ﺷ ﻔ ﺎء ا ﻟ ﻐ ﻠ ﯿ ﻞ ) ﮐ ﺘ ﺎ ب (

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﯽ ﻣﺎ ﻓﯽ ﮐﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﺪﺧﯿﻞ« ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ  ،اﺛﺮ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻔﺎﺟﯽ )م  ،(١٠۶٩ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ،واژهھﺎ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎنھﺎی
دﯾﮕﺮ وارد ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪه )و در اﺻﻄﻼح ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺧﯿﻞ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد( و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب
 - ٢ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا
 - ٣وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎب
 - ۴وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ،در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﮐﻠﻤﺎت دﺧﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺮوف آﻏﺎزﯾﻦ آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﺤﺘﻮا

ﻣﺆﻟﻒ ،در ذﯾﻞ ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﺎت دﺧﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ارزش ﻣﻨﺪی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ:
 .١در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﮫ »ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻮن ،ﻣﻀﻤﻮم اﺳﺖ و ﺻﺎد ،ﻣﻔﺘﻮح و ﻣﺸﺪد؛ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮدن آن ،ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﻌﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ» .ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ« ،ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و
ﺷﺎﻣﺎت را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد و ﻗﻮم ﯾﮭﻮد را از آن دﯾﺎر آواره ﮐﺮد و ﻋﺪه زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﻢ ،ﻣﻌﺮب و ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺣﻀﺮﻣﻮت« و » »ﺑﻌﻠﺒﮏ« .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری
اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻧﺼﺮ« ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻘﻢ« ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ...و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ« اﺑﻦ ﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺑﺨﺖ« ﻣﻌﺮب ﺑﻮﺧﺖ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ و »ﻧﺼﺮ« اﺳﻢ ﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﭘﺴﺮ  ،در ﻧﺰد آن ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن ﭘﺪری از ﺑﺮای وی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه ،ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﮫ »ﺗﺮﻧﺠﺎن« ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺎم ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﺎص از رﯾﺤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﻔﻆ  ،ﻋﺎﻣﯽ و ﻣﻮﻟﺪ )ﺟﺪﯾﺪ( اﺳﺖ .رﯾﺤﺎن در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮔﯿﺎه ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و...
 .٣در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﮫ »ﺧﺮﺷﻒ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎھﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻔﺮد آن» ،ﺧﺮﺷﻔﺔ« اﺳﺖ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎھﻮ » ،ﺧﺲ اﻟﮑﻠﺐ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﮐﻨﺎرهھﺎی ﻧﮭﺮھﺎ و
رودﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﯽروﯾﺪ .ﺑﺮ روی ﺑﺮگھﺎی آن ﺧﺎر وﺟﻮد دارد و رﻧﮓ آن ،ﺑﮫ زرد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ...
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎب

ﻗﺒﻞ از ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﯿﻞ« ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ھﻤﭽﻮن » اﻟﻤﻌﺮب « اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺟﻮاﻟﯿﻘﯽ » ،اﻟﻤﺰھﺮ « ﺳﯿﻮطﯽ و » ادب اﻟﮑﺎﺗﺐ « اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﮫ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮدآوری ﮐﻠﻤﺎت دﺧﯿﻞ
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اداﻣﮫ راه ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ،ﻟﮭﺠﮫھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎطﻖ و ﺷﮭﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺮ را در ﺑﺮ دارد:
 .١ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﮐﺎرزار و ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ؛
 .٢آﮔﺎھﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺣﺮﻓﮫھﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روزﻣﺮه ﻣﺮدم آن دوره؛
 .٣اطﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از رﺳﻢ و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﺎﯾﺎت و داﺳﺘﺎنھﺎی راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم.
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ،ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﷴ ﮐﺸﺎش ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﮭﺮﺳﺖھﺎی زﯾﺮ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .١ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ؛

 .٢ﻓﮭﺮﺳﺖ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ؛
 .٣ﻓﮭﺮﺳﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ؛
 .۴ﻓﮭﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﮫ و ﺧﻠﻔﺎء؛
 .۵ﻓﮭﺮﺳﺖ اﺷﻌﺎر؛
 .۶ﻓﮭﺮﺳﺖ ارﺟﺎز )رﺟﺰھﺎ(؛
 .٧ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻧﺼﺎف اﺑﯿﺎت )ﻧﯿﻢ ﺑﯿﺖھﺎ(؛
 .٨ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫھﺎی دﯾﮕﺮ؛
 .٩ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻣﺜﺎل؛
 .١٠ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 .١١ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻟﻐﺎت و ﻟﮭﺠﮫھﺎی ﺷﮭﺮھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
 .١٢ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻟﻐﻮی؛
 .١٣ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت.
ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﻣﻮس ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب

