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لقد حفظ اهلل المغة العربية ،كهيأ لها مف أسباب البقاء ما مكنها مف االستمرار
السػػاعةا كمػػف هػػذا اآسػػباب كخػػرة الت ػ ليؼ ػ مختمػػؼ
لقػػركف ،كسػػتظؿ إل ػ قيػػاـ ٌ
مجاالتهػػػا ،ك نكنهػػػا ،كقػػػد سػػػخر اهلل لهػػػا مػػػف العممػػػاء اآ ػػػذاذ الػػػذيف أخركهػػػا تأليفػػػا

نزلنا الذكر كا ٌنا له
نحف ٌ
كتحقيقا ،كنش ار لكؿ عمكمها ،كهذا مصداؽ لقكله تعال  (:إ ٌنا ي

آف المغػة
لحا ظيكف) ،كحفظ القػرنف الػذم تعهػد اهلل بحفظػه يسػتمزـ منػه حفػظ لغتػها ٌ
العربية ه لغة القرنف العظيـ الذم ال يأتيه الباطؿ مف بيف يديه كال مف خمفه تنزيؿ

مف حكيـ حميد.
مماء المغة طىرقيػكا كػ ٌؿ العمػكـ المتعمقػة بهػا ،حتػ
كايمانا بهذا
كتأكيدا له ي
ن
أجد ع ى

أدؽ التفاصيؿ يها ،ألفكا يػه ،هػـ لػـ ينسػكا ألفػاظ جػكارح الحيػكاف كأنكاعػه،

ػ

مسػميات
عف اإلنساف ،كأع ائه ،كصفاته-كهك أحؽ بالعناية -أخػذكا يبحخػكف عػف
ٌ
تمػػؾ اآع ػػاء ،كالج ػكارح ػ المغػػة العربيػػة ،كصػػفاتها عمػػدكا إل ػ ت ػأليؼ مؤلٌفػػات

خاصػػة تبن ػكا يهػػا اآح ػكاؿ كالصػػفات المختمفػػة الت ػ تعتػػرم كػػؿ ع ػػك مػػف أع ػػاء
اإلنساف ،كما يستحسف منها كما يستقبح ،كما يط أر عم كؿ ع ك مف أع ائه مف
تسػم
أمراض كعمؿ ،كمعر ة أسماء تمؾ اآمراض كالعمػؿ كصػفاتها ،كهػذا المؤلٌفػات ٌ
ً
معاجـ ،أك معجمات المعان  ،أك المعجمات المتخصصة.
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ش ء مما يأت :

المعجمػػات بػػيف البػػاحخيف المحػػدخيف ،بسػػبب كػػكف أكخرهػػا
قمػػة تمػػؾ
ُ-
ى
طا لـ ير النكر إل اليكـ ،مما يجعؿ المطبكع منها ناد ار .
مخطيك ن

يتحدث عف نػكع مػف أنػكاع المعجمػات المتخصصػة
ِ-
ككف هذا البحث ٌ
ماسػػة إليػػه ػ هػػذا العصػػرا ممػػا يسػػتدع
الت ػ تخػػدـ مك ػػكعا كاحػػدا ،كالحاجػػة ٌ
التعريػػؼ بتمػػؾ المؤلفػػات كنفػػض الغبػػار عنهػػا ،كلفػػت البػػاحخيف إليهػػاا نظ ػ ار لسػػهكلة

أهمية مك كعها .
المع ىجمات لص ىغر حجمها ك ٌ
اقتناء مخؿ تمؾ ٍ
ػػف ،حيػػػث سػػػبؽ التػػػأليؼ ػػػ المعجمػػػات
ّ-
قػػػدـ التػػػأليؼ ػػػ هػػػذا الفػ ٌ

الكاسعة بزمف ،كككف أكخر المؤلفيف يه ممف أخذ عف اآعراب مشا هة .

يتحػدث عػف مفػردات
الفف ككنه
أي ا لع ٌؿ مف أهمية البحث
ْ-
ٌ
هذا ٌ
اإلنساف كمعان ألفاظ أسماء أع ائه ،كصفاتها .
كيهدؼ هذا البحث إل عدد مف اآهداؼ ،منها:
ُ-

إب ػراز دكر عممػػاء المغػػة اآكائػػؿ ػ االعتنػػاء بمفػػردات المغػػة عم ػ

ِ-

نشر تمؾ المعجمات كبياف أهميتها .

كجه العمكـ ،كبمفردات خمؽ اإلنساف كألفاظه عم كجه الخصكص .
ّ-

المشاركة

الكقكؼ عم المطبكع مف تمؾ المؤلفات كالمكجكد منها ،كالمفقكد .

أهميػػة كبػػرل ػ
ْ-
التعػػرؼ عمػ بعػػض تمػػؾ المعجمػػات لمػػا لهػػا مػػف ٌ
حفظ تراخنا العرب اآصيؿ ،كالحفاظ عم معان مفرداته كألفاظه.
ٓ-
ٔ-

المتخصص .
الفف
المؤلفيف
الكقكؼ عم مناهج
هذا ٌ
ى
ٌ
تمؾ المعجمات.
الكشؼ عف سير التأليؼ
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الدراسػػات حػػكؿ هػػذا المك ػػكع ،كأقربهػػا إلػ بحخػ
سػ ًبقى ٍت بعػ ىػد ود مػػف ٌ
كقػد ي

مما اطمعت عميه:
ُ-

دراسة قاـ بهػا الػدكتكر نهػاد حسػكب صػالح،

السيكط ( :غاي ية اإلحساف

خ ٍم ً
ؽ اإل ٍنساف) (ُ).

ػمف تحقيقػه لكتػاب

جيدة ،كلكنها أسقطت كتابيف مف كتب خمؽ اإلنساف
كه دراسة ٌ

عر ها

لتمػػؾ المؤلفػػات ،كهمػػا كتابػػا  :خمػػؽ اإلنسػػاف لمحمػػد بػػف حبيػػب ،كاسػػتعارة أع ػػاء
لػنص يػراد تحقيقػه ،كهػ
اإلنساف البف ػارس ،كهػ دراسػة مختصػرةا لككنهػا تابعػة ٌ

دراسػػة ركػػزت عمػ ذكػػر الفػػرؽ بػػيف كتػػب خمػػؽ اإلنسػػاف ككتػػب الفػػرؽ ،ككتػػب ألفػػاظ

الحيكاف(ِ).
السطؿ ،بعنكاف :جسـ اإلنساف
ِ-
دراسة قامت بها الدكتكرةي كجيهة ٌ
معاجـ المعان دراسة تحميمية لغكية(ّ).
عمػا سػبؽا حيػث إف دراسػة الػدكتكرة كجيهػة
كبحخ هذا يختمؼ ٌ

أسػػػقطت بعػػػض الكتػػػبا إذ لػػػـ تػػػتمكف مػػػف االطػػػ ع عمػػػ كتػػػب خمػػػؽ
اإلنسػػاف جميعهػػا ،قػػد سػػقط مػػف عر ػػها كتابػػاف ،كهمػػا :كتػػاب (خمػػؽ
اإلنسػػاف) لمحمػػػد بػػػف حبيػػب ،ككتػػػاب (غايػػػة اإلحسػػاف) لجػػػ ؿ الػػػديف

(ُ) نشرته كزارة الخقا ة العراقية كاإلع ـ العراقية عاـ ُٖٗٗـ .
(ِ) ينظر  :الكتاب ٓٔ. ُُّ-

(ّ) مف إصدارات دار الفيصؿ الخقا ية عاـ ُِِْهػُٖٗٗ/ـ طُ .
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السيكط  ،كأف دراسػتها كانػت عر ػا آبػكاب كػ ٌؿ كتػاب ك صػكله ،كهػ
دراسة أقرب ما تككف إل الدراسة المغكية التشريحية.
هػػذا كقػػد كجػػدت عنػػاء ػ جم ػ مػػادة هػػذا المك ػػكع ،ككنػػت أمػػاـ قميػ وػؿ مػػف
المصادر سأعتمدها

دراست  ،كما سيأت عر ها ،كلقد اخترت خطٌة أسير عميها

يه ،كه كاآلت :

تعد املقديح جعهد انثحث يثحثني:
املثحث األٔل :التأليؼ

خمؽ اإلنساف ،كتحته المطالب اآلتية:

املطهة األٔل :تاريخ التأليؼ

هذا ال رب مف المصنفات .

املطهة انثاًَ :قيمة هذا النكع مف المؤلفات .
املطهة انثانث :تطكر التأليؼ يه مف عصر إل عصر .
املطهة انزاتع :ع قة هذا التأليؼ بالمعاجـ المغكية .

املطهببة امبباي

 :حصػػر آهػػـ مػػا صػ ٌنؼ ػ هػػذا المك ػػكع مكجػػكدا ،أك

مفقكدا .
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املثحث انثاًَ :الدراسة التحميمية ،كتحتها المطالب اآلتية:
ػؼ عػػاـ لمػػنهج تمػػؾ
املطهببة األٔل :الكتػػب الت ػ تقػػكـ عميهػػا الدراسػػة ككصػ ه
الكتب .
املطهة انثاًَ :مصادر ك ٌؿ مؤلٌؼ يما ألفه .
املطهة انثانث :مكازنة بيف هذا الكتب

ألفاظها .

املطهة انزاتع :ما انفرد به ك ٌؿ مؤلٌؼ عف غيرا .
امامتح  :ك يها أهـ النتائج الت تكصؿ إليها البحث .
املصادر ٔاملزاجع .
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ّ
املثحث األٔل
انرأنٍف يف خهق اإلَساٌ
ٌُٔقسى إيل مخسح يطانة :
املطهة األٔل :تاريخ التأليؼ

هذا ال رب مف المصنفات .

املطهة انثاًَ :قيمة هذا النكع مف المؤلفات .
املطهة انثانث :تطكر التأليؼ يه مف عصر إل عصر .
املطهة انزاتع :ع قة هذا التأليؼ بالمعاجـ المغكية .

املطهببة امبباي

 :حصػػر آهػػـ مػػا صػ ٌنؼ ػ هػػذا المك ػػكع مكجػػكدا ،أك

مفقكدا .
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املطهة األٔل
ذارٌخ انرأنٍف يف ْذا انضزب يٍ املؤنفاخ:
اجـ لهػػذا النػػػكع مػػف التصػػػنيؼ هػػك كتػػػاب (خمػػػؽ
أكؿ تػػأليؼ تػػػذكرا كتػػب التػػػر ي

(ُ)
كيعػػػد ٌأكؿ مػػػف ألػػػؼ مػػػف القػػػدماء ػػػ
اإلنسػػػاف) آبػػػ مالػػػؾ عمػػػرك بػػػف كركػػػرة ٌ ،

المك كع الكاحد(ِ) ،لكف لـ أجد لهذا العػالـ عنػد مػف تػرجـ لػه تحديػدا لسػنة كالدتػه،
أك ك اته ،حت يمكف مف خ له معر ة تػاريخ أكؿ مصػنؼ ػ هػذا النػكع ،غيػر أنػه
عاش قبؿ أب الخطاب اآخفش(ّ) ،أك ربما عاصػرا قمػي (ْ) ،كأبػك الخطػاب اآخفػش
تػػك

ػف (خمػػؽ
ػ عػػاـ ُٕٕهػػػ ،يكػػكف تػػاريخ تصػػنيؼ أكؿ مؤلاػػؼ ػ هػػذا الفػ ٌ

اإلنسػػاف) محصػػك ار بػػيف عػػام ََُهػػػػ كَُٕهػػػ لعمػػرك بػػف كركػػرة(ٓ) ،خػػـ ت ػ هػػذا

الكتػػاب بعػػد ذلػػؾ كخيػػر مػػف الكتػػب الت ػ ألفهػػا عػػدد مػػف العممػػاء ػ خمػػؽ اإلنسػػاف،

(ُ) معجػػـ اآدبػػاءْ ،َٓٗ/دار الكتػػب العمميػػة ،بغيػػة الكعػػاة ِ ،ِِّ/كينظػػر ػ ترجمتػػه :بغيػػة
الكعاةِ. ِِّ/

(ِ) ينظر  :البحث المغكم عند العرب ِٖٖ .
(ّ) ينظر

ترجمته  :طبقات النحكييف كالمغكييف َْ ،بغية الكعاة ِ. ْٕ/

(ْ)أخبار النحكييف البصرييف ٕٔ .

(ٓ) كقد عدا الدكتكر أحمد مختار عمر مف عمماء القرف الخان الهجػرم  .ينظػر  :البحػث المغػكم
عند العرب ِٖٖ .
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كالن ر بف شميؿ َِْهػ (ُ) ،كأب عمرك الشيبان (ِ) ،كغيرهما ،ك ػ أحػد مطالػب
هذا البحث حصر آهـ الكتب المؤلفة

هذا الفف(ّ).

كلـ أعخر عمػ أم مػف هػذا الكتػب المتقدمػة الػذكر حتػ أصػؿ إلػ اآصػمع
عبد الممؾ بف قريب المتك

سنةُِٔهػ(ْ)،حيث كصػؿ إلػ النػاس اليػكـ كتابػه( :

ػتص بمك ػػكع خمػػؽ اإلنسػػاف غيػػر
ىخمػػؽ اإلنسػػاف ) ،كيعػ كد أكؿ كتػػاب يصػػؿ إلينػػا يخػ ٌ
المكسكعات الت عر ت له عر ا

مف منهجها

جمػ كممػات المغػة كمفرداتهػا

معيف .
عم ترتيب ٌ

القكؿ

ائدا
اآصمع ر ن
كبهذا يع كد ٍ

هذا المجاؿ ،يقكؿ الدكتكر حسيف نصار":كصفكة

هذا النكع مف التصنيؼ أنه بدأ قبؿ عصر الخميؿ ،كسػرعاف مػا كصػؿ إلػ

نظامه اآمخؿ عند اآصمع  ،مػـ يسػتط مػف بعػدا أف يتحػرركا منػه ،إنمػا اقتصػركا
عم تكميمه ،ككانت مادة اآصمع أي ا خميرة لما بعدا مف كتب حت المخصػص،
(ٓ)
قمتػه عنػد
اآصمع هك المعمػـ اآكؿ يػه ،خػـ أبػك عبيػدة معمػر بػف المخنػ  ،خػـ ٌ
خابػ ًػت بػػف أب ػ خابػػت(ٔ) ،كابػػف سػػيدا(ُ) ػ المػػادة كاكتمػػاؿ النظػػاـ ،كلػػكف اآصػػمع

(ُ) ينظر

ترجمته  :طبقات النحكييف كالمغكييف ٓٓ ،بغية الكعاة ِ.ُّٔ/
طبقات اآدباء ٕٕ ،بغية الكعاة ُ. ّْٗ/

(ِ) ينظر

ترجمته  :نزهة اآلباء

(ْ) ينظر

ترجمته :طبقات النحكييف كالمغكييف ُٕٔ ،بغية الكعاة ِ. ُُِ/

(ٔ) ينظر

ترجمته  :طبقات النحكييف كالمغكييف َِٓ ،بغية الكعاة ُ. ُْٖ/

(ّ) ينظر  :المطمب الخامس مف المبحث اآكؿ مف هذا المبحث .
(ٓ) ينظر

ترجمته :طبقات النحكييف كالمغكييف ُٕٓ ،بغية الكاعاة ِ. ِْٗ/
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بعػض جزيئػات المػػنهج بػألكاف بقيػت عنػػد غيػرا أي ػا ،إذ استشػػهد بػبعض اآحاديػػث
كاآشعار ،كاآخبار ،سار خمفه مؤلفك خمؽ اإلنساف.)ِ("...

(ُ) ينظر

ترجمته  :بغية الكعاة ِ. ُّْ/

(ِ) المعجـ العرب ُ. َُٖ/
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املطهة انثاًَ

ّ
قًٍح ْذا انُٕع يٍ انرأنٍف
تطرؽ إل هذا القيمة كخير ممػف ألٌػؼ ػ هػذا ال ػرب مػف التصػنيؼ قػديما،
كحديخا ،هذا ابف ارس(ُ)يقكؿ

مقدمة كتابه":هذا ما يجب حفظه عم المرء مػف

تعمؽ ػ غريػب الكػ ـ ككحشػيه ،كاذا أراد اإلخبػار عػف
خمؽ اإلنساف ،قد نرل مف ٌ
ع ك مف أع ائه بكج يعتريه يه أكمأ إليه باليد قصك ار عػف معر ػة اسػمه ،كهػذا

قبيح"(ِ).
كهذا الحسف بف أحمد

(ّ)

يقكؿ":لما تأدال إل – يا أخ  -أطاؿ اهلل ػ ارتقػاء

العػػز بقػػاءؾ ،كأداـ ػ اآلالء السػكاب ،عميػػاءؾ ،كجعمنػ مػػف حػكادث الزمػػاف ػػداءؾ
رط إعجابؾ ،كشدة شغفؾ بقكؿ بعض المناكئيف

مجمسػؾ :كػـ ػ اإلنسػاف مػف

ع ك أكؿ حرؼ مف اسمه كاؼ؟
كأنه قط مف ح را كحصر مف سمعه حخن ذلؾ عمػ أف أ ػ كتابػا أتحفػؾ
به...إل قكله :لئ يبعد عم الطالب تطمبه ،كيصعب عم المتعمـ تعممه"(ْ).

(ُ) ينظر

(ِ) مقالة

ترجمته :شذرات الذهب

أخبار مف ذهب ْ. َْٖ/

أسماء أع اء اإلنساف البف ارس ُّ .

(ّ) لـ أقؼ عم ترجمة كا ية له .

(ْ) خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد ْٕ. ْٖ-
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كالسيكط

(ُ)

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

تنبه إل هذا اآهمية قاؿ

معرض تقديمه لكتابه":كبعد :إف

مػػف المهػػـ لممتسػػميف بسػػمة العمػػـ أف يحيط ػكا بأسػػماء أع ػػاء اإلنسػػاف كأبعا ػػه
كأجزائػػه ،كعكار ػػه ،كيحتػػككا عم ػ المغػػات ال ػكاردة ػ ذلػػؾ ،كهػػذا أمػػر كػػاف الصػػدر
اآكؿ شديدم العناية به ،كالتأليؼ يه ،كقد انقرض منذ دهر مديد ،كنؿ أمػر النػاس
اليػػكـ إل ػ الجهػػؿ المحػػض حت ػ تػػرل أعيػػاف النػػاس اليػػكـ المشػػار إلػػيهـ بػػالعمـ ال
يعر ػػكف مػػف أسػػماء أع ػػاء اإلنسػػاف إال مػػا تعر ػػه النسػػاء ،كاآطفػػاؿ مػػف اآسػػماء
شػاكؿ ذلػؾ ،كلػك سػئؿ الكاحػد مػنهـ عػف
المشهكرة كالرأس كالعيف كاليد كالرجؿ ،كما
ى
تميز ككعه مػف بكعػه لػـ يعػرؼ ذلػؾ ،كلقػد سػئمت مػرة عػف الػكرؾ كالفخػذ ،هػؿ همػا
اسماف لش ء كاحد ،أك مسم هذا غير مسم هذا؟
حدان ذلؾ إل االهتماـ باإلحاطة بخمؽ اإلنساف ،كالتتبػ لػه مػف كتػب المغػة
كالتأليؼ يه"(ِ).
كهػػذا أهميػػة مباشػػرة لهػػذا الكتػػب مػػف حيػػث غكصػػها ػ معػػان ألفػػاظ خمػػؽ
اإلنساف الدقيقة ،كحصرها لهاا مما جعؿ لها مكانة كبيػرة بػيف عممػاء المغػة كمػؤلف
المعاجـ ،إذ اعتمدها عدد منهـ ػ مؤلفػاتهـ ،ككانػت إ ػا ة كبيػرة لممكتبػة العربيػة
المعجمية.

(ُ) ينظر

ترجمته :شذرات الذهب

(ِ) غاية اإلحساف

أخبار مف ذهب

خمؽ اإلنساف لمسيكط ُٕ. ِٕ-
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المتخصصػة ػ هػذا العصػر
كتبدك أهمية هػذا المعػاجـ
ٌ

ػركرة ممحػةا حيػث

تككف مرجعا لكؿ عالـ يما يخصه كيركمه " ،ف أسػماء أع ػاء اإلنسػاف كالحيػكاف
لمطبيػػػب ،ك ػػػ أسػػػماء اآشػػػجار كالحشػػػرات لمعػػػالـ الزراعػػػ  ،ك ػػػ أسػػػماء الػػػذكات
كاآعياف لكؿ عالـ بحث ،ك

كؿ باب مف اآبكاب الكخيػرة التػ اشػتممت عميهػا هػذا

المعاجـ ما اليستغن عنه صاحب عمـ ،أك صناعة ،دع عنػؾ اآدبػاء الػذيف يكتبػكف
معارض شتا مف المعان كاآكصاؼ"(ُ).
المفسػػر كالمخقػػؼ كاآديػػب كالمفكػػر كالمتػػرجـ ،كالطبيػػب،
العػػالـ ك ٌ

ػ عػػف

المعجمػػات المغكيػػة ،كػػؿ ه ػؤالء ػ حاجػػة إل ػ هػػذا المؤلفػػاتا آنهػػا تخػػريهـ بألفػػاظ
كبمتراد ات يستطيعكف بها التعبير ككصؼ أع اء اإلنساف بكؿ دقة ،ك صاحة ،كما
تحػػػدث بهػػػا أهػػػؿ العربيػػػة اآكائػػػؿ ،كعمػػػ هػػػذا المعجمػػػات أي ػػػا اعتمػػػد أصػػػحاب
المكسكعات

تػأليؼ مكسػكعاتهـ ،كمعجمػاتهـ ،كبهػذا اآمػكر كغيرهػا تبػرز قيمػة

هذا ال رب مف التصنيؼ ،كسيأت أخر هذا المعاجـ
منها

مطمب الحؽ مف هذا البحث .

(ُ) جسـ اإلنساف

معاجـ المعان ُٓ .
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املطهة انثانث

ّ
ذطٕر انرأنٍف يف خهق اإلَساٌ:
ػف بدايػة كتطػكرا ،كػ كؿ ىم ٍػف طػرؽ
ال يخف عم كؿ إنساف ذم بصيرة أف لكؿ ٌ

هػػذا النػػكع مػػف التػػأليؼ لػػه طريقػػه ،كسػػماته اآسػػمكبية كالمنهجيػػة الت ػ يبػػرز مػػف

خ لها اخت ؼ مؤلؼ عػف اآلخػر تطػكيرا ،أك زيػادة ،أك تمخيصػا ،أك غيػر ذلػؾ ،كاال
كػػػاف ال حػػػؽ عػػػف السػػػابؽ نػػػاق  ،كناسػػػخا ،كذلػػػؾ إذا عممنػػػا أف المغػػػة كاحػػػدة ،كأف
المك ػػكع كاحػػد ،كمعػػان المفػػردات محػ ٌػددة ،كه ػ أسػػماء أع ػػاء اإلنسػػاف ،كيعػػكد
التطػػكر إل ػ ك ػ ٌؿ مؤلػػؼ يمػػا أخػػذ بػػه عم ػ نفسػػه ػ طريقتػػه ،كأسػػمكب معالجتػػه،
كطرحه .
اآصػمع الرائػػد اآكؿ ػ هػػذا المجػاؿ-كقػػد نػذر نفسػػه لجمػ اآلفػػاظ التػ
تخص الع ك الذم يتحدث عنه تحت هذا الع ك ،مخ الػرأس يػذكر كػؿٌ مػا يخصػه
تحته ،كاف لـ يقؿ :باب الرأس ،كباب الكجه ،كهكذا ،بؿ بدأ حديخه عف الع ػك بػذكر
كممة ( خـ )(ُ) ،كمف مظاهر تطكر هذا التأليؼ ما يأت :
ُ-

االقتصار عم أع اء اإلنساف دكف صفاته:

خمت المؤلفات اآكل

خمؽ اإلنساف مف ذكر صفاته ،إذ لـ ي

مؤلفكها

بابا معينا باسـ بػاب الصػفات ،كاف كػانكا تحػدخكا عنهػا ػ الكتػاب،
لصفات اإلنساف ن
(ُ) خمؽ اإلنساف لألصمع . ُٖٖ ،ُٖٕ ،َُٖ ،ُٔٓ،
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كمف أبرز هؤالء عبد الممؾ بف قريب اآصمع  ،بينما تجػد مػف جػاء بعػدا قػد ك ػ
مستمر ،كمف هؤالء الزجاج(ُ).
نا
نهجا
بابا
خاصا ،كاف لـ يكف ن
لمصفات ن
ن
ِ-

التبكيب المستقؿ لمصفات:

إف مػػف مظػػاهر التٌطػػكر ك ػ بػ و
ػاب لمصػػفات ،كمػػا عػػؿ الزجػػاج ،،كقػػد
قمػػت ٌ :

ػاء كبي ػرا،
تطػػكر هػػذا أكخػػر عنػػد السػػيكط  ،حيػػث اعتن ػ السػػيكط بالصػػفات اعتنػ ن
ك

المتحػدث عنػه ،كهػذا هػك منهجػه الػذم
لها أبكابا مستقمة تم أسماء الع ػك
ٌ

نهجػػه ػ كتابػػه(ِ) ،كمعػػركؼ أف السػػيكط بعػػد اسػػتيعابه لجميػ مػػا أيلػػؼ ػ هػػذا
حػػاكؿ التجديػػد ،كلكػػف كػػاف إل ػ محاكلػػة استقصػػاء جمي ػ اآلفػػاظ كاآكصػػاؼ الت ػ
نطقػػت بهػػا العػػرب أقػػرب لمنهجػػه ،كم ػ هػػذا يع ػ كد عممػػه هػػذا تطػػكيرا ،أك مرحمػػة مػػف
مراحؿ التطكير لهذا التأليؼ .
ّ-
حيث ك
ي

ذكر أسماء أع اء الرجاؿ دكف النساء ،كالعكس:
بعض المؤلفيف ذلؾ بأسمكب خاص ،حيث نحػا اإلسػكا

كالحسػػف

يعد نكعا مف أنكاع التطكر
بف أحمد إل هذا المنهج ،مما ٌ
التأليؼ(ّ) ،إذ لـ يظهر هذا اآمر عند مف سبقهـ.

(ُ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ِْ. ِٔ ،ٓٗ ،ٕٓ ،ّٗ ،ّٕ ،ّْ ،َّ ،ِٖ ،

(ِ) غايػػػة اإلحسػػػاف ػػػ خمػػػؽ اإلنسػػػاف لمسػػػيكط ٖٕ،ُِْ ،ُُٗ ،ُُْ ،َُٔ ،ٗٗ ،ّٗ ،
ُِٖ. ُْٔ ،ُّٗ ،ُّٓ ،ُُّ ،

(ّ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

َُٓ ،خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد ٓٔ.ُُِ ،ٗٓ ،ْٗ ،ٕٔ ،
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د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

ػكم الػػدقيؽ لمع ػػك المتحػ ٌػدث
مػف مظػػاهر التطػ ٌػكر أي ػػا الحشػد المغػ ٌ

حيث اعتن بعض المؤلفيف بأع اء اإلنساف بطريقػة الحشػد لهػا مػف اآلفػاظ
ي
مما يجعمهـ يصمكف إل كجهة أخرل ع كية تشريحية لهذا الكقفات المغكية(ُ).
هذا مما يسعن ذكرا مف مظاهر التطكر لهذا النكع مف التأليؼ.

(ُ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

ِْ ،ُِٕ ،ُِٔ ، ْٕ ،كيكاد يككف هذا سمة كتابه .
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ُ

املطهة انزاتع
عالقح ْذا انرأنٍف تاملعجى انهغٕي:
أسػػػتطي القػػػكؿ :إف كػػػؿ مػػػا جمعػػػه أصػػػحاب هػػػذا المؤلفػػػات كحشػػػدكا مػػػف
المفردات

خمؽ اإلنساف اعتمدها مؤلفك المكسكعات اعتمادا كبيرا ،كعكلػكا عميهػا

كخيرا ،هػ بحػؽ مصػدر أصػيؿ لهػـ أقػامكا مؤلفػاتهـ عمػ النقػؿ منهػا ،كلػـ يقتصػر
اآمر عم كتب خمؽ اإلنساف حسب ،بؿ جمي معاجـ المعان قد أكخركا مػف اآخػذ
منها ،كلـ يشيركا مف قريب ،أك بعيد إل مصادرهـ تمؾ(ُ) ،كبما أنػ بصػدد الحػديث
لػذلؾ أمخمػ نة ىعمػ ىمػا أىقيػكؿ ،قػاؿ اآزهػرم ":أ يىبػك عبيػد
عف كتب خمؽ اإل نسػاف أ ػرب ى
طر الع قة ،خ اـ ال يك ٍميػة تىًمػ ىذًلػؾ،
ىص ىم ًع  ً :ا ٍلقكس :ىك ًب يدها ،ىك يه ىك ىما ى
ىعف ٍاآ ٍ
بيف ى
ً ً
طر يها .
خ اـ
خـ الطا ًائؼ ،خ اـ ِّ
الس ىي ية ىك يه ىك ىما يع ًط ى
ؼ مف ى
ي
اآبهر ىيم ىذلؾٌ ،
مق مػا يد ً ى ً
اآرض أى ىذ ك ًب ًدها) أىم تي ً
طنهػا
ىكً ىح ًديث ىم ٍريكع()ِ(:كتي ٍم ًق
ي
ػف ػ ىب ى
ى
الذهب ك ً
كقيؿ إً انها ترم ما ً
ً
ً
الف اة"(ّ).
طنها ًمف معادف
ىب ى
مف ا ٍل يك ينكز ،ى ى
ى
اآكؿ ػػػ التػػػأليؼ ػػػ خمػػػؽ
ػػػاآزهرم قػػػد أخػػػذ هػػػذا مػػػف اآصػػػمع الرائػػػد ٌ

اإلنساف ،كأي ا استند اآزهرم عم هذا المؤلفات ،حيث نقؿ عف الن ر بف شميؿ

(ُ) انظػػػر :لسػػػاف العػػػرب ٓ ،ّْٔ ،ُُٓ ،ٖٗ ،ّّ ،ِّ ،ُّ ،ِٗ/كهػػػذا لمتمخيػػػؿ قػػػط  .دار
صادر .

(ِ) الحديث ركاا مسمـ بمفظ ( تق ء ) بدؿ ( تمق ) المسند الصحيح لمسمـ ِ. َِٕ/
(ّ) تهذيب المغة لألزهرم َُ ْٕ/مادة (

7738

فات خم ً
تاريخية
كصفية
ؽ اإلنساف دراسة
مؤلٌ ي
ٌ
ٌ

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

ً
ػاؿ:
يهػػا ىك ٍكػػس أىك دـ .قىػ ى
قكلػػه ":ىكقىػ ى
ػاؿ ٍابػػف ي
ش ىم ٍيؿ:الشػػج أىف تفمػػؽ الهامػػة ىي ٍنظػػر ىهػػؿ ى
ً
ً
ػيبها ىع ىنػت"(ُ) ،ككتػاب الن ػر ابػف
الك ٍكس أىف ىيق ً أ ٌيـ اأ
الػرٍس دـ أىك عظىػاـ أىك ييص ى
كى
شميؿ مما قد مف كتب خمؽ اإلنساف.

(ّ)
(ِ)
شاعر(ْ):
كأي ا قاؿ محمد بف حبيب البغدادم ":الكرد :العنؽ"  ،قاؿ ال ٌ

ص اعر ىخ ٌدا
كك ٌنا إذا ٌ
الجب يار ى

تحت اآينخىييف ىعم ال ىك ً
رد
ى ربنااي ى

نقػػؿ هػػذا ابػػف منظػػكر(ٓ) ،كاف لػػـ ينسػػبه إل ػ صػػاحبه اآكؿ ،كمصػػدرا ،كابػػف
ػر مػػف اآشػػعار الت ػ نقمهػػا ػ كتابػػه إل ػ
ػر مػػف م ػكادا ،ككخيػ نا
منظػػكر قػػد نسػػب كخيػ نا

أصحابها ،كلكف هذا مخاؿ عم أف أصحاب المكسكعات كاف همهـ جم المادة ،كاف
نكعػا
كتع ٌػد كتػب خمػؽ اإلنسػاف ن
دكمػا ،ى
لـ يكف مف مناهجهـ نسبة القكؿ إل صاحبه ن
كخير.
نا
كيعكؿ عميها
مف معجمات المعان الت يعتمد ٌ

(ُ) تهذيب المغة ّ.ُِٓ/
(ِ) ينظر

ترجمته  :طبقات النحكييف كالمغكييف ُّٗ ،بغية الكعاة ُ. ّٕ/

(ّ) خمؽ اإلنساف لمحمد بف حبيب ٔٓ .

(ْ) البيػػت مػػف الطكيػػؿ ،كهػػك لمفػػرزدؽ ،كتجػػدا ػ مجمػػؿ المغػػة البػػف ػػارس ُ ،َُْ/المحكػػـ
كالمحيط اآعظـ ٔ. ْٕٖ/

(ٓ) لساف العرب ٓ ،ّٖٗ/مادة ( كرد ) .
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اؿ ٍاب يف ىبِّرم :الاًذم ذكراي اآىصمع
كمف أمخمة ذلؾ قكؿ ابف منظكر ":قى ى
اإل نساف أىنه يقاؿ ع انست الم أرىةً ،بالفىتح م التٌشديد ،كع ىنستً ،بالتا ٍخ ًف ً
ً
يؼً ،ب ًخ ؼ مػا
ى
ي
ى ى
خمؽ

م"(ُ).
حكاا الجكهر ك

برم عف اآصمع مف كتابه خمؽ اإلنساف.
قد نقؿ ي
ابف منظكر عف ابف ٌ
كمخمه عؿ الزبيدم

تاج العركس(ِ).
ً

عم أن رأيت عمماء المعاجـ الشاممة قػد اعتمػدكا عمػ النقػؿ مػف كتػب خمػؽ
اإلنسػػػػاف التػػػػ

ػػػث رأيػػػػتهـ ينقمػػػػكف عػػػػف ابػػػػف اآعرابػػػػ (ّ) ،كأبػػػػ زيػػػػد
قػػػػدت ،حيػ ي

(ٓ)
(ْ)
دت كتبهـ
اآنصارم  ،كعف الميت  ،كغيرهـ ممف ي ًق ٍ

(ُ) لساف العرب ٔ. ُْٗ/
(ِ) تاج العركس ُٔ. َِٗ/

(ّ) ينظر :تهذيب المغة ُ. ُِْ/ٖ ،ُِ/ِ ،ُُٔ/
(ْ) تهذيب المغة ِ. ُٕٗ/ٕ ،ٗٔ/ّ ،ِٖٓ/

(ٓ) تهذيب المغة ْ ، ّٖ/تاج العركس ٕ. ِِٖ/
(ٔ) تهذيب المغة َُ. ِٗ/
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ُ

املطهة اماي

ّ
ّ
حصز ألْى يا صُف يف ْذا املٕوٕع يٕجٕدا ؤ يفقٕدا
انبػرل لمغػػة العربيػػة عممػػاء أ ػذاذ ،ػػألٌفكا يهػػاً ،
كحفظػكا تراخهػا ،كاليػػؾ مػػا أيلٌػػؼ
قط

مك كع خمؽ اإلنساف عدا الذم ألؼ

متعددة ،ككاف خمؽ
مكا ي أخرل ٌ

ػف بمؤلفػػات خاصػػة ه ػ الت ػ
اإلنسػػاف بابػػا مػػف أبكابػػها آف مػػنهـ مػػف أ ػػرد هػػذا الفػ ٌ

سكؼ أذكرها ،كمنهـ مف لـ يفرد هذا بمؤلفات خاصة ،كانما جػاء الحػديث يهػا عػف
خمؽ اإلنساف عر ا ،كهذا الكتب ليس هنا مجاؿ الحديث عنها(ُ).
خاصػا،
كتابػا
سردا لمف أ رد لخمػؽ اإلنسػاف كأسػماء أع ػائه كصػفاته ن
ن
كاليؾ ى

مبتدئا بالمكجكد منهػا ،مرتبػا لهػا ترتيبػا زمنيػا(ِ) ،حسػب تػاريخ ك ػاة كػؿ مػنهـ ،مػ
ن
حديث مكجز عف كؿ مؤلٌؼ ك ؽ ما كقفت عميه ،كه :
أكال :مؤلفك الكتب المكجكدة ،كهـ مف تمكنت مف االط ع عم كتبهـ ،كهـ:
ُ-

اآصػمع (ُِٔهػػػ) ،كاسػػـ كتابػػه (خمػؽ اإلنسػػاف) كقػػد قػػاـ بتحقيقػػه

كنشػػرا الػػدكتكر همفنػػز أكغسػػت،

ػػمف كتابػػه (الكنػػز المغػػكم ػ المسػػف العرب ػ )،

(ُ) منهػػػا  :أدب الكاتػػػب البػػػف قتيبػػػة ،كالغريػػػب المصػػػنؼ البػػػف سػػػ ـ ،ك قػػػه المغػػػة لمخعػػػالب ،
كالمخصص البف سيدا ،كغيرها.

(ِ) اتبعت

الترتيب ك ن مف  :د .خميػؿ العطيػة محقػؽ كتػاب البغػدادم ،كد .إبػراهيـ السػامرائ

محقؽ كتاب الزجاج ،كاآستاذ .د .خ ر عكاد محقؽ كتػاب اإلسػكا  ،كد .أحمػد خػاف محقػؽ

كتاب الحسف بف أحمد ،كاآستاذ د .مرزكؽ عم إبراهيـ محقؽ كتاب السيكط .
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كطبعته مكتبة المتنب

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

ػ القاهرة ،كهك ػ الكتػاب المشػار إليػه يبػدأ مػف صػفحة (

ُٖٓ ػ ِِّ ) ،كعمؿ د .أكغست يه ال يصػؿ إلػ التحقيػؽ المعػركؼ ،بػؿ يحسػب

لػػػه سػػػبؽ النشػػػر لمكتػػػاب ،كاال الكتػػػاب خػ و
ػػاؿ مػػػف التعميقػػػات كالحكاشػػػ  ،ككػػػذلؾ

اإلحاالت ،كلك حقؽ تحقيقنا عمميا ،لقارب مائت صفحة ،بسبب اشتماؿ الكتػاب عمػ

نقكؿ ،كعم أشعار ،كقد جعؿ اآصمع كتابه هذا أربعة أقساـ :القسـ اآكؿ :تحدث
يه عف الحمؿ كالكالدة ،كما يتبعهما ،كالقسـ الخان تحػدث يػه عػف أسػماء جماعػة

الخمؽ ،كالقسـ الخالث تحدث يه عػف جسػـ اإلنسػاف ،مبتػدئا بػالرأس ،كالقسػـ الرابػ

تبكيبػا
ػر ،كػػاف أك أنخػ (ُ) ،دكف أف يبػػكب ذلػػؾ ذلػػؾ
ذكػػر أكصػػا نا تخػػص اإلنسػػاف ذكػ نا
ن
معينا.
أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف حبيػػب البغػػدادم(ت ِْٓهػػػ) ،كاس ػػـ كتاب ػػه (
ِ-
خمؽ اإلنساف

المغة ) ،حققه كعمٌؽ عميه الدكتكر خميؿ العطية ،كراجعه كقػدـ لػه

الدكتكر رم اف عبدالتكاب ،كنشرته مكتبة الخقا ة الدينية عاـُْٗٗـ .

كهػػػك كتػػػػاب لػػػػـ يطمػػػ عميػػػػه بعػػػػض مػػػف كتػػػػب عػػػػف خمػػػؽ اإلنسػػػػاف مػػػػف
المحػػدخيف(ِ) ،كهػػك يقػ

ص المحقػػؽ منهػػا ُٖ صػػفحة،
ػ ْٔ صػػفحة ،نصػػيب الػ ٌن ٌ

كيعػ ٌػد الكتػػاب بمخابػػة رسػػالة ،كأصػػمه إم ػ ء كمػػا سيت ػػح مػػف خ ػ ؿ عػػرض بعػػض
نصكصه ،كقد اعتمدا الغزم

(ُ) ينظر  :كتاب جسـ اإلنساف

تأليفه لكتابه ،كجعمه منطمقا له.

معاجـ المعان ِٓ .

(ِ) كالدكتكرة كجيهة السطؿ ػ كتابهػا  :جسػـ اإلنسػاف ػ معػاجـ المعػان يطػال ص ٖٕ مػف
المرج المذككر.
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جػػاء ػ أكلػػه" :قػػاؿ أبػػك عمػػر محمػػد بػػف العبػػاس بػػف حيكيػػة الخ ػزاز ،قػػاؿ:
أخبرنػا أبك محمػد عبدالرحمػف بف محمد بف عبيد اهلل الزهرم ،قاؿ :حدخن أبػك نصػر
الف ؿ بف العباس بف عبدالحميد ،قاؿ  :أخبرنا ابف أب العباس الطكس  ،قاؿ:
أمم ػ عم ػ ٌ أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف حبيػػب :تسػػمية مػػا
حركؼ المعجـ ،أكله [ :باب اآلؼ]
اآداؼ :الذكر ،كالكد ة :النطفة ،)ُ(" ....كجاء

البػػدف مرتبػػا عم ػ

نخرا[":باب الكاك]

ػػه  .كتػػػرة  .كرؾ  .كابمة...ككصػػػؿ ككدج .ككربػػػة .ككتػػػيف .تػػػـ
كجنػػػة  .كجػ ه

الكتاب كالحمدهلل تعال كحدا"(ِ).
ّ-

خابت بف أب خابػت (ت ِِْق) ،كاسػـ كتابػه (خمػؽ اإلنسػاف) كقػد

قػػاـ بتحقيقػػه كنشػػرا ػ الككيػػت الػػدكتكر عبػػد السػػتار أحمػػد ػراج بمطبعػػة حككمػػة

الككيت ،كقد اتب

يه اآصمع

الترتيب ،كالتقسيـ ،كاقتف أخرا ،كنقؿ عنػه نقػكنال

كخيػػرة بنصػػها ،كبػػالمعن كخي ػرا ،حتػ ذهػػب بعػػض البػػاحخيف إلػ إمكانيػػة القػػكؿ بػػأف

كتاب اآصمع ذائب بأكممه
يقكؿ خابت

كتاب خابت(ّ).

أعػف ،قػاؿ خابػت بػف أبػ خابػت:
يسػر ك ٍ
أكله بعد البسػممة":رب ٌ

كتاب خمؽ اإلنساف ،ركيناا عف أب عبيد كاآخرـ كسممة بف عاصـ ،كأب نصر
هذا ي
(ُ) خمؽ اإلنساف
(ِ) خمؽ اإلنساف

المغة لمحمد بف حبيب ّْ. ْْ-
المغة لمحمد بف حبيب َٔ .

(ّ) ينظر  :كتاب جسـ اإلنساف

معاجـ المعان ْٓ .
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كغيرهـ ،كابف اآعراب كاآصمع كأب زيد اآنصارم عف الك بييف ،ك ػ كتػاب كػؿ
رجؿ ممف سميناهـ زيادةه عمػ كتػاب بعػض ،كقػد جمعنػا ذلػؾ كلخصػناا كأخبتنػاا ػ
سػميناهـ بيانػاا كحكينػاا
مكا عه ،كاف جاء ػ كتابنػا شػ هء عػف غيػر هػؤالء الػذيف ٌ

عف أصحابه –إف شاء اهلل.-

قاؿ اآصمع  :يقاؿ لممرأة أكؿ ما تحمؿ :قد نسئت تسنأ.)ُ( "...
كقاؿ

نخرا ":هذا ما عممنا مف خمؽ اإلنساف ،كاهلل تعال أعمـ كأحكـ"(ِ).

ْ-

أبػػك إسػػحاؽ الزجػػاج (ُُّق)  ،كاسػػـ كتابػػه (خمػػؽ اإلنسػػاف) كقػػد

حققػػػه د .إبػػػراهيـ السػػػامرائ ،

ػػػمف كتابػػػه (رسػػػائؿ كنصػػػكص ػػػ المغػػػة كاآدب

كالتاريخ) ،طب بمكتبة المنار طُ عاـُٖٖٗـ ،كهك يبدأ مف ص ُِ إلػ ْٔ مػف

المتحػدث عنػه،
الكتاب المذككر ،كقد قسـ الزجاج كتابه أبكبا حسب ع ك اإلنساف
ٌ
اصػ لهػػا عػػف أسػ ً
ػفات الع ٍ ػػك ً
جعػػؿ لكػػؿ ع ػ وػك بابػػا ،ك عػػؿ مخػػؿ ذلػػؾ ػ صػ ً
ػماء
ي
الع ك(ّ).
جػػاء ػ ٌأكؿ الكتاب":أخبرنػػا الشػػيخ اإلمػػاـ العػػالـ اآكحػػد ناصػػر السػػنة أبػػك

الف ؿ محمد بف ناصر....إل قكله...:أخبرنا أبك إسحاؽ إبراهيـ بف السرم النحػكم

(ُ) خمؽ اإلنساف لخابت ُ .

(ِ) خمؽ اإلنساف لخابت َّّ .

(ّ) ينظػػر  :رسػػائؿ كنصػػكص ػ المغػػة كاآدب كالتػػاريخ ُِ ، ،ّٕ ،ّٔ ،ِْ ،كينظػػر  :كتػػاب
جسـ اإلنساف

معاجـ المعان ُٔ .
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الزجػاج ،قػاؿ :هػػذا كتػاب يػػذكر يػه خمػػؽ أسػماء أع ػػاء اإلنسػاف كصػػفاته عمػ مػػا
سمت العرب ،مف ذلؾ:
 باب الرأس :جمدة الرأس الظاهرة يقاؿ لهػا :الفىػركة الشػكاة ،كجمػدة الجسػدكمه ما خ الرأس ،يقاؿ لها  :البشرة.)ُ( "...
كجػػػاء ػػػ نخرا":ك ػػػ اآقػػػداـ الفطحػػػاء ،كهػػػ التػػػ انبطحػػػت عمػػػ اآرض
ببطنها كمه"(ِ) ،كهك نخر كممة

الكتاب .

أسػماء أع ً
ً
ػاء
أحمد بف ارس (ّٓٗق) ،كاسـ كتابػه( :مقالػة ػ

ٓ-

اإلنساف) ،كهك أشبه ما يككف برسالة ،كقد حققه د .يصؿ دبدكب ،كنشرا

مجمة

مجم المغة العربية بدمشؽ ،المجمد الخان كاآربعكف الجزء الخان سنة ُٕٔٗـ.

أكؿ الكتاب بعد البسممة":قاؿ أبك الحسيف أحمػد بػف ػارس :هػذا مػا

جاء

يجب حفظه عم المرء مف خمؽ اإلنساف.)ّ( "...
كجػػػػاء ػػػػ نخر":كهػػػػذا أكجػػػػز مػػػػا يقػػػػاؿ ػػػػ خمػػػػؽ اإلنسػػػػاف ،كاهلل أعمػػػػـ
بالصكاب.)ْ("...

(ُ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ُِ
(ِ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ْٔ

مف كتاب ( :رسائؿ كنصكص

مف كتاب ( :رسائؿ كنصكص

(ّ) مقالة

أسماء أع اء اإلنساف ُّ .

(ْ) مقالة

أسماء أع اء اإلنساف ِِ .
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أع اء اإلنساف) ،كقد حقٌقػه د .أحمػد خػاف ،كنشػر
كتاب باسـ (استعارة ٍ
كله ه

مجم البحكث اإلس مية بإس ـ أباد-باكستاف .
مجمٌة ٌ

كهذا الكتاب يتحدث عف استعارة العرب آع اء اإلنساف

غيػر اسػتعمالها

اآصم  ،كهك خمؽ اإلنسافا كعميه قد جاء ػ أكلػه بعػد البسػممة قكلػه":قاؿ أحمػد
بف ارس :هػذا ذكػر مػا اسػتعممته العػرب ػ ك مهػا كأشػعارها مػف اسػتعارة أع ػاء
غير خمؽ اإلنساف ،ذكرناا مكج از مف غير إسهاب كال إطالة ،ػأكؿ ذلػؾ

اإلنساف

الرأس.)ُ( "..
ٔ-

أبػك عبػػداهلل محمػػد الخطيػب اإلسػػكا (َِْهػػػ) ،كاسػـ كتابػػه (خمػػؽ

جاء

كليد
أكله بعد البسممة
كمنفكس ،خـ صػدي،ه
قكله":الكلد -حيف يق  -ه
ي
ه

كجاء

نخرا":باب الحمؿ كالكالدة....كقد اغتاؿ الصب ليسمف :إذا احتبس

اإلنساف

المغة(ِ)) ،كقد حققه د .خ ر عكاد العكؿ ،كنشرا

دار عمار.

إل سبعة أياـ.)ّ( "...

ما

لمصكاب نميف"(ْ).
بطنه ،هذا نخر الكتاب كاهلل المك ؽ ٌ
ٕ-

أبك محمػد الحسػف بػف أحمػد بػف عبػد الػرحمف (عػاش بػيف القػرنيف:

(ُ) كتاب استعارة أع اء اإلنساف ْٖ .

ذكر عنػد مػف تعر ػكا لمؤلفػات خمػؽ اإلنسػاف ،عمػ الػرغـ مػف جهػكدهـ
(ِ) لـ أجد لهذا الكتاب نا
طا .
مفقكدا،
مكجكدا ،أك
ذلؾ ،حيث عددكا جمي الكتب
المبذكلة
مطبكعا ،كمخطك ن
ن
ن
ن
(ّ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

ُّ .

(ْ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

ُُْ .

7733

فات خم ً
تاريخية
كصفية
ؽ اإلنساف دراسة
مؤلٌ ي
ٌ
ٌ

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

الراب كالساب ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف
معهد المخطكطات العربية .

المغة) حقٌقه كنشرا د .أحمد خاف

تأدل إل ٌ يػا أخػ أطػاؿ اهلل ػ ارتقػاء العػز
يقكؿ
أكله بعد البسممة":لما ٌ
بقاءؾ ،كأداـ...كباهلل التك يؽ ،كاياا أسأؿ العصمة مف الزلؿ ،كالمعكنة عم ما يجب
مف العمؿ".
إلػ أف قاؿ":بػػاب اآلػػؼ :أج ػ د اإلنسػػاف :جسػػمه ،عم ػ لفػػظ الجم ػ  ،يقػػاؿ:
هف عظيـ اآج د ،ك ئيؿ اآج د.)ُ("...
كانته الكتاب بقكله":يرابي المتف :لحمه .
تػػـ كتػػاب خمػػؽ اإلنسػػاف ػ المغػػة تػػأليؼ أب ػ محمػػد الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف
عبدالرحمف ر

اهلل عنه"(ِ).

السػػػيكط (ُُٗق) ،كاسػػػـ كتابه(غايػػػة اإلحسػػػاف ػػػ
ٖ-
جػػػ ؿ الػػػديف ٌ
خم ً
دار الف ػيمة ،كحققػه
ؽ اإلنساف) ،كقد حققه د .مرزكؽ عم إبراهيـ ،كطبعه

اعتمدت اآكؿ.
صداـ لممخطيكطات ،كقد
أي ا اآستاذ نهاد حسكب صالح ،دار ٌ
ي
محمػد كنلػه كصػحبه
البسػممة":المهـ صػ ٌؿ عمػ
يقكؿ السيكط ػ أكلػه بعػد
ٌ
ٌ

المحبك بالصػفات
كسمـ ،الحمدهلل خالؽ اإلنساف ،كالص ة كالس ـ عم سيدنا محمد
ٌ

الحساف ،كبدائ اإلحساف ،كعم نله كأصحابه عم مر اآزماف ،كبعد:
(ُ) خمؽ اإلنساف

المغة لمحسف بف أحمد بف عبدالرحمف ْٕ. ْٗ-

(ِ) خمؽ اإلنساف

المغة لمحسف بف أحمد بف عبدالرحمف َِّ .

7733

فات خم ً
تاريخية
كصفية
ؽ اإلنساف دراسة
مؤلٌ ي
ٌ
ٌ

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

المهـ لممتسػميف بسػمة العمػـ أف يحيطػكا بأسػماء أع ػاء اإلنسػاف،
إف مف
ٌ

كأبعا ه ،كأجزائه "....إل أف قاؿ":باب أسماء جممة اإلنساف يقاؿ لمكاحد مف بن
ذكر ،كاف أـ أنخ .)ُ( "...
ندـ :البشر نا

محمػد الغػزم(ْٖٗهػػ) ،كاسػـ كتابػه (ذكػر
ٗ-
أبك البركػات ،بػدر الػديف ٌ
العطية .
أع اء اإلنساف) ،كقد نشر بتحقيؽ د .ىخميؿ
ٌ
خانيا :مؤلفك الكتب المفقكدة ،كهـ:

ُ-

نصر بف يكسؼ صػاحب الكسػائ (ت ُٕٗهػػ ) كاسػـ كتابػه (خمػؽ
ٍ

ِ-

أبك مالؾ عمرك بف كركرة اآعراب  ،كاسـ كتابه ( خمؽ اإلنساف).

ْ-

أبك عم الحسف بف عم الحرمازم(ِ).

اإلنساف).

الن ر بف شميؿ(َِْهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).

ّ-

أبك عمر إسحاؽ الشيبان (َِٔهػ).

ٓ-
ٔ-

(خمؽ اإلنساف).
ٕ-
ٖ-

المف ؿ بف سممة(َِٖهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).
أبك عبيدة معمر بف المخن (َُِهػ).

ٗ-

َُ-
(ُ) غاية اإلحساف
(ِ) ينظر

أبك محمػد بػف المسػتنير المعػركؼ بقطػرب (َِٔهػػ) ،كاسػـ كتابػه

أبك زيد الك ب (َُِهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).

أبك زيد اآنصارم(ُِٓهػ).
خمؽ اإلنساف ُٕ. ْٕ ،

ترجته  :بغية الكعاة صِِِ .
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ُُ-

أبك عخماف سعيد بف المبارؾ ال رير(ُِّهػ).

ُّ-

أبك المنذر نصير بف يكسؼ بف أب النصر(َِْهػ).

ُِ-
ُْ-
ُٓ-
ُٔ-

اإلنساف).

ُٕ-

(خمؽ اإلنساف).
ُٖ-

(خمؽ اإلنساف).
ُٗ-
َِ-
ُِ-
ِِ-

اإلنساف).

ِّ-

اإلنساف).

ِْ-
ِٓ-

أبك عبداهلل محمد بف زياد اآعراب (ُِّهػ).

أبك ممحـ الشيبان (ِْٓهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).

أبك حاتـ السجستان (ت ِٓٓهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف ).

أبك محمد القاسػـ بػف محمػد اآنبػارم(َِْهػػ ) ،كاسػـ كتابػه(خمؽ

أبػػك مكسػػػ النحػػكم المعػػػركؼ بالحػػامض(َّٓهػػػػ) ،كاسػػـ كتابػػػه
أبك عم النحكم اآصبهان المعركؼ بمكدة(َُّهػ) ،كاسػـ كتابػه
داكد بف الهيخـ التنكخ (ُّٔهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).
أبك بكر الجعد(َِّهػ) ،كاسـ كتابه(خمؽ اإلنساف).

أبك الطيب الكشاء(ِّٓهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).

أبػػك بكػػر محمػػد بػػف القاسػػـ اآنبػػارم(ِّٖهػػػ) ،كاسػػـ كتابػػه (خمػػؽ

ابػػػف النحػػػاس أبػػػك جعفػػػر النحػػػكم(ّّٖهػػػػ) ،كاسػػػـ كتابػػػه (خمػػػؽ
أبك القاسـ محمد بف الهيخـ العصا (ُ).

أبك عم القال (ّٔٓهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).

(ُ) انفػػرد بػػذكرا د .مػػرزكؽ عمػػ إبػػراهيـ محقػػػؽ كتػػاب السػػيكط ( غايػػة اإلحسػػاف ػػ خمػػػؽ
اإلنساف ) .
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ِٔ-

أبك القاسـ يكسؼ بف عبداهلل الزجػاج (ُْٓهػػ) ،كاسػـ كتابػه(خمؽ

ِٕ-

عبداهلل بف سعيد الخكا (َْٖهػ).

اإلنساف).

ِٖ-
ِٗ-

اإلنساف).

محمد بف عيس بف أصب (َِٔهػ) ،كاسـ كتابه (خمؽ اإلنساف).
ر

الديف الحسف بف محمد الصغان (َٓٔهػ) ،كاسـ كتابه(خمؽ

َّ-

عم بف يكسؼ بف حيدرة الرجب (ٕٔٔهػ).

ِّ-

بياف الحؽ محمد بف أب الحسف النيسابكرم الغزنكم(ُ).

ُّ-

ابف بابكيه القم محمد بف أحمد اآمال .

كغيػػر ه ػؤالء كخيػػر ممػػف لػػـ تػػذكرا كتػػب الت ػراجـ ،أك ذكرتػػه ،كلػػـ أتمكػػف مػػف
الكقكؼ عميه  ،كربما يككف أبك البركات بدر الػديف محمػد الغػزم هػك نخػر مػف كتػب
هذا المك كع ،مك كع خمؽ اإلنساف ػ كتابػه (ذكػر أع ػاء اإلنسػاف) ،كلػيس
السػػامرائ بعػػد مػػا
السػيكط  ،كمػػا ذكػػر ذلػػؾ بعػػض المحػػدخيف ،كهػػك الػػدكتكر إبػراهيـ ٌ
سرد العمماء المؤلفيف

هذا الفف ،قد قاؿ ما نصه":ربما يككف نخر مػف كتػب ػ

هذا المك كع هك السيكط الذم استكعب الكخير مما صػنفه اآكائػؿ ،كسػماا :غايػة
اإلحساف

خمؽ اإلنساف"(ِ).

(ُ) نسبة ( الغزنكم ) نقمتها مف د .خميؿ العطية
ِٔ .

(ِ) مقدمة كتاب ( رسائؿ كنصكص

مقدمة تحقيقه لكتاب محمػد بػف حبيػب ص

المغة ) ص ُٕ لمدكتكر إبراهيـ السامرائ .
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الحد مف أجزاء اإلنسػاف ،بػؿ تنػاكلكا كاهتمػكا
كلـ تقؼ ت ليؼ العمماء عند هذا ٌ

ككتبػا ػ الكحػكش كالنحػؿ كاإلبػؿ ،بػؿ لقػد ألافػكا مؤلفػات
بالحيكاف ،كك ػعكا رسػائؿ ن
سمكها (كتب الفرؽ ،أك الفركؽ) ،تناكلكا يها الفرؽ بػيف أسػماء أع ػاء اإلنسػاف،

ذكرت
كأسماء أع اء الحيكاف(ُ) ،كليس هذا مجاؿ الحديث عف تمؾ المؤلفات ،كانما
ي

هذا ً
لبياف حرص العمماء عم حصر ألفاظ المغة

ك ٌؿ ٌف ،كمك كع .

مخصصػػة لمؤلفػػات كتػػب خمػ ً
ؽ اإلنسػػاف ،كنتيجػػة لفقػػداف معظػػـ
كالدراسػػة هنػػا
ٌ

جػدا منهػا ،كهػ التػ استعر ػتها ػ ٌأكؿ
الفف ،قد
لدم قميػ هؿ ن
مؤلفات هذا ٌ
تحصؿ ٌ
ٌ

البحث .

(ُ) ككتػػاب الفػػرؽ بػػيف اآلدميػػيف ،كبػػيف ذم ركح لحػػاتـ السجسػػتان  ،ككتػػاب الفػػرؽ البػػف جن ػ ،
كالفرؽ لخابت ،كقطرب .ينظر :لكتاب خابت بغية الكعاة ُ. ُْٖ/
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املثحث انثاًَ
اندراسح انرحهٍهٍح
ٌٔشرًم عهى ورتعح يطانة :
ػؼ عػػاـ لمػػنهج تمػػؾ
املطهببة األٔل :الكتػػب الت ػ تقػػكـ عميهػػا الدراسػػة ككصػ ه
الكتب .
املطهة انثاًَ :مصادر ك ٌؿ مؤلٌؼ يما ألفه .
املطهة انثانث :مكازنة بيف هذا الكتب

ألفاظها .

املطهة انزاتع :ما انفرد به ك ٌؿ مؤلٌؼ عف غيرا .
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ُ

املطهة األٔل
انكرة انرً ٌقٕو عهٍٓا ْذا انثحث ٔٔصف عاو ملُٓجٓا
قمت سابقا  :إف معظـ الت ليؼ ػ خمػؽ اإلنسػاف قػد يقػدت ،كمػا قػد غيرهػا
ي

مػػف تراخنػػا الغزيػػر ،كقػػد كقفػػت عمػ خمانيػػة قػػط مػػف مؤلفػػات هػػذا الفػػف ،كهػ الت ػ

و
مطمب سابؽ مف هذا البحث(ُ) ،كدكنؾ نظرة عاجم نة إليها ػ هػذا

تحدخت عنها

المبحثا كذلؾ لمكقكؼ عم منهجها ،كه :
لألصمع  ،كخمؽ اإلنساف لخابت بف أب خابت ،كخمؽ اإلنسػاف
خمؽ اإلنساف
ٍ

ػ المغػػة آب ػ جعفػػر محمػػد بػػف حبيػػب البغػػدادم ،كخمػػؽ اإلنسػػاف لمزجػػاج ،كخمػػؽ
اإلنساف

المغة آب محمد الحسػف بػف أحمػد بػف عبػدالرحمف ،كمقالػة ػ أسػماء

أع ػػاء اإلنسػػاف آحمػػد بػػف ػػارس ،كخمػػؽ اإلنسػػاف لمحمػػد بػػف عبػػداهلل اإلسػػكا ،
كغاية اإلحساف

خمؽ اإلنساف لمسيكط .

كقد اختمفت هذا الكتب مف حيث المنهج العاـ لها ،حسػب مػا نهجػه يهػا
مؤلٌؼ ك ٌؿ كتاب ،كذلؾ مف حيث ترتيب المادة المغكية عم كجػه الخصػكص ،أك مػف
حيػػث التبكيػػب كالتقسػػيـ ،أك مػػف حيػػث االختصػػار كاإلطالػػة ،أك مػػف حيػػث االعتنػػاء
بمقدمة الكتاب ،أك خاتمته ،كذلؾ عم النحك اآلت :

(ُ) ينظر  :المبحث اآكؿ  :المطمب الخامس مف هذا البحث .
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ؤال :انرثٌٕة ٔانرتذٍة :

قد تبايف تبكيب أصحاب الكتب المدركسة ،كترتيبهـ لها ،هـ لـ يككنكا عمػ
منهج كاحد

تناكؿ ألفاظ الكتاب كمفرداته الخاصة باإلنسػاف ،ػأراهـ انقسػمكا ػ

مناهج تأليفهـ لهذا الكتب قسميف:
انقسى األٔل :انرتذٍة تاعرًاد ؤل وعضاء اإلَساٌ شأَا:

حيث يبدأ المؤلفكف المتبعكف لهػذا الترتيػب بػذكر أع ػاء اإلنسػاف مبتػدئيف
بذكر الرأس كما يتعمؽ به ،خـ الكجه ،كهكذا إل أف ينتهكا إل ذكر القػدـ ،كمػا يهػا
مف أجزاء كأع اء كصفات ،كمف أبرز مف سار عم هذا الترتيب هـ:
اآصمع  ،كخابت ،كالزجاج كابف ارس كاإلسكا  ،كالسيكط .
ػير بيػػنهـ ،بع ػػهـ بػػدأ بتنػػاكؿ أسػػماء أع ػػاء
كيمحػػظ عنػػد ه ػؤالء ػ ه
ػرؽ يسػ ه

اإلنسػػاف مبتػػدءا بػػالرأس مباشػػرة(ُ) ،كبع ػػهـ نخ ػر البػػدء ببػػاب الحمػػؿ كال ػكالدة(ِ)-،
كمقدمة -كالتفصيؿ يه ،كالتعرؼ عم مػا يعتػرض المػرأة ػ الحمػؿ ،كلقػب الكليػد،
ٌ
كبياف ألقابه حيف يكلد إل أف يكبر(ّ) ،كمنهـ مف ابتدأ كتابه بباب

(ُ) كالزجاج
ِْٓ .

كتابه خمؽ اإلنساف صُِ كابف ػارس ػ كتابػه أسػماء أع ػاء اإلنسػاف ص

(ِ) كاآصمع ص ُٖٓ ،كخابت ص ُ .
(ّ) كاإلسكا

أسماء جممػة

ص ُّ .
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(ُ)
تحدث منهـ عف الحمؿ كالػكالدة ،كجعمهػا ػ أكؿ الكتػاب لػـ يػنس
اإلنساف  ،كمف ٌ

الحديث عف جممة أع اء اإلنساف(ِ) ،ككذلؾ العكس(ّ).

كعندما يصؿ كؿ كاحد ممف ذكرت عند الحديث عف الرأس أراهـ يتفقكف ػ
الترتيػػػب ،حيػػػث يبتػػػدئكف بػػػالرأس ،كأسػػػمائه كصػػػفاته ،كينتهػػػكف بالقػػػدـ كأكصػػػا ها،
كصفاتها.
انقسى انثاًَ :انرتذٍة عهى حزٔف املعجى:

حيث سار المؤلفكف المتبعكف لهذا المنهج عم الترتيب الهجائ  ،قد بػدؤكا
بالحػػديث عػػف مفػػردات خمػػؽ اإلنسػػاف بػػأكؿ الحػػركؼ الهجائيػػة ،تحػػدخكا عمػػا يبػػدأ
بحرؼ الهمزة مف اآع اء أكال ،كانتهكا بحرؼ الياء ،ككانكا يذكركف تحت كؿ حػرؼ
اآع ػػاء الت ػ أكلهػػا ذلػػؾ الحػػرؼ غيػػر م ػراعيف لترتيػػب المفظػػة داخػػؿ جػػذرها ،كمػػف
الحسػف بػف أحمػد(ٓ) ،كأبػك البركػات
هؤالء أبك جعفر محمد بف حبيػب البغػدادم(ْ) ،ك
ي

الغزم
ٌ

كتبهـ.

(ُ) كالسيكط ص ْٕ .

(ِ) كخابت بف أب خابت ص ّٔ ،كاإلسكا
(ّ) كالسيكط  ،حيث ذكر الكليد

ص َْ .

مف باب أسماء جممة اإلنساف ْٕ .

(ْ) ينظر :خمؽ اإلنساف لمبغدادم ْْ .

(ٓ) ينظر :خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد ْٗ. َٓ-
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وتزس االخرالفاخ تني انرتذٍثني:

كثببزج وتببٕاب انقسببى األٔل :كهػػك الػػذم اتب ػ طريقػػة الترتيػػب عم ػ أع ػػاء
اإلنسػػاف ،أجػػد أبػكاب هػػذا القسػػـ قػػد تتجػػاكز أربعػػيف بابػػا(ُ) ،بينمػػا انحصػػرت أبػكاب
الكتب

القسـ الخان

عدد الحركؼ الهجائية ،كه خمانية كعشركف بابػا بعػدد

الحركؼ الهجائية(ِ).
كبالنسػػبة لمػػادة كػػؿ كتػػاب ػ القسػػميف السػػالفيف إنهػػا تتس ػ عنػػد كتػػاب،
اآكؿ مف هذا البحث .
المبحث ٌ

كت يؼ عند نخر ،كهذا ما أشرت إليه
ثاٍَا :االخرصار ؤاإلطانح:

بعػػض تمػػؾ الكتػػب المدركسػػة كػػاف طػػكي  ،ككتػػاب خابػػت بػػف أب ػ خابػػت(خمؽ
اإلنساف) ،حيث بمغت صفحات الكتاب الخاصة بالنص المحقػؽ قػط (َّّ) صػفحة
مف القط المتكسط.
ككتاب السيكط (غاية اإلحساف

خمؽ اإلنساف) ،إذ بمغت صفحات الكتػاب

الخاصػػة بالنػػص المحقػػؽ ( َُٓ )  ،كمنهػػا مػػا هػك مختصػػر ككتػػاب ابػػف ػػارس (
مقالة

أسماء أع اء اإلنساف ) حيث لـ يتجاكز النص المحقؽ

الكتػاب(ُّ)

(ُ) ينظر مخ ن  :خمؽ اإلنساف لخابت بف أب خابت هرس الكتاب ّْٕ ،كما بعدها .

(ِ) ينظر :خمؽ اإلنساف لمبغدادم هرس الكتػاب َٕ كالحسػف بػف أحمػد أكلػه بػاب اآلػؼ ْٗ،
كنخرا باب الياءُّٖ.
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صفحة مػف الصػفحات الكبيػرة ،كمنهػا مػا كػاف كسػطا بػيف اإلطالػة كاالختصػار ،كهػ
بقية الكتب .
ثانثا :انرثاٌٍ يف كراتح املقديح يف انكرة املدرٔسح:

اختمػػؼ مػػنهج مػػؤلف هػػذا الكتػػب مػػف حيػػث االعتنػػاء بالمقدمػػة ،أك الخاتمػػة
ككتابتهما(ُ) ،مممقدمة أهمية كبرلا ه مفتاح كؿ مؤلاؼ ،بها يتعرؼ القػارئ عمػ
منهج ما يقؼ عميه مف كتاب ،ككيؼ سار به مؤلفػه ػ تأليفػه ،كمػا سػبب تأليفػه؟
كبها يعرؼ كيفيػة التعامػؿ مػ الكتػاب ،كالبحػث يػه إف كػاف معجمػا ،كبيػاف جزئيػات
تقسيمه ،كاي اح ما يحتاج يه إل إي احا كلهػذا قػد اعتنػ كخيػر مػف المتقػدميف
بالمقدمة ،كأعطكها حقها

التأليؼ ،كتبعهـ

ذلؾ المحدخكف

يكاد يخمك كتػاب

محدث مف مقدمة ،أك تمهيد.
كبػالرجكع إلػ كتػب خمػؽ اإلنسػاف إللقػاء نظػرة عامػة عمػ مقدمػة كػؿ كتػاب
أجد أنها تصنؼ مف حيث التقدمة لمكتاب أك عدمها عم النحك اآلت :
ُ-

قدـ مؤلفكها لها بمقدمة كا ية ،كمف هؤالء:
كتبٌ ،
ه

شيئا عف هذا بتصرؼ مف كتاب ( كتب خمؽ اإلنساف ) لمدكتكر نهاد صالح ص ّٓ .
(ُ) نقمت ن
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قدـ ك كؿ كاحد منهما لكتابه بمقدمة كاسعة،
الحسف بف أحمد ،كالسيكط  ،قد ٌ
بيف يها سبب تأليفه لكتابػه ،كأك ػح طريقػة تنػاكؿ المفػردات يػه ،ككيفيػة تبكيبػه،
ش ء الكخير(ُ).
كترتيبه ،كغير ذلؾ ،هما بهذا قد ك ار لمقارئ كالباحث ال ٌ
قدـ لها مؤلفكها بمقدمة يسيرة:
ِ-
كتبٌ ،
ه
كمف ً
هذا الكتب كتاباف ،أحدهما :كتاب (مقالة ػ أسػماء أع ػاء اإلنسػاف)
حيث اكتف ابف ارس بإشارة يسيرة ،أك مأ يها إلػ حاجػة النػاس إلػ
البف ارس ،ي
الفػف دكف التطػرؽ إلػ طريقتػه ،أك منهجػه ػ تأليفػه لكتابػه
التأليؼ ػ مخػؿ هػذا ٌ

هذا(ِ).

كالكتاب اآلخر هك كتػاب ( خمػؽ اإل نسػاف ) لخابػت بػف أبػ خابػت ،حيػث
بدأا مؤلفه ببياف مصادرا
مادتػه منػه
بناء كتابػه كأخػذ ٌ

تأليؼ الكتػاب ،كممػف اسػتقاا ،كممػف اسػتفاد منػه ػ
(ّ)

دكف التطػرؽ إلػ منهجػه ػ الكتػاب ،كهػذا إشػارات

مقدمة ،كاممة اآركاف.
أرل أنها التصؿ إل عدها ٌ
ػػػػب ،خمػػػػػت مػػػػػف التقدمػػػػػة تمامػػػػػا ،كمػػػػػف هػػػػػذا الكتػػػػػب كتػػػػػاب
ّ-
كتػ ه
اآصػػمع (:خمؽ اإلنسػػاف) ،كمخمػػه عػػؿ الزجػػاج ،كأبػػك جعفػػر البغػػدادم ،كاإلسػػكا ،

(ُ) ينظػػر :خمػػؽ اإلنسػػاف لمحسػػف بػػف أحمػػد ص ْٕ ،ْٖ-كغايػػة اإلحسػػاف ػ خمػػؽ اإلنسػػاف
لمسيكط ُٕ. ّٕ-

(ِ) ينظر  :مقالة

أسماء أع اء اإلنساف ،البف ارس المشار إليه ص ِْٓ .

(ّ) ينظر :خمؽ اإلنساف لخابت بف أب خابت صُ .
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أهمؿ هؤالء التقدمة لكتبهـ ،كلـ يصنعكا لكتبهـ مقدمة ،كلـ يكلكها اهتماما(ُ)،
حيث
ى
تػأليؼ كتػبهـ ،كال طريقػة الترتيػب ،كال شػ ء ممػا ػ العػادة
مـ يبينكا مناهجهـ
يسجؿ

مقدمات المؤلفات.

كلع ٌؿ السبب

عدة أمكر ،منها أف بع هـ كػاف يممػ كتابػه
ذلؾ يعكد إل
ٌ

عمػػػ ط بػػػه(ِ) ،كػػػاف يممػػػ  ،كهػػػـ يسػػػجمكف إلم ئػػػه ،كاآمػػػال دائمػػػا تخمػػػك مػػػف
المقػػدمات بػػأق ـ مؤلفيهػػا ،ككػػاف هػػد هـ جم ػ المػػادة المغكيػػة كتػػدكينها ،كلػػـ تكػػف
آف أغ ار هـ مفهكمة.
زمنهـ ٌ

الحاجة ممحة إل صناعة المقدمات

كأمػػا الخاتمػػة بشػػكمها المعػػركؼ اليػػكـ مػػـ يكتبهػػا جمي ػ المػػؤلفيف ػ هػػذا
الكتب ،قد ختـ كؿ كاحد كتابه بالحديث عف مادة المك كع المغكية ،إال أنهـ اختمفكا
بع هـ ختـ كتابه بالحديث عف نخر ع ك ،كهك القدـ ،كمف هؤالء الزجاج ،كتبعػه
السيكط (ّ).
كمنهـ مػف جعػؿ الخاتمػة لمحػديث عػف صػفات اإلنسػاف ،كاآصػمع مػخ (ْ)،
ك يهـ مف خصصها لذكر عظاـ اإلنساف كعددها(ٓ).

(ُ) ينظر :خمؽ اإلنساف لألصمع ص ُٖٓ ،كلمزجاج ُِ ،كلمبغدادم ْْ ،كلإلسكا
(ِ) ينظر :خمؽ اإلنساف لمبغدادم ص ّْ .

(ّ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ّٔ ،ْٔ-كغاية اإلحساف لمسيكط ُِٖ. ُِِ-
(ْ) خمؽ اإلنساف لألصمع ُِّ. ِِّ-

(ٓ) خمؽ اإلنساف لخابت بف أب خابت ِّٗ. َّّ-
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كمنهـ مف ختمه بذكر مراحؿ عمر اإلنساف باختصار ،كابف ارس(ُ).
صص الخاتمة لمحديث عف الحمؿ كالكالدة عنهمػا ،كعػف الكليػد،
ك يهـ مف خ ا
كصفاته حاؿ الكالدة(ِ).
الحديث عػف اآع ػاء التػ أكلهػا يػاءا آف

كأخي ار مف جعؿ خاتمة كتابه

تبكيب كتابه(ّ).

ذلؾ هك منهجه الذم اختطه لنفسه
ك

يعد خاتمة ،كما أشرت سػابقا
رأي أف ما سبؽ جزء أصيؿ مف الكتاب ال ٌ

.

(ُ) مقالة

(ِ) كاإلسكا

أسماء أع اء اإلنساف ِِ .
ُّٕ. ُٕٔ-

(ّ) كالحسف بف أحمد ُّٖ َِّ-كقد سبقه البغدادم
الياء ،حيث انته عند باب الكاك  .ينظر  :ص َٔ .
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املطهة انثاًَ
ّ

َّ

يصادر كم يؤنف فًٍا ونفّ
خمؽ اإلنساف لألصمع :
ُ-
ي
كاف اآصمع لغكيا بارعا ،يمتق اآعراب ،كيحادخهـ ،كيأخذ عػنهـا كلهػذا ال
تجد عندا نقكال عف عمماء نخريفا هك الرائد اآكؿ ،حيػث اسػتق المغػة مػف العػرب
باديتهـ ،هك لـ يذكر اسـ أحد مف العمماء

كتابه ،كانما ذكر أسػماء الشػعراء

كالرجاز كأصحاب اآمخاؿ الذيف استشهد بك مهـ ،كهذا ميزة نادرة ا
عز ٍت عند غيرا .
ِ-

خمؽ اإلنساف لخابت:

ذكػػر خابػػت مػػف نقػػؿ عػػنهـ ػػ مقدمػػة كتابػػه ،حيػػث قاؿ":هػػذا كتػػاب خمػػؽ
اإلنسػػاف ركينػػاا عػػف أبػ عبيػػد ،كاآخػػرـ ،كسػػممة بػػف عاصػػـ ،كأبػ نصػػر ،كغيػػرهـ،
كابف اآعراب  ،كاآصمع  ،كأب زيػد اآنصػارم عػف الك بيػيف ،ك ػ كتػاب كػ ٌؿ رجػؿ
ممػػف سػػميناهـ زيػػادة عم ػ كتػػاب بعػػض ،كقػػد جعمنػػا ذلػػؾ كلخصػػناا ،كأخبتنػػاا ػ
مكا عه ،كاف جاء ػ كتابنػا شػ ء عػف غيػر هػؤالء الػذيف سػميناهـ بينػاا كحكينػاا
عف أصحابه إف شاء اهلل"(ُ).

(ُ) خمؽ اإلنساف لخابت ص ُ .
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قد ذكر أصحابه الذيف نقػؿ عػنهـ ،كاليػؾ اإلشػارة إلػ مػكاطف نقػؿ كػؿ كاحػد
ممػػف ذكػػرهـ ،قػػد نقػػؿ عػػف أب ػ عبيػػدة(ُ) ،كاآخػػرـ(ِ) ،كسػػممة بػػف عاصػػـ(ّ) ،كأب ػ
نصػػر

(ْ)

كابػػف اآعرابػ (ٓ) ،كاآصػػمع (ٔ) ،أبػ زيػػد اآنصػػارم(ٕ) ،كهػؤالء ذكػػرهـ ػ

المقدمة ،كاليؾ بعض مف نقؿ عنهـ ممػف لػـ يػذكرهـ ػ مقدمتػه ،كهػـ :إبػراهيـ بػف
حرب(ٖ) ،كاآحمر(ٗ) ،كأب عمرك(َُ) ،كأبك مالؾ المغكم(ُُ).

(ُ) ينظر :خمػؽ اإلنسػاف لخابػت صػفحات ،ٕٗ ،ٕٖ ،ِٔ ،ّّ ،ِٔ ،ُٖ ،ُٕ ،ُْ ،ُِ ،ٓ :
ُٓٔ.َِٖ ،

(ِ) خمؽ اإلنساف لخابت  :صفحات . ّٓ ،َْ ،ِّ :
(ّ) خمؽ اإلنساف لخابت ص ُِٓ .
(ْ) خمؽ اإلنساف لخابت ص ِْٔ .

(ٓ) خمػػػؽ اإلنسػػػاف لخابػػػت صػػػفحات،ٕٖ ،ٓٗ ،ْٔ ،َْ ،ّٓ ،ِّ ،ِّ ،ُٕ ،ٖ ،ٕ ،ْ ،ِ :
ٔٗ.ُّْ ،ُِْ ،

(ٔ) خمػػػؽ اإلنسػػػاف لخابػػػت صػػػفحات،ََِ ،ٗٔ ،ّٕ ،ُٓ ،ّٗ ،ُّ ،ُٓ ،ُْ ،ُّ ،ٕ ،ٓ :
ِْْ. ََّ ،ِْْ ،

(ٕ) خمػػػػػؽ اإلنسػػػػػاف لخابػػػػػت صػػػػػفحات،ُِٗ ،ُٖٓ ،ُْْ ،َُُ ،ٗٗ ،ّٔ ،ُٓ ،ْٔ ،ُِ :
ِّٕ. َِّ ،ِٗٓ ،

(ٖ) خمؽ اإلنساف لخابت ص ُُ .

(ٗ) خمؽ اإلنساف لخابت ص . َُٖ ،ُٕٗ ،ُٔٓ ،ُٓٓ :

(َُ) خمؽ اإلنساف لخابت ص . ِٕٔ ،ََُ ،ُٕ ،ْٔ ،ُْ :
(ُُ) خمؽ اإلنساف لخابت ص . ِٖٗ ،ِّٓ ،ُْٗ ،ْٗ ،ُٖ ،ُٓ ،ْٕ ،ْٔ :
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كبهذا العرض يت ح مصػدر خابػت بػف أبػ خابػت ػ تأليفػه لكتابػه ،كهػك لػـ
يقصػػر أخػػذا عمػػف ذكػػرت ،مػػف ذكػػرتهـ لمتمخيػػؿ قػػط ،كمػ ذلػػؾ قػػد شػػا ه اآعػراب
أي ا كنقؿ عنهـ ،كالتق بهـ .
خمؽ اإلنساف آب جعفر البغدادم محمد بف حبيب:

ّ-

هذا الكتػاب خػ خمػكا تامػا مػف اإلشػارة إلػ مػف نقػؿ عػنهـ ،أك اإلحالػة
متقػدـ زمنػا ،كهػك لغػكم مػاهر ،ػ يمنػ أف
إليهـ ،كصاحبه كهػك محمػد بػف حبيػب
ٌ
يككف مصدرا مما تمميه ذاكرته الت قد يككف غذاها مػف مشػا هته لألعػراب ،أك مػف
خقا ته الكاسػعة ،عمػ أنػه عنػد المقارنػة بمػف كتػب ػ هػذا الفػف قبمػه تجػد التشػابه
دليػؿ مممكسػا
شرح بعض الكممات بيف كتابػه ،ككتػب مػف سػبقه ،كلكػف ال ى

الكبير

عم ػ نقمػػه مػػف هػػذا الكتػػاب ،أك ذاؾ ،كمؤلاػػؼ محمػػد البغػػدادم صػػغير الحجػػـ جػػدا،
كمختصػػر ،كقػػد يكػػكف الختصػػارا دكر ػ إغفػػاؿ ذكػػر أسػػماء مػػف نقػػؿ عػػنهـ ،أك
اسػػػتفاد ،كهػػػك كتػػػاب رٌكػػػز عمػػػ جمػػػ اآلفػػػاظ المتعمقػػػة بأع ػػػاء اإلنسػػػاف دكف أف
يشرحها.
ْ-

خمؽ اإلنساف لمزجاج :

لـ يشر الزجاج إل مصػادرا التػ أخػذ عنهػا إال ػ مك ػكعيف ذكػر يهمػا
نقمه عف اآصمع

قط(ُ) ،كأنا ال أستبعد أف يككف الزجاج قد أ ػاد ،بػؿ اعتمػد عمػ

(ُ) ينظر  :خمؽ اإلنساف لمزجاج ِْ. ٓٓ ،
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اء اآصػػمع  ،أك خابػػت ،أبػػك جعفػػر البغػػدادما إذ هػػك
غيػػرا ،كنقػػؿ ممػػف سػػبقكا س ػك ن
متأخر عنهـ ،كهـ متقدمكف ،كاآخذ عف العرب قد كلٌ زمنه
ٓ-

عصر الزجاج .

خمؽ اإلنساف آب محمد الحسف بف أحمد:

لـ يشر الحسف بػف أحمػد إلػ مصػادرا ػ مقدمػة كتابػه هػذا ،لكننػ كجدتػه
ينسػػب مػػا ينقمػػه مػػف ألفػػاظ كمعػ و
ػاف إل ػ عممػػاء المغػػة المعػػرك يف ،مخػػؿ عيس ػ بػػف
عمر(ُ) ،كالخميؿ بف أحمد(ِ) ،كأب الطيب المغػكم(ّ) ،كاآصػمع (ْ) ،كأبػ الكػراع(ٓ)،
(ٕ)
(ٔ)
ً
ػػب إلػػػ الكتػػػب يػػػذكرها كػػػالعيف لمخميػػػؿ
كابػػػف خالديػػػة  ،كالمبػػػرد  ،كػػػذلؾ ى ي ٍنسػ ي

(ٖ)

كاآمخاؿ آب عمرك(ٗ) ،كالمعان لمزجاج(َُ) ،كالجمهرة البف دريد(ُُ) ،كالمدخؿ آب

آب عمر الزاهد(ُِ).

(ُ) ينظر :خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد. ُُْ :

(ِ) المصدر السابؽ . ُْٕ ،َُُ ،ََُ ،ُٗ ،َٗ ،ٕٖ ،ٖٔ :
(ّ) خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد. ُٕٔ ،ٔٔ :

(ْ) المصدر السابؽ . ِّّ ،ُُِ ،َُٕ ،ٕٖ ،ٔٗ ،ٔٓ :

(ٓ) المصدر السابؽ . ُٖٔ ،ُُٕ ،ْٗ ،ّٕ ،ِٕ ،ُٕ ،ٔٗ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ٓٗ :
(ٔ) خمؽ اإلنساف لمحسف بف أحمد . ٗٗ ،ٗٓ :
(ٕ) المصدر السابؽ . ُِٕ ،ِٖ :

(ٖ) المصدر السابؽ . ٖٗ ،ٗٓ ،ُٕ ،ٔٗ :
(ٗ) المصدر السابؽ . ٓٓ :

(َُ) المصدر السابؽ . َُٕ :
(ُُ) السابؽ . ِِِ :

(ُِ) ينظر أي ن ا المصدر السابؽ . ٖٗ ،ُٔ :
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كتابه هذا هػ أقػكاؿ عممػاء المغػة قبمػه ككتػبهـ ،كهػك

لـ يحظى بمقابمة اآعراب ،كال بمشا هتهـا نظ ار لتأخرا.
ٔ-

مقالة

أسماء أع اء اإلنساف البف ارس:

إذا عقدت مقارنة بيف هذا المقالة ،كه مقالة صغيرة الحجـ ،كقابمتها بمػا
كتػب اآصػمع  ،كخابػت ،كجػدت تطابقػا كا ػحا ػ كخيػر منهػا ،كهػذا أكبػر دليػؿ
يشػر إلػ أم مػنهـ ،ال ػ
عم إ ادة ابف ارس ممف سبقه مػف العممػاء ،كلك ٌنػه لػـ ٍ

المقدمة ،كال داخؿ الكتاب ،كهذا شائ ه عند العمماء القدماء بكخرة .

ً
لإلسكا :
ؽ
ٕ-
خ ٍم ي
اإلنساف ٍ
يقاؿ يه مػا قيػؿ عػف كتػاب ابػف ػارس مػف حيػث إنػه لػـ ينسػب اآقػكاؿ إلػ
كيعػ ىػرؼ ذلػػؾ بعقػػد مقارنػػة سػػريعة بػػيف
أصػػحابها ،كهػك بػػالطب قػػد أ ػػاد ممػػف سػػبقه ،ي
ألفػػاظ كتابػػه كألفػػاظ كتػػاب اآصػػمع  ،كخابػػت ،كبشػػركحه لهػػا ،هنػػاؾ تطػػابؽ كا ػػح
شرح اآلفاظ ،كهذا ستظهرا المقارنػة ػ مك ػ غيػر هػذا اإف شػاء اهلل

بينهما
تعال ا .

ٖ-

غاية اإلحساف

السيكط يشبه خابتا

خم ً
ؽ اإلنساف لمسيكط :
ذكر مصادرا ،كبياف مػف أخػذ عػنهـ مػادة كتابػه،

كذلؾ عند تقديمه لكتابه(ُ).

(ُ) غاية اإلحساف

خمؽ اإلنساف  :المقدمة ص ّٕ .
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حيػػث ذكػػر أنػػه اسػػتق كتابػػه مػػف كتػػاب خابػػت بػػف أب ػ خابػػت ،كأب ػ جعفػػر،
كالزجاج كالعصام  ،كالفيركزبادم ،كهك لـ يقتصر عم مف ذكرهـ ػ المقدمػة ،بػؿ
أكرد أقػػكاال لعممػػاء نخػػريف ،كنسػػبها إلػػ أصػػحابها ،مخػػؿ :الكسػػائ (ُ) ،كالفػػراء(ِ)،
كقطرب(ّ) ،كاآصمع (ْ) ،كغيرهـ.
ككجدته كػذلؾ يػذكر كتبػا أخػرل أي ػا غيػر مػا ذكػر ػ المقدمػة ،مخػؿ كتػاب
النػػكادر آبػػ زيػػد اآنصػػارم(ٓ) ،كالنػػكادر آبػػ عمػػرك(ٔ) ،كالجمهػػرة البػػف دريػػد(ٕ)،
كالمجمؿ البف ارس(ٖ) ،كالمحكـ البف سيدا(ٗ).
كمػف هػذا العػػرض اليسػير يتبػياف اخػػت ؼ مػؤلف خمػؽ اإلنسػػاف ػ ذكػػرهـ
مصادر مؤلفاتهـ ،كعزكهـ إليها ،كهـ عم هذا ينقسمكف أربعة أقساـ:
انقسببى األٔل :لػػـ يشػػر إلػ مصػػادرا ،كلػػـ يػػكرد أقػكاال لعممػػاء إال نػػز ار يسػػيرا،
حيػػث اليمكػػف عػ ٌػد ذلػػؾ ظػػاهرة مطٌػػردة لديػػها آنػػه كػػاف يعتمػػد عمػ مشػػا هة اآعػراب
(ُ) غاية اإلحساف . ُٕٓ ،َُٔ ،ُّٖ :

(ِ) المصدر السابؽ . ُْٕ ،ُْْ ،ُّٔ ،ٕٗ :

(ّ) المصدر السابؽ . ُٕٖ ،ُٕٔ ،ُٔٗ ،ُِّ :

(ْ) المصدر السابؽ . ُِّ ،ُٕٗ ،ُٕٓ ،ُْْ ،ُِّ ،ٕٗ ،ٖٗ :
(ٓ) غاية اإلحساف . ُٗٗ :

(ٔ) المصدر السابؽ . َُِ :
(ٕ) غاية اإلحساف . ُٗٗ :

(ٖ) المصدر السابؽ. َِّ :
(ٗ) المصدر السابؽ . َِِ ،َُِ :
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كالتمق مػنهـ مباشػرة ،كالركايػة عػنهـ أي ػا ،كقػد يكػكف بهػا اشػتهر ،كمػف هػؤالء :
اآصمع  ،كمحمد بف حبيب ،ككذلؾ الزجاج.
هما لـ ينسبا إل أم عػالـ ،كلػـ يحػي

انقسى انثاًَ :ابف ارس كاإلسكا

إل أم كتاب ،كتبهما خالية مف اإلشارة إل أم مصدر ،كسبؽ الحديث عنهما.
انقسى انثانث :الحسف بف أحمد لـ يشر إل مصادرا ػ تقدمػة كتابػه ،لكنػه
نسب اآقكاؿ إل مف أخذها عنهـ ،كأ اد منهـ ،كال كتبهـ أحيانا ،كهػذا يظهػر جميػا
لديه

الكتاب.
انقسبببى انزاتبببع :خابػػػت كالسػػػيكط

كمراجعهما

هػػػذاف قػػػد أشػػػا ار إلػػػ مصػػػادر كتبهمػػػا،

المقدمة ،خابت ذكر مراجعه ،كمصادرا

السيكط  ،كهذا تبيف عند اإلحالة إل مقدمته
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املثحث انثانث
يٕاسَح تني ْذِِ انكرة يف ونفاظٓا:
ػاص بػػه الػػذم يصػػب ،بػػه كتابػػه،
لك ػ ٌؿ مػػف ألٌػػؼ ػ هػػذا المجػػاؿ أسػػمكبه الخػ ٌ

كيعطيه تمي از عف غيرا مف الكتب كالمؤلفات .
كقد رأيت تمايز كتب خمؽ اإلنساف

حشػد ألفػاظ ع ػك اإلنسػاف المتحػدث

عنه ،كسأكتف بعرض مبسط كمخاؿ عم اخػت هـ ػ حشػد اآلفػاظ لمع ػك الكاحػد،
كسػأمخؿ الخػػت ؼ حػديخهـ عػػف ألفػاظ خمػػؽ اإلنسػاف مسػػتعينا بالجػدكؿ اآلتػ ليت ػػح
مدل االخت ؼ كاالتفاؽ بيف هؤالء العمماء ،كقد اخترت مف اآع اء الرأس كالعيف:
أكال :الرأس :
اآصمع ٌ :
ى
صُٓٔ

ػكؿ":خـ الػ ٌػرأس ،ظػػاهر جمػػد اإلنسػػاف مػػف رأسػػه كسػػائر
يقػ
ٌ

جسػدا البشػرة ،كباطنػه اآدمػة ،كيقػاؿ لمعنػاف إذا أخرجػت :أدمػة إنػه
لمؤدـ ،كاذا أظهرت بشرته كه منبت الشعر إنه لمبشر."...

أبك جعفر

يقكؿ":رأس ،رقبة ،ر فة."...

صْٗ

يكتف ػ بػػذكر الع ػػك قػػط ،كتعػػداد أع ػػاء اإلنسػػاف دكف
شرح لها.

خابت بف أب خابت

يقكؿ":الرأس :أعم الرجؿ رأسه ،كهك قمتػه ،كع كتػه،
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جمعه :قمؿ ،كق ؿ ،ك

الع كة ع كم."...

يقػػػكؿ عػػػف الرأس":جمػػػدة الػػػرأس الظػػػاهرة ،يقػػػاؿ لهػػػا :
الفركة كالشكاة ،كجمػدة الجسػد كمػه مػا خػ الػرأس ،يقػاؿ لهػا:
البشػػرة ،كباطنػػه الجمػػد كاآدمػػة ،ككسػػط ال ػرأس كمعظمػػه يقػػاؿ
لها :الهامة."...

اإلسكا
صِْ

الرأس":القمة كالقنة ،كالع كة ،كالذركة :الػرأس ،كالشػكاة
كالفػػػركة ،جمػػػدة الػػػرأس كالبشػػػرة ظػػػاهر الجمػػػد ،كاآدمػػػة بػػػاطف
الجمػػد ،كالجمجمػػة جممػػة العظػػـ الػػذم يمسػػؾ الػػدماغ كالهامػػة
أعمػػػػػ الجمجمػػػػػة كقمػػػػػة الهامػػػػػة أع هػػػػػا ،كالرماغػػػػػة كسػػػػػط
الهامة."...

ابف ارس
ِْٓ

الرأس ":ػػأكؿ أع ػػاء اإلنسػػاف مػػف جهػػة العمػػك رأسػػه ،كهػػك
مػػذكر ،كأكؿ مػػا ػ الػرأس الشػػعر ،كهػػك جمػ ه كاحػػدا شػػعرة ،كتمػػر

شعر ناصية الػرأس ،كاذا أظفػر همػا
كتمرة ،كمف ذلؾ كداف ،كهما ي

الظٌفيرتاف ،كالغدائر كال ٌذكائب."...

الحسف بف أحمد

الرأس":ال ػرأس :معػػركؼ ،كهػػك مػػذ ٌكر ،كجمعػػه رؤكس،
الجم يجمػة عظػـ الػرأس،
كالرماغة :يا كخ ٌ
الصب ما داـ رطبػاٍ ،
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ك يه الدماغ."..
كقمتػػه
الرأس":يقػػاؿ آعم ػ ال ػرأس قمٌػػة كع ػ كة ،كذؤابػػة ٌ

ً
كسػػط
كقمتػػه كذركتػػه ،كالق ٌمػػة أعم ػ ال ػرأس ككسػػطه ،كالهامػػة ى

صْٖ

الرأس ،كه كسطه."...

انرحهٍم:

سػرا خابػت،
اآصمع  :لـ يفسر الرأس ،كانما ذهب يذكر أجػزاء الػرأس ،بينمػا ٌ

بعدد مف اآلفاظ ،كمخؿ اآصمع
أجد اإلسكا

عؿ الزجاج ،حيث ذهب يعػدد أجػزاء الػرأس ،بينمػا

سيكط يكا قػاف خابتػا ،كانفػرد الحسػف بػف أحمػد بقكلػه عػف الػرأس:
كال ٌ

معركؼ ،كانفرد كذلؾ بذكر لفظ الجم لمرأس.

كهؿ هػذا الطريقػة ػ التعامػؿ مػ ألفػاظ اإلنسػاف متسػقة ،كمطٌػردة ،آعػرض
حديخهـ مرة أخرل عف العيف ،أقكؿ:
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ثاٍَا :انعني:

اآصمع ٌ :
ى
صَُٖ

العيف ":يجممػػػة العػػػيف  :المقمػػػة ،كهػػػ شػػػخمة العػػػيف،

تجمػ البيػػاض كالسػكاد ،ك ػ المقمػػة الحدقػػة ،كه ػػ الس ػػكاد
الػذم ػ كسػػط البيػاض ،ك ػ الحدقػػة النػاظر ،كهػػك مك ػ
البصػػػر...ك يها اآجفػػػاف ،كهمػػػا غطػػػاء المقمػػػة مػػػف أعمػػػػ
كأسفػؿ ،كالشعػر الػذم ينبػت يهػا الهػػدب.

أبػػػػػػػك جعفػػػػػػػر

العيف" :جفػف العيف ،حر ة ،عيف ،مقمة ،م ق العيف".

البغدادم صْٔ
خابت بف أب خابت
صَُٔ

العػػيف :نقمػػه عػػف اآصػػمع " ،كالعػػيف مك ػ الحدقػػة
ك ػ المقمػػة الدقػػة ،كهػػك الس ػكاد الػػذم ػ كسػػط البيػػاض،
كالجمػػػ حػػػدؽ ،كحػػػداؽ ،ك ػػػ العػػػيف اآجفػػػاف ،لكػػػؿ عػػػيف
جفناف،كهما غطاء المقمة مػف أعػ ا كأسػفمها ،كالكاحػد جفػف
كالشعر الذم ينبت عم الجفكف الهػدب ،كاحدا هدبة" .

الزجاج

العػػيف" :شػػحمة العػػيف الت ػ تجم ػ البيػػاض كالس ػكاد،
يقاؿ لها :المقمة ،كالسكاد الػذم ػ كسػط البيػاض يقػاؿ لػه:
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الحدقػػػة ،ك ػػػ الحدقػػػة النػػػاظر ،كهػػػك مك ػػػ البصػػػر...ك
العيف الجفاف ،كهك غطاء المقمة مف أع ا كأسفمها ،الكاحد:
جفف ،ك يها اآشفار ،كه حرؼ اآجفاف الكاحد شفر".

اإلسكا
صّٔ

العيف":كحجرهػػا الػػذم ه ػ

يػػه القمػػت ،كالكقػػب كالغػػار

كالمقمة كالشحمة الت تجم البيػاض كالسػكاد كسػط البيػاض
كالحنػػدرة الػػدائرة السػػكداء جػػكؼ الحدقػػة كالنػػاظر ،كاإلنسػػاف،
كالػػذياب مك ػ البصػػر ػ جػػكؼ الحنػػدرة كالجفنػػاف غطػػاء
المقمػة مػف أعمػ كأسػػفؿ ،اآشػفار :منابػت الشػعر ،كالهػػدب:
الشػػػعر النابػػػت عمػػػ الجفػػػف ،كالنػػػاظراف :عرقػػػاف مػػػف مػػػ ق
العينيف يسي ف عم النؼ".

ابف ارس
صِْٕ

العيف":العظـ الذم حكؿ العيف كالجفف الجمدة الت تغط العػيف
ػػكؽ تحػػت ،كالشػػفر :هػػك منبػػت الشػػعر ،كالهػػدب الػػذم عم ػ الشػػفر،
مكؽ العيف الحرؼ الذم يم اآنؼ كالرجؼ  :الذم يم اآذف المحاظ،
كجممػػة العػػيف كس ػكادها كبيا ػػها كه ػ المقمػػة ،الس ػكاد منهػػا الحدقػػة:
إنساف العيف كناظرها ،كقيؿ :الناظراف :عرقاف يسقياف إنساف العيف".

الحسف بف أحمد
صُْٗ،
ُٖٗ. ِِٕ ،

العيف":معرك ة ،كه مؤنخة ،كعير العػيف :مػا نتػأ مػف
كسػػػط سػػػكادها ،كالحدقػػػة :سػػػكاد العػػػيف اآعظػػػـ ،كجمعهػػػا:
حدؽ ،يقاؿ لمحدقة :الحنػدرة ،كالحنػدكرة ،كالحنػدارة ،كجمعهػا
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حنادر ،كالمقمة  :شحمة العيف الت تجم البيػاض كالسػكاد،
الهدب :الشعر النابت عمػ حػركؼ اآجفػاف ،كجمعػه هػداب،
الجفف :جفف غطاءهػا ،كجمعػه :جفػكف ،أك جفػاف ،كلحجمػة
العيف :لغة يمنية".
السيكط
َُّ

العيف":المقمػػػػة شػػػػحمة العػػػػيف التػػػػ تجمػػػػ البيػػػػاض
كالس ػكاد ،يقػػاؿ لمس ػكاد العظػػيـ :الحدقػػة ،كاآصػػفراف :النػػاظر
كاإلنسػػاف ،كيقػػاؿ لمحدقػػة :الحنػػديرة ،كالحنػػدكرة، ،اليخصػػة :
شحمة العيف مف أعم كأسفؿ،
كاآجفػػػػاف :مػػػػا عطػػػػ المقمػػػػة مػػػػف أعمػػػػ كأسػػػػفؿ،
كاآشفار :حركؼ الجفػاف ،كأصػكؿ منابػت الشػعر،كأحدهما :
شفر...كالشػػعر الػػذم نبػػت عميػػه يقػػاؿ لػػه :الهػػدب ،الكاحػػد
هدبة".

انرحهٍم:

اتفؽ اآصمع كخابت كالزجاج

حديخهـ عف العيف

اآلفاظ ،كقد اعتمػد

خابػػت كالزجػػاج عم ػ مػػا ذكػػرا اآصػػمع حكلهػػا ،إال أف خابتػػا أشػػار إل ػ جم ػ تمػػؾ
كنص عم أنه جم  ،كيمحظ أف خابتا كاف تركيزا عمػ مػا كػاف خػارج العػيف
اآلفاظٌ ،

أكخر مما هك داخمها ،بخ هما .
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كقد الحظت أف ما بعد هؤالء قد زادكا بعض اآلفاظ عم ما ذكرا اآكائػؿ ،ػزاد
اإلسكا

لفظ (الحندرة) ،كتبعه الحسف بف أحمد كزاد يها مف اشتقاقها ،كمخمه عػؿ

السيكط  ،كأما ابف ارس قد اكتف بعدد مف اآلفاظ ،كمها قد ذكرها مف قبمه ،كمف
بعدا ،كلـ يزد شيئا عم مف قبمه.
بينما اكتف محمد بف حبيب بذكر اآلفاظ سردا دكف شرح ،كما يظهر ،كانته
حديخه عف العيف بعدد يسير مف اآلفاظ.
هذا مخاؿ عف ع كيف مهميف مف أع اء اإلنساف ،تحدث عنهما مؤلفك هػذا
المعاجـ ،كسردكا لهما عددا مف اآسماء كالصفات ،مدعكمة بالشرح لممفردة .
كهػػذا يمكػػف االكتفػػاء بػػه دلػػي عم ػ كجػػكد االخػػت ؼ بػػيف المػػؤلفيف ػ سػػرد
اآلفاظ أك شرحها.
باإل ػػا ة إل ػ مػػا م ػ
الكاردة

ػػإف ه ػؤالء المػػؤلفيف لػػـ ينس ػكا الحػػديث عػػف المغػػات

المفظة ،كانكا يذكركف ذلؾ ،كيشيركف إليه حرصا منهـ عم سرد كؿ مػا

يتعمٌؽ بمسميات هذا اآع اء(ُ).

(ُ) ينظر :خمؽ اإلنساف لألصمع ُِٕ ،ِّْ ،كخابػت ٖٓ ،ُِْ ،َٔ ،ٓٗ ،كالسػيكط َُْ،
كالسيكط َُْ. َُٖ ،
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بنص أكخرهـ عم المػذكر مػف اآع ػاء،
كهـ يدعمكف ألفاظهـ كيزيدكف يها ٌ

كالمؤنث(ُ) ،مف ذلؾ قكؿ خابت

احػد إالٌ أف
باب الع د كالذراع":الذراع كالسػاعد ك ه

الذراع تؤٌنث ،كالساعد يػذ ٌكر"(ِ) ،كقػكؿ الزجػاج ػ بػاب اليد":اليػد جممػة مػف أطػراؼ
اآصػػاب إلػ الكتػػؼ ،كالكتػػؼ مؤنخػػة"(ّ) ،كقػػكؿ ابػػف ػػارس ػ العنؽ":العنػػؽ مػػذ ٌكر
كمؤنث"(ْ).

(ُ) ينظر  :نهاد حسكب صالح ٔٓ .
(ِ) خمؽ اإلنساف لخابت ُِٗ .
(ّ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ْٖ .
(ْ) مقالة

أسماء أع اء اإلنساف البف ارس ُِٓ .
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ُ

املطهة انزاتع
ّ

يا اَفزد تّ كم يؤنف عٍ غريِ .
كػػاف لك ػ ٌؿ مؤلٌػػؼ مػػف المػػؤلفيف ػ خمػػؽ اإلنسػػاف كالػػذيف هػػـ عينػػة الدراسػػة
انفراداته الت تميزا عف غيرا ،كيمكف تقسيـ هذا االنفرادات قسميف:
انقسى األٔل :اَفزاداخ يُٓجٍح:

أ -انفراد

التقسيـ :حيث أجد الزجاج قد انفرد عف غيرا بتقسيـ كتابه إلػ

المتحدث عنه ،كبابا
أبكاب ،مخ جعؿ بابا لمع ك
ٌ
صفات الع ك ،كجعمها

صفة ذلؾ الع ك ،حيث صػؿ

أبكاب مستقمة(ُ).

حيػث انفػرد ابػف ػارس بهػذا باالختصػار الشػديد ػ
ب – اإليجاز كاإلطنػاب:
ي
ذكر أع اء اإلنسػاف ،كصػفاته ،حيػث لػـ يػذكر لمع ػك مػف الصػفات إال صػفة الػرأس
كالعنؽ ،قط ،كأهمؿ ذكر أسماء بعض اآع اء ،خاصة الداخم منها ،أك المسػتقبح
ذكرا(ِ).
كالذم أرل أنه أكجز إيجا از شديدا هك ابف حبيب ،حيث كاف كتابه عبارة عف
جمػ آلفػاظ أع ػاء اإلنسػاف دكف شػرح لهػا ،كدكف بيػاف لمعانيهػا ،كعممػه هػذا مػف

(ُ) خمؽ اإلنساف لمزجاج ُِ ،ِّ ،كينظر :جسـ اإلنساف
(ِ) ينظر  :مقالة

معاجـ المعان ُٔ .

أسماء أع اء اإلنساف البف ارس ُّ. ِِ-
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بدايػة تأليفػه ،كقػد كػاف جمعػه لتمػؾ اآلفػاظ دكف شػرح منطمقػا لغيػرا ،قػد

اعتمد الغزم

كتابه عم هذا الكتاب اعتمادا كبيرا.

ج  -االستطراد

غير ألفاظ خمؽ اإلنساف :حيػث انفػرد الغػزم بػذلؾ ،حيػث

ذكر أحد الباحخيف أف الغزم كػاف يػذكر جميػ الػدالالت حػكؿ المفظػة ،حتػ كلػك كانػت
غير اإلنساف ،مف ذلؾ قكله " :الجاعرة  :حمقة الدبر...كالجاعرة مك
مف است الحمار ،كم رب الفرس بذنبه عم

الرقمتيف

خذيه.)ُ( "...

الكممة ككزنها:
اد بالحديث عف بنية
د -االنفر ي
ى
الفػف ،كلكػف ذكػرت الػدكتكرة كجيهػة
لـ ًأق ٍ
ؼ عم هذا عند مػف ألٌػؼ ػ هػذا ٌ
لمفظة اهتماما كبيرا ،لـ نجدا عند غيرا ممػف

بأف الغزم "اهتـ بالكزف الصر
السطؿ ٌ
ٌ
هذا الفترة ،كخاصة اآلفاظ الت تدعك لمبس"(ِ).
المعان
ألاؼ
ّ
ٌ
انقسى انثاًَ :اَفزاداخ يٕوٕعٍح:

اإلسػػكا  ،حيػػث انفػػرد بػػإ رادا بابػػا لفػػرج الم ػرأة(ّ) ،كبابػػا نخػػر سػ ٌػماا  :مػػا
ٍ -

الرجاؿ.
لم ٌنساء دكف ٌ

(ُ) جسـ اإلنساف
(ِ) جسـ اإلنساف

(ْ)

معاجـ المعان ٔٗ .
معاجـ المعان ّٖ .

(ّ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

ُْٔ .

(ْ) خمؽ اإلنساف لإلسكا

َُٓ .
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امامتح
تكصؿ البحث إل عدد مف النتائج ،منها:
ٌ
أف التأليؼ ػ معػاجـ المعػان قػد بػدأ مبكػرا ،كمنهػا معػاجـ خمػؽ اإلنسػاف،حيػػث ألػػؼ أكؿ مؤلػػؼ منهػػا ػ منتصػػؼ القػػرف الخػػان الهجػػرم تقريبػػا لعمػػرك بػػف
كركرة.
 أف هػػذا البحػػث حصػػر المؤلفػػات المكجػػكدة ػ خمػػؽ اإلنسػػاف ،كأبػػاف عػػفمحققيها كناشريها .
 -ات ح أف ٌأكؿ كتاب كصؿ إل الباحخيف ػ هػذا العصػر مػف مؤلفػات خمػؽ

اإلنساف هك كتاب اآصمع المتك ُِٔهػ،كاسـ كتابه( :خمؽ اإلنساف).

ػدر أصػػي هؿ مػػف مصػػادر أصػػحاب
 -تبػ ٌػيف أف مؤلفػػات خمػػؽ اإلنسػػاف ه ػ مصػ ه

المعجمات الشاممة.

 ات ػػح أف مؤلفػػػات خمػػػؽ اإلنسػػػاف كخيػػػرةه ،تصػػػؿ إلػػػ خمسػػػيف مؤلفػػػا ،كأفالمكجكد منها قط تسعة كتب ،ككمها مطبكعة.
 -كشؼ هذا البحث أف العمماء

تأليفهـ لهػذا الكتػب قػد اختمفػت منػاهجهـ

ػ التػػأليؼ لهػػا مػػنهـ مػػف بػػدأها بػػأهـ ع ػػك ػ اإلنسػػاف ،كمػػنهـ بػػدأها بمراحػػؿ
الحمؿ كالكالدة ،كمنهـ مف بدأها مرتبا لها عم حركؼ المعجـ.
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 -الكقكؼ عم تنكع عمماء المغة اآكائؿ

مناهج تأليفهـ ،حيػث كقفػت ػ

هػػذا البحػػث عم ػ تنػػكع ػ المنػػاهج ،كابتكػػار لمنػػاهج لػػـ يطرقهػػا مػػف قػػبمهـ ،مػػخ :
كالترتيب حسب أهمية الع ك

اإلنساف ،أك الترتيب المعجم  ،كغيرها مف مناهج

التأليؼ.
ب
 اتٌ ح ٌأف لكؿ عالـ ىكتى ى

الفف بصماته الخاصة يه ،كانفراداته .
هذا ٌ

7737

فات خم ً
تاريخية
كصفية
ؽ اإلنساف دراسة
مؤلٌ ي
ٌ
ٌ

د  /عبداهلل بف عبدالعزيز الكقيت

ٔاملزاجع
املصادر
ِ
ُ-

أخبار النحكييف البصرييف  .أبكسعيد الحسف بف عبداهلل السي ار ػ :

تحقيؽ د  .محمد إبراهيـ البنا  ،دار االعتصػاـ  ،ط (ُ) َُْٓهػ ػ ُٖٓٗـ.
ِ-

ً
استعارة أسماء اإلنساف البػف ػارس ،تحقيػؽ د .أحمػد خػاف ،مجمػ

البحكث اإلس مية
ّ-

باكستاف .

البحػػػث المغػػػكم عنػػػد العػػػرب  ،لمػػػدكتكر أحمػػػد مختػػػار عمػػػر ،عػػػالـ

الكتب ،الطبعة :الخامنة ََِّـ.
ْ-

بغية الكعاة

طبقات المغكييف كالنحاة  .ج ؿ الديف السيكط :

تحقيؽ محمد أبكالف ؿ إبراهيـ  ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت .
ٓ-

محمػػد بػػف مرت ػ  ،ا
الزبيػػدم،
تػػاج العػػركس مػػف جػكاهر القػػامكس ،ل ٌ

ٔ-

تهذيب المغة  .اآزهػرم ،حقٌقػه مجمكعػة مػف أسػاتذة المغػة العربيػة،

حقؽ مجمكعة مف المحققيف ،دار الهداية .
كعمماء التحقيؽ.
ٕ-

خمؽ اإلنساف آب عبداهلل محمد اإلسػكا  ،تحقيػؽ د .خ ػر عػكاد

العكم  ،دار عمار  -عماف ،كدار الجيؿ –بيركت .

خمػػؽ اإلنسػػاف لخابػػت بػػف أب ػ خابػػت ،تحقيػػؽ الػػدكتكر عبػػد الس ػتٌار
ٖ-
أحمد ٌراج ،مطبعػة حككمػة الككيػتُٖٗٓ ،ـ ،ػمف سمسػمة تصػدرها كزارة اإلعػ ـ
الككيت.
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خمػػؽ اإلنسػػاف لمزجػػاج ،تحقيػػؽ الػػدكتكر إبػػراهيـ السػػامرائ

ػػمف

كتػػاب (نصػػكص كرسػػائؿ ػػ المٌغػػة كاآدب كالتٌػػاريخ) ،كنشػػرا ػػ مكتبػػة المنػػػار-

الزرقاء ،اآردف ،طُعاـ َُْٖق ُٖٖٗ/ـ .
َُ-

غست ،كنشرا
القاهرة.

ُُ-

خمػػؽ اإلنسػػاف لعبػػد الممػػؾ اآصػػمع  ،حقٌقػػه المستشػػرؽ همفنػػز أك
المغكم
مف كتابه (الكنز
ٌ

المسف العربػ ) ،نشػرته مكتبػة المتنبػ

خمؽ اإلنساف ػ المغػة ،لمحسػف بػف أحمػد بػف عبػدالرحمف ،تحقيػؽ

الػػدكتكر أحمػػد خػػاف ،راجعػػه كزاد ػ حكاشػػيه اآسػػتاذ مصػػطف حجػػازم ،منشػػكرات

معهػػػػػد المخطكطػػػػػات العربيػػػػػة ،المنظمػػػػػة العربيػػػػػة لمتربيػػػػػة كالخقا ػػػػػة كالعمػػػػػكـ ،طُ

عاـَُْٕقُٖٗٔ/ـ .
ُِ-

خمؽ اإلنساف

المغة لمحمد بف حبيػب البغػدادم ،تحقيػؽ الػدكتكر

ُّ-

شذرات الذهب

أخبار مػف ذهػب ،لمعػالـ عبػد الحػ بػف أحمػد بػف

العطيػػػػػػػة ،كمراجعػػػػػػػة الػػػػػػػدكتكر رم ى ػػػػػػػاف عبػػػػػػػدالتكاب ،مكتبػػػػػػػة الخٌقا ػػػػػػػة
خميػػػػػػػؿ
ٌ
الدينيةُُْْقُْٗٗ/ـ .
محمد ابف العماد العكرم الحنبم  ،أبك الف ح ،حققه اآسػتاذ محمػكد اآرنػاؤكط ،دار

ابف كخير ،دمشؽ – بيرك ،طُ َُْٔ ،هػ  ُٖٗٔ -ـ.
ُْ-

طبقات النحكييف كالمغكييف  .أبكبكر محمد بف الحسف الزبيدم :

تحقيؽ محمد أبك الف ؿ إبراهيـ  ،دار المعارؼ بمصر  ،ط (ِ).
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خم ً
ؽ اإلنساف لج ؿ الديف السػيكط  ،كقػد حققػه
دار الف يمة ،كحققه أي ا اآستاذ نهاد حسكب

اعتمدت اآكؿ.
صداـ لممخطيكطات ،كقد
صالح ،دار ٌ
ي
ُٔ-

لساف العرب  .ابف منظكر  :دار صادر ( بيركت ) ط(ُ) ُٕٗٗـ.

ُٕ-

مجمؿ المغة البف ارس ،أحمد بف ارس بف زكريا ،تحقيؽ ،د .زهير

عبدالمحسف سمطاف ،مؤسسة الرسالة ،طَُِْٔ/قُٖٗٔ/ ،ـ .
ُٖ -المحكػػـ كالمحػػيط اآعظػػـ ،آبػ الحسػػف عمػ ٌ بػػف سػػيدا ،تحقيػػؽ د.
عبدالحميد هنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت لبناف ،طُُُِْ/قَََِ /ـ .
ُٗ-

الحجػاج النيسػابكرم،
الصػحيح المختصػر ،لإلمػاـ مسػمـ بػف
ٌ
المسند ٌ

َِ-

ػ جسػػـ اإلنسػػاف لمػػدكتكرة كجيهػػة السػػطؿ ،مػػف

تحقيؽ الشيخ محمد ؤاد عبدالباق  ،الناشر :دار إحياء التراث العرب – بيركت.
معػػاجـ المعػػان

إصدارات دار الفيصؿ الخقا ية عاـ ُِِْهػُٖٗٗ/ـ طُ.
ُِ-

معجػػػـ اآدبػػػاء  .يػػػاقكت الحمػػػكم  :دار الكتػػػب العمميػػػة ( بيػػػركت )

ِِ-

المعجػػػػػـ العربػػػػػ لمػػػػػدكتكر حسػػػػػيف نصػػػػػار ،دار مصػػػػػر لمطباعػػػػػة،

ط(ُ) ُُُْهػُُٗٗ/ـ.
ُٖٖٗقَُْٖ/ق .
ِّ-

مقالة

أسماء أع ػاء اإلنسػاف ،حققػه د .يصػؿ دبػدكب ،كنشػرا

مجمة مجم المغة العربية بدمشػؽ ،المجمػد الخػان كاآربعػكف الجػزء الخػان سػنة
ُٕٔٗـ. .
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اآلبػػػاء ػػػ طبقػػػات اآدبػػػاء ،لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد أبػػػ
ِْ -نزهػػػة ٌ
ػامرائ  ،مكتبػػة المنػػار،
البركػػات ،كمػػاؿ الػػديف اآنبػػارم ،تحقيػػؽ الػػدكتكر إبػراهيـ ٌ
السػ ٌ

الزرقاء – اآردف ،طّ َُْٓ/هػ  ُٖٗٓ -ـ.
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