رْكِْيبِالتَّ ةِاجَمَسَ نْ عَ دَع بَوَ
 ع يْمِجَ؛ وَ عِشَبَ الْ نَ مِ ق  لَقْ، وتَلِْيظِغَ الْ نِ عَ وْ ب نْ تَ، وَ فَيْطِ اللَّ لُبَقْتَ  س فْالنَّ؛ وَلَمْ يَم جَّه وَ وْعَبَه تَاسْ
 ف  لَ أْتَ ن  يْعَ الْ؛ وَه فُالِخَي وَ  ه  ادُّضَا ي مَّعَ ر فَنْ، وتَه قُافِوَا ي ى مَلَإِ ن كُ سْتَ  هِاسِوَّوحَ نِدَبَالْ  حِارِوَجَ
 ف  وَّ شَتَ يَ ع  مْالسَّ؛ وَم رَّالْ جُّم يَ، وَ وِّلُح الْ بِ ذُّ تَلْ يَ م فَالْ؛ وَبِيْ لطِّلِ اح  تَ رْيَ ف نْ أَالْ؛ وَحِيْبِ قَالْبِ يْذِقْ، وتَنَسْح الْ
 س  نَ أْيَ م هْفَالْ؛ وَنِشِخَ الْى بِذَّأَتَ، وتَ ْينِ اللِّبِ م  عَنْتَ  د  يَالْ؛ وَيِْر الْهَائِلِهِجَالْ  نْ عَ يْ وِزَنْيَوَ  ،عِائِالرَّ ابِوَصَّللِ
،  الْم حَالِنَ مِ ب رَهْيَ، وَابِوَى الصَّلَإِ يْغِ صْ، وي الْمَأْلُوْفِ لَىإِ ن  كُسْيَ ، وَفِوْر عْمَالْبِ لَامِكَالْ نَمِ
لَّا الْفَهْم  إِ كَلَامَ الْم ضْطَرِبَالْ لُبَ قْا يَلَ، وِليْظِغَالْ  الْجَاِفيْنِعَ ر خَّأَ تَ، ويَ اْلوَخَمِنِعَ ض  بِقَنْويَ

 يُّ بِرَعَا الْهَفُرِعْيَ يَّانِعَ الْمَنَّأَ، لِيْانِ عَمَالْ ادِرَيْإِ يْفِ الشَّأْن يْسَ لَ، وَة دَاسِفَالْ ةُيَّوِالرِّوَ الْم ضْطَرِب 
 ".يُّوِدَبَالْوَ يُّوِرَقَوالْ يُّمِجَعَالْوَ

 صِّ ي النَّا، فِهَلَ مُّأَتَا وَ هَامَمَأَ فَوْقُ و ا الْنَانِكَمْ إِبِ تِيْ الَّ ارِ كَفْأَالْ نَ مِ ةً عَوْم جْمَ  ةُقَابِالسَّ ة ر قْفَالْ لُ مِحْتَ -
ا نَفُقِوْتَ سْيَ"، وَ بِدَأَالْ ةِ عَنْ"صَ يْفِ  عَ رَبَ نْ مَ لِّ وكُ ظِ احِاجلَوَ يِّدِيْ حِ وْالتَّ ح  وْا ر نَم  حِتَقْتَ قِ ـابِالسـَّ
ى، نَعْ مَالْ لَىعَ ظِ فْاللَّ ةِ يَّوِلَوْأَ بِ ق لَّعَ تَويَ  زًّا،فِتَسْم  أوْ يًّاكِيْاسِلَ كَ ض عْ بَالْ اه  رَا يَمَبَّر  يْذِالَّ ه  ي أْرَ كَلِذَكَ
 م هَّفَتَنَ بَّمَا، ور يُّوِرَقَوالْ يُّمِجَعَوالْ يُّ بِرَعَا الْهَفُرِعْيَ  يَّانِعَمَالْ نَّأَ، لِمَعَانِيْ الْ يْرَادِ إِ يْ فِ ن أْالشَّ يْسَلَوَ
 ةِ اعَ نَصِ اعِ يَضِ نْ ى مِوَكْالشَّ ث يْ حَ  هِ ا بِنَأَدَا بَى مَلَا إِنَدْا ع إذَ يِّرِكَسْ عَالْ رِ ظَنَ ةِهَجْى وِ لَإِ رَثَكْأَ
 نَمِ ب لُ طْ ي  يْسَ لَ : "وَلِهِوْقَبِ ةِ يَّوِلَوْأَ الْ كَ لْ تِ هِ رِيْسِفْ تَبِ"، وَمِاجِعَ أَالْوَ ةِ قَوْ"السُّ طِ الَتِ اخْ بِ بَ سَبِ  امِ لَكَالْ

 هِ تِوْع  نُ نْمِ اه نَفْصَا وَى مَ لَعَ نَوْكُ ى يَتَّ حَ كَلِذَبِ ظِفْاللَّ نَمِ ع نَقْا ي اًبا، ولَوَصَ نَوْكُن يَّأَ لَّاإِ الْمَعْنَى
 ".تْمَ دَّقَتَ يْتِالَّ

 ةِ اعَنَالصِّلَْك تِ ، لِلَامِكَالْ ةِاعَنَى صِلَعَ  ه ن يْ عِتُ يْتِالَّ هِاتِوَأدَ نْ مِ نَكَّ مَتَأن يَّ بِتِ كَالْ لِ فَيْ كَ نْكِولَ -
 عَ نَ صْتَ نْأَ تَدْرَا أَذَ: "إِلِوْقَالْبِ بَاتِ كَ الْ ح صَنْيَ وَ وه  يِّرِكَسْعَالْى لَإِ عْمِتَسْنَ ، لِطٌ وْر وش  اتٌوَطُخ 
 يْكَ لَ عَ بَرِّقَي ؛ لِكَنْ مِ رٍكْى ذِلَا عَهَلْ عَ، واجْظِفْاللَّ مَائِرَكَ ه لَ قْوِّنَ، وتُ كَالِبَ بِ هِيْانِعَمَ  رْطِأخْامًا فَلَكَ
 كَنَوَّخَ ، وتَر وْتُفُالْ كَ يَشِا غَ ذَإِ؛ فَكَ اطِ شَنَ ابِبَشَ يْ فِ تَمْا د  مَ ه لْمَ ا، واعْهَب لُّ طَتَ  كَب  عِتْا ي ، ولَلََهااو نَتَ
 عِ يْابِنَيَ الْكَ رَاطِوَخَ؛ والْ سٌيْسِ خَ رِ جَالضَّ عَمَ سَيْفِ، والنَّلٌيْلِ قَ لَالِمَالْ عَمَ كَِثيْرَالْ نَّإِ؛ فَكْسِمْ أَفَ مَلَالُالْ



349 
 

ثَرْتَ كْا أَذَإِ . فَ الْمَنْفِعَةِنَمِ كَبَرِأَ الُنَ، وتَيِّالرِّ نَمِ كَ تَاجَحَ د جِتَ، فَ ءٍيْشَ دَعْبَ  ءٌيْا شَهَنْمِ  يْقِسْيَ
 تَ رْرَا مَذَإِ، فَةًضَارَعَ م  لَامِكَالْ عَمَ رىَجِتُ نْ أَ يْغِبَنْ ا، ويَهَاؤ  نَغِ كَ نْعَ لَّا، وقَهَاؤ مَ بَضَنَ لَيَْهاعَ
 كَ قَبَسَ نْ إِ ه نَّإِفَ كَ قَبِسْ أن يَّ ر ذَحْ ، وتَهِلِيْذَبِ تَ قْ لَّعَتَ يْعٍ دِى بَنًعْ مَ وْ ، أَهِتِبَقَرَبِ تَ ذْخَأَ نٍ سَحَ  ظٍفْلَبِ
 ".بِأْالدَّ ةِلَاصَوَ، وم  بِلَالطَّ  لِوْى طُ لَعَ  ه قُحَلْا تَ لَ كَلَّ عَ؛ ولَهِبِلُّطَتَ  يْفِ تَ بْصَ، ونَهِعِبُّتَتَ  فِيْ  تَبْ عِتَ

 اْلِكَتابِ تَ َوى مُْ  1.8
 اإلبَانَةُ َعنْ مَوْضُْوِع البَلَاغَةِ ِفيْ أصْلِ اللُّغَِة بِذِكْرِ ح د ْودِهَا وشَْرحِ و ج ْوهِهَا وَضَرْبِ األمْثِللَةِ يف -

 أنْوَاعِهَا.

 تَمَيُّز  الَْكلَاِم َجيِّدِهِ مِْن رَِدييْئِهِ. -

 مَعْرِفَةُ صَنْعَةِ الَْكلَاِم. -

  الرَّصِْف فِي الَْبيَانِ.ح سْن  السَّْبكِ وجَْودَة  -

 ذِكْر  الْإِيَْجابِ وَالْإِْطنَابِ وَالتَّشِْبيْهِ. -

 شَرْح  الْبَدِيْعِ والْإِبَانَةُ عَْن و ج ْوِههِ وَفُن وْنِهِ. -

 مَقَاطِع  الْكَلَامِ ومَبَادِئُه . -

َهُجهُ مَ  1.9  ن ْ
 دَ اهِوَالشَّ  دَرَأوْ ث  يْة، حَ الغَبَ الْنِوْن فُ راسةِدِ يفِ بِواألدَ ملْالعِ لِأهْ هْجَنَ كريُّسْالعَ جَهَنَ دْوقَ -

ال لَهِ وأب  انَ بِ ي جْمِلُ و ر،ثْوالنَّ رِعْ الشِّ ىإلَ ةِافَباإلضَ ،ريفِالشَّ يِّوِ بَالنَّ  ديثِواحلَ الكريمِ رآنِالقُ نمِ
ي ا فِ وْفُألَّ نَيْذِالَّ ،املَ األعْ اءِلَؤ هَ طَ ِليْخْتَ ت أيْ مَّا رَلَ: "فَقَوْلِهِبِ كتابِذا الْيف هَ ه جَهَنْ مَ سكريُّالعَ
، لِ ضْفَالْ نَمِ لْمِ عِا الْذَهَ عِقِوْى مَلَ ت  عَفْقَوَوَ  لَامِ،كَلْا ارِيَتِ اخْ نْمِ  ه وْام رَ ِفيْمَا، انِيَبَوالْ  ةِاغَلَبَالْ
 انَةٌ، وكَِليْلَقَ يْهِةُ فِنَّفَصَم الْ ب تُكُاسَّةً، والْ إليه مَ الْحَاجَةَ ت دْجَ، ووَ لِبْوالنُّ فِرَالشَّ نَمِ ةٍانَكَومَ
يْر  ثِ لَع مْرِي كَ وَ وه  ،ظِاحِاجلَ رٍحْبَ  نِبْ رَ مَع  انَ مَثْع  يْ ألبِ بْيِْينِوالتَّ انِيَالبَ  اب تَا كِهَر  هَا وأشْهَر ثَكْأَ

ا أنَّ لَّو....إ يْفَةِ،طِاللَّ ، والفِقَرِيْفَةِرِالشَّ لِ وْص أُالْ نَ مِ َليْهِعَ لَمَ تَاشْ لِمَاافِع نَلْمَمُّ ا، جَالْفَوَائِدِ
، هِائِنَأثْ يٌْة فِرَشِتَنْ ، م يْفِهِاعِ ضَتَ يْ مَْبثُوثَةٌ فِ ةِاحَصَوالفَ انِ يَالبَ امِسَ وأقْ َلاغَةِبَالْ دِ وْد  ح  نْ عَ ةَاإلبانَ
 يْابِ تَكِ لَمَأعْ أنْ ت أيْ رَ، فَ الْكَثِيْرِنُّعِ، والتصَيْلِوِالطَّ التَّأمُّلِبِ لَّاإِ د جَ وْ ا تُلَ يْنَ الْأَْمثِلَةِةٌ بَالَصَ يَهِفَ
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الٍ لَرٍ وإحْيْصِقْ تَ يْرِ غَ نْ، مِمِهِظْونَ ثْرِهِنَ  الْكَلَامِ ةِ عَنْصَ يْ فِ يْهِ إلَ اج تَ حْ ا يَمَ يْعِمِى جَلَ لًا عَمِ تَشْا م ذَهَ
 ارٍ". دَوإهْ ابٍهَوإسْ

ْ نَ ت َ مُ الْ  ْْيَ ة بَ اطَ سَ وَ الْ  -2 َقاِضْي اْْلُْرَجاِن ِ  ِللْ هِ مِ وْ صُ وخُ  ّب ِ  

 ْلُمَؤلِ فِ ِبِ  ريفُ عْ الت َّ  2.1
-هـ392 )ت: انيُّجَرْي اجلُاضِي القَلِن بن عَ سَاحلَ نِزيز بْالعَ دِعبْ ن بْ  ليُّعَه وَ أب و اْلحَسَن  -

 . 6الْهِجْرِيِّ  عِابِالرَّ نِرْقَام الْلَأعْ نْ مِ دٌ اقِنَ بٌيْ وأدِ يٌّ عِوْس وْمَ  الِمٌ، عَم(1001
ب لَ طَلِ ورساب  يْنِ ة أخيه إىلبَحْص بِ  لَحَرَ مَّ، ثُيَْهال فِاألوَّ  لِيْمَهَعْ ى تَلَقَّ وتَ ،اهَأ بِشَونَ ،انجَرْدَ بِج لِو  -

 رَ ثَأكْم، فَلْالعِ ف بِغَ الشَّ ةَ وَذْفيه جَ لَ عَأشْ نيسابور ه يفتعليمَ أنَّ بْد وْ . ويَ  لَمْ يَْبلُغِ الْح لُمَوْ م وه لْالعِ
 . هََماوغريِ اموالشَّ اقرَالعِ  ل إىلحَرَ، فََلبِهِيف طَ يْلَحِالرَّ

 نَمِ  غَلَ، وبَ ه دَنْعِ ثَ كَمَ وَ ،هِبِ صَّتَ اخْ، فَيْ ب َويْهِبَنِ رًا لِزِيْوَ انَي كَذِاد الَّبَّ عَ نِ بْ بِاحِ الصَّبِ لَصَاتَّ -
ب احِ الصَّ م يْقِي  يْث الرِِّيّ، حَبِ اءَضَالقَ اه لَّوَ مَّان، ثُجَج رْ اءَضَقَ اه لَّوَ، فَاليةًعَ ةًجَرَدَ ه دَنْعِ الْمَكَانَةِ

 . هِاتِفَى وَإلَ بِصَنْالْمَا ذَهَ يْفِ رَّمَتَ، واسْاءِضَقَالْ ةَئاسَى رِإلَ هِى بِقَتَارْ مَّ اد، ثُبَّ عَ ن بْ
 ب  سَ نْا ي  مَيْفِ  حٌاضِا وَذَ، وهَةِعَاسِالوَ ةِاميَّلَوم اإلسْلُ الع بِهِ تِفَرِعْى مَإلَ اءِضَقَالْ بَصَ نْمَ د ه لُّقَتَ يْر شِي  -

 هِأليفِتَ نْمِ اريخِ التَّبِ ه تُفَرِعْمَ  ر هَظْا تَمَ، كَالةِلَيف الدَّ يد، وكتابٌجِمَالْ آنرْالقُ سريِفْتَكَ لَّفَاتٍؤَم  نْمِ يْهِإلَ
 . يْخِ"ارِالتَّ  بَيْ ذِهْتَ " اه مَّسَ ةِرَيْيف السِّ  ر وآخَ، ابِسَتابًا يف األنْ كِ

 يْنِ اْلحَقْلَْينِذَهَى إلَ د وْ ع اتَلَ رِوْص ع  الْ رِّى مَلَعَ  ارًثِّؤَم  رَه ارَمْتِواسْ يِّ انِجَرْج ي الْاضِقَالْ ةَرَهْش  نَّكِلَ -
 ثَدَّحَى تَتَّ، حَرٍعْشِ نْمِ ه لَ يَوِ ر  مَباة ِديَّقْوالنَّ ةِِبيَّاألدَ هِتِفَرِعْى مَ إلَ د وْع  تَ نَّمَاة، وإفَرِعْمَن الْمِ
لْم َتنَبِّْي يْنَ ابَ  ةِاطَسَوَالْ كتاب " وَ وه  ةًاصَّخَ يْبِّنَ الْم تَ نِعَ لَّفِهِؤَم ، وبِْيوَانٍ لَه دِ نْعَ ه وْم جِرْتَم 

 . وخ ص وْمِهِ"
 

                                                           

ب ےھت   یرجہ یدص ااکسرل اور وچیھت ہنایفسلف ی  وہ ا :دٌ مِنْ أْعلَام الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجِْريِّ هو عَالِمٌ مَوْس وْعِيٌّ وأدِيٌْب نَاقِ - 6
 

 He is)ےک اقند و ادب

a sociologist and a critical literary scholar from the fourth century AH.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 )اْلَوَساطَِة( ابتَ لكِ ِبِ  عريفُ التَّ  2.2
 نَمِدًا. فَيْدِشَ الْم َتنَبِّيْ لَوْ حَ  الْخَِلاف انَ كَ أنْ تَ قْوَ هِصومِوخ  م تََنبِّيْ بني الْ ساطةُ الوَ فُه لَّؤَم  رَهَظَ -

 ع قَايَاء، لَطَي أخْ فِ ع قَفًا يَيْعِضَ لْ بَ ،ًياادِرًا عَ اعِشَ اه  رَن يَّمَ مْ ه نْ، ومِهِبِ ع فِتَرْ، ويَلُه جِّبَن ي  اد مَقَّالنُّ
، ه نْاع عَ فَوالدِّ م تََنبِّيْي الْفِ حَقِّالْ  اقَقَإحْ ه تَمَّهِم  انيُّرجَ الْج لَعَجَ ، فَاءِرَعَالشُّ نَمِ ةُ ئَاشِالنَّ يْهَافِ
 أنْ َليْنَاعَ نْ كِ ، ل7َب  يْصِوي  ئ  طِخْاء ي  رَعَالشُّ رِائِسَ كَ رٌ شاعِ  الْم تَنَبِّيْ أنَّ تِرَاِض ى افْلَعَ  ه  كتاب  امَ وقَ
 اثِ رَالتُّبِ هِتِفَرِعْمَ  نْ دًا مِفِيْتَسْ، م  اتِ نَسْ حَالْ تُْذِهب   اتِ ئَيِالسَّلَّا َنْجعَلَ ، وأَغْفِرَ سَيِّئَاتِِه لَِحسَنَاتِهِنَّ
 بَ انِوَجَ نَوْلُفِغْي   ادَقَّالنُّ لِعَجْتَ مْ، لَثًَلا، مَِليِّيْنَراء اجلاهِعَالشُّ ضِعْبَ دَنْعِ بِ لْالسَّ  ب انِوَجَ، فَيِّدِقْالنَّ

 . نَْده مْعِالْجَوْدَةِ 
 ،ةِيَّرِظَا النَّايَضَقَالْ ضِعْبَالَجَةِ عَم   نْضًا مِ لُ أيْخْ لَّمْ يَ، وإن يِّقِيْبِطْ التَّ دِقْي النَّفِ كتابٌ ةُاطَسَوَالْفَ -

ي ، وفِرِعْوالشِّ نِ يْالدِّيَْن اقة بَلَي العَفِ يِهِأْ، ورَ الشِّعْرِتََمثُّلِهِ ِلع م وْدِ ، وَهِاتِوَوأدَ رِ عْالشِّ ومِ ه فْمَ ثْلُمِ
 ا. هَاوَدْ ة وجَديَّقْالنَّ ايِيْسِ قَمَوالْ يَّةِ رِعْات الشِّقَرِالسَّ

أو  قِيْنَ ابِلسَّ ن امِ يْرِهِ غَ اءِآرَ نْعَ  ه نَوْز يِّمَ ا، وي ايَضَقَالْ هِ ذِي هَفِ هِ أيِرَ دَ نْعِ دِ قْو النَّخ  رِّؤَم  ف  قِويَ -
  .لاوِ دَتَم  عٌ وْب  طْمَ ةِاطَ سَالوَ . وكتاب رِيْنَ لَه اصِعَم الْ

ي ، فِوْلِهِذُرْومَرِ عْالشِّ ِليْلِيَّةٍ لِجَيِِّد حْتَ  بِم قَدِّمَةٍ  الْج رْجَانِيُّ ه رَدَّ، صَ ةِادَّمَالْ ر  زِيْ، غَلٌلِيْجَ كتابٌ  -
 نْ مِ  وَ، وه  بِّيْهِحِ وم   الْم تََنبِّيْ مِوْص خ  يَْن بَ هِ تِاطَسَوَلِ لًاخَدْ مَ لََهاعَ، وجََدثِْينَحْم اء والْمَدَالقَ ْينِاوِوَدَ
 . ةًنَسَ 12بـــــ  ه دَعْبَ  ه اتُفَوَوَ نَةً،سَ 13 بَْل اْلم تَنَبِّيْ قَ وْلِد ه ، مَ تَنَبِّيْم لْي ارِاصِعَم 

لَمْ تَْمنَعْه  ، فَهِائِمَدَنُ نْمِ انَاد، وكَبَّعَ نِابْ بِاحِ ى الصَّلَعَ هِبِ دَّورَ   الْم تَنَبِّيْ،نِعَ يْهِفِ حَافَنَ دْوقَ -
 كَ ابِحَأصْ نْمِ  ثِيْرًاكَ د جِتَ دْوقَ": ه لُوَّأَ يْذِالَّ لَصْفَالْ رِظُ. انْ لِلْم َتنَبِّيْ ارِصَتِاالنْ نِعَ هِبِ صِلَتُه 

 ."يِّمِوْالرُّ نَ ابْ لَيْضِفْتَ لُحِ تَنْيَ

                                                           

 رعوں یک ہک یبنتم: ي ْخطِئ  وي صِيْب أنَّ الْم تَنَبِّيْ شاعِرٌ كَسَائِرِ الشُّعََراء  - 7

 

 رع ےہ، اور ی  رطح ا دورسے ش

 

 ۔یھب حیحصیطلغ یھب رک اتکس اھ اور  ش

(That the Mutanabbi is a poet like other poets, and will do mistake and do right.) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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ي اوِسَمَ  ارِ هَإظْ يْ فِ ةَفَوْر عْمَالْ تَه الَسَد رِابَّعَ ن  ابْ ب  احِ الصَّ لَمِعَ مَّاولَ": يَِتيْمَةِي الْفِ الَبِيُّ عَالثَّ  الَقَ -
، عَ دَوأبْ نَ سَفأحْ "،هِمِوْص وخ  ْينَ الْم تَنَبِّيْة بَسَاطَالوَ" ه كتابَ َحسَنو الْ ي أب اضِالقَ لَمِعَ م تَنَبِّيْ،الْ

 بَرَ، وأعْ الْخَطَابِلِصْي فَفِ رِمْ أَى الْلَعَتَوْلَى ، واسَْلةَ الصَّوَابِاكِشَ ابَ، وأصَابَوأطَ الَوأطَ
كِتَاب  مَسِْيرَ الْ ارَسَد، فَقْالنَّ ةِوَّوقُْودَةِ الْحِفْظِ ن جَمِ  مَكُّنِهِ، وتَلْمِ الْعََربِب وعَيف األدَ هِرِحُّبَتَ  نْعَ

 . َلاِد بِغَيِْر َجنَاحٍالبِ فِيْ  ارَ، وطَالرِّيَاحِ

 : ْيسَاب وْرنِ لِأهْ نْمِ رِيِّيْنَصْالعَ ض عْ بَ يْهِفِ  الَوقَ -

  هْطَاحَشَ ه ار دَ تْ حَ بَأصْ نْوإِ  ــــــــه  ب  تُكُ تْ نَدَ دْ قَ ًيااضِا قَأيَ
  هْــطَاسِوَالْكَ ْيكَالِعَمَ دِقْعِلِ  هِ نِسْ ح  يْ فِ ةِاطَسَالوَ اب تَكِ

  الْم تََنبِّيْ مِ وْص  خ  يْنَ بَ طَ سُّوَى التَّعَ ادَّ ه  نَّأَفَ نِ سَحَو الْي أب  اضِا القَأمَّ": نِوْن  الظُّ فِ شْ كَ ب  احِصَ الَقَ -
 مْلَ امًوْقَ ، وَهِانِمَزَ لِأهْمِيْعِ ى جَلَ عَ رِعْي الشِّفِ ُلوْه ضَّى فَتَّحَ يْهِإلَ  وْاالُمَ امًوْقَ أنَّ رَكَ، وذَحِبِّيْهِوم 
ا إلَّتََكلَّمْ يَ مْ، ولَالَْهوَىا بِإلَّ نْطِق  ه ال يَالوا إنَّى قَتَّ، حَاءِرَدِاالزْ ةَايَغَ  ه  وْر دَوازْ ،اءِرَعَالشُّ نَ مِ ه  وْدُّع يَ
 كَرَ اْلحَقَّ مَِن الْقَوْلَيْنِ".ذَيَْن الْخَصْمَيِْن، وبَ  طَسَّوَتَ، فَر وْقَةٌسْمَ  يِْه كُلُّهَاانِعَ، ومَاءِرَوْالعَالْكَلِمَةِ بِ

 نْعَ  ْلخُص وْمِ لِ افًاشِ، كَيَْن الْخُص ْوِم والْم تَعَصِّبِيْنَبَ دِ احِوَالْ لِصْفَي الْفِ ح  اوِ رَي  دِيْثِهِ حَ يْفِ  وَوه    -
 اإمَّ لُوْقُا يَمَكَ رِيْقَيْنِفَا الْلَ، وكِلْمٌَتعَصِّبِيَْن بَعَثَرَاتِهِ وسَقَطَاتِهِلِ احًُلوْ، م  هِاتِزَجِعْوم   م تََنبِّيْالْ نِاسِحَمَ
 .لْأَدَِب فِيْهِأو لِ  الِمٌ لَه ظِ

ة عَبَطْ ومَ ،هـ1331 يْدَا، صِْبعَةُ َأحْمَدَ عَارِف  الزَّْينِ طَ نْهَا، مِ يْدَةًدِ عَ اتٍ رَّمَ اب كتَ الْبِعَ طُ -
 .م1966 رْبَمْفَوْ، نُيُّاوِ جَالبَ لِيٌّوعَ  راهيم  ل إبْضْو الفَأب  تَحْقِيِْق م حَمَّدبِ َحلَبِيْ الْ يْابِبَالْ

 م. 1987رْ ايِنَ يَ "،ةِاطَسَوَالْ ابِ تَكِ يْفِ ةٌاسَرَ: دِيُّدِقْا النَّنَاثُ رَتُ"ل ضْد فَيِّالسَّ  كُتُوْرِلدُّولِ -
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 َيْْيِ ِلْْلِمِدي ِ ائِ الطَّ  ْْيَ بَ  ةُ نَ ازَ وَ مُ الْ  -3
  الَْحَسن مِاسِقَو الْأب  ه فَألَّ ابٌتَكِ الطَّاِئيَيْنِ، ه وَيْنَ أَبِيْ تَمَّاٍم وَالْب حْتُِريِّ أَو الْم وَازَنَةُ بَيَْن بَ نَةُازَوَم الْ -

 يْنَ الشَّاعِرَْينِ الْمَذْكُوْرَيْنِ.بَ ةًنَارَقَم  يْهِفِ م  قدِّي  هــ(،371 الْآمِدِيُّ )ت:رٍ شْبِ ن بْ
(عْ الت َّ  3.1  رِْيُف ِِبْلُمَؤلِ ِف )اْْلِمِديِ 

 ةِرَصَبَالْبِ دَ لِو  ه أنَّ ه فُرِعْا نَمَ لُّ، وك8ُثِيْرٌ كَ ءٌيْشَ يِّ دِاآلمِ رٍ شْبِ نِ بْ نِ سَحَ الْ ارِبَ أخْ نْ مِ مْ يَصِلْ إِلَْينَالَ -

 اجِ جَّالزَّوَ  الْأَخْفَشِ نِ عَ ةَغَاللُّ وَ وَ حْى النَّقَّلَتَ فَ ،ادَدَغْبَ  لَىإِ لَقَتَانْ ه وأنَّ — لَا نَدْرِْي مَتَىوَ —

 ةَحَلْ طَ دَمَي أحْبِأَوَ مَدَ حْأَ بِي الَْحسَنِأَلِ بَ تَكَ فَ ،ةِرَصَبَى الْلَإِ ادَعَ  ه نَّأَ، وَاجِرَّالسَّ نِ وابْ يْدٍ رَد  نِابْوَ

ي بِأَ هِيْخِأَ لِ مَّ، ثُدِاحِوَالْ دِبْعَ نِ بْ رِفَعْجَ يْ بِأَلْقَاضِيْ ا لِمَه دَعْبَ بَتَ كَى، وَنَّثَ م الْ نِبْ  الْحَسَنِ نِبْ

  .هـ371ِة نَسَ وَحْنَ اتَمَ  نْى أَلَإِ ةِرَصَلْبَابِ ه تَيْ بَ مَزِ لَ مَّ، ثُدِ احِوَالْ دِ بْعَ نِبْ دِ مَّحَم  حَسَنِالْ

لَّفَاتِهِ ؤَم   نْمِ ذَخِتَّن نَّأَ طْقَفَ يْع طِتَ سْ ، ونَالَْحيَاةِيْسَ فِيْمَا قَرَأْنَاه  مِنْ َأخْبَارِهِ مَا ي عِْين  مَذَْهبَه  فِي لَوَ -

 ةُعَوْ م جْمَ كَلِ ذَ د  يِّؤَ، ي  دِقْالنَّوَ ةِغَى اللُّ لَ عَ — تْ ادَكَ وْ أَ — تْرَص قَيَاتَه  اْلعَقْلِيَّةَ حَ نَّى أَلَلًا عَ لِيْدَ

 اب  تَكِ"و مَاءِ الشُّعَرَاءِ"،أسْ الْم خْتََلفِ والْم ؤَْتلَفِ فِيْ اب تَكِ" ْنهَا:مِ؛ وَتٌوْاقُيَ لَْيهَاإِ ارَشَأَ يْتِالَّ هِبِتُكُ

يْنِ لَا تَتَّفِق  رَاعِالشَّ  أنَّيف ِابٌكتَ"، و"الْب حْتُرِيِّوَ امٍمَّتَ يْبِأَ بَيْنَ ةِنَازَوَ الْم اب كتَ"، و"ثْرِ الْمَنْظُوْمِنَ

ْينَ بَ قٍ رَفِ اب  تَكِ"، و" لِابِْن َطبَبا طََبا ِمنَ الَْخطَأِرِ عْالشِّ ارِيَّعَ يْ ا فِمَ كتاب "، و"خَوَاطِر ه مَا

، "لَى اْلجَاِهلِيِّيْنَعَ  سِيْقَالْ ئِرَامْ رِ عْشِ لِيْضِفْتَ اب تَكِ"، و"الْخَاصِّ وَالْم شْتَرَِك مِْن مَعَانِي الشِّعْرِ

                                                           

 ر اآل :شَْيءٌ كَِثيْرٌ لَمْ يَصِلْ إِلَْينَا مِنْ أخْبَارِ الْحَسَنِ بْنِ بِْشرٍ اآلمِِديِّ  - 8

 

ب
 وکیئ احالِت زدنیگ ےس قلعتم  یک دمی نسح نب ب

 

زی  دہ یب ںیت ںیہن  مہ ی

 (.Not a great deal has reached us from the news of al-Hasan ibn Bishr Al-Al-Aamidi) ۔ںیچنہپ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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، " الْب حْتُرِيِّرِعْشِ ىانِعَمَ اب كتَ"، وفِيْ كِتَابِ نَقْدِ الشِّعْرِ"ْبيِيْنِ غَلَطِ قُدَامَةَ ْبنِ جَعْفَر تَ كتاب "و

 ".ت لْ عَفْأَوَ ت لْ عَفَ اب تُ كِ"، و"مٍامَّا تَأبَ يْهِ فِ طَّأَخَ ْيمَافِ  ارٍمَّعَ نِ ى ابْلَعَدِّ الرَّ اب كتَ"و

 رِعْ الشِّ سِ رْدَبِ  النُّقَّادِ الْم وْلَعِيْنَ نَ مِ وَ ه ؛ فَِبيَّةِأدَالْ هِ اتِيَحَ  يْ فِ هِ نِهْذِ  اتِاهَجَاتِّ يْن  عِتُ  ةُ عَوْم جْهِ الْمَذِوهَ -

 تَبَه ا كَمَ بِ قُّعَ، وتَ اْلب حْتُِريِّ وَأَبِيْ تَمَّامٍسِرْدَبِ  ِبَنوْعٍ خَاصٍّ م غْرَمٍوَه  ، و9َنْه  عَ بَ تَ ا كَمَ دِقْنَوَ -

 ءٍ يْشَ لَىإِ لَصِن نَّا أَنَعْطَتَاسْلَ لَّفَاتُه ؤَم   لَوْ بَقَِيتْ، وَاءِرَعَالشُّوَ رِ عْالشِّ نِ عَ ثِ الِالثَّ نِرْقَالْ الُجَرِ

 لَىإِ فَ رِعْن نَّأَ نَْناكُمْأَلَ، وَعِابِالرَّوَ ثِالِالثَّ نِرْقَالْ الُ جَرِ ِلكُهَا مْيَ انَكَ  يْ تِالَّ ةِيَّبِ دَأَالْ الْمَعَارِفِ نَ مِ ثِيْرٍكَ

تَتَّفِق  أَْو فَ اءِرَعَالشُّ انِهَذْ ى أَلَإِ ق  بَسْتَ   الَِّتيْةِيَّنِّفَالْ اقِقَالدِّ نَمِ نَوْ فُرِعْيَ م وْقَالْ كَ ئِولَأُ انَكَ دٍّحَ يِّأَ

 لَاِف الْأَْحوَاِل أَوْ تَوَافُقِ الَْمشَاعِرِ وَالْأَذْوَاِق.تِاخْقًا لِفْوِتَخَْتلِف  

، وَاِل م عَاصِرِيْهَِتبُّعِ أَحْ ى تَلَ صًا عَيْ رِحَ انَكَ تِمَاعِيَّةِ يَاتِِه الْاِجْ حَ  يْفِ  ه أنَّ لَىعَ  لُّ د تَ د اهِوَشَ اكَ نَه وَ -

رِفَ عَنْ َأهِْل تَقِْييْدِ مَا ع وَنْ َأخْبَارِ السَّالِفِيْنَ، مِبْطِ مَا َيسْمَع  مِْن أَخَْبارِهِمْ ِبمَا نُقِلَ إِلَيْهِ رَوَ

 . وَالْفُكُاهَاتِ عَصْرِهِ مِنَ النَّوَادِرِ 

 الَا قَمَكَ - َد الصَّنْعَةِ، م شْتَهِرًا بِالتَّْشبِيَْهاتِِلكَ َكثِيْرَ الشِّعْرِ، حَسََن الطَّبْعِ، َجيِّذَ قَ وْفَ انَوكَ -

سْلُوٍْب ْي أُ َعلَى أَنَّه  كَانَ جَيَِّد الْمَعَانِْي فِلَكِنَّ شِعْرَه  ضَاَع، وََما بَقَِي ِمنْه  يَد لُّ وَ — تٌ وْاقُيَ

 . يَنْقَص ه  الرُّوَاء 

                                                           

اس ےک  ںیم زدنیگ ادیب اس یکومجمہع  : ہیالْأدَِبيَّةِ؛ فَه وَ مِنَ النُّقَّادِ الْم وَْلِعْينَ بِدَرْسِ الشِّعْرِ وهَِذهِ اْلمَجْم وَْعةُ تُِعْين  اتِّجَاهَاتِ ذِهِْنِه فِيْ َحيَاِتهِ - 9

 دنیہ وتمسں یک دامغ یک

 
 

  ےہ۔ وہ ان اقندوں ںیم ب

 

 رع ی  ےس ا رکی

 

 This group) ےک اطمہعل ےک ےئل وفق رکےت ںیہ یےہ وج وخد وک ش

identifies the directions of his mind in his literary life. He is one of the critics who are 

devoted to studying poetry.) 
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 الت َّْعرِْيُف ِِبْلِكَتاِب )اْلُمَوازَنَِة( 3.2
 سَاوِئ  مَ ، وْحتُرِيِّ الْب ارِصَنْأَوَ امٍ مَّ تَ يْ بِأَ ارِصَأنْنَ يْبَ  ةُاجَّحَم الْ :يَ، هِ رَاوِحَمَ ةِ دَّعِلِ اب  تَكِالْ م  سِقَنْيَ -

 .  مَعَانِي الشَّاعِرَْينِنَةُ بَيْنَازَوَم الْ، ورَيْنِ اعِالشَّ ن  اسِحَمَ، ويْنِرَاعِالشَّ

  تَمَّامٍ يْ بِأَْذهَب  ي الْقَرْنِ الثَّالِِث الِْهجْرِيِّ، وَه مَا: مَفِرَكِّز  الْكِتَاب  َعلَى مَذَْهبَيِْن فَنِيَّيْنِ تَكَوَّنَا ي  -

 الَغَ وَأَسْرَفَ فِيْهَا،الْم َحسِّنَاتِ الْبَدِيْعِيَّةِ وبَبِ يْنِعْ يَ نَاا كَمَ، كَ بِالْمَعَاِنيْقِمُّعَالتَّبِ عْنِيْيَ انَكَ يْذِالَّ

، ةِارَبَعِالْ ءِاقَنَوَ ظِفْاللَّ ةِاوَلَحَى بِنَ تَ اعْ، وَلِائِوَأَالْ وَذْحَ وْذُحْيَ انَكَ يْذِالَّ يِّرِتُحْ ب الْ ب هَ ذْمَوَ

 . سْرَافٍ أَوْ تَكَلُّفٍإوَلَكِْن د وَْن  الْم حَسِّنَاتِ الْبَِديْعِيََّة، مَ دَخْتَواسْ

يِّهِمَا أَفْضَُل أَ  يَْن النَّاسِ حَوْلَ بَ ر وْ د يَ ِثيْرًاكَ لَامًاكَ دَ جَوَ  نْ أَ دَعْا بَ ذَهَ ه ابَتَكِ يُّ دِآمِالْ لَّفَ أَ دْقَوَ -

نَّه  أَلِ ِلكَ، ذ10َيْخِ النَّقِْد الْأَدَبِيِّ ارِتَ  يْ فِ ةٌيَّعِ وْنَ ةٌلَقْنَ  الْم وَازَنَةِاب تَكِ انَ كَفَ .؟الْب حْتُرِيُّ َأمْ أَب وْ تَمَّامِ 

نَتُه  م َعلَّلًَة ازَوَم   تْاءَجَفَارْتَفَعَ عَنْ سَذَاجَِة النَّقْدِ الْقَائِمِ عَلَى الْم فَاضَلَةِ مِْن د وِْن َتعْلِْيلٍ وَاضِحٍ، 

 . مَعَانِيْ وَالْأَلْفَاِظ وَالْمَوْضُوْعَاِت الشِّعْرِيَّةِ بِفُر وْعَِها الْم خَْتلِفَةِيْلَاِت الَّتِيْ تُلِمُّ بِالْ صِفْالتَّبِوَم ؤَيَّدًَة 

 يٌّعِ يْبِ طَ رٌ مْأَ رِ اآلخَ لَىا عَ مَهِدِحَأَ  لِيْضِفْتَ يْفِ  لَافَتِ االخْ نَّأَ اسِلنَّلِ نَ يِّبَن يُّ أَ يُّ دِآمِالْ ادَ رَأَ دْوقَ -

 اسِ النَّ اقِ وَذْأَ افِ لَتِاخْ  إِلَى د  وْع يَ  هِمَاارِعَ أشْ يْفِ اسِ النَّ افَلَتِ اخْ أنَّا. وَمَهِعِ ائِدَوبَِدهِمَا يِّجَ رَةِثْكَلِ

 .بِيَّةِدَأَ الْ مْهِبِ اهِذَمَوَ

                                                           

 ر یک دیقنت ادیبازہن اتکب اومل :كَانَ كِتَاب  الْم وَازَنَةِ نَقْلَةٌ نَوِْعيَّةٌ فِْي تَارِيْخِ النَّقْدِ الْأَدَبِيِّ فَ - 10

 

Al -Kitab-) یھت یلیدبت یدقمار ی  ا ںیم خیی

Muzanaa, was a quantitative shift in the history of literary criticism.) 
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 ،هِعِاضِوَمَ  يْفِ امِ لَ كَالْ عِضْوَوَ ،صِلُّ خَ التَّ نِ سْح وَ  ،سِفْالنَّ ةِاوَلَحَ إِلَى ه بَسَنَوَ ب ح تُرِيَّ،الْ لَضَّفَ مَنْفَ -

 اء  رَعَالشُّوَ اب رَعْأَالْوَ اب تَّكُالْ م ، ه  الْمَعَانِيافِشَكِ انْوَ الْمَآِتيْ، بِرْقُوَ ،ةِارَبَعِالْ ةِحَّصِوَ

 امَ ةِ رَثْا وكَهَتِقَّ دِوَ الْمَعَانِْي ضِ وْم  غُإِلَى  ه  بَسَنَوَ ،امٍ مَّا تَبَ أ لَضَّفَ ، ومَنْ َلاغَةِبَالْ لُ وأهْالْمَطْب وْع وَْن 

 ،ةِ عَنْالصَّ اب حَأصْ اء رَعَالشُّ وَ  الْمَعَاِنيْلُ هْأَ مْ ه  اءِ لَؤ ، هَْنبَاٍط وَشَرْحٍتِسْإِلَى ا اج  تَ حْيَمِمَّا  ه د رِوْي 

 يْنَ يَمِيُْلوْنَ إِلَى التَّدْقِيْقِ وََفْلسَفِيِّ الْكَلَامِ. ذِالَّوَ

 لُ وْقُ يَ، فَنَْهجَه  الْفَنِيَّ الْم خْتَِلفَ عَنْ مَنْهَجِ أَبْيْ تَمَّامٍمَيْهَا فِيِّن  بَي  ،يِّرِتُحْ ب الْ نِعَ ةًايَوَرِ يُّدِآمِالْ لَقَونَ -

 ارَ عَأشْ أنَّ  يْنِ عْا يَذَ(. وهَنْه مِ رِعْ الشِّ دِ وْ م ع بِ م  وَا أقْ وأنَ، لَى الْمََعانِيْ مِنِّيْعَ ص  وَ)أغْ امٍ مَّتَ يْ بِأَ نْعَ

 ار  عَأشْ، وَامٍمَّتَ يْ بِأَوَ يِّ رِتُحْب  الْ الِثَأمْ  الْم حَْدثِيَْن،ر عْشِ َليْهِ عَ اس ي قَ يْ ذِالَّ  الْمِعَْيار يَ هِ اءِمَدَقُالْ

لُ الْب حْتُرِيُّ ع م وَْد الشِّعْرِ، ثِّمَ ي  ِلكَذَ قِ فْوِ َلى. وعَرِعْالشِّ د وْ م ع لَْيهَا عَ  ق بِطَ نْيَ ِتيْالَّ يَهِ اءِمَدَقُالْ

 .ي مَثُِّل الْخُر ْوجَ َعنْ ع م وْدِ الشِّعْرِوأَب وْ تَمَّاٍم 
َهُجهُ مَ  3.3  ن ْ
َتبَرَه مَا اعْ نِ مَ دَجَا وَ مَ، كَْينِ فِيْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَّه مَا م تََساوِيَانِرَاعِالشَّ  لُعَجْن يَّ مَ الْآمِدِيُّ دَجَوَ -

إِلَى الْم وَازَنَةِ بَيَْن الشَّاعِرَيِْن  ِيُّدِآمِ الْ ف دِهْتَ سْيَ انَ، وكَالشِّعْرِم خْتَلِفَْينِ ِمنْ حَْيث  الْالْتِزَامِ ِبع م وْدِ 

ن أَ يْد  رِاي لَ ه  نَّأَبِ ارًاكِذَ رِعْي الشِّ فِ اسِ النَّلَاَف مَذَاهِِب تِ اخْلََن ا أعْمَكَ د وْنَ أَن يَُّذمَّ أَحََده مَا،

  بَيَْن قَصِيْدََتيِْن مِْن ِشِعْرِهِمَانَازِوَن يُّأَ وَلَكِنَّه  أَرَادَ ، لَى الْآخَرِعَ َريْنِ اعِالشَّ دِ حَأَ لِ يْضِفْتَبِ حَصِفْيُّ

ْلكَ تِ يْفِ ر  عَشْا أَمَه "أيُّ بَْينَ َمعْنًى وََمعًْنى لِيَقُوْلَ: ، وَةِيَافِقَالْ ابِرَعْإِ وَ ةِيَافِقَالْوَ نِزْوَي الْا فِتَقَفَاتَّ نِإِ
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فِيْ ذَلِكَ الْمَعْنَى ُثمَّ احْكُمْ أَنْتَ ِحيْنَئِذٍ عَلَى ج مْلَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِْنه مَا إِذَا وَ ،الْقَصِيْدَةِ

 أَحَطَْت ِعلْمًا بِاْلجَيِِّد وَالرَّدِىءِ".

 :َخطَّيِْن م تََعاكِسَيْنِ لَالِ الْقِرَاءَةِ النَّقْدِيَّةِ لِلْم َقدِّمَةِ وَجَدْنَا أَنَّه  يَضَع  الْقَارِئَ ِفيْ خَ نْمِوَ -

لُوَّ اللَّفِْظ ح  وَ ةِ ارَبَعِ الْ نَسْ ح وَ "مِمَّنْ ي فَضِّلُ سَهَْل الَْكلَاِم وَقَرِيَْبه ، وي ؤَثِّر  صِحََّة السَّبْك  .1

 ."وَكَثْرَةَ الْمَاءِ وَالرَّوْنَقِ، فَالْب حْتُرِيُّ أَشْعَر  ِعنْدَكَ ضُرَوْرَةً

لَى الصَّنْعَةِ، والْمَعَانِيْ اْلغَامِضَةِ الَّتِْي ُتسْتَْخرَج  بِالْغَْوضِ وَالْفِكْرَةِ، يْلُ إِمِ تَ تَ نْكُ نْإِ"و .2

 ."فَأَب وْ تَمَّاٍم عِنْدََك أَشْعَر  لَا م حَالَةَ 

يْنِ الْخَطَّْينِ الشِّعْرِيَّْينَ ِبهَذَا الشَّكْلِ مِنَ التَّنْظِيْرِ مَفْر وْضًا َومَْطلُوْبًا لِلْو ص ْوِل ذَ ا هَنَ لَ  لَخَّصَدْ قَ وَه فَ -

مََدةِ فَنِيَّةِ الْم عْتَإِلَى الْب رْهَانِ النَِّهائِيِّ وَالنِّتيْجَةِ الْحَاسِمَةِ عَنْ طَِريْقِ الْاْختِيَارِ الشَّخْصِيِّ لِْلأُسْلُوْبِيَّةِ الْ

 مِنْ قِبَِل الْم تَلَقِّْي نَفْسِهِ. 

 لِهَذَا قَسََّم الْآمِدِيُّ كِتَابَه  عََلى النَّحْوِ الْآتِيْ: وَ -

ا مَ  رِكْذِبِ ئ دِتَبْ ا أَنَأَ"وَ :يُّدِآمِالْ الَ قَ: فَم حَاجَّةُ بَْينَ أَنْصَارِ أَبِيْ تَمَّامٍ َوأَنْصَارِ الْب حْتُرِيِّالْ -1

ى، رَخْأُالْ ةِقَرْفِى الْلَعَ يِْن الشَّاعَِريْنِذَهَ ابِحَصْأَ نْمِ ةٍقَرْفِ لِّكُ اجِجَتِاحْ  نْمِ مِعْتُه سَ

 الَ". قَنْعَاه  بَْعضٌ عََلى بَْعضٍا يَ ، ومَ يْلِ َأَحدِهِمَا َعلَى الْآخَرِضِفْتَ يْ فِ مْهِمِاصِخَتَ  دَنْعِ

 نْ عَوَ  امٍمَّتَ يْبِأَ نْمِ ر عَشْأَ يَّرِتُحْب الْ نَّأَ لَوْقُن يَّأَ لٍائِقَلِ زُ وْج يَ فَيْ : كَبِيْ تَمَّامٍأَ ب احِصَ

 فَ رَتَاعْ.. وَاه بارَى؟ وَقَتَاسْ هِيْانِعَمَ نْمِى، وَذَتَاحْ هِوِذْ حَ لَىعَ ، وَذَخَأَ  امَمَّتَ يْبِأَ

ِه ذِهَبِ وَ ه فَ لَى كَثْرَِة جَيِِّد أَبِْي تَمَّامٍ، ، عَيْرٌ مِْن َجيِّدِهِخَ  امٍ مَّ تَ يْ بِأَ دَ يِّجَ نَّ أَبِ يُّرِتُحْب الْ
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 الَ . وقَب حْتُرِيِّ أَوْلَى ِمْن أَن يَّكُوَْن الْب حُْترِيُّ أَشْعَرَ ِمنْه الْ نْ مِ رَعَأشْ نَ وْكُيَّ الْخِصَالِ أَْن 

وَلَا رَوَى ذَلَِك أَحٌَد عَنْه ،  ه لَ ذَمَلْتَ لَا وَ ه بَحِ ا صَمَفَ ةُبَ حْا الصُّ: أمَّ الْب حْتُرِيُّب  احِصَ

دَلِْيلُ هَذَا اْلخَبَرِ اْلم سْتَفِيْضِ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وََتعَار فِهِمَا عِنْدَ أَبِيْ سَعِيٍْد .. وَولَا نَقَلَه 

 .م حَمَّدِ بِْن ي وْس َف الثَّغَرِيِّ

 ةِقَلِّعَ تَ الْم اتِ ايَوَا الرِّرًاكِي وذَأْرَ لِّ كُلِ ةًلَصِّفَم  اءَآرَالْ ارًاكِذَ ةِقَيْرِالطَّ هِ ذِى هَلَ عَ يُّ دِآمِالْ ارَ سَ دْقَوَ

 .لِكَذَبِ

 مَتِخْأَ ، لِيْنِرَاعِالشَّ نِيْذَ هَ يءِاوِسَمَ رِكْذِبِ أَبْتَدِئ ا نَأَ: "وَالَقَ: فَيْنِرَاعِالشَّ يء اوِسَمَ  -2

... يِّرِتُحْب  الْ يءِاوِسَمَ .. وَامٍ مَّتَ يْبِ أ اتِقَرِسَ نْ ا مِفًرَطَ ر  كُذْأَا، وَمَهِنِ اسِحَمَ رِكْذِبِ

 يْبِأَ اتِقَرِسَ رَكَذَى. فَالَعَتَ اهللُ اءَشَ إنْ… تَيْنِ دَيْصِ قَيَْن بَ يْهِمَارَعْشِ نْ مِ ن ازِوَأْ مَّثُ

، حِيْبِقَالْ سِ يْنِجْ، والتَّ ةَدَيْعِبَ الْ اتِارَعَتِ اسْالْ، وَاظِفَلْأَالْ وَ يْ انِعَمَي الْفِ هِ ائِطَخْأَ وَ امٍ مَّتَ

 .زَانِوْأَالْ ابِ رَطِاضْوَ اظِفَألْالْ يِّ شِحْوَ وَ ءِيْدِالرَّ اقِ بَالطِّوَ

أَْيَت ارَا مَمَ كَيْ فِّكَبِ لْمَه  ح  نَّ أَ وْ لَ مِلْح  الْ ىاشِوَحَ ق يْقِرَ" :ه لُوْي قَانِعَمَي الْفِ امٍ مَّتَ يْ أبِ أِ طَخَ  نْمِفَ -

 اسَالنَّ كَ حَضْأَ يْذِا الَّذَهَ: "ةِارَ عَتِاسْالْ هِ ذِهَ هِ يْي نْكِر  فِ اءِمَلَع الْ دِ حَأَلًا لِوْقَ لَقَنَوَ ".د رْب  ه أنَّ يْفِ

 . "تِقْوَا الْ ذَهَ إِلَى ه  وْع مِسَ ذُنْم 

 نَوْفُصِيَ مْآه رَ ْينَذِالَّ يْنَمِدَقْأَالْ ارِعَأشْبِ هِتِنَارَقَم  الِلَخِ  نْ مِ نَيَّ بَ امٍمَّتَ يْبِ أَ أَطَخَ  أنَّ يُّدِآمِى الْرَيَوَ -

 :ةِغَابِالنَّ لِوْقَكَ ةِانَزَالرَّوَ لِقَالثِّوَ انِحَجْ الرُّوَ مِِعظَالْبِ مَلْح الْ

 اعَافِوشَ لَيْهِ ا إِعً وْفُشْمَ لُضِّفَوأُ  ا دَيِّسَثِر  كْأُوَ لَاًماأحْ م ظِّعَوأُ
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 وَكَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ: 

 لُ هَجْ ا نَمَ  اذَإِ  ِبنَاا نَ الُخَوتَ    ةًانَزَرَ الَبَ جِالْ ن زِتَلَام َنا حْأَ

 نَمِ  لَةٍثِمْ أَبِ يْ تِيأْوَ  ،مِلْح  الْ ف يْفِخَ  لُوْنَوْقُيَفَ خِفَّةِ،الْبِ ه وْفُصَوَ مَلْ ح وا الْ مُّا ذَ امَ ذَإِ يُّدِآمِالْ لُوْقُويَ -

 . اءًجَهِ ا وَمًّذَ ةِقَّالرِّبِ لْح لْمِا فَصْوَ ى أنَّ لَعَ  َيسْتَدِلَّ لِ دِيْمِقَالْ رِعْالشِّ

 :اءِمَدَقُالْ فَ صْوَ هِيْفِ  عَابَتَ ه نَّأَا لِدًيِّجَ اه رَويَ ْيهِ الْح لْمَ،فِ  ف صِيَ يِّرِتُحْلْب  ا لِتًيْبَ  ر كُذْيَ مَّثُ -

 اهَلُ يْقِثَ فَّخَ  لْمِ ح ي الْا فِهَ بِ سَقِيْوَ   لُ بَذْي ى وَ وَضْرَ ان كَرْأَ تْ نَزِو  وْلَفَ

 لْيَه  غَ  اءَرَعَالشُّ  أنَّ يَعْلَم  وَ ،ةِانَزَالرَّوَ لِقَالثِّبِ  لْمِح  الْ فَصْ وَ لُ هَجْا يَلَ امٍ مَّا تَأبَ نَّ ا إِلًائِ قَ ف  يْضِ ي  مَّثُ -

  نَوْد صِقْيَ

 .قَع  فِيْ خَطَأٍيَفَ عَ دِتَبْ أن يَّ ِريْد ي  نَّه كِولَ

 :ِبيِْح اسْتِعَارَاتِ أَبِْي تَمَّامٍ، ِمنْهَا قَوْلُه  قَ لَىعَ ثِلَةً مْ أَ يُّدِآمِالْ ر كُذْويَ -

 وْبًاكُا ر دًوْع  ه تْرَادَغَ ةًبَرْضَ   هِيْعَدَخْأَ  يْفِ اءَ تَتَ الشِّبْرَضَفَ

كََرمَ الْمَمْد وِْح هَكَذَا  : إِنَّلُوْقُيَ، فَ يُّرْكَبَ نأَ حَ مَسْا يَلَيْرِ الَْهائِجِ الَّذِيْ عِ بَالْبِ اءَتَالشِّ امٍ مَّتَ وْ ب أَ هَبَّشَفَ

 .ص نِعَ بِالشِّتَاءِ

 ةِ هَجْوِ نْمِ - حِاضِوَالْ نَ مِ ه ا أنَّلَّإِ بَةُلْغَ الْ تِ انَكَ لِمَنْوَ ،ةِيَّائِهَالنِّ ةِجَيْ تِ النَّ رِكْذِ نْى عَ اضَغَ تَيَ لِّف ؤَالْم وَ -

، هِ فِقِوْمَ يْ فِ دًاايِحَ، وم هِحِرْطَ يْفِ  ايًّعِوْضُ وْمَ ن  وْكُيَسَ ه  أنَّبِ كَرَ ذَ امَ مَ غْ، ر يِّرِتُحْ ب الْ قُ وُّفَتَ -هِرِظَنَ

 . كَلِ ذَ اءَفَإخْ وَلَتِهِاحَم   مَغْ، ر ه لَ ه  ب صُّعَتَوَ  يِّرِتُحْب لْ لِ د  يْدِالشَّ ه ز يُّحَ، تَ احًاضْوَ نَّكِلَ

 .ْيخِيَّةِارِالتَّ  ةِبَقْحَالْ كَ لْتِ يْفِ دِ قْالنَّ بِتُ كُ مِّهَأَ  نْ مِ دُّ عَي  هِ تِلَمْجب  ِاب تَكِالْوَ -
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 اْْلُْرَجاِن ِ  كَتاُب َدََلِئِل اْْلْعَجاِز ِلَعْبِد اْلَقاِهرِ  -4
 ةِيَّرِظَنَ حِرْ طَ الِلَ خِ نْ مِلَاغَةِ بَى الْنَعْ مَ لُ اوَنَتَ يَ  الْج رْجَانِيِّ رِاهِقَ الْ دِبْعَلِ ازِجَعْ إِالْ لِائِلَدَ كتاب  -

  .َطوُّر ه تَوَ ه تُاسَرَدِ ن كِمْي   مٍ لْعِ لَىإِ ةٍدَقَّعَم وَ  ةٍبَعْصَ اظٍفَألْ نْ مِ ةِ اغَلَبَ الْبِ لَقَتَانْ ث  يْحَ م ِظْالنَّ
 (ْيُف ِِبْلُمَؤلِ ِف)َعْبِد اْلَقاِهِر اْْلُْرَجاِن ِ رِ عْ الت َّ  4.1
م(، 1009-هـ 400)ت:  جَاِنيُّْلج رْا دٍمَّحَم  نِ بْ نِمَحْالرَّ دِبْ عَ ن  بْ رِاهِقَالْ د  بْعَ رٍكْبَ وْب  أَ وَه  -

 لَ بَقْأَفَ، ةِافَقَلثَّلِ بًّا، م حِ لُْوعًا بِالِْعلْمِو  أَشَ، نَيْقَةِ الْحَالِقِرَ رَةٍسْأُلِ انٍجَرْج  يْفِ ، و لِدََكلِّمٌتَوم  يٌّوِحْنَ

  .ةً كُتُب  النَّحِْو والْأَدَبِاصَّوخَُكتُِب َيلْتَهِم هَا، الْ لَىعَ

 َلىإِ لَقِتَنْن يَّ أَ نَوْد   يْهَافِ  اشَعَوَ، انٍجَ رْج  يْ فِ لِدَ، وَارِالدَّ يَّانِ جَرْ، ج لِصْأَالْ يَّسِارِفَ انَكَوَ -

يْقَةِ قِرَ ةٍرَسْأُ يْ ، فِيْرًاقِفَ أَشَنَ ه نَّأَ ، لِلَاَدتِهِوِ يْخَ ارِتَ ف رِعْا نَلَ .هـ 471ةنَسَ يَ فِّو ى تُتَّ حَ يْرِهَاغَ

َلى ، عَكِّن ه  مِنْ َأخْذِ اْلعِلْمِ خَارِجَ مَدِيَْنتِهِ ج ْرجَانمَ تُ الٍ مَ نْ مِ ةًلَضْفَ  دْ جِيَ مْ ا، لَضًأيْ لِهَذَا، وَالْحَالِ

 .الْم بَكِِّر بِاْلعِلْمِ والنَّحِْو والْأَدَبِالرُّغْمِ مِنْ ُظه وْرِ وََلعِهِ 

يِّ، كَمَا أََخذَ بْنِ أُْختِ الشَّْيخِ أَبِيْ عَلِيٍّ الْفَارِساخَذَ الِْعلْمَ َعنْ أَبِي الْح سَيْنِ م حَمَّد الْفَارِسِيِّ أَ -

مِهِ. وَإِلَى ذَلَِك َبيَْن الْم تَنَبِّْي وخ ص وْ ه  الْوَسَاطَةَ الْأَدَبَ َعلَى يَِد الْقَاضِْي الْج رَْجانِيِّ، وقَرََأ كِتَابَ

، هِرِحْبَ  نْ مِ فَ رَتَواغْ يْهِ،لَ عَ أَرَقَ دْ قَ  الْج رْجَانِيُّ رِ اهِقَالْ د  بْعَ خ يْالشَّ  انَ"وكَ ي شِيْر  يَاقُوٌْت فَيَقُوْلُ:

 ".بِالْاِنْتِمَاءِ إِلَيْهِنْفِهِ أَبِ  خَمَوشَبِهِ تَبَْخبََخ بِهِ، تُكُ يْ فِ ه رَكَا ذَذَإِ انَكَوَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/471_%D9%87%D9%80
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نَحْن  نَرَاه  فِيْ كُتُبِهِ يَنْقُُل ، ف11َ الْقَاهِرِ َعلَى آثَارِ الشُّي وْخِ والْع لَمَاءِ الَّذِيْنَ أَنَْجبَتْه مْ الْعََربِيَّةُد بْعَ  ذَمَلْتَتَ -

 عَنْ سِْيبََويْهِ واْلجَاحِِظ وأَبِْي َعِليٍّ الْفَارِسِيِّ وابِْن قَُتيْبََة وقُدَامََة بِْن َجعْفَر والْآمِدِيِّ والْقَاضِيْ

حْمَانِ بِْن ِعيْسَى الْهَمَدَاِنيِّ الْج رْجَانِيِّ وأبِْي هِلَالٍ الَْعسْكَِريِّ وأَبِيْ َأحْمَدَ الَْعسْكَرِيِّ وعَْبدِ الرَّ

 والْمَرْزُبَانِيِّ والزَّجَّاجِ.  

 لِكَ ذَ نْ، م12ِآنِرْالقُمِ وِ لُع  وَ وِحْالنَّ وَ بِأدَالْوَ رِعْالشِّ يفِ ةًمَّهِم  اارًآثَ يُّانِجَ رْج ر الْاهِالقَ د  بْعَ كَرَتَ -

 ،"وِحْ ي النَّفِ احِ ضَإيْ"الْ اب تَا كِهَ نْمِ  ر كُذْنَ فِرْالصَّوَ وِ حْي النَّفِ ةٌدَّعِ بٌتُ وكُيْوَاٌن فِي الشِّعْرِ، دِ

الَةُ الشَّافَِيةُ سَ"الرِّوَ ،"آنِرْقُالْ ازُجَ: "إعْ ُلوِْم الْقُرْآنِ فَكَانَ لَه ع وَ بِدَ أَي الْا فِ"، أمَّلِمَج "الْ اب تَكِوَ

 مَظَعْ م   الْأَِخيْرَيْنِ هِ يْابَتَكِ يْ فِ دَرَوْأَ  دْ قَوَ ،"ةِاغَلَبَالْ ار ر "أسْوَ ،"لَائُِل الْإِعَْجازِو"دَ ،"فِي الْإِعَْجازِ

 .ُلوِْم الْبََلاغَةِ الْعَرَِبيَّةِع  فِيْ ِهِائِآرَ

 لَاِئلُ دَ : اه ابَتَ كِ دُّعَ، وي  الْم ؤَسِّسِيَْن لَِهذَا الْعِلْمِدَ حَأَ أوْ لْم الْبَلَاغَةِ،عِ سَسِّؤَم   بَر تَعْ ي  وَ ه و -

لَّفَه مَا الْج رْجَانِيُّ أَ دْ ، وقَ الْكُتُِب الَّتِيْ أُلِّفَتْ ِفيْ هَذَا اْلمَجَالِمِّهَ أَ نْ مِ َلاغَةِبَالْ ار رَأسْوَ ازِجَعْاإلِ

 انَ: كَ ه نْعَ لَ يْقِ دْ قَ، وَرٍثْنَوَ رٍ عْشِ نْمِ  الْكَرِيْمِ وَفضْلِهِ َعلَى النُّص وْصِ الْأُخْرَىبَيَانِ ِإعْجَازِ الْقَرْآنِ لِ

الَةٌ فِيْ إِعْجَازِ سَرِ ه ، ولَِديْدَ ِمنَ اْلكُتُبِعَالْ لَّفَا أَمَ، كَيْنٍدِوَ كٍسْا نَ ، ذَالِمًاعًا، عَ انِعًا قَرِوَ

                                                           

 ،ملع نب ایگ اک اطلب وبں اتک اور املعےئ رکام یک خان ویشرھ دبع ااقل: جَبَتْه مْ اْلعَرَِبيَّةُ تَتَلْمَذَ عَْبد  الْقَاهِرِ عَلَى آثَارِ الشُّي وْخِ والْع لَمَاِء الَِّذيْنَ أَنْ - 11

 Abd al-Qaher became a student of the books of the sheikhs and scholars). اھت ی   ےن منج د نج وک رعیب

whom Arabic gave birth to.) 

 رع رجلاجینرھ ادبع ااقل: نِتَرََك عَْبد  القَاهِر الْج رْجَانِيُّ آثَارًا م ِهمَّةً فِي الشِّعْرِ وَالْأدَبِ وَالنَّْحوِ وَع لُوِِم القُْرآ - 12

 

 ، ادب، وحن، اور یےن ش
ِ
و م
عل

 آن 

 

 ,Abd al-Qaher al-Jarjani left important books in poetry, literature) ۔بتک وھچڑیامہ ںیم ق

syntax, and sciences of the Qur’an..) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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 يِّ ابِ طَّخَتَيِْن أُخَْريَيِْن لِلْ الَسَرِ عْا مَهَقَقَّحَ ،"آنِرْالقُ ازِجَعْ إِ يْ فِ ةُ يَافِالشَّ ةُالَسَ"الرِّ انِ وَنْع بِالْقُرْآنِ 

 لِضَفْأَ نْ مِ يَ، وهِ لُوْل سَلَّامغْد زَحمَّم وَ  اهلل فِ لَد خَ حمَّم   نْمِ لٌّكُ تَابِكِالْ سِفْنَ يْفِ يِّانِمَّوالرُّ

، ةِعَاطِقَالْ ةِلَّدِأَ الْبِ لَامَه كَ َويِّدًام  ْيهَا الْج رَْجانِيُّ الْقَوَْل بِالصَّرْفَةِ،ى فِ فَنَ ،ازِجَإعْ الْ يْفِ اكُتِبَ مَ

 .هـ 471 الْج رَْجانِيُّ سَنَةَرِاهِقَالْ د  بْعَ  يَ فِّو تُوَ . ةِغَامِ الدَّ جِجَحِالْوَ
 لََّفاِت اْْلُْرَجاِن ِ ؤَ  مُ اَيَ زَ مَ  4.2
اجلُرْجَانيُّ ِفي كتابِ داَلئِلِ اإِلعْجَازِ عِلْمَ الَْمعَانِيِّ، وفِيْ كِتَابِ أسْرَارِ الْبََلاغَِة أرْسَى عبد  القَاهِر  -

 عِلْمَ الَْبيَانِ، بِالْإضَافَِة إِلَى أنَّه  َتَعرَّضَ لِعِلِْم الْبَدِيِْع فِي الِْكتَابِ نَفْسِهِ.

ائِقِهِ، فَبيَّنَ سِعَةَ جَوَانِبِهِ خَاصَّةً فِيْمَا يَتَّصُِل مِنَْها بِالْأدَِب وَقَفَ عَلَى أسْرَارِ الْبَيَانِ الْعَرَِبيِّ وَدَقَ  -

 وَالنَّقْدِ وأسْرَارِ النَّظْمِ، وقَْد َتأثَّرَ ِمبَْن َسبَقُوْه  مَِن الْع لَمَاءِ كَاْلجَاحِِظ وَالْآمِدِيِّ وَالَْعسْكَرِيِّ

 وَالْقَاضِي الْج رْجَانِيِّ. 

ي الْأسْرَارِ َجوْدََة الْمَعَانِيِ ودَقَائِقِهَا واتِّفَاقِهَا واْخِتلَافِهَا، واجْتِمَاِعهَا وانْفِصَالِهَا، وقَدْ دَرَسَ فِ -

وتَتَبُِّع خَصَائِصَِها وتَْأثِيِْرهَا، وذَلَِك ضِمَْن دِرَاسَاتٍ وَاسِعَةٍ تَنَاوََلْت عِلَْم الَْبيَاِن مِْن تَْشبِيٍْه 

 ، كَمَا تَعَرَّضَ ِللسَّرِقَاتِ الَْأدَبِيَّةِ وَبَعِْض أَلْوَانِ الَْبدِيْعِ.ومَجَازٍ واسِْتعَارَةٍ

عْجَازُ ه وَ وَأَلَّفَ َبعْدَ ذَلِكَ كِتَابَه  "دَلَائِلَ الِْإعْجَازِ"، فَأثَْبتَ أنَّ الْمَزِيَّةَ وَالَْوصْفَ الَّذِيْ كَانَ بِهِ الْإِ  -

، يََرى أَنَّ هَذِِه الْمَزِيَّةَ وَالْفَصَاحَةَ لَْيسَْت إِلَّا ح سْن  الدَّلَالَةِ وَتَمَام هَا الْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَُة وَالْبََيان 

 فِيْ ص وْرَةٍ رَاِئعَةٍ ِمنَ النِّظَامِ، وَأنَّ النِّظَامَ ه َو تََعلُّق  َمعَانِي الَْكلَاِم بَعْضَهَا بِبَْعضٍ. 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/471_%D9%87%D9%80
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 ( لِ ئِ ََل )الدَّ  ابِ تَ كِ لْ ِبِ  فُ يْ رِ عْ الت َّ  4.3
 بِ تُ كُ مِّهَأَ  نْمِ دُّعَ، وي مِظْالنَّ ةَيَّ رِظَ، نَةِاغَلَبَى الْفِ يِّانِجَرْج الْ ةَيَّ رِظَنَ مُّضُيَ ازِجَإعْالْ لُائِلَدَ كتاب  -

  .يْمِرِكَالْ آنِرْقُالْبِ ةِانَعَ تِاسْالْبِ مْاه نَ عْ ، ومَيِّن  أَهَمِّيَةَ النَّْحوِ والَْبلَاغَةِبَ ي   ث يْ ، حَرِيْمِكَالْ آنِرْقُالْ ازِجَإعْ

ي فِ بَتَ أثْ  دْ، وقََلتَه  الْوَثِيْقَةَ بِهِوصِمَعَْنى الْبِ مِظْالنَّ  ةَاقَلَعَ لِائِلَي الدَّفِ يُّانِجَرْج الْ حَضَوْأَ دْقَفَ -

 ا:مَّهَهَلَّ أَعَرًا لَوْم لِ أُائِالدَّلَ

 الْمَزِيَُّة وَالْبََلاغَةُ الَّتِْي يَقَع  ِبَها الْإِعَْجازُ ِهيَ النَّظْم ، وَليْسَ ِفي اللَّفْظِ أَِو الْمَعْنَى.  -1

لَّفْظِ لالنَّظْم  تََوخِّي مَعَانِي النَّحِْو وَقَوَانِْينِهِ، َويَتَّصُِل ذَلَِك بِالْمَعْنَى اتِّصَالًا وَِثيْقًا لَا مِْن َحْيث  ا -2     

 وح ر وْفِهِ، 

 وَلَكِنْ ِمنْ َحيْث  ه َو نَظْمٌ وتَأْلِْيفٌ، فَالنَّظْم  تَابِعٌ لِلَْمعَانِيْ ودَالٌّ عَلَيَْها. 

 لِ عْجَ، وَ ضٍعْ بَا بِهَضَعْبَلَامِ كَي الْانِعَمَيْنَ ا بَمَيْفِ هِامِكَ حْأَوَ وِ حْي النَّانِ عَي مَ خِّوَ تَ م  ظْ: "النَّلُوْقُيَ ث  يْحَ -

 ".ضٍعْبَ  نْمِ  بٍبَ سَا بِ هَضِعْبَ

 َبلَاغَُة اللَّفْظَةِ الْم فْرَدَةِ كَالَْمجَازِ والْكَِنايَةِ والْاسْتِعَارَةِ والتَّْمثِيْلِ.  -3

 تَعَرََّض لِو ج وِْد بَلَاغَةِ النَّظْمِ مِْن تَقْدِيٍْم َوتَأْخِيٍْر وفَصْلٍ ووَصْلٍ وَتعْرِْيفٍ وتَْنكِيْرٍ.  -4     

 بَلَاغَةُ الْمَجَازِ اْلعَقْلِيِّ.  -5      

 الْج رَْجانِيُّ فِْي م َناقَشَتِِه لِقَضِيَّةِ النَّظْمِ بِالشَّرِْح والتَّفْسِيِْر والْب ْرهَاِن لِتَأْكِْيدِ صِحَِّة انَ عَتَاسْ -6      

 . آنِيَّةِ وَالْحَدِْيثِيَّةِفِكْرَتِهِ، م ْستَنِدًا إِلَى ذَلِكَ بِالشَّوَاهِدِ الَْأدَبِيَِّة والْقُرْ
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ا، هَوِحْونَ َاظِفَلْأَالْ نَ مِ  ةٌصَلَخْ تَسْم   ةٌفَرِعْمَ يَ هِ سِ ارِلدَّلِ ةَ حَيْحِالصَّ ةَدَاعِقَالْ نَّأَ يُّ انِجَرْج الْ  حَضَّوَ -7     

 نْعَ جٌاتِنَ  وِ حْالنَّبِ  الَْجهْلَ نَّإِ الَ قَ، وَوِحْالنَّا بِ لَّإِ اهَضِعْبَا بِ هَاتِ اطَبَ تِوارْ اظِفَأَلْالْ  مِهْى فَلَإِ لُوْ ص و الْ ن كِ مْا ي لَ ه أنَّلِ

 .أَوَسْأَ لَىإِيَّرَ غَتَ  دْقَ هِانِمَزَ نِوْكَ

 وِ حْالنَّ م  هْفَ ن  كِ مْا ي لَ، فَ مِظْالنَّ  ةِيَّرِ ظَنَ نْ عَ ثِ دُّحَالتَّ الِ لَخِ نْمِ  ه  تَيَمِّهَأَ وَ وَ حْالنَّ  ب  اتِكَالْ حَرَشَ -1

 . لِمَعْرِفَةِ َمْعنَى الَْكلِمَةِ وسِيَاقَِها فِي الْج مْلَِة والْغَرَِض مِْنهَاوِ حْالنَّ لِ وْص أُ مِهْفَا بِلَّإِ

ا هَعِقِ وْمَ الِ لَخِ  نْ مِ مَّ ، ثُالًوَّأَ يِّ وِحْا النَّ هَعِقِوْمَ  الِ لَخِ  نْ ا مِلَّإِ ةِغَاللُّ ةِ مَيْقِ اكُرَإدْ ن  كِمْ ا ي لَ ه أنَّ ح ضِّوَي  -2

 .لَامِكَالْ اقِ يَسِيْ فِ

 زِجْعَ الْا بِوْن حسَ أَ فَ مْ ه سَفُنْا أَوْأَ رَ مْه نَّأَوَ" :بِرَعَالْ لِ بَقِ  نْ مِ هِ بِ افِرَتِعْاِالْوَ آنِرْقُالْ ازِجَعْ إِ نْ عَ لَيْقِ -3

ا وْدُّحَتَ دْقَوَ هِيْضِارِعَا م وْع دَ ن يَّا أَالًحَم   انَكَ، وَه نْا مِبًيْرِقَ ع قَ يَ وْ أَ هِيْانِدَي  وْأَ هِيْازِوَي   بِمَاا ِوْتُأْن يَّأَ

 ".لَيْهِإِ

ج رْجَانِيُّ بِأَْمثِلَةٍ مِنَ اْلقُرْآنِ الْكَرِيْمِ عَلَى صِحَّةِ نَظَرِيَّةِ النَّظْمِ مِثْلِ قَْولِ اهللِ تَعَالَى: الْ انَعَتَاسْ -4

 الْمَاء ، وَقُضِيَ الْأَمْر ، وَاسْتَوَْت ضَيْ، وغِيْعِ لَقْأَ اء مَيا سَوَ ،كِاءَمَ يْعِ لَبْا ض  رْا أَيَ لَيْقِوَ}

 .عَلَى اْلج وْدِيِّ، وقِيَْل ب عْدًا لِّلْقَْوِم الظَّالِمِيَْن{

لِمَةَ عَلَى كَلِمَةٍ، كَ  الْج ْرجَانِيُّ إِنَّ لَا فَضَْل لِحَْرفٍ عََلى حَرْفٍ، َأْو اسْمَ َعلَى اسْمٍ، أَوْ الَقَ -5

 م جَرَّدَةَ لَا تُفَضَّلُ ولَا تُْحسَن . وأَنَّ الْكَلِمَةَ الْ

: يِْر وَالتَّعْرِيِْف فِي الْقُرْآنِ الْكَرْيْمِ، واسْتَعَانَه  بِقَوِْل اهلِل تَعَالَىكِنْ التَّ نِ سْح   نْ عَ ثَدَّحَتَ -6

 .}وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ{
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 ازِ جَ عْ  اْْل لِ ئِ ََل دَ  ابِ تَ كِ   صُ خَّ لَ مُ  4.4
 عْ ، م13َةًاصَّخَ انِيَبَالْ مِلْعِ لِضْفَ، وَةًامَّعَ لْمِعِالْ لِضْفَ حِيْضِوْتَبِ ابِتَكِالْ ةَمَدِّقَم  رِاهِقَالْ د  بْعَ أُدَبْيَ -

 يْفِ اءَ جَ نْ مَ سَ يْلَ ازِ جَعْإِالْ ةِفَرِ عْمَ نْمِ  ه ضَرَغَ ن  يِّبَي  ، وَهِقِائِقَحَبِ  اسِ النَّ لِ هْجَوَ  هِتِيَّ مِّهَأَ حِ يْضِوْتَ

طَلَحَ الَّذِيْ عَرَفَه  ع لَمَاء  الْبََلاغَةِ، بَلْ ي رِيْد  مَْعرِفَةَ أَصْلِ الْأَدَاءِ اللُّغَوِيِّ الَْبيَانِيِّ صْم الْ ، أوْالْبََيانِ لْمِعِ

 . عِنْدَ الْعَرَبِ

 يْفِ  وْ، أَوِحْالنَّ  يْفِ وْ، أَرِعْالشِّي فِ  نَوْد هَزْيَ نَيْذِالَّ اسِالنَّ اءِطَخْأَ  نْعَ  لِوْص فُالْ دِحَأَ يْفِ ثَدَّحَتَ -

إِنْسَان  شَيْئًا هَذَا َخطَأً، لَِأنَّه  إِذَا اسْتَْحسََن الْ فَاعْتَبَرَ  بِمَعَانِي الْبََيانِ وَالَْبلَاغَِة وَاْلفَصَاحَةِ، ِلْمِعِالْ

 .  فَيَجِب  أَنْ يَّكُوْنَ لِاسِْتحَْسانِهِ َهذَا سَبٌَب مَعْر وْفٌ

لِمَِة الْم فْرَدَةِ كَالْ ةَاحَصَفَ نَّأَ رَكَذَ، وَ 14ةِاحَصَفَالْ، وَانِيَبَالْا، وَاهَنَعْ مَوَ ةِ اغَلَبَالْ  ةَيَّمِّهَأَ  اضًيْأَ رَكَذَ -

وَلَيْسَ ا هَتُالَلَدَ قَاسَنَتَتَ نْأَ امِلَكَالْ مِظْنَ نْ مِ ضَرَغَالْ نَّأَ رَآخَ لٍصْفَ يْ فِ رَكَذَ مَّ، ثُلَهَا أَسْبَابٌ مَْعلُوْمَةٌ

 . اَنْ تَوَاَلتْ أَلْفَاظُهَا فِي النُّطْقِ

ْيث  عََرضَ أَْوجهَ كَثِيْرَةً ِمنْهَا مِثْلُ الْاِسِْتعَارَةِ، ، حَ الْم فْرَدَةِةِظَفْاللَّ ةَاغَلَبَ رَ آخَ لِوْص فُ يْ فِ ض رِ عْيَثُمَّ  -

لْفَصْلِ، وَالْمَجَازِ، والتَّمْثِيْلِ، وَالْكِنَايَةِ، ثُمَّ يَعِْرض  و ج و هَ بَلَاغَةِ النَّظْمِ َكالْاِسْتِفْهَامِ، وَالوَصْلِ، وَا

                                                           

اور  ںوخویب ےن ومعام ملع یکرھ ارجلاجین دبع ااقل: فَضْلِ اْلعِلْمِ عَامًَّة، وَفَضْلِ عِلْمِ الَْبيَانِ خَاصَّةًيَبْدَُأ عَبْد  الْقَاهِرِ م قَدِّمََة اْلكِتَابِ بِتَوْضِْيحِ  - 13

 Abd al-Qaher begins the introduction to) ۔وک واحض رکےت وہےئ اتکب اک اعترف رشوع ایک ںوخویب یکملِع ایبن  اخص وطر رپ

the book by clarifying the merits of knowledge in general, and the merits of the science of 

Bayan in particular,.) 

 یک اتیمہ، اس اک ینعم، اوہنں ےن : ذَكَرَ َأيْضًا أَهَمِّيََّة الْبَلَاغَِة وََمْعنَاهَا، وَالَْبيَاِن، وَالْفَصَاحَةِ - 14

 
 

 یک نایبالبغ

 

 ۔ذرک ایک اک یھب اتیمہ اور اصفح

(He also mentioned the importance of rhetoric, its meaning, Bayan, and eloquence..) 



366 
 

قَامَ ِبشَْرحٍ ، ورَحَ الَْمجَازَ الْعَقْلِيَّ وبَلَاَغتَه شَوَعْرِيِْف، وَالْقَصْرِ، يْرِ، والتَّنْكِيْرِ، والتَّخِ أْالتَّوَيْمِ، دِقْالتَّوَ

اب  عَلَى شَرِْح نَظَرِيَّتِهِ ِفي النَّظِْم  تَ أَيْضًا بَلَاغَةَ النَّظْمِ الَّتِْي أَخَذَْت الْكِتَابَ كُلَّه ، فَاقْتَصَرَ الْكِ

 وَكَيْفِيَّةِ َتطْبِيْقِهَا.  

 ْفَتاحِ ُب ِمْفَتاِح اْلُعُلْوِم َأْو ِكَتاِب اْلمِ ِكَتا -5
 . يْاكِكَّالسَّ  امِ مَإِالْ اتِفَنَّصَم  ة رَّغُ وَ ه  احِتَفْمِالْ اب تَكِ -
 (كَّاِكي  )السَّ  ْيُف ِِبْلُمَؤلِ فِ رِ عْ الت َّ  5.1
 دَ لِ، و يُّاكِكَّالسَّ يٍّ لِعَ  نِ د بِحمَّم   نِبْ  رِكْبَ يْ بِأَ نِ بْ دِ حمَّم  ن بْ  ف س وْب ي  وْقُعْيَ وْ أب  يْنِ الدِّ  اج رَسِ وَ ه  -

 .بِلَ غْأَى الْلَا عَهَيْ فِ يَفِّوَتُ وَ  ،هــ555 ةَنَم سَزَارِوَخَ يْفِ

 ذْ ، إِ 15تُه رَسْا أُهَرفُتَحْ تَ تْ انَكَ يْتِ الَّ ،ة(ادَدَّحَة )الْاكَكَّالسَّ ةِ نَهْ ى مِلَإِ ةً بَسْ نِ ،"يِّاكِكَّالسَّ"ـ بِ بَقِّلُ -

 (. يْثِارِحَمَ)الْ كِ كَالسِّ ةِ اعَنَصِبِ ر  هِتَشْتَ  تْانَكَ

 قَ ذَحَوَ ،ه تَنَ هْمِ نَ قَتْأَ، فَهِرِمَع  نْمِ يْنَ اثِلَالثَّ غَلَبَ  نْى أَلَإِ نِادِعَمَالْ ةِاعَنَصِ يْفِ لُ مَعْيَ يُّ اكِكَّالسَّ لَّظَوَ -

 ةٍ رَ بَحْ مِ عِنْص بِ امَ قَ ه نَّأَ اتِايَوَالرِّ ض عْ بَ تْرَكَذَ دْقَ، فَرِمْأَي الْلِوِأُ دَنْعِ  ةًَمكْر مَوَ ةًوَظْ حَ الَ ى نَتَّا حَ هَيْفِ

 بَ جِعْ أُفَ، كِلِمَى الْلَا إِاهَدَ، وأهْدٍاحِوَ اطٍ رَيْى قِلَا عَهَنُزْوَ يْد زِا يَ ، لَبٍيْجِ عَ لٍفْقُ اتِذَ ةٍرَيْغِصَ

 .وِفَادَتَه كْرََم أَ، وَلَيْهِإِ ه بَرَّقَفَ ارًيْثِ ا كَهَبِ

                                                           

ےک وحاےل  )ولاہر( ےک ےشیپ یاےس داھت اسز: لُقِّبَ ِبـ "السَّكَّاكِيِّ"، نِسْبًَة إِلَى مِْهنَِة السَّكَّاكَة )الَْحدَّادَة(، الَّتِْي كَانَتْ تَحْتَرفُهَا أُسْرَتُه  - 15

 م ےس وموسم ایکیکےس "اکس

 

 He was nicknamed “Sakkaky”, in reference) اھت، وج اس ےک الہ اخہن رکےت ےھت ایگ " ےک ی

to the profession of metalworking (blacksmithing), which was used by his family.) 
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ا فًاقِوَ امَ قَ نْا أَلَّإِ لِكِ مَالْ نَمِ انَا كَمَ، فََليْهِعَ لٌج رَ لَخَدَفَ ،امً وْيَ  ِلكِمَالْ دَنْعِ انَكَ نْأَ قَفِتُّوا -

 نْ مِ ه إنَّ ه لَ لَيْ، قِلِج الرَّ نِعَ يُّاكِكَّالسَّ  لَأَسَ نَيْ ، وحِهِامِقَمَ يْفِ ه سَلَ جْوأَ  لِكَ الرُّج لِ،ذَلِ اامًرَتِاحْ

. مَالِكِ لِلَْعالِمِالْ الِ لَجْ إِ نْ مِ آه ا رَمَيْ فِ، وَهِالِحَ يْ فِ ر كَّفَتَيَ  أَ دَبَ، وَهِسِفْ نَ يْفِ كَ لِذَ عَقَوَ، فَاءِمَلَع الْ ةِفَائِطَ

 انَكَ، فَامًّاعَ  نَوْاثُ لَثَ  هِ رِم ع  نْ مِ بَ هَ ذَ دْقَ اكَ ذَ ذْ إِ انَ، وكَُلوْمِعَالْ لِيْ صِحْى تَ لَعَ  هِ تِاعَسَ نْ مِ بَّ كَانْفَ

 لَ وَّحَ تَ، فَالْم ْختَلِفَةِ ع ُلوْمِي الْفِ تََبحَّرَن يَّأَ اعَطَ تَى اسْتَّحَ  يَْميْنِظِعَ لْمِ عِالْ بِ لَطَ  يْفِ ه تُبَغْرَوَ ه اع فَدِانْ

 .الِمٍ بَارِعٍى عَ لَإِ رٍ اهِمَ  اكٍكَّسَ نْ مِ كَلِذَبِ

 مِ وْ لُع  لُوْ ص أُوَ ةُيَّوِ غَاللُّ وَ ةِيَّهِقْفِالْوَ ةِيَّآنِرْقُالْ ات اسَرَالدِّ :يَ، وهِهِرِصْعَ  اءِنَ بْأَ ةَافَقَثَ تْانَ كَفَ ه  تُافَقَا ثَأمَّ -

 اج  وَا رَمَه لَ انَكَ يْنِ ذَاللَّ امِ لَكَالْ مِ لْوعِ قِطِنْمَالْ نِعَ لًا ضْ، فَالُلَدْتِ اسْالْوَ ض وْ ر عَالْوَ ةُاغَلَ بَة والْغَاللُّ

 .هِرِصْعَ يْفِ

مَا تُِشيْر  ، ك16َتَْينِ التُّرْكِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِغَاللُّبِ افًارِعَ  انَكَ لْ ، بَبِيَّةِرَعَالْ ةِ غَى اللُّلَعَ يُّاكِكَّ السَّ رِصِتَقْيَ مْلَ -

 الْمَصَادِر  إِلَى أَنَّه  عَمَِل بِالسِّحِْر قَبْلَ انْصِرَافِهِ إِلَى َتحْصِيْلِ الِْعلِْم.

ةِ فِيْ عَصْرِهِ، وَه مْ: َتلْمَذَ لِأَشْهَرِ فُقَهَاءِ الْحَنْفِيَّ، تَةِعْتَزِلِيُّ الْعَقِيْدَم    الْمَذْهَِب،يُّفِنَحَ  يُّاكِكَّوالسَّ -

  تَانِيُّ. م حَمَّد  ْبن  عَبْدِ الْكَرِيِْم التُّرْكِسْسَدِيْد  الدِّيِْن الْحَيَاطِيْ، وابْن  صَاعِد الْحَارِثِيُّ، و

                                                           

 یہ رصف رعیب اکسیک :بَلْ كَانَ عَارِفًا بِاللُّغَتَيِْن التُّرِْكيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ لَمْ يَقْتَصِرِ السَّكَّاكِيُّ عَلَى اللُّغَِة الْعََرِبيَّةِ،  - 16

 

اھت، ہکلب وہ  دحمود ںیہن زیب ن ی

 یک

 

 Sakkaki was not limited to the Arabic language, but he was) ۔وافق اھتیھب زیب ونں ےس  اور افریس ت

familiar with the Turkish and persian languages..) 
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قِيٌْه م تََكلِّمٌ م تَفَنٌِّن فِْي فَ"  :لِهِوْقَبِ  يُّ وِمْحَالْ تٌ وْاقُيَ  ه فَصَى وَتَّحَ ةًسعَاِوَ ةًرَهْش  هِرِصْعَ يْ فِ الَونَ -

 ع لُْومٍ شَتَّى، َوه َو أَحَد  أَفَاضِِل الْعَصْرِ الَّذِيْ سَارَتْ بِذِكْرِهِ الرُّكْبَان ".

 ،يْانِعَمَالْوَ انِ يَبَ الْ مِ لْعِ يْ فِ ةًاصَّخَوَ ،مِوْلُ ع الْ ةِ افَّكَ يْ فِ ٌع ارِبَ ةٌامَ لَّعَ  ه  نَّإِ" :يُّطِوْي السُّ  ه  نْعَ الَقَ -

 ."هِيْفِ  رَحَبْيَّ  نْأَ ةَغَاللُّ  مَهَفْيَّ نْ أَ يْد رِيُّ نْمَ  ع يْطِتَ سْيَ عِاسِوَالْ رِحْبَ الْبِاتُه  فَنَّصَم  تْفَصِو وَ

ى، تَّشَ اتٌفَنَّصَم  ه  لـَ، وَيِّرِجْهِالْ عِ ابِالسَّ نِرْقَي الْفِ اغَةِ لَبَ الْ الِجَرِ انِيـَعْأَ ـنْ مِ دٌوْ د عْمَ يُّاكِكَّوالسَّ -

 ،"انِيَبْالتِّ " ابِتَكِ، وَيِّانِجَرْج الْ رِ اهِقَالْ دِبْعَ لِ لِمَج الْ ابِتَكِلِ حٌرْشَ  وَه وَ  "،لِمَج الْ اب تَ كِ"ا: هَنْمِ

 ."لِْم الْم نَاَظرَةِعِ يْ فِ ةٌالَسَرِ" ه لَ، وَةِيَّسِارِفَالْ ةِ غَاللُّبِ وَ ه وَ  ،"مِسَلْالطِّ"وَ
 الت َّْعرِْيُف ِِبْلِكَتاِب )اْلِمْفَتاِح( 5.2
 .اه وَسِ ه لَ عْبَطْي   مْلَ يْ ذِالَّ "ْومِلُع الْ  اح تَفْمِلَّفَاتِ السَّكَّاكِيِّ، فَه َو كِتَاب  "ؤَم  ا غُرَّة مَّأَ -

 فِرْالصَّ مِلْعِ نْا عَهَنْ مِ ،لِوَّأَالْ مِ سْقِي الْفِ ثَدَّحَ، تَيِْسيَّةٍئِرَ امٍسَ قْأَ ةَاثَلَا ثَذَهَ ه ابَتَكِ مَسَّقَ دْوقَ -

 يْ انِعَمَالْ يِ مَلْعِلِ ثَ الِالثَّ مَسْقِالْ لَعَجَ ، وَهِاتِعَوْ ضُوْمَوَ وِ حْالنَّ  مِلْعِ بِ يْانِ الثَّ مَ سْقِالْ صَّخَ ، وَاقِقَتِشْاِالْوَ

يْعِ بِم َحسِّنَاتِهِ اللَّفْظِيَّةِ دِبَالْ نِوْن فُ نْعَ  رَآخَ، وَةِاغَلَبَالْوَ ةِاحَصَفَالْ نِ عَ اثًلْحَقَ بِهِمَا مَبْحَ ، أَانِيَبَالْوَ

ع لُْومِ الْمَْنطِقِ والْعَر ْوضِ لْمِ الْمَعَانِيْ عَنِ الْو قُْوفِ عَلَى عِ سِارِدَى لِنَا غِ لَ ه نَّأَ دَجَوَ  مَّ. ثُوَالْمَعْنَوِيَّةِ

 .هِابِتَكِ ةِ ايَهَنِ يْفِ  نِ يْثَحَ بْا مَهَلَ دَ رَفْأَ، فَوالْقَوَافِيْ

، ةِاغَلَبَ الْ مَ وْلُع   هِ يْفِ لَ اوَنَتَ يْذِالَّ هِابِتَكِ نْ مِ  ثِ الِالثَّ مِسْقِى الْلَ، إِلِعْ فِالْ، بِع جِرْتَ يِّاكِكَّ السَّ ة رَهْوش  -

 ،"ةِاغَلَبَ الْ ار رَأسْ"ا مَيَّاسِلَ، وَالِجَ مَا الْذَهَ يْ فِ ه  وْقُبَسَ نْ مَ اتِاسَرَدِ بَ عِ وْتَسْ ن يَّأَ اعَ طَتَاسْ دِقَفَ
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 :)ت يِّرِشَخْمَ لزَّلِ "افِشَّكَالْ"هـ(، وَ 471:)ت يِّانِجَرْج الْ رِ اهِقَالْ دِبْعَ لِ "ازِجَعْإِ الْ لُائِلَدَ"وَ

 هـ(. 606 :)ت يِّازِالرَّ رِخْ فَالْ هِرِاصِعَم لِ ِ"ازِجَعْ إِالْ ةِايَرَدِ يْفِ ازِجَ يْإِالْ ةِ ايَهَنِ"و ،هـ(538

، يْدِ والتَّحْدِيْدِ رِجْى التَّلَعَ لْمَنْطِقِيَّةِا هِتِرَدْقُا بِهَيْفِ انَعَتَاسْْيدَةً، دِجَ ةًاغَيَصِ ه لَّكُ كَ لِذَ اغَوصَ -

 ةِامَرَالصَّوَ ةِ قَّالدِّ نَ مِ ه  تُلَاوَحَم   تْ انَكَ، وَبِيْ بِسْ التَّوَ  لِيْ لِعْالتَّ ، وَبِيْ عِشْوالتَّ  رِيْعِفْوالتَّ

 حَجَ نَ دْ. وقَانِيْنِ الْم حَدَّدَةِوَقَالْ، وَةِمَارِالصَّ دِاعِوَقَالْ نَمِ  ةٍعَوْم جْى مَ لَإِ ةُاغَلَبَالْ  تِلَوَّحَ تَ  ث  يْحَبِ

 ز يِّ مَا ي مَ مِّهَأَ ى بِحَّ ضَ دْقَ  كَلِذَبِ  ه نَّأَ رَيْ، غَعِوْر فُالْوَ امِ سَقْأَالْبِ ةِلَ امِكَالْ ةِاطَحَإِي الْفِ   يُّاكِكَّالسَّ

 لِكَذَبِ، وَيِّبِ دَأَالْ لِ مَعَي الْفِ اعِ تَمْ إِالْوَ الِمَجَالْ مِيَقِ  نْعَ  ث  حَبْ يَ يٌّ الِمَجَ مٌلْا عِ هَنَّأَ وَه  وَ ،ةَاغَلَبَالْ

ى لَإِ ه دَعْبَ اءَجَ نْمَ دَ مِعَ؛ فَدِوْم ج  الْوَ افِفَجَالْوَ لِ وْب ى الذُّلَا إِهَتْادَقَ  ،قٍر ى طُلَإِ ةُاغَلَ بَالْ تِفَرَحَانْ

 صِيْ خِلْ التَّ مِ ظْى نَلَإِ مَّ ثُ لِْخيِْص التَّلْخِْيصِ،ى تَلَإِ مَّ ، ثُاحِتَفْمِا الْذَهَ صِ يْ خِلْى تَ لَإِ مَّ ثُ ،هِاحِتَفْمِ حِرْشَ

 بَ انِ جَالْ  اكَذَ تْدَقَفَ، وَةُاغَلَبَ الْ تْدَقَّعَا تَذَكَهَ، وَ مِظْا النَّذَهَ  حِرْى شَلَا إِوْاد  عَ مَّ، ثُارًعْشِ

 ا.هَيْفِ  يَّنِفَالْ يَّالِمَجَالْ
 تَ َوى اْلِكَتابِ مُْ  5.3
ي فِ ثَدَّحَتَ ، ةٍيَّاسِسَأَ امٍسَقْأَ ةِاثَ لَ ى ثَلَ" إِاحَتَفْمِ"الْ وِ أَ ،"مِوْلُ ع الْ احَ تَ فْ"مِ :ه ابَتَكِ يُّ اكِكَّالسَّ مَسَّوقَ -

 لَ عَجَ، وَالَْكبِيْرِ والْأَكْبَرِوَ يْرِغِالصَّ اقِ قَتِشْاِلْا نَ مِ هِ بِ لُصِتَّا يَ مَوَ فِرْالصَّ مِلْعِ  نْ ا عَهَنْ مِ لِ وَّأَالْ مِسْقِالْ

وَأَلْحَقَ بِهِمَا ، انِيَبَوالْ  يْانِعَلْمَ: اةِ اغَلَبَالْ  مِوْ لُع لِ  ه لَعَجَ فَ ث الِ الثَّ م سْقِا الْ، أمَّ لْمِ النَّْحوِعِ لِ يْانِالثَّ مَسْقِالْ

، ةِاغَلَ بَالْ مِ وْ لُع لِ لِهِ او نَتَ  يْ فِ اْلمَنْطِقِبِ ه  ر ثُّأَتَ  حِاضِوَالْ  نَمِ . وَْيفٌ ِللْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِرِعْتَ هِيْفِ ، وَالْبَدِيْعَ

 افَ ضَأَ، وَهِلِائِسَ مَ مِّ هَأَ  نْ عَ ثَدَّحَ تَلِهَذَا ، وَةِاغَلَ بَالْ مِ هْفَلِ  الْمَنْطِقِةِاسَرَدِ ةِ رَوْر ى ضُلَعَ بَّهَنَ ه  نَّإِ لْبَ
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 ه اب تَكِ ن  وْكُا يَذَهَبِ، وَةِاغَلَ بَالْ مِ وْلُع   مِهْفَلِ يْنِ اتَدَأَكَ يْ افِوَقَالْوَ ضِوْر عَ الْ  يِمَلْعِ  ةِاسَرَدِ نْ مِ دَّا ب لَ ه نَّأَ

 قِ طِنْ مَالْوَ انِ يَبَ الْوَ يْ انِعَمَالْوَ وِ حْالنَّ وَ فِرْالصَّ لُْوِم التَّالِيَةِ:ع  الْ نِعَ  ْيثَ دِحَالْ مَّ ضَ دْ قَ" اح تَفَمِلْ"ا

 .يْافِوَقَالْوَ ضِوْر عَالْوَ

 هُ جُ هَ ن ْ مَ  5.4
 فٍيْ رِعْتَ نْمِ  17امِ قَمَى الْضَتَقْم  بَ سْ حَ  بِمَنْهَجٍ َمنْطِقِيٍّ دَِقيْقٍ هِ ابِتَكِ ةَادَّمَ يُّ اكِكَّالسَّ ضَرَعَ -

 ةًيَّ لِقْجًا عَجَحِ  دَرَوْأَ، وَه لَ ةٍبَاسِنَم وَ ةٍقَائِلَ لٍ وْص أُبِ ابٍبَ لِّكُلِ هَّدَ ، ومَلٍيْلِ عْوتَ عٍيْرِفْتَوَم ٍيْسِقْتَوَ

 ه اب تَكِ اءَجَ، فَ ه ر يْكِفْتَ هِيْلَإِ اه دَا هَا مَهَيْلَعَ  افَضَأَ، وَه بَاسَا نَمَ  فِلَ السَّ الِ وَقْأَ نْ مِ ذَ خَأَ، وَةًيَّلِقْنَوَ

 ةِ ايَهَ: "نِيْازِالرَّ رِخْفَالْ ابِ تَى كِلَعَ  دَمَتَاعْ  دِقَ. وَةِيَّاضِيَالرِّ  وِأَ ةِيَّسِ دَنْهَالْ دِ اعِوَقَالْبِ ن  وْكُا يَمَ هَبَشْأَ

 ارِ رَسْ"أَوَ ،"ازِجَعْإِالْ لِ ائِلَ:"دَ يِّانِ جَرْج الْ  رِاهِقَالْ دِبْعَ  يْابَتَوكِ ،"ازِجَعْإِالْ ةِاسَرَدِ يْفِ ازِجَيْإِالْ

 ".افِشَّكَ"الْ: يِّرِشَخْ مَالزَّ ابِتَكِوَ ،"ةِاغَلَبَالْ
 هُ تُ مَ يْ قِ  5.5
ا ذَهَ  نَرَتَى اقْتَّ، حَ احِتَفْمِالْ ة رَهْش  تْوَّدَ هِبِ، وَهِيْا فِمَ رَهَشْأَ ابِتَكِالْ نَ مِ ث الِ الثَّ م سْقِالْ ر  بَتَعْي  -

 ةُ يَّاغِلَبَالْ ه  تُيَّمِّهَأَ  ع جِرْتَ، وَهِمَارِيْغَ وَ وِ حْالنَّوَ فِرْن الصَّعَ ثَدَّحَتَ  ه نَّأَ عْ مَ ةِغَالَبَ الْ مِ وْلُ ع بِ اب تَكِالْ

قًا يْقِدَ يًّاقِطِنْ ضًا مَرْا عَهَضِرْا، وعَهَنِيْ نِقْوتَلِْخيْصِهَا تَوَ ةِقَابِالسَّ ةِيَّ اغِلَ بَالْ دِوْ ه ج ى الْ لَعَ هِادِمَتِى اعْلَإِ

بَرَ ع لُْومَ الْبََلاغَةِ عِلْمَيِْن ه مَا الْمََعانِيْ وَالْبََيان  إِلَّا أَنَّه  أَلْحَقَ بِهِمَا الْم حَسِّنَاِت تَاعْ ه نَّأَ عْمَعًا، وَائِرَ

                                                           

 اقتوضں ےک اطمقب نیعہگج ےک اتکب اک وماد  ےن اینپ یکاکس :عَرَضَ السَّكَّاكِيُّ مَادَّةَ كِتَابِهِ بَِمْنهَجٍ َمْنطِقِيٍّ دَقِيْقٍ حَسْبَ م قْتَضَى الْمَقَامِ - 17

 ,Al-Sakkaki presented his material with a precise logical method) ایک ےک اسھت شیپ ہقیرط یقطنم

according to the requirements of the position.) 
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تَلِْخيْص ه  أََدقَّ وَأَوْضَحَ مِْن َتلْخِْيصِ الْفَْخرِ الْبَدِيْعِيَّةَ وَجََعلَهَا فَرْعًا لِِتلَْك الْع لُْومِ، وقَْد جَاءَ 

يِْن الشِّيْرَازِيُّ، الدِّ بِ طْقُ ح رْشَ الرَّازِيْ، وَقَدْ حَظِيَ الِْكتَاب  ِبعَدَدٍ ِمنَ الشُّر ْوحَاتِ، ِمنْهَا:

يْنِ الْكَاشِيْ، وسَعْد  الدِّيِْن وشَمْس  الدِّيْنِ الَْخطِْيبِيُّ، ونَاصِر  الدِّيْنِ التِّرْمِذِيُّ، وعِمَاد  الدِّ

 التَّفْتَازَانِيُّ، والسَّيِّد  الشَّرِْيف  اْلج رْجَانِيُّ. 

، عِ ابِالسَّ نِرْقَي الْا فِهَامِ لَعْأَ  نْ مِ اَلمًعَ، وَ ةِيَّبِرَعَالْ ةِ اغَلَبَ الْ مِ وْلُ عَ يْ سِسِّؤَم   زِرَبْأَ نْ مِ يُّ اكِكَّى السَّقَبْويَ -

 .ةِفَوْر عْمَا الْهَاعِوَنْى أَلَا إِهَ وْم سَّقَ  ْينَذِالَّ لِائِ وَأَ نْمِوَ

 هِ يْفِ رٌ ثِّأَتَم  ه نَّألِ كَ لِذَوَ  ،18هِبِوْلُسْأُ  ةُبَوْع  ص  وَ ه  ابِتَكِ ا الْذَهَ يْ فِ يِّ اكِكَّى السَّلَ عَ ذُ خَؤْ ي  امَ نْكِلَوَ -

 ،ابًعْا صَ رًمْأَ ابِ تَكِالْ لُ او طَتَ لِهَذَا أَصَْبحَ ، وَمْهِبِ اصِّ خَ لْا يِّظِفْاللَّ مِجَعْم الْبِ وَ ،ةِفَاسِلَفَالْ ةِغَلُبِ

 . لِلْم َتلَقِّيْ الْعَادِيِّةًاصَّوخَ

 صِ يْخِ لْي التَّ فِ مَدَخْتَ، واسَيْمِ تَلِْخيْصِهِدِقْتَبِ وِْينِيُّزْقَالْ امَقَ ابِتَكِي الْ فِ ةِدَارِوَالْ ةِغَاللُّ ةِبَوْع ص ا لِرًظَنَ -

 لِ وْص فُالْوَ ابِوَبْأَالْ نَ مِ نِْسيْقِ كُلٍّتَ ةِادَعَإِ ا بِضًيْأَ  امَقَ دْ قَوَ، يِّاكِكَّالسَّ بِوْلُسْأُ نْ مِ ادًيْقِعْتَ  لَّقَأَ ابًوْلُسْأُ

 .الَْبلَاغَةِلْمِ عِ  يْا فِ هَتِ يَّمِّهَى أَدَ آى مَرَ  لِأَنَّه كَ لِذَوَإِلَْيهَا فُص وْلًا أُخْرَى،  افَضَأَوَ ،هِبِ ةِاصَّخَالْ

 كَ لِذَ ع جِرْ يَ، وَةِايَدَبِي الْفِ هِتِرَهْش  نْ مِ كْبَرَأَ ةً رَهْش  الَنَ دْ قَ صَيْخِلْ ا التَّذَهَ أَنَّ رِكْالذِّبِ يْرِدِ جَالْ نَمِوَ -

ا ذَهَ حِ رْشَ يْفِ  مَدِّا قُمَ رِهَشْأَ نْ مِ ، وَيْقَاتِلِ عْالتَّوَ حِوْ ر لشُّلِ افًدَهَ  حَبَصْأَ إِنَّه  ةِ افَضَإِالْبِ هِتِلَوْه س لِ

                                                           

 نپ لکشم اکر اک ہقیوہ اس ےک رطےک وج الخف ےہ، اس اتکب  نکیل :وََلكِْن مَا ي ؤَْخُذ عَلَى السَّكَّاكِيِّ فِْي َهذَا الْكِتَابِ ه َو ص ع وْبَُة أُسْلُوِْبهِ - 18

 (..But what is taken on Sakkaki in this book is the difficulty of his method) ۔ےہ
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لِيِْق والشَّْرحِ فِي عْالتَّ  افِدَهْأَ مِّ هَأَ نْ مِ حَبَصْأَ يْذِالَّ ،يُّانِازَتَفْالتَّ  هِبِ امَ قَ يْذِالَّ ح  رْالشَّ ابِتَكِالْ

 .الْعَصْرِ الْع ثْمَانِيِّ

َتبَر  ع صَارَةَ عْتُو ،قَاتِ والِْاخْتِصَارَاتِ لِهَذَا الْكِتَابِلِيْعْ التَّوَ حِ وْر الشُّ نَمِ  ةٌمَخْضَ ةٌ لَسِلْ سِ د جَوْ تُا مَكَ -

 مْرِ لَِسبَبَْينِ ه مَا: تِقَاد  َهذَا الْأَانْ مَّتَ، وَ  وَالْمَمُْلوْكِيِّيِْن الْع ثْمَانِيِّرَصْعَا الْلَكِلِ يِّ افِقَالثَّالْإِنْتَاجِ 

  .يِّرِكْفِالْ دِوْ م ج ى الْلَعَ لُّد ا يَذَهَ نَّأَا لًوَّأَ -1

  جَدِيْدٍَة. يَّةِ َوعَدَم  م َحاوَلَةِ ابْتَِكارِ َأفْكَارٍِبيَّةِ وَالِْإسْلَامِرَعَالْ ةِافَقَالثَّ د وْ م ا ج يًانِثَ -2

 ْلِخْيُص اْلِمْفَتاِح لِْلَقْزِوْيِن ِ ت َ  -6
 (ْيِن ِ وِ زْ )القَ  ْلُمَؤلِ فِ ِبِ  ريفُ عْ الت َّ  6.1
 ف  وْ ر  عْمَ، الْعِيُّافِالشَّ   يْنِيُّ ويِزْقَالْ رَمَع  نِبْ مَنِ حْالرَّدِبْعَ ن بْ د حمَّم   يْنِالدِّ  الُلَ جَ الْمَعَالِيِّ و أب  ه وَ  -

 بِيَّةٍ،رَعَ ةٍرَسْأُ يْ هـــ ف666ِ نَةَسَ الْم وْصِلِبِ لِدَ، و اءِهَقَفُالْ اءِبَدَأُ  نْاضٍ، مِ ، قَمَشْقدِ ْيبِطِخَبِ

ي اضِقَ هِيْخِأَ عْمَ قَشْمَ دِ مَدِقَ مَّ ، ثُمِوْالرُّبِ ةٍيَاحِنَ يْفِ اءَضَقَى الْلَّ وَتَ، و19َزْوِيْنقَ يْفِ  لُهَاوْص أُكَنَتْ سَ

، يِّوِمَ أُالْ عِامِجَ ي الْفِ ةَ ابَطَخَى الْلَّ وَتَ، وَ ةِيَّبِرَعَالْ مِ وْلُ ع  ةِاسَرَى دِلَعَ فَ كَ، وعَامِالشَّ ارِيَدِبِ اةِضَالقُ

م ؤَلَّفَاتِهِ: "َتلْخِْيص  الْمِفْتَاحِ فِي الْمََعانِيْ وَالْبََيانِ"،  ،َومِنْلِّفٌ عَرَبِيٌّؤَوم   بٌ اتِكَ وَه و ْيتُه ،صِ اعَذَوَ

                                                           

 ادیپ رعب رھگاےن ںیم ی  ا ھ ںیم 666نس  وہ وملص ںیم: ا فِيْ قَْزوِْينهـــ فِْي أُسْرٍَة عَرَِبيٍَّة، سََكنَْت أُص وْلُه666َو ِلدَ بِالْم وْصِلِ َسنََة  - 19

داد   ونی وہا اھت، سج ےک آیب ؤ اجب

 
 

 He was born in Mesel in the year 666 A.H. to an Arab) رےتہ ےھت، ںیمق

family, whose ancestors lived in Qazween,.) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
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 قَشْمَدِ يْ فِ يَ فِّو تُوَ  ،"، وَ"السُّوَرَ الْمَرْجَانِيُّ مِْن شِعِْر الْأَرْجَانِيِّيْضَاح  فِْي شَرِْح التَّلْخِْيصِإِالْو"

 .20هـــ739 ةَنَسَ

 فَ يْنِ ، م ِخلَالِالْ فَرِيْ شَ نِيْالدِّ الُ لَجَ  اةِضَقُي الْاضِقَ انَكَ" :ه  نْعَ يُّدِفْالصَّ اح  لَصَ الَ قَ دْوقَ -

 تِقْ وَ يْ فِ اغًيْلِبَ  احًيْصِفَ اثًدِّحَتَم   انَ كَ زِيْرٍ،وَبِ  ه نْمِ هَبَأشْ اضِ قَ ي رَ  مْ ولَ لَالِ،الظِّ  فَارِوَ لَالِ،جَالْ

 حَِليْمَ انَ ، وكَ اْلحَيَاءِلَبَةِغَلِ لِكَذَلِ سَيْلَ ه نَّإِ، فَرِبَنْمِالْ ةَوَهْ ا صَلَا عَ ذَإِ  لَّاإِْنطِقِيًّا، مَ الْجَدَلِ،وَ ثِ حْبَالْ

 اقِ". الْعَقْلِ وَالْأَْخلَي فِ هِانِمَزَ ادِرَفْأَ نْ مِ انَ كَفَ لَْأدَبِ،لِ  ابًّحِ م  ،ةِارَبَعِالْ وَ لْ، حِةِرَوْالصُّ

مَه ، ولَا مِمَّْن امٍّ، لَمْ يَحَْظ ِبهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّعَولَه  مَنْزِلَةٌ خَاصَّةٌ فِي الَْبحْثِ الْبَلَاغِيِّ بِوَجْهٍ  -

جِ جِْيلًا وِّ وَالتَّدَرُّبَْحث  الَْبلَاِغيُّ قَْبلَه  آخِذًا فِي النُّم لَحِقَ بِهِ فَكَانَ قُْطبَ الدَّائِرَةِ ِبَحقٍّ إِذَا كَانَ الْ

َة صَوِْغ  سَابِقِيْهِ، َوأَخَذَ عََلى َعاتِقِهِ م هِمَّبَعْدَ ِجيْلٍ، فََجاءَ ه وَ وقَِد اسْتَلْهَمَ أَبْرَزَ َمبَاِحثِ

ِة تُه  ِمنْ دِقَّةٍ، وأضَافَ إِلَيْهَا مَا جَادَْت بِهِ قَرِْيحَالْمَبَاحِِث الْبََلاغِيَِّة فِيْ ِعبَارَاتٍ جَاِمعَةٍ م حَرَّرَ

 النَّظَرِ، صَوَابِ الفِكْرِ وساَلمَةِ اْلمَذْهَبِ. 

دًا احِوَ س ر دْا نَنَه و، الْع لُْومِ ِللسَّكَّاكِيِّ احِتَفْى مِلَعَوَالتَّلْخِيْصَاتِ  اتِ حَوْر الشُّ نَ مِوَه نَاكَ الْعَدِيْد   -

 لَه  الْإِيْضَاح  وِْينِيِّ )فِي الْمَعَانِيْ وَاْلبَيَانِ(، ثُمَّالْقَزْلْخِْيص  الَْخطِْيبِ تَ  وَ ، وه يْصِاخِ لَالتَّ  هِذِهَ نْمِ

 .)فِيْ شَرْحِ التَّلِْخيْصِ(
 
 

                                                           

 ۔6/192خري الدين الزركلي،  األعالم، -20

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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 الت َّْعرِْيُف ِِبْلِكَتاِب )الت َّْلِخْيِص( 6.2
يِْه ا فِمَ لِّ ى كُلَإِ دَ مِعَ، ف21َه  نْمِ  ثِالِالثَّْلخِيْص  الْقَزْوِْينِيِّ لِكِتَابِ مِفْتَاِح الْع لُْومِ عَلَى الْقِسِْم تَ رَصَتَاقْ -

 ضَ عْبَ  طَقَسْ، وأَيْرِ َموْضِعٍغَ  فِيْ  يُّاكِكَّ السَّ شَ اقَنَ، وَةٍقَيْقِ دَوَ ةٍ نَسَحَ  ةٍارَبَعِ بِ ه  حَضَّوَفَيْدٍ، قِعْتَ مِنْ 

 حًا. وْ ضُو ةً وَقَّدِ ثَرَأكْ اتٍفَيْرِ عْا تَهَانَكَمَ عَضَوَوَ م لْتَِويَةِ، الْ هِ اتِفَيْرِعْتَ

يِْن وَالْعِقْدِ مِضْالتَّوَسِ رِيَِّة وَمَا َيتَّصِلُ ِبهَا مَِن الْاِقِْتبَاتَابَه  بِبَْحِث السَّرِقَاتِ الشِّعْكِ الْقَزْوِيْنِيُّ مَ تَوخَ -

 دِوقَ هَاءِ.الْاِنْتِتِدَاءِ َوح ْسنِ التَّلَخُِّص َوح سِْن سِْن الْاِبْح  يًْلا فِصْفَ دَقَوعَوَالْحِلِّ وَالتَّلْمِيْحِ، 

 لِ ائِلَدَ لُثْمِ  ةِقَابِالسَّ ةِ اغَلَبَ الْ بِتُ كُ لَىعَ  هِاحِتَفْمِ يْ فِ  السَّكَّاكِيْةِشَاقَ نَم  يْ فِ  الْقَزْوِيْنِيُّ دَمَتَاعْ

 لُ ثْى مِرَخْأُ لْا صِيْاخِ لَالتَّ  ضِبعْوَ ،يِّرِشَخْ مَلزَّلِ افِشَّ كَالْوَلْج ْرجَانِيِّ، لِ  ةِاغَلَبَالْ ارِرَسْأَوَ ازِجَعْإِالْ

 يِْن بِْن مَالِكٍ. الدِّ رِدْبَ صِ يْخِ لْتَ

 ةُ اغَلَبَالْ  يْهِلَعَ  تْارَدَ يْذِالَّ رَوَحْ مِالْ حَبَ، وأصْ كَبِيْرَةً الْمِفْتَاِح لِلْقَزِْويْنِيِّ مَنْزِلَةًص  يْخِلْ تَ الَنَ دْوقَ -

 لَ غَ، وشَرْحِهَالَْيهَا وَشَعَ لِيْقِعْالتَّ ا وَهَتِاسَرَدِوَ  هِتِاطَوْطُخْ مَ اءِنَتِ ى اقْلَإِ اس  النَّ قَابَسَ، وتَ ةُيَّبِرَعَالْ

 ارَدَلِّفُه  مَؤَم  ه عَضَوَظَمَ شَوَاهِدَه ، وَكَانَ م نْذُ أَنْ لِيْقِ َعلَيْهِ وَنَ عْ التَّوَ لِْخيْصِ"،"التَّ حِ رْشَبِ اس النَّ

 ا.هَتَدَمْع وَ  ةِيَّاغِ لَبَ الْ ثِوِح ب الْ
 
 
 

                                                           

 یہ ےےک رسیتاتکب اتفمح اولعلم  ینیازقلوصیخلت  :اقْتَصَرَ تَلْخِيْص  الْقَْزوِْينِيِّ ِلكِتَابِ مِفْتَاحِ اْلع لُوْمِ عَلَى الْقِسِْم الثَّالِثِ ِمْنه   - 21

 

دحمود  ےصح ی

 The summation of al-Qazwini was restricted to the Book of the Key to the Sciences) ۔یھت

to the third part of it..) 
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 ْلَقْزِوْيِن ِ ِكَتاُب اْْلْيَضاِح ِفْ ُعُلْوِم اْلَباَلَغِة لِ   -7

ْينِ أَب ْو َعبْدِ اهللِ م حَمَّد َعبْد  الرَّحْمَاِن الدِّلَالُ جَ اءِبَطَخُالْ ب  يْ طِخَ ةُامَلَّعَ الْ ام  إلمَاْ ه ب احِصَ -

 . 22يْرِهِ كِفْتَوَ هِاتِيَ حَ يْرٌ فِ ثَا أَهَلَ انَةٍ، كَرَيْبِكَ يِْنيَّةٍدِ ةٍ وَيَّمِ لْةٍ عِرَسْأُ نْ ، مِ)سَالِفِ الذِّكْرِ(
ْيَضاِح(رِ عْ الت َّ  7.1  ْيُف ِِبْلِكَتاِب )اْْلِ
فِي  يْضَةٍ لَِأهَمِّ الْم ؤَلَّفَاتِ يَّةٍ وَأَدَِبيَّةٍ وَاسِعَةٍ وَقِرَاءَةٍ م سْتَفِتَد لُّ م ؤَلَّفَاتُه  فِي الْبََلاغَةِ عََلى ثَقَافَةٍ بَلَاغِ -

يِّ. وَبَنَى إِيْضَاحَه  ئِلُ الِْإعْجَازِ لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْج رَْجانِالْبَلَاغَةِ، وفِيْ م قَدِّمَتِهَا أسْرَار  اْلبَلَاغَةِ ودَلَا

 عَلَى ثََلاثَةِ أَْقسَاٍم وَم قَدِّمٍَة كَالتَّالِيْ:

 غَةِ.َبلَام قَدِّمَتُه : الْكَْشف  عَنْ مَعَْنى الْفَصَاحَةِ وَالْ -1

 وَاهِدِ وَالَْأمْثِلَِة وَالشُّر وْحِ.الْقِسْم  الْأَوَّلُ: م فْرَدَات  عِلِْم الْمَعَانِيْ بِالشَّ -2

 الْقِسْم  الثَّانِيْ: م فْرَدَات  عِْلمِ الْبَيَانِ. -3

 الْقِسْم  الثَّالِث : م فْرَدَات  ِعلْمِ الَْبدِيْعِ. -4

ةٌ إِلَى الشَّرْحِ وَالْإِيْضَاِح مِفْتَاحِ الْع لُْومِ، فَلَاحَظَ أَنََّها م حْتَاجَم ؤَلَّفَاتِ الْج ْرجَانِيِّ وَتَأَمَّلَ الْقَزْوِيْنِيُّ فِيْ  -

فْتَاِح اْلع لُْومِ فِْي جَوَانَِب ُأْخرَى، فَقَاَم بَِتلْخِْيِص مِ فِيْ بَْعِض جَوَاِنبِهَا وَإِلَى الِْاخِْتصَارِ وَالتَّرْتِْيبِ 

 خِيَْص الْمِفْتَاحِ".ى فِيْهِ ش م وْلِيَّةً وَتَرِْتيْبًا َوسَمَّاه  "تَلْ لِمَا رَأَ

                                                           

 ے یملع ی  وہ ا :وَتَفِْكيِْرهِ ھو مِْن أُسْرٍَة عِلِْميٍَّة وَدِْيِنيَّةٍ كَِبيْرَةٍ، كَاَن لَهَا أَثٌَر فِْي َحيَاِتهِ  - 22

 

اور  زدنیگ رھگاےن ےس ےہ، سج ےن اس یک اور ذمیبہ تب

  ڈاال

 

 He is from a large scholarly and religious family, which had an impact on his). وسچ رپ ات

life and thinking.) 
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ا أَشْكََل ألَّفَ الْقَزْوِيْنِيُّ كِتَابَه  الِْإيْضَاَح ِفيْ ع ُلوِْم الْبََلاغَةِ، ِليَكُوْنَ كَالشَّرْحِ لِلتَّلِْخيْصِ. فَشََرحَ مَ  -

بَ فُص وْلَه  تَْرتِيًْبا م تْقًِنا، واسَْتْشهَدَ لِمَسَاِئلِهِ بِالشَّوَاهِدِ الشَّارِحَةِ وَوَضَّحَ مَا يَحَْتاج  إِلَى بَيَانٍ، وَرَتَّ 

 مِنْ َغيْرِ إطَالَةٍ ِفي الشَّْرحِ وَالتَّْفسِيْرِ.

 ويَمْتَازُ ْاإلِيْضَاح  ِبعِدَّةِ ِميْزَاتٍ مِنَْها: 

 إِنَّه  أَوْفَى كِتَابٍ فِْي ب ح وْثِ الَْبلَاغَةِ.  -1

 ه  اَوْضَح  الْكُتُِب الْم ؤَلَّفَةِ فِيْهَا ِنظَامًا وَأُسْلُوْبًا.إِنَّ -2

 ه وَ َكثِيْر  الَْبحِْث والتَّعَمُّقِ والْاْستِنْبَاطِ لِأَسْرَارِ الْبََلاغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. -3

 إِنَّه  كِتَابٌ تَْطبِيْقِيٌّ فِي الَْبلَاغَةِ اْلعَرَبِيَّةِ وَغَِزيْر  الْمَادَّةِ. -4

 تَضَمَّنَ انْتِقَادَاتٍ لِآرَاءِ السَّكَّاِكيْ، وَلَه  فَوَائِد  فِي الْأَدَبِ وَالنَّقْدِ وَالْبََلاغَةِ.  -5

 اعْتَمَدَ َعلَى التَّْرتِْيبِ وَالتَّقْسِيْمِ والتَّنْظِيِْم لِلْمَبَاحِِث. -6

 اسْتَنْفَى جَمْعَ الْمَادَّةِ َعلَى ُأمَّهَاتِ الْمَصَادِرِ. -7

  هُ جُ هَ ن ْ مَ  7.2
ِة الْبَلَاغِيَّةِ قَامَ الْقَزْوِيِْنيُّ َعلَى تَْيسِيْرِ الدَّْرسِ الْبَلَاغِيِّ وتَهْذِْيبِ الَْمسَائِِل وتَحْقِيْقِهَا وتَرِْتيِْب الْمَادَّ -

ة الْم وَْجزَةِ وتَنِْظيْمِهَا وِإيْرَاِد الشَّوَاهِِد َوشَرْحِهَا وتَعْرِْيِف الْم صْطَلََحاتِ بِالتَّعَالِْيِف الْوَاضِحَ

 وَالتَّعْبِيِْر عَْنهَا ِبالْأُسْلُوْبِ الْوَاِضحِ مِْن غَيِْر تََكلٍُّف وَلَا وَع وْرَةٍ. 
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 َة اْْلَْمِوي ِ َزانَُة اِْلََدِب وَغايَُة اَِلَرب َِلْبِن َحجَّ خَ  -8
ة غَاللُّ نَ: مِ 23لْم خَْتلِفَةِب ااألدَ نَوْ ن فُ ع  مَجْتَ ِتيْالَّ يَّةِبِ األدَالْمَوْس وْعَاتِ بِ بَه  ب" أشْانة األدَزَو"خَ -

ا مَ  ةِ رَثْكَلِ الِ جَزْأَالْوَمَوَالِيَا ى الْتَّ، حَنْظُْومِهِام ومَ نْثُوْرِ الْكَلَ، ومَ مِاجِرَوالتَّ يْخِ ارِد والتَّقْة والنَّاغَلَوالبَ

 . تِ كَالنُّ يَانًا، وأحْاتِادَرَطْتِ واالسْ لَةِ ثِد، واألمْواهِن الشَّ مِ يْهِفِ  ه ب احِصَ ه د رِوْي 

 ْيُف ِْبْلُمَؤلِ ِف )اْبِن َحجَّة اْْلَْمِوْي(رِ عْ الت َّ  8.1
ب يف األدَ لِأهْ ام ، إمَيُّارِرَاألزْ حَمْوِيُّاهلل الْ دِبْعَ نِبْ يِّلِعَ ن بْ رِكْأبوبَ ةَجَّحَ ابن   يْنِالدِّ يُّقِتَ وَه  -

 ارَ ، زَيْهَافِ اتَومَ أَشَـــ ونَ دَلِ، و ةَيَّرِوْســـ  اة بِمَحَ لِأهْ نْاء، مِشَـــ اإلنْ دَيِّرًا جَره ، كان شـــاعِصْـــ عَ

َاصـــــــَ ا، واتَّهَائِمَلَع ى بِتَقَوالْ رةَاهِالقَ ْلَوِطَ انَ، وكَلَ بِم لُوْكِه  نَ ســـــــَ ر، حَثْوالنَّ مِظْي النَّفِ سِفْالنَّ ي

 ارَ هَاألزْ دَقَ، وعَحَرِيْرِالْ لَمَعَ ذَخَاتَّ، ابِجَعْواإلِ وِهْالزَّ نَمِ يْءٌشـــــــَ  هِيْ، فِةِءَوْر م والْ اقِلَخْاألَ

 انَ. وكَنِهِوْن فُ يْفِ رَعَبَله فَ ةًناعَصِ  بَاألدَ ذَخَاتَّ مَّي(، ثُارِرَ)باألزْ فَرِع فَ اه بَصَ  يْفِ ه لَ ةًاعَنَصِ 

 نَةَ سَـــ  دَلِو هْج وْنَه ، وا يَوْار وصَـــ  ،رصْـــ مِ نْاء مِرَعَيه شـــ  لَعَ بَصـــَّ عَتَفَ ،اءرَعَالشـــُّ  اتِقَرِسَـــ  ر هِظْي 

 هـــ. 837 ةَنَسَ يَفِّو هــ، وت767ُ

 امِ ثَاللِّ ف شـــــْ اق"، و"كَرَاألوْ ات رَمَ"، و"ثَوغاية األرَب بانة األدَزَ:"خَنْهَا، مِكثريةٌ ه اتُفَنَّصـــــَ وم  -

، ام"شــــَ هِ ابنِ يْرَةِســــِ  نْمِ لُوْغُ الْمَرَامِ"، و"ب اءِشــــَ اإلنْ ة وَهْام"، و"قَدَخْتِواالســــْ  ةِيَّرِوْالتَّ هِجْوَ نْعَ

                                                           

 اۃن اال" : األدَب الْم خْتَلِفَةِالَّتِيْ تَجْمَع  ُفن وْنَ"خَزَانة األدَب" أشَْبه  بِالَْموْس ْوعَاتِ األدَبِيَّةِ  - 23

 
 

 ولکیئ دب" ادیبخ

 

ح ےہ وج ادب ےک رط یک ی  ڈیپاب

  ےہ۔

 

 Khazatul Adab” is more like literary encyclopedias that bring together“) فلتخم ونفن وک ااھٹک رکی

the different arts of literature..) 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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رْح  لَامِيَةِ الْعَجَمِ"، و"ب لُوْغُ الْأَمَلِ يف فَنِّ الزَّجَل"، و"تَأهِيْلُ الغَرِيْبِ"، والكَلْب  األمِيْنِ"،  و"شـــــــَ

 .24يْر هَاوغَمِنَ احلَيَوَانِ والنَّبَات والْجَمَاد"، و"ب لُوْغُ الْم رَاد 

 تْانَكَ تِيْلَّا" يْعِيَّات دِ"البَ وَة ه اغَلَيف البَ يْفِألِن التَّديدًا مِنًا جَوْلَ لْهِجْرَةِلِ ع ابِالســـــَّ  ن رْالقَ دَهِشـــــَ  -

 رِحْبَالْ نَومِ لَّمَوســـــَ  لَيْهِعَ ى اهللُلَّصـــــَ  بِيِّالنَّ حِدْمَ يْا فِهَم ظَعْم  ةًيَّاغِلَنًا بَوْن فُ ن مَّضـــــَ تَتَ دَائِصـــــَ قَ

 . الْمِيْمِيِّوِى رَلَوعَ يْطِسِالبَ

 بَيْتِ ي الْفِ مِهِسْ ى اإلَرَ ا، وأشَ يْعِيًّادِنًا بَوْلَ يْهَافِ تٍيْبِ لَّكُ نَمَّضَ  ،ةًيَّعِيْدِبَ يُّوِمْة احلَجَّحَ ن ابْ مَظَنَ -

 :هَالَع طْ، ومَنَوْع بَوأرْ انِنَواثْ ةٌائَمِ بْيَاتُهَاوأَ فْسِهِ،نَ

 لَمِ ي العَفِ عَمْالدَّ لُّهِ تَسْتَ رَاعَةٌبَ  لَمِسِ  يْذِ بَ ا ع رْيَ تِدَاِء مَدْحِكُمْ ابْ يْفِ يْلِ

 عْرٍشِ  ات  يَأبْ تْ يَقِبَ نْ إِ ةٍمَيْظِ عَ ةٍدَائِ فَ اتَ ذَ نَ وْكُتَ نْلَ  ْيعِيَّةَدِالبَ هِذِهَ  أنَّ  يُّوِمْة احلَجَّحَ ى ابن أَورَ -

 ةَ ايَوغَ  بِ األدَ ةَانَزَ"خَ اه مَّحًا سَرْشَ هَالَ  عَضَوَ، فَيَّةِيْعِ دِالبَفُن وْنِهَا بِ  بَصُّرٍتَ  يْرِ غَ نْ ى مِوَرْوتُ ظُفَحْتُ

 هـــ(. 789 )ت:لِيِّ صِوْم ، والْ(هـــ750 ت:)ِديِْعيَّتَيِ اْلح لِيِّ بَْينَ ا وبَْينَهَبَ نَازَب"، ووَاألرَ
 الت َّْعريُف ِِبلِكَتاِب )َخَزانَِة اِلَدب( 8.2
 تِيْ ، والَِّديِْعيَّتِهِبَلِ حٌرْشَ وَ، ه ه لَ تِهِ مَدِّقَم  يْفِ ب ه احِصَ كُر ذْا يَمَ، وكَلِصْي األَفِ "باألدَ ةُانَزَخَ" -

 انِ وَيْدِ  بِ احِ "صَ يِّ عِافِالشَّ ج َهنِيِّالْ يِّزِارِبَالْ  نِبْ  دِحمَّم   نْ مِ رَسْمٍ"بِ وَ ه  ر كُذْا يَمَا كَهَأَشَأنْ

 ن  بْ د حمَّم  فَ قَوَ أنْدَ عْ" بَ الْب رْدَةِزِرْ"طَ وَذْحَيْهَا ا فِذَحَ دْ، وقَةِيَّامِ لَاإلسْ الْمَمَالِكِبِ اءِشَاإلنْ

ى رَّ، ووَيْعِيِّدِ البَ عِوْ النَّ ةَيَمِ سْتَ يْهَافِ  زَمَالتَ تِيْ الَّ ِليصِوْم الْ يْنِالدِّ زِّعِ يْخِالشَّ ةِبديعيَّ لَعلَ يُّزِارِالبَ

                                                           

 .2/67األعالم،  -24

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
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ْي لَمْ يَلْتَِزْم ذَلَِك ِفيْ ذِ، الَّيِْن الْح لِيِّالدِّ  يِّفِصَ يْخِ ى الشَّ لَعَ  يَتَمَيََّز ِبذَلِكَ، لِ نِْس الْغَزَلِجِ نْ مِ يْهَافِ

 . بَدِيْعِيَّتِهِ

ى لَعَ جَ سِنْأن يَّ  ْيهَافِ لَاوَ وحَ ،"كْرٍبَ يْأبِ يْمَدِ قْ"تَ كَلْ تِ يْعِيَّتَه دِبَ يُّوِمْ حَالْ ةَجَّحَ ابن  ىمَّسَ دْوقَ -

غَ لَي بَالتِ ةِديعيَّالبَ اعِوَإىل األنْ هَابِ يْر  شِي   ،اظًاألفَ اتِيَاألبْ  يْنِ مِضْتَ يْ فِ لِيِّ،صِوْم الْ يْنِ الدِّ  زِّعِ نْوَالِ مِ

ضًا أن لًا أيْاوِحَ ، م لَاغَةِالبَُلوْمِ ع  نْ مِ  يْرِهِوغَ ِديْعِالبَ يْنَبَ  يْزٍيِمْ تَ نَوْعًا، د وْنَ يْنَ عِبَوأرْ نَيْنِ واثْ  ةَ ئَامِ هَابِ

 .ةالسَوالسَّ  مِظْالنَّ  الِ مَوجَ رِعْالشِّ ةِقَّرِ يْ فِ  ح لِيَّالْ ْينِالدِّ يَّفِصَ يَارِجَيُّ

ب" األرَ ةَ ايَوغَ بِ األدَ ةَانَزَ"خَ اه مَ، وأسِْعيَّتِهِيْدِلبَ لَوَّ طَم الْ حَ رْا الشَّذَ، هَةَجَّحَ  ن  ابْ عَ ضَوَ دْوقَ -

 ِليْئَةٌ مَ بِلألدَ ةٌانَزَ، خَم ه اسْ لَيْهِعَ لُّد ا يَمَكَ اءَجَ ا، إذْ هَ اتِذَ يْعِيَّةِدِالبَ  نَمِ  ةًدَائِوفَ ةًيَّمِّأهَ رَثَأكْ انَكَفَ

 .  الْم َتأَدِّب ه ج اتَحْ ا يَمَ ةٌ ايَ، وغَهِفِارِعَمَ رِاهِوَوجَ لُوْمِهِع  د رَرِبِ
َهُج مَ  8.3  ةجَّ حَ  ابنِ ن ْ
 لِْخْيص  فيه تَ  يْطَرَ سَ  يْذِالَّ هِرِصْيف عَ لَْبلَاِغيِّيْنَ نْهَِج امَ نْ عَ ِلف  تَخْيَ  زَانَتِهِي خَة فِجَّحَ ابنِ  نْهَج  ومَ -

، قَوْالذَّ  د  سِفْا ي مَ لِّكُ نْ عَ  بِْتعَادٌ ا يْهِ فِ رَ ا آخَبً هَذْ مَ لَكَ سَ دْ قَ، فَيْاكِكَّ ات السَّمَسيْقْوتَ يينِّوِزْالقَ

 ةًيَّرِعْشِ لَةً ثِأمْ كُر ذْويَ ،ايًّاغِ لَريفًا بَعْتَ ي عَرِّفُه فَ ،ةيعيَّدبَالْ نَتًا مِ يْبَ نَه  مَّضَ يْذِالَّ نَّفَالْ ض  رِعْيَ  انَكَفَ

 .اءِاآلرَ نَ يْبَ ن ازِوَ، وي  مْ هِضِعْبَ اءَآرَ ر دُّ، ويَكثريةً ثْرِيَّةًونَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
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 ةَ لَثِاألمْ هِضِرْعَ يْ فِ وْ د بْتَ فَ ةُيَّدِقْالنَّ ه تُيَّ مِا أهَ، أمَّ 25ةٌوتأرخييَّ يَةٌ اغِلَ وبَ ةٌ يَّدِقْنَ ةٌ يَّمِأهْ بِ األدَ ةِانَزَخَولِ -

 ه  تُيَّمِّوأهَ مْ،ه آثارَ ان مَالزَّ سَمَطَ لَمَاءَع  الَوَأقْ رِهِكْذِ يْفِ ةُ يَّاغِلَالبَ ه تُيَمِّ أهَ ن  م كْا، وتَيَْنهَبَ نَتِهِازَوَوم 

قَرْيِبِيَْن والْ هِرِصْعَ اءِرَعَش ةً لِاصَّد وخَ اهِوَوالشَّ  لَةِ ثِاألمْ نَ مِ ارِثَيف اإلكْ بْد وْ تَيَّةُ بِواألدَ ةُأرخييَّالتَّ

 .يِّبِوْر األيُّ صْيف العَ مِنْه مْ

 يْنَبَ  ع مَجْتَيَّةٌ بِ أدَ ةٌعَوْس وْمَ عِاقِي الوَفِ وَه  بِاألدَ ةَانَزَخَ يُّوِمْة احلَجَّحَ ابن  ه عَدَ أوْ يْذِالَّ ح رْوالشَّ -

لِِّه كُ لِكَ ذَ يْ فِ وَ ، وه ْنثُوْرِهِومَوِْم الْكََلامِ ظُ نْم ومَ اجِرَوالتَّ يْخِارِد والتَّقْوالنَ ةِاغَلَ ب والبَة واألدَغَاللُّ

 .مَمْلُوْكِيِّوالْ يِّبِ وْيُّ األَ يْنِرَصْالعَ اءِرَعَش  لِ اصٌّ خَ عٌجِ رْ، ومَنْه عَ  َنىا غِلَ امٌّعَ عٌجِرْمَ

 تَّوِضيح واْلالصةال-9
ةِ والنَّْقدِيَّةِ، الْمَصَادِرِ الَْبلَاغِيَّاأَلخِْيرَة  حول وتَد ور  املَْعلُومات يف هذه الوَحدة، وِهيَ الَوحْدَة  التَّاسِعة 

 كالتايل: 

، لَاِغيَّةٍبَ سٍسَى أُلَ عَ يْمَقِأُ رٌوْه شْ مَ يٌّدِقْنَ تابٌك وَوه  كِتَاب  الصِّنَاعَتَيْنِ لِأَِبيْ ِهلَاٍل الَْعسْكَرِيِّ،  -

 ه وْقُابِسَ بَ تَا كَمَ لِّج بِ  هِأليفِتَ يْفِ  انَعَتَ اسْ دِ، وقَرِعْوالشِّ  ةِابَتَكِا الْ تَاعَنَصِ  َتيْنِاعَنَالصِّبِ اد رَم والْ

 لَاغَةِبَ الْ لْمِ عِ ةِفَرِعْمَا بِهَ يْفِ هَ وَّنَ ةٍمَ دِّقَم بِ يُّ رِكَسْعَ الْ ه لَ دَ هَّمَ  دْوقَثَْل َموْضُوْعِهِ، مِ الَج وْاعَ نْمَّمِ

 هِ تِادَّمَ بِ ِنيٌّغَ لكتاب  ، واَكلَامِ ورَِديْئِهِالْ دِ يِّجَ نَ يْ بَ يِيْزِ مْلتَّ، ولِ يْمِرِكَالْ  آنِرْقُالْ ازِجَإعْ  مِهْفَلِ هِتِرَوْر وضُ

 . لَاغَةِبَالْ  دِاعِوَقَ  نْمِ ْيرٍثِكَ لٌ لِيْصِأْتَ  هِيْ، وفِ ةٍيَّدِقْنَ اتٍظَاحَ لَم ضًا بِأيْ يٌّ نِرًا، وغَنثْرًا وَعْشِ

                                                           

 اۃن اال  :لِخَزَانَةِ األدَبِ أهِْميٌَّة نَقِْديَّةٌ وبَلَاِغيٌَة وتأرخييَّةٌ - 25

 
 

 ر یغ، البیدیقنت دب یکخ

 

“ Khazanatul Adab has) .ےہ اتیمہ یخیاور ی

critical, rhetorical, and historical significance.) 
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 م تََنبِّيْ بني الْ ساطةُالوَ  كِتَاب رَ هَظَ لِلْقَاضِيْ الْج رْجَانِيِّ، هِمِوْ ص وخ  يْبِّ نَتَم الْ نَيْة بَاطَسَوَالْ -

 َحقِّالْ اقَقَإحْ ه تَمَّهِم  انيُّرجَ الْج لَعَ جَدًا، فَيْدِشَ الْم َتنَبِّيْ لَوْحَ  الْخِلَاف انَكَ أنْ تَقْ وَ هِصومِوخ 

 ئ  طِخْاء ي  رَعَالشُّ  رِ ائِسَكَ رٌ شاعِ الْم تَنَبِّيْ  أنَّ تِرَاِض ى افْلَ عَ ه  كتاب  امَ ، وقَه نْاع عَفَوالدِّ م تََنبِّيْ ي الْفِ

ا ايَضَقَالْ ضِ عْبَالَجَةِ عَ م  نْضًا مِلُ أيْلَّمْ َيخْ، وإن يِّقِيْبِطْالتَّ دِقْي النَّفِ كتابٌ ةُاطَسَوَالْ، فَب يْصِوي 

 . ةِيَّرِظَالنَّ

 ةًنَارَقَم  يَْن أَبِيْ تَمَّاٍم وَالْب حْتُرِيِّ، قَّدََّم فِيِْه صَاحِب ه  بَ نَةُازَوَم الْيَيِْن لِلْآمِدِيِّ، وهو ائِ الطَّ نَيْبَ ةُنَازَوَم الْ -

رَكِّز  الْكِتَاب  عَلَى مَْذهَبَْينِ َفنِيَّْينِ َتكَوَّنَا فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ الِْهجْرِيِّ، ي يْنَ الشَّاعِرَْينِ الْمَذْكُوْرَيْنِ، وبَ

الْم حَسِّنَاتِ الْبَدِْيعِيَّةِ بِ  يْنِعْيَ انَا كَمَ، كَ بِالْمََعانِيْقِمُّعَالتَّبِ عْنِيْ يَ انَكَ  يْذِالَّ تَمَّامٍ يْبِأَوَه مَا: مَْذَهب  

  الْم وَازَنَةِاب تَ كِ انَكَفَ، لِائِوَأَالْ وَ ذْحَ وْذُ حْيَ انَكَ يْذِالَّ يِّرِتُحْب الْ ب هَ ذْمَوَ  وبَالَغَ وَأَسْرَفَ فِيْهَا،

 . يْخِ النَّقْدِ الَْأدَِبيِّارِ تَ يْ فِ ةٌيَّعِوْنَ ةٌلَقْنَ
 ةِيَّ رِظَنَ حِ رْطَ الِ لَ خِ نْ مَِلاغَةِ بَى الْنَعْ مَ لُ اوَنَ تَيَ كتَاب  دَلَائِِل الْإْعجَازِ ِلعَبِْد الْقَاهِرِ اْلج رْجَانِيِّ، -

 كتاب  طَوُّر ه ، وَتَ وَ ه تُاسَرَدِ ن كِمْي   مٍلْعِ لَىإِ ةٍدَقَّعَم وَ ةٍبَعْصَ اظٍفَألْ نْمِ ةِاغَلَبَالْبِ لَقَتَانْ ث  يْحَ م ِظْالنَّ

 ازِ جَإعْ بِ تُكُ مِّهَأَ  نْمِ دُّعَ، وي مِ ظْالنَّ ةَيَّرِظَ، نَةِاغَلَبَ ى الْفِ يِّانِجَرْج الْ ةَيَّرِ ظَنَ مُّضُيَ ازِجَإعْ الْ لِائِلَدَ

فَقَْد  .يْمِرِ كَالْ آنِرْقُالْبِ ةِانَعَتِاسْالْبِ  مْ اه نَ عْ، ومَالنَّحِْو والَْبلَاغَةِ يِّن  أَهَمِّيَةَبَ ي  ث  يْ، حَ رِيْمِكَالْ آنِرْقُالْ

 . أَوْضَحَ الْج رْجَانِيُّ فِي الدَّلَائِِل َعلَاقَةَ النَّظِْم بِالْمَعَْنى وِصلَتَه  الَْوثِْيقَةَ بِهِ

، ي ْعتَبَر  الْقِسْم  الثَّالِث  مِنَ الِْكتَابِ أَشْهَرَ مَا ِفيْهِ، يْاكِكَّسَّلل كِتَاب  مِفْتَاحِ الْع لُْومِ أَوْ كِتَابِ الْمِْفتَاحِ -

صَّرْفِ وَبِهِ دَوَّتْ ش هْرَة  الْمِفْتَاحِ، حَتَّى اقْتَرَنَ هَذَا الْكَِتاب  بِع لُوِْم الْبَاَلغَةِ مَعْ أَنَّه  تَحَدَّثَ عَن ال

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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ا رًظَنَ و ،هِبِوْلُسْأُ ةُبَوْع  ص  وَه  ابِتَ كِ ا الْذَهَ يْفِ يِّاكِكَّى السَّلَعَ ذُخَ ؤْي  امَ نْ كِلَوَوَالنَّحْوِ وَغَيِْرهِمَا، 

ا ذَ هَ أَنَّ  رِكْالذِّبِ يْرِ دِجَالْ  نَ مِ، وَيِْم َتلْخِيِْصهِدِقْتَبِ وِْينِيُّ زْقَالْ امَ قَ ابِتَكِ ي الْفِ ةِ دَارِوَالْ ةِ غَاللُّ ةِبَوْع ص لِ

 حَ بَصْأَ إِنَّه  ةِافَضَإِالْبِ هِتِلَوْه  س لِ كَلِ ذَ ع جِرْيَ، وَ ةِايَدَبِي الْفِ هِتِرَهْش  نْ مِ كْبَرَأَ ةًرَهْش  الَ نَ دْقَ صَيْ خِلْالتَّ

 . يْقَاتِلِ عْالتَّ وَ حِوْ ر لشُّلِ  افًدَهَ

مِفْتَاحِ الْع لُوِْم عََلى الْقِسْمِ الثَّاِلثِ لِْخيْص  الْمِفْتَاِح لِلْقَزْوِيْنِيِّ، اقَْتصَرَ تَلْخِْيص  الْقَزْوِيْنِيِّ ِلكِتَابِ تَ -

زْوِيْنِيُّ مِنْه ، َفعَمَِد إِلَى كُلِّ َما فِيِْه مِْن  َتعْقِيْدٍ، فَوَضَّحَه  بِِعبَارَةٍ حََسنَةٍ َودَقِيْقَةٍ، وقَِد اعْتَمََد الْقَ

غَةِ السَّاِبقَةِ، وقَدْ نَالَ تَلِْخيْص  الْمِفْتَاحِ فِيْ م نَاَقشَةِ السَّكَّاكِيْ فِيْ مِفَْتاحِهِ َعلَى كُُتبِ الَْبلَا

 . لِلْقَزْوِيْنِيِّ مَنْزِلَةً كَبِيْرَةً

 وَمِفْتَاحِ اْلع لُْومِ، كِتَاب  الْإيْضَاحِ ِفيْ ع لُْومِ الْبََلاغَةِ لِلْقَزْوِيْنِيِّ، تََأمَّلَ الْقَزْوِْينِيُّ فِيْ م ؤَلَّفَاتِ الْج رْجَانِيِّ  -

ظَ أَنَّهَا م حْتَاجَةٌ إِلَى الشَّْرحِ وَالْإِيْضَاحِ فِيْ َبعْضِ َجوَانِبِهَا وَإِلَى الْاِخْتِصَارِ وَالتَّرْتِْيبِ فِْي فَلَاحَ

خِْيصَ جَوَانَِب أُخْرَى، فَقَاَم بَِتلْخِْيِص مِفْتَاِح الْع ُلوِْم لِمَا رَأَى ِفيْهِ ش م وْلِيَّةً وَتَْرتِيًْبا وَسَمَّاه  "َتلْ

  الْمِفْتَاحِ".

 نَوْن فُ  ع مَجْتَ تِيْالَّ يَّةِ بِاألدَالْمَوْس وْعَاتِ بِ بَه  أشْزَانَةُ الْأَدَبِ وَغايَةُ األَرَب لِابِْن حَجََّة الْحَمْوِيِّ، خَ -

الَّذِْي أوْدَعَه  ابن  ولِخَزَانَِة األَدبِ أهِْميَّةٌ نَقْدِيٌَّة وَبلَاِغيَةٌ وتأرخييَّةٌ، والشَّرْح  ، لْم خَْتلِفَةِب ااألدَ

 . حَجَّة احلَمْوِيُّ خَزَانَةَ األدَبِ ه َو فِي الوَاقِعِ مَوْس وْعٌَة أدَبِيَّةٌ 
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 يباتدرِ شة والتَّ ناقَ مُ الْ -10
 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِكَِتابَ الصَِّناعَتَيْنِ، والتَّعْرِيَْف بِالْم ؤَلِّفِ أَبِْي ِهلَاٍل الْعَْسكَريِّ.   -1

قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبالْوَسَاطَةِ بَْينَ الْم تَنَبِّيْ وخ ص وْمِهِ، والتَّعْرِْيفَ بْالْم ؤَلِّفِ الْقَاضِْي  -2

 الْج رْجَانِيِّ.

 اذْكُرِ التَّعِْريَْف بِالْم وَازَنَةِ بَيَْن الطَّائَِييْنِ، وَالتَّعْرِْيَف بِالْم ؤَلِِّف اْلآمِدِيِّ.    -3

 عِْريَْف بِكَِتابِ دَلَاِئلِ الْإِعْجَازِ، والتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِِّف عَبْدِالْقَاهِِر الْج رْجَانِيِّ.اذْكُرِ التَّ -4

  قَدِِّم التَّعْرِْيفَ ِبكِتَابِ مِفْتَاحِ الْع لُْومِ أَْو كِتَابِ الْمِفْتَاِح، والتَّْعرِيْفَ ِبالْم ؤَلِِّف السَّكَاكِيِّ. -5

 ِريَْف بِكَِتابِ َتلِْخْيصِ الْمِفْتَاِح لِلْقَزْوِيِْنيِّ، وَالتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ الْقَزْوِْينِيِّ.   اذْكُرِ التَّعْ -6

 اذْكُر التَّعِْريَْف بِكَِتابِ الْإْيضَاحِ فِْي ع ُلوِْم الْبََلاغَةِ، والتَّعْرِْيفَ بِالْم ؤَلِّفِ الْقَزْوِْينِيِّ. -7

قَدِّمِ التَّعِْريَْف بِكِتَاِب خَزَانَةِ الْأََدبِ وَغَايَِة الْأَرَبِ، والتَّعِْريَْف بِالْم ؤَلِّفِ اْبنِ حَجَّةَ  -8

 الْحَمْوِيِّ. 
  



384 
 

 املصادر واملراجع-11
 َّجَّار، دَار  الْمَعَارِفِ، تَارْيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: كَارل بَر وكَلْمَان، تَرْجَمَةُ الدُّكْتُوْر عَبْد  الْحَلِيْمِ الن

 م.1962مِصْر، 

   الْم عْجَم  الْم فَصَّلُ فِي اللُّغَةِ وَالْأََدبِ: الدُّكْتُوْر إِمِيل بَِديْع َيعْقُوْب والدُّكْتُوْر مِْيشَال عَاصِي، دَار 

 م.1987، 1الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، َبيْر وْت، ط

 ِالدُّكْتُوْر م حَمَّد التُّوْنْجِيْ، دَار  اْلكُتُبِ الِْعلْمِيَّة، َبيْر وت، لَبْنَان، الْم عْجَم  الْم فَصَّل فِيْ الْأَدَب ،

 م.1999، 2ط

  ،م.1978الْفَهْرِسْت : ابْن  النَِّديْم، تَحْقِيْق م صْطَفَى الْسُِّويْقِيُّ، دَار  الْمَعْرِفَةِ، بَيْر وت 

 م. 1974، 2تَارِيْخ  آدَابِ الْعَرَبِ: م ْصطَفَى صَادِق الرَّافِعِيُّ، دَار  الِْكتَابِ اْلعَرَبِيِّ، ط 

 .مِفْتَاح  الْع لُْومِ: السَّكَّاكِيُّ، ضَبْط وَتعْلِيْق نَعِيْم زَرْزُوْر، دَار  الْكُُتبِ الِْعلْمِيَّة، َبيْر وت 

  واْلب حْتُرِيِّ: الْآمِدِيُّ، تَحْقِيْق  م حَمَّد م حْي  الدِّْينِ وعَبْدِ الْحَمِيْدِ، الْمَكَْتبَةُ الْم وَازَنَةُ بَيْنَ أَبِيْ تَمَّام

 م. 1944الْعِلْمِيَّةُ، َبيْر وت، 

 م.1981، دَار  الرَّشِيْدِ للنَّْشرِ، بَغْدَاد، مَقَاَلَات فِيْ َتارِيْخِ النَّقِْد الْعَرَبِيِّ: دَاود سَلُّوْم 

 عَتَيْن: أَب ْو ِهلَال الَْعسْكَِريُّ، تَحْقِيْق  َعلِيّ م حَمَّد اْلبَجَاوِيُّ وم حَمَّد أَب و الْفَضْل إِبْرَاهِيْم، الصِّنَا

 م. 2006الْمَكْتَبَةَ الْعَصْرِيَّةُ، َبيْر وت، 

 َكْتَبَةُ الْخَاِنجِيْ، الْقَاهِرَة ، دَلَائِلُ الْإِْعجَازِ: عَبْد  الْقَاهِرِ اْلج رْجَانِيُّ، َتعْلِيْق  م حْم ود شَاِكر، م

 م. 2004، 5ط
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  .الْم قَدِّمَةُ: ابْن  َخلْد وْن، دَار  الِْجيْلِ، بَيْر وت 

  َحِْث الْعِلْمِيِّ، الْمَصَادِر  الْأَدَبِيَّةُ واللُّغَِويَّةُ: الدُّكُْتوْر قَرْل عَبْد  الْمَالِكِ، وِزَارَة  الْتَّعْلِيْمِ الَْعالِيْ والْب

 مَرْكَز  الْجَامِعَتِيُّ، نُوْر  الْبَِشيْرِ، الْبِيْض ، اْلجَزَائِر.الْ

  ،م.1981تَارِيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، الْأَعْص ر  اْلعَبَّاسِيَّةُ: ع مَر فَرُّوخ، دَار  الْعِلِْم لِلْمَلَايِيْن، بَيْر وت 

  الزَّيَّات، دَار  الْمَعْرِفَةِ، بَيْر وت، لَبْنَان.تَارِيْخ  الَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ: أَحْمَد َحسَن 

 ْم بن وَفَيَات  الَْأعْيَاِن وأَنْبَاء  أَبْنَاِء الزََّمان: ابْن  َخلِّكَان، أَب و الَْعبَّاسِ َأحْمَد بْن م حَمَّد بن إِبْرَاهِي

 أَبِيْ بَكْرٍ، دَار  الْكُُتبِ اْلعِلْمِيَّةِ، َبيْر وت، لَبْنَان. 

 م. 2004، 15هِج  التَّاْلِْيفِ عِنْدَ الع لَمَاءِ الَْعرَبِ: م صْطَفَى الشَّكْعَة، دَار  الِْعلْمِ لِلْمَلَايِْينِ، طمَنَا 

 م. 1999، 8دِرَاسَةٌ فِيْ مَصَادِِر الْأَدَب: الطَّاهِر أَحْمَد مَكِّْي، دَار  الْفِكْرِ الْعَرَبِيّ، ط 

 َاسِ: َمصَادِر  اللُّغَةِ والَْادَبِ والنَّقْدِ: الدُّكْتُوْرة فَتِْيحَة ْبن  عِْيسَى، قِْسم  السَّنَد  الْبَيْدَاُغوْجِيْ لِمِقْي

 ر.اللُّغَةِ والَْأدَبِ الْعَرَبِيِّ، كُلِّيَّةُ اللُّغَاتِ والْآدَابِ، جَامِعَُة أَبِيْ َبكْرٍ بِْلقَايد، ِتلْمِسَان، الْجَزَائِ

 ْعَرَبِ حَتَّى نِهَايَةِ الْقَرْنِ الثَّاِلِث الْهِجْرِيِّ: م حَمَّد َطاهِر دَرِْويْش، دَار  النَّقْد  الْأَدَبِيُّ ِعنَْد ال

 م.1979الْمَعَارِف، مِصْر، 

  ،م.2002الْأَعْلَام : َخيْر  الدِّْينِ الزَّرْكَلِيُّ، دَار  الْعِلْمِ لِلَْملَاِييْنِ، بَيْر وت 

  َ2الْعََربِ: إِحْسَان عَبَّاس، دَار  الشُّر وْقِ لِلنَّشْرِ والتَّوْزِيْعِ، طتَارِيْخ  النَّقْدِ الَْأدَبِيِّ ِعنْد ،

 م.1993
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  ِوالنَّشْر،  تَارِيْخ  النَّقْدِ الْأَدَِبيِّ عِنَْد الْعََربِ: عَبْد  الْعَزِيِْز عَِتيْق، دَار  النَّهْضَةِ الْعَرَبِيَِّة لِلطَّبَاعَة

 م. 19074، 3بَيْر وْت، ط

 امَرَائِيُّ، لْأَلِبَّاءِ فِيْ طَبَقَاتِ الُْأدَبَاء: أُب و الْبَرَكَاتِ، كَمَالُ الدِّيْنِ الْأَنْبَاِريُّ، تَحْقِيْق  إِبْرَاِهيْم السَّنُزْهَةُ ا

 م. 1985، 3مَكْتَبَةُ الْمََنارِ، الزَّرْقَاء ، الْأُرْد ن، ط

 م.1988لدِّيْن م حَمَّد ْبن َأحْمَد بن ع ثْمَان الذَّهِْبيُّ، سِيَر  أَعَْلامِ النُّبَلَاءِ: اَب و َعبْدِ اهلل شَمْس  ا 

  ،م.1936م عْجَم  الُْأدَبَاءِ: يَاقُوْت اْلحَمْوِيُّ، الْقَاهِرَة ، مِصْر 
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