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The Arabic communicative term in the honorable term books 
blog: Sobh Al-Asha's book in the construction industry as a 

model 
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 صالي العربي في مدونة کتب المصطلح الشریف: المصطلح االتّ 

 أنموذجا  "صبح األعشی في صناعة اإلنشاء" کتاب

 

 

 الملّخص: 

اإلسالمية تطّورا ارتبط بتطّور ا�حضارة فظهرت    الّدولةصا�� �� عصر  ّ◌ عرف ا�جهاز االصطال�� االت

غة العر�ية
ّ
و�عكس املدّونات االتصالية    وم��ا املعّر�ة وم��ا الّدخيلة.  ،مصط�حات جديدة م��ا املشتّقة من الل

فهية م��ا واملكتو�ة مسار تطّور املصط�ح االتصا�� العر�ي الذي بلغ أوجھ �� الع
ّ

صر العبا��ي القديمة، الش

العثما�ي العهد  بال��اجع مع بداية  �� االستقرار   وارتبط تراجعھ.  ثم بدأ  ال��يد  ب��ميش دور وظائف ديوان 

ب�ن دفاتر   إال  العر�ي وجود  للمصط�ح االتصا��  �عد  لم  العهد  السيا��ي واالزدهار االقتصادي ومنذ ذلك 

 �� هذا العمل. ال�ي اعتمدناها مدّونات املصط�ح الشر�ف وم��ا مدونة القلقشندي

 ط املص ال�لمات املفاتيح:
ّ
 ، الشفهية. املكتو�ة ،صا��، التطّور، املدّونة�ح االت

 

Abstract: 

In the era of the Islamic State, the communication terminology system had known a 

development associated with the development of civilization, and new terms emerged, 

including ones that are directly derived from the Arabic language, and extraneous ones in 

fact, the old communication blogs, oral and written, reflect the evolution of the Arabic 

communication terminology which reached its peak in the Abbasid  era and then began to 

decline at the beginning of the Ottoman era. 

Its decline was linked to the marginalization of the role of post office functions in political st

ability and economic prosperity. 

Since then, the Arabic communication terminology has only existed among the books of th

e codes of the term « Sharif », including the encyclopedia, Ṣubḥ al-aʿshā (“The Dawn for the 

Blind”) written by the Egyptian scholar, al-Qalqashandī 

Key words: communication reformer, evolution, prosperity, regression, blog, written, oral, 

derivative, Arabic, extraneous, honorable term. 
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 : المقّدمة  -1

  �عت�� فن كتابة الّرسائل عند العرب من الفنون األدبية القديمة ال�ي لها صفحات مضيئة �� تار�خ العرب. 

فت ف��ما كتب ودواو�ن كث��ة.وقد ازدهر فّن ال��ّسل �� القرن�ن  
ّ
ون�ج �ل أديب    الثالث والّرا�ع ال�جر��ن فأل

بھ. اختّص  هو   من�جا  أساليبھ   "و  روعة  و  الكتابية  موهبتھ  و  ال�اتب  مقدرة  يظهر  جميل  ن��ي  فن 

� مواله سالم رئاسة ديوان  .1"املنّمقة
ّ
ويشهد فن الكتابة نقلة نوعية �� عهد هشام بن عبد امللك عندما تو�

� أمر ديوانھ عبد ا�حميد بن  
ّ
الّرسائل �� عهده، ثم �� عهد مروان بن محمد آخر خلفاء ب�ي أمّية، الذي تو�

ا�جودة    �� املثل  مضرب  م�اتباتھ  فأصبحت  ال��ّسل  فن   �� بال��اعة  ا�حميد  عبد  عرف  فقد  ال�اتب،  ي�� 

ا�حميد "اإلتقان ح�ى قيل:و  �عبد  الكتابة  ا"بدأت  ا�حميد  ال�ي كت��ا عن  ومن رسائل عبد  ملشهورة رسالتھ 

الشيبا�ي  قيس  بن  ال�حاك  �حار�ة  وجهھ  ح�ن  هللا  عبد  عهده  وو��  ابنھ  إ��  العراق،   مروان   �� ثار  الذي 

ّتابورسالتھ ال�ي وجهها إ��  
ُ

تضّمن��ا  فما �� املصط�حات االتصالية ال�ي    و أصبحت دستورا ملهنة الكتابة.  الك

 هذه الرسالة؟

 : 2الکاتب  الحمید  لعبد  الکّتاب  أدب  رسالة  في  االّتصالي  لمصطلح ا  -2

 : املصط�ح االتصا�� �� الرسالة 1ا�جدول رقم

 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 الصناعة

 

 

 (ص.ن.ع)

 

 

 عَ فِ 
َ
 ال

ٌ
جمع   ة اسم  الصناعة 

وصنائع: ِعلم    صناعات  �لُّ 

ح�ى   اإل�سان  مارَسھ  فّن  و 
َ
أ

 و�صبح حرفة لھ يمهر فيھ 

 

 

يا أهل هذه الصناعة،  هللا  أما �عـد، حفظكم  "

وأرشدكم، وصرفكم ووفقكم  صنوف    ...   ��

الصناعات ال�ي سبب م��ا معاشهم، فجعلكم  

تاب �� أشـرفها صناعة، أهل األدب  
ُ

معشر الك

 .F4واملروءة"

 
 . 202ص حرف الراء، ،1999-ه141اعمال الموسوعة للنشر والتويع، مؤسسة ،العربية الموسوعة، العالمية -1
بو جعفر المنصور  -2

ٔ
شياء: بالحجاج، وعبد الحميد، والمؤذن  يقول: كان ا

ٔ
مية بثالثة ا

ٔ
بو غالب  البعلبكي، وعبد الحميد هوغلبنا بنو ا

ٔ
ا

هل الشام (
ٔ
صبح كاتبا للخليفة مروان بن محمد، ولما  م)،750ه/132عبد الحميد بن يحيــي فارسّي من ا

ٔ
والد في شبابه. ثم ا

ٔ
م اال

ّ
عل

دبية: وقتل، ومن قتل الخليفة قبض على عبد الحميد،
ٔ
ثاره جملة من الرسائل السياسية واالخوانية واال

ٓ
وّجهها إلى  منها رسالة ا

شهر تالميذه عبد هللا بن المقّفع. الكـّتاب يرشدهم فيها إلى
ٔ
نفسهم من النقائص. ومن ا

ٔ
داب الصناعة، وصون ا

ٓ
 ا

 . 2018 دار، غيداء للنشر والتوزيع، عربي،-، معجم عربيمعجم المعاني الجامع-  3
بوعبدهللا محّمد)شياري الجه -4

ٔ
 .74، دار صاوي، القاهرة، صكـتاب الوزراء والكـّتاب،  (ا
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 

 1ال�اتب 

 

 ) ب  .ت.ك  (

 

 
َ
 ٌل اعِ ف

 

من   فاعل)  (اسم  ال�اتب: 

 كتب 

�ِاِتبون، �اِتبات،  �اتب: جمع  

 
ٌ
َتبة

َ
 ك

 

فإن ال�اتب يحتاج �� نفسھ و�حتاج منھ  "

 .2".صاحبھ...أن ي�ون حليما..

 3الكّتاب

 

 

 

 

      " " " 
 
ُ
 اٌل عَّ ف

 

 الكتاب:(اسم)، جمع �اتب 

 

 

أ��ا الكّتاب إذا كنتم ع�� ما يأ�ي �� هذا  "

 . "4يحتاج... الكتاب من صفتكم فإن ال�اتب  

صناعة  " أهل  يا  هللا  حفظكم  �عد  أما 

 .5"الكتابة

 
َ

 6تبة الك

 

 

 

 7تابةِك 

 

 ك.ت.ب)(
 
َ
 عَ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

 

 

 

 عَ فِ 
َ
 ال

ٌ
 ة

 

 كتبة:(اسم) 

 كتبة: جمع �اتب 

 

 كتابة:(اسم) 

ال�اتب،    صناعة  الكتابة: 

مصدر كتب /كتب إ��/كتب  

 ��/كتب ل 

8"معشر الكّتاب والكتبة و�ياكم يا"
11F. 

أسماعهم   موقع  امللوك  من  "فموقعكم 

ال�ي ��ا �سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا يبصرون  

��ا   ال�ي  وأيد��م  ينطقون  ��ا  ال�ي  وألسن��م 

هللا بما خصكم من فضل  فأمتعكم  يبطشون  

 .9"صناعتكم

 
 تواتر مصطلح "كاتب" مرتين  - 1
علمي للمطبوعات، بيروت، ، المقّدمةابن خلدون، عبد الرحمان    -2

ٔ
، رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكـّتاب، منشورات مؤسسة اال

 . 248ص
 تواتر مصطلح الكـٌتاب في الرسالة سبع مرات -  3
 248، مصدر سابق، ص، المقّدمةابن خلدون، عبد الرحمان -  4
 .248المصدر نفسه، ص-  5
 مرة واحدة  "،“ كـتبةتواتر مصطلح  -   6
 ورد مصطلح «كـتابة" مرة واحدة  -  7
 . 251مصدر سابق   ص ، المقّدمة ابن خلدون،   -   8
 .247صنفسه، ، المصدر- 9
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

ّزان 
ُ

 1خ

 

 

 (خ.ز.ن) 

 

 

 
ُ
 اٌل عَّ ف

 

 

ّزان: (اسم) 
ُ

 خ

ّزاٌن:  جمع خازن   خُّ
فضـلكم  " ما  مع  شرف هللا  فإنكم،    مـن 

دم،  صناعتكم،
َ

خدمتكم    خ  �� حتملون 
ُ
ت ال 

يحتمـ ال  ة، 
َ
وحَفظ زان 

ُ
وخ التقص��،  ل  ع�� 

 .F2"التضييع والتبذير  منكم

 خازن 

 

 

". ". " 

 

 فاعل

 

 خان: (اسم) 

خازنون  وخّزان    وا�جمع؛ 

واملؤنث     خازنة وخزنة، 

خازنات   املؤنث:  وا�جمع 

 
ُ

 ّزن.وخ

 اسم فاعل من خزن 

 

 ظةَف َح 

 

 (ح.ف.ظ) 
 
َ
 عَ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

 : (اسم)خفظة

 حافظ  جمعحفظة: 
 

 مكتو 

 

 

 (ك.ت.م)

 

 
َ
 وٌل عُ ف

 

 

 :(اسم) كتوم

 كتوم: فاعل من كتم 

ُتمٌ 
ُ

 ا�جمع: ك

صيغة مبالغة من كتم: كث��  

 واإلخفاء التكّتم 

ال�اتب  " منفإن  أن    يحتاج  نفسھ 

 . 3ي�ون...كتوما لألسرار، وفيا عند الشدائد" 

 

 سرار  أ

 

 (س.ر.ر)
 
َ
 أ

ْ
 الٌ عَ ف

 

 أسرار:(اسم)

 جمع ُسرَّ  أسرار: 

 جمع َسَرَر  أسرار:

وفائھ " من  لھ  �عتقد  أن  عليھ  فواجب 

 . 4"ونصيحتھ وكتمان سره  .وشكره..

 
، مصدر المعاني الجامع  خازنات وخّزن. معجم، المؤّنث خازنة والجمع للمؤّنث: خازنون وخّزان وخزنة، (اسم) الجمع: خازن  -1

 سابق. 
 . 247سابق ص ، مصدر المقّدمة ابن خلدون، -  2
 . 248صنفسه، المصدر  -  3
 . 249صنفسه، المصدر  -  4
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 الوزن  ا�جذر  املصط�ح 
 3الصيغة الصرفية 

 املثال 

 صنعة
 (ص.ن.ع)

 

 
َ
 عْ ف

َ
 ل

ٌ
 ة

، حرفة  رة من صنعامل ّصنعة:  

 الصا�ع 

 َصَنَعة:(اسم)   

 ا�جمع: َصْنعات وَصَنعات    

شرف " من  هللا  بھ  فضلكم  ما  مع    فإنكم 

 .1" خدمة...وحفظة صنعتكم

 صدور 

 الكتب 

 

 وفصولها

 

 (ص.د.ر)

 

 

 (ف.ص.ل)

 

 
ُ
 وٌل عُ ف

 

 

 
ُ
 وٌل عُ ف

 

 

 صّدر كتابھ بمقّدمة:  

 افتتحھ ��ا 

 

 : (اسم) فصول 

 جمع فصل.  

 

جميل." من  برز  الذي  وقوة   صنعتھ  .إن 

وحسن   حركتھ حيلتھ  بفضل  هو  إنما 

 .2"تدب��ه

فامتثل هذه الرسوم واملذاهب واجر ع��  "

وفصولها آدا��ا كتبك  صدور   �� ...وتحّفظ 

وافتتاحها وخاتم��ا وضع �ل مع�ى �� موضع  

 .3يليق بھ

 ةخاتم

 

 

 (خ.ت.م)
 فاعلة

 

 ) اسم( خاتمة:

وخواتم   خاتمات  ا�جمع: 

 وخواتيم  

عاقبة خاتمة ��يء  �ل    : 

عكس    وآخرتھ و��ايتھ 

 بدايتھ.

 

 

 كتاب 

 

 

 (ك.ت.ب)

 

 

 فِ 
َ
 ٌل عا

 (اسم)  كتاب

 جمع: كتب 

 مصدر: كتب 

 ال�حف ا�جموعة  :الكتاب

صناعة   أهل  يا  هللا  حفظكم  �عد  "أما 

 .4الكتاب"

 

 
 . 250،صنفسه، المصدر  -  1
 . الصفحة نفسها،فسهنالمصدر -  2
 .251المصدر نفسه، ص - 3
 . 247، مصدر سابق صالمقدمةخلدون؛ ابن - 4
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من املصط�حات ال��يدية اعتمد ف��ا ع�� االشتقاق فاشتق من    �� رسالة عبد ا�حميد ال�اتبت  لقد تواتر 

ب)    .ت  .(كا�جذر  واشتق من  .   1صناعة وصناعات ومصط�ح صنعة واصطنع  ع) مصط�ح  .ن  .(صا�جذر  

م) �اتم  .ت. ن) خّزان وخازن وخزنة؛ ومن (ك.ز.كتاب وكّتاب و�اتب وكتابة وكُتب؛ ومن ا�جذر (خ  مصط�ح

(حو  ومن  وكتمان؛  صدور  .ف.كتوم  إ��  الرسالة  تقّسم  ال�ي  املصط�حات  إ��  إضافة  وحفظة،  حافظ  ظ) 

 وفصول وخواتم.فواتح / فاتحات و 

 وردت وفق ال��تيب التناز�� �اال�ي: و  وقد اختلف تواتر هذه املصط�حات �� الّرسالة 

� الرسالة ست مرات، وتواتر  (ص.ن.ع) نجد مصط�ح صناعة �� الصدارة ،إذ تواتر � من ا�جذر الثال�ي *

 . مصط�ح صنعة ثالث مرات، وصناعات مرت�ن وفعل اصطنع مرة واحدة

مصط�ح الكّتاب ست مرات ،والكتاب أر�ع مرات، وال�اتب مرت�ن، ومصط�ح    تواتر   ب).ت.ومن ا�جذر (ك*

َتَبة مرة واحدة.
َ

ُتب مرة واحد، والك
ُ

ذا التواتر يخ��ل رأي  وه .ت�� ذلك با�� املصط�حات االتصالية األخرى   الك

ة كّتاب الرسائل إذ �عت��ها صناعة وصنعة وهما مصط�حان اختلفا �� الصيغة    عبد ا�حميد ال�اتب
ّ
�� خط

�� املع�ى امل�ج�ي. إذا مارسها ومهر ف��ا    و  الصرفية واش���ا   
ّ
إال الكتابة  لل�اتب أن يحذق صنعة  ال يمكن 

نھ من اح��اف  وحذق فنون  
ّ

باملنطق والفقھ و�حفظ الشعر وذا موسوعية ثقافية تمك ملّما  البالغة و�ان 

 صنعة الكتابة وفّن ال��ّسل. 

 : 2"صبح األعشی في صناعة اإلنشاء"   ا التصالي في مدّونة القلقشندي   المصطلح  -3

ئ للكتابة الديوانية ديوان خاّص عرف   ِ���
ُ
� أمره خ��ة الرجال   "ديوان اإل�شاءب"مقدمة الفصل: لقد أ

ّ
تو�

ة �� العالقات، واملعرفة بأمزجة  
ّ
أدبا وسياسة وثقافة ألن مهّمة صاحبھ تتطلب حسن الرأي واملشورة، والدق

الع ع�� أساليب البالغة لتكييف الكالم حسب مقت��ى ا�حال ليلقى القبول والر��ى.
ّ
ومن     الّنفوس، واالط

عهد  �� الدواو�ن  كّتاب  عبد  أنبھ  بن  الدين  م��  الظاهر  املماليك  ا�حل�ي   هللا  محمود  الّدين  وشهاب 

صا��.للمصط�ح �� دراستنا اعتمدناها  ال�ي "صبح األع��ى"�� مدّونتھ   3والقلقشندي 
ّ
 االت

 

 
و فّن مارسه اإلنسان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة،الصناعة   -1

ٔ
عمل  (ج) صناعات وصنائع. والصنعة،  هي حرفة الّصانع، كل علم ا

ب،.الصانع وحرفته
ّ
 .1991المؤّسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، الطبعة السابعة،  القاموس، الجديد للطال

حمد بن علي القلقشندي، نسبة إلى القرية التي ولد فيها بمصر، اشتهر  821-ه756،(القلقشندي -2
ٔ
بو العباس، شهاب الدين ا

ٔ
ه) ا

عشى في صناعة إالنشاء"، :من مصّنفاته رة.ولي ديوان اإلنشاء في عهد المماليك، وتوفي في القاه حافظته، بذكائه وقوة
ٔ
 "صبح اال

ما المقدمة فموضوعها وهو يشتمل على مقّدمة وعشر مقاالت.
ٔ
ونظمه،   فضل الكـتاب، وصفات الكـّتاب، والتعريف بديوان اإلنشاء، ا

صحابه.
ٔ
مور العلمية والعملية، ووظائـف ا

ٔ
المكاتبات ومصطلحاتها، وشروط  وتدور المقاالت على ما يحتاج إليه الكاتب من اال

م 1913وقد طبع هذا الكـتاب في مصر بين سنتي. ، والعهود، والصلح....والخاتمة تتعلق بمفهوم البريد وتاريخهتوالواليات، والبّيعا
 م. 1930و
حوال العربوللقلقشندي مؤلفان في قبائل العرب هما:"  

ٔ
 عرب "  في التعريف بقبائل قالئد الجمان"و "، نهاية االرب في معرفة ا

ف القلقشندي رسالة دعاها " -3
ّ
ل
ٔ
 ". المفاخرة بين الّسيف والقلم  في الكرم وزينةحلية الفضل ا
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صا�� �� كتاب"  ح:املصط�2رقم ا�جدول 
ّ
 " للقلقشنديصبح األع�ىىاالت

 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

  (ب.ر.د) بر�د
َ
 ) اسمبر�د:( يٌل عِ ف

 ا�جمع: ُبُردٌ 

ال�ي تحمل    ال��يد: الّدابة  أصلھ 

 ال��يد

 ال��يد: الرسول 

"األمر السادس نظره �� أهل ال��يد ومتعلقاتھ، وهو  

 . 2من أعظم مهّمات السلطان، وأوكد روابط امللك" 

  "."."  3ُبردُ 
ُ
 ) اسمُبُرٌد: ( ٌل عُ ف

 ُبُرود ُبُرد، ْبراد،: أجمعا�

 بھ. 
ُ

َتحف
ْ
 ُيل

ٌ
ط

ّ
ط

َ
 الُ�ُ�ُد: كساٌء ُمخ

فات  "
ّ
نظره �� أمور القصاد الذين �سافرون بامللط

من   ناحية  ال��د ع��  �عذر وصول  الكتب عند  من 

 .4"النوا��

  "."."  ر�دّيةبَ 
َ
 يلِ عِ ف

ٌ
بر�دية...حّوالة  اسم( ّية )بطاقة 

 بر�دية

وأ�ابر  " امللوك  ال��يدية و�ختص  بأ�ابر  الّنواب 

  �� خصوصا  م��م  التجارب  وأ�حاب  وعقال��م 

الرسول  يحتاج  ال�ي  العظيمة  إ��    املهّمات  ف��ا 

 .5" تنميق الكالم وتحس�ن العبارة

إ��  "     دفع  السر  �اتب  إ��  الرسالة  حضرت  فإذا 

 .6"من تلك االلواح ال��يدي لوحا

أم��اخور  

 ال��يد

�لمة (

فارسية  

دخيلة 

تحدد 

باالصطبل      ال��يد  أم��اخور  إ��  رسالة  لھ  "وكتب 

 .7" السلطا�ي بما ت��ز بھ الرسالة من ا�خيل

مثالھ:"* ما  صغ��ة  ورقة   �� لھ  أم��اخور    و�كتب 

يحمل فالن الفال�ي ع�� فرس واحد    ال��يد املنصور 

من أك��  ا�جهة    او  إ��  توجهھ  عند  املنصور  خيل 

 .8الفالنية، و�ؤرخ، و�دفع إ�� ال��يدي"

 
 مصدر سابق.  عربي،-معجم؛ المعاني الجامع، عربي -1
بو  ،القلقشندي -  2

ٔ
حمد  العباس، ا

ٔ
عشى في صناعة : ، كـتابا

ٔ
ول، مصدر ءإالنشاصبح اال

ٔ
 . 114سابق، ص، المقدمة، الباب اال

 مصدر سابق. عربي عربي، ، معجم، المعاني الجامع،: كساء مخطط يلتحف بهالُبْرد  -  3
عشى" القلقشندي، -  4

ٔ
 .126سابق، ص "، مصدرصبح اال

 .119المصدر نفسه، ص -  5
 . 114ص ، المصدر نفسه -  6
 . 114ص المصدر نفسه،  -  7
 .115المصدر نفسه، ص -8
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 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

وظيفة  

القائم  

خيل   ع�� 

 )ال��يد

ألواح  

 ال��يد

  (ل.و.ح)
َ
 أ

ْ
 ألواح: (اسم) الٌ عَ ف

 مصدر: الح/الح إ�� 

وح
ّ
 الل

صفيحة عر�ضة من خشب  �ل  

 .أو غ��ه

بقدر  " م��ا  لوح  �ل  نحاس  من  الواح  لل��يد  و�ان 

ع�� منقوش  نحوها  أو  الكف    وجهيھ   أحد  راحة 

الوجھ   وع��  السلطان  هللا  إ ال  اآلخرألقاب  إال  لھ 

ودين ا�حق ليظهره    بالهدىمحمد رسول هللا أرسلھ  

ھ ولو كره املشر�ون 
ّ
 .1"ع�� الدين �ل

  (ش.ر.ب) شّرابة
ُ
 عَّ ف

َ
 ال

ٌ
 اسم جنس  ة

ها  
ُ
طرف ق 

َّ
ُ�عل خيوط  من  ضّمة 

� اآلخر 
ّ
 الواحد بالطر�وش و�تد�

حر�ر" من  شّرابة  رقبتھ  راكب    و��  يجعلها  أصفر 

 .2" ال��يد �� عنقھ و�رسل اللوح ع�� صدره عالمة لھ

جمعھ اٌل يعَ فِ  (د.و.ن)  الّديوان  ويع�ي    اسم  دواو�ن 

 الدف�� والكتاب 

ديوانھ،   من  يكتب  فيما  نظره  ا�خامس  "األمر 

 .3وتصّفحھ قبل أن يتّم إخراجھ من الديوان"

قال: منشغال بحضور  "ثم  الّديوان  متو��  �ان  فإن 

عنھ، والتلقي  ومخاطباتھ  السلطان  وال    مجلس 

يمكنھ مع ضيق الّزمان توفية �ل ما يكتب بالديوان  

ومعانيھ نصب لھ ��    وتصّفح ألفاظھحق الّنظر فيھ  

ذلك نائبا �امل الصنعة، حسن الفطنة موثوقا بھ  

 .4فيما يأ�ي و�ذر، يقوم مقامھ �� ذلك"

توج ال�ي  وا�جهة  سفره،  وتار�خ  اسمھ،  ھ  "و���ك 

 .5والشغل الذي توجھ �سببھ بدف�� بالديوان"   إل��ا،

 
 .114صالمصدر نفسه،  -1
 .114المصدر نفسه، ص -2
 . 113ص نفسه،المصدر  -3
 . 113المصدر نفسه، ص -4
 .115ص  المصدر نفسه، -5
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 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

 ال�اتب 

 

  (ك.ت.ب)
َ
 ) اسم�اتب:( ٌل اعِ ف

 . فاعل من كتباسم 

 :  �عا��قولھ    وأعظم شاهد �جليل قدرها (الكتابة)"

َك   َرّ�ِ ِبِنْعَمِة  َت 
ْ
ن

َ
أ َوَما  ُ�وْن 

ُ
َ�ْس� َوَما  َم 

َ
َوالَقل "ن 

ْجُنوْن" 
َ
�1. 

أم    وقد تطلق الكتابة ع�� العلم وم��ا قولھ �عا��""

 .2عندهم الغيب فهم يكتبون" 

�علمون.  أ األث�� و ي  �اتب    ابن  ل�لمة  لھ  تفس��   ��

ال�ي وردت �� رسالة توّجھ ��ا الّرسول إ�� أهل اليمن  

" ا�حديث:قال  غر�ب  ال�اتب    ��  عاملا...و�ان  أراد 

 .3عندهم قليال و ف��م عز�زا"

 الِكتابة
 ِفعَ  (ك.ت.ب)

َ
 ال

ٌ
 الكتابة: (اسم)   ة

 الكتابة: صناعة ال�اتب  

�عد- الكتابة    ،"أما  صناعة  أهل  يا  هللا  حفظكم 

 .4وحاطكم ووفقكم."

الكتابة أّس  "الفضل بن أحمد  "ومن كالم أ�ي جعفر    

اململكة...والكتابة أفصل درجة وأرفع    امللك وعماد

بوسم    ...من�لة وسم  فقد  الكتابة  حق  جهل  زمن 

صناعة   الصناعات   �� أن  ا�جهلة...ولو  الغواة 

 .5"مر�و�ة ل�انت الكتابة ر�ا ل�ل صنعة

أّن "     شرفا  بالكتابة  يزاحم    وكفى  السيف  صاحب 

 .6" ال�اتب �� قلمھ وال يزاحمھ ال�اتب �� سيفھ

أن  "قال ا�جاحظ:     أب�ن فضلها  �� علية  من  جعلت 

وقد عرف أّن الذين وضعوها وابتدعوها    الناس....

 .7" ورسموا رسومها هم األنبياء عل��م السالم

 
ية -1

ٓ
 .12سورة القلم، اال

يةسورة القلم -2
ٓ
 .41، اال

عشىالقلقشندي،  -3
ٔ
 .51ص ،صبح اال

 . 247ص، سابق، مصدر   ، المقدمةابن خلدون - 4
 . 37المصدر نفسه، ص  -5
 . 38المصدر نفسه، ص  -6
بو  -7

ٔ
 .42عبد السالم هارون، دار الجيل، دون تاريخ،ص وشرح ق يتحق ،والتبيين البيانعثمان الجاحظ، ا
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 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

 صناعة 

 اإل�شاء 

 إ (ن.ش.ء)
ْ
 إ�شاء:(اسم)  الٌ عَ ف

 أ�شأ    مصدر  إ�شاء:

 

عند    ،واإل�شاءإ�شاءات   ا�جمع:

املعا�ي   (األدباء بجمع  م 
َ
ُ�ْعل فّن 

بي��ا   ثم  والتأليف  وتنسيقها 

أدبية   �عبارات  ع��ا  التعب�� 

 بليغة. 

إال ان العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ  "

إذا   الكتابة  �انت  ح�ى  اإل�شاء  بصناعة  الكتابة 

إذا   وال�اتب  اإل�شاء  كتابة  غ��  ��ا  يراد  أطلقت ال 

 .1" بھ غ�� �ات��ا يراد أطلق ال

ون�" األسرار،  وحقيبة  األخبار،  جهينة  � واملن��ئ 

الدولة،   لسان  وقلمھ  الندماء،  وكب��  العظماء، 

وفارس ا�جولة، ولقمان ا�حكمة، وترجمان الهّمة،  

بھ   والّسف��،  فيع 
ّ

والش والنذير،  البش��  وهو 

و�قتاد   النوا��ي  وتملك  الصيا��ي  �ستخلص 

 .2" العا��ي، ويستد�ى القا��ي

وم��ا اشتمال كتابة اإل�شاء ع�� البيان الدال ع��  '"    

األ  ز�د   �� ال�ي  املعا�ي  وجواهر  لطائف  ف�ار 

يتنافس  وف��ا  األلسنة،  حلية   �� ال�ي  األلفاظ، 

أ�حاب املناصب ا�خط��ة، واملنازل ا�جليلة، أك��  

 . 3"ا�جوهر   و ّر من تنافسهم ع�� الُد 

أما كتابة اإل�شاء فاملراد بھ �ل ما رجع من صناعة  "

وترتيب   الكالم  تأليف  إ��  من    املعا�يالكتابة 

واإل  واملسامحات  والواليات  طالقات  امل�اتبات 

والهدن واألمانات واإليمان وما    قطاعاتاإل  ومناش��

4"�� مع�ى ذلك ككتابة ا�حكم ونحوها
47F.  

 5الكّتاب

 

  (ك.ت.ب)
ُ
 كّتاب: (اسم)  اٌل عَّ ف

 كّتاب: جمع �اتب  

الصناعات ��ذه  " ب�ن سائر  الكتابة من  و�ذا �انت 

ب كذلك  الرتبة  
ّ
الشر�فة والذروة املنيفة، �ان الكتا

 .6" من ب�ن سائر الناس

 
 .42المصدر نفسه، ص -1
 .56المصدر نفسه، ص -2
 .55المصدر نفسه، ص -3
 .54المصدر نفسه، ص -4
بيان القراَءة واالكـّتاب -5 ن : مكاٌن َصغيٌر لتعليم الّصِ

ٓ
تاِتيُب، المعجم والجمع:لكـتابة وتحفيظهم القرا ، الوسيط مجمع اللغة العربية  كـَ

ولى، القاهرة  القاهرة، -
ٔ
 .1960الطبعة اال

عشىصبح  ،القلقشندي -6
ٔ
 . 54سابق، ص ، مصدراال
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األ " �عد  الناس  جعل  وجل  عز  هللا  نبياء  فإن 

جمع�ن ومن  أواملرسل�ن صلوات هللا وسالمھ عل��م  

معشر   أصنافا...فجعلكم  املكرم�ن  امللوك  �عد 

ا�جهات... أشرف   �� امللوك    الكّتاب  من  فموقعكم 

�سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا  موقع أسماعهم ال�ي ��ا  

يبصرون وألسن��م ال�ي ��ا ينطقون وأيد��م ال�ي ��ا  

فضل   من  خّصكم  بما  هللا  فأمتعكم  يبطشون 

 .1صناعتكم."

ب�ار: بن  الز���   "قال 
ُ

الناس    اُب تّ الك وسائر  ملوك 

 .2"سوقة

�اِتب 

 اإل�شاء 
َعالٌ  (ن.ش.ء)

ْ
:فن   اإل�شاء:  ِإف أ�شأ  من  مصدر 

املعا�ي وتنسيقها والتعب��  تأليف 

 ع��ا وفًقا ملقت��ى ا�حال 

أمكنھ  " الرسالة  ا��  ا�خطبة  نقل  ال�اتب  أراد  إذا 

 .3"ذلك

 

 4م�اتبات 
 اعَ َف ُم  (ك.ت.ب)

َ
فهو   ٌت ال َبة، 

َ
م�ات ي�اتب،  �اتب، 

ٌب 
َ
 م�اِتب، واملفعول م�ات

إن ا�خطب جزء من أجزاء الكتابة ونوع من أنواعها  "

 .5" إل��ا �� صدور �عض امل�اتباتيحتاج ال�اتب 

 .6"أو ر�ما قيل متو�� ديوان امل�اتبات"

اإل" ديوان  صاحب  أن  تقدم  الذي  وقد  هو  �شاء 

السلطان   ع��  و�قرؤها  الواردة  امل�اتبات  يتلقى 

 .7"ع��اُ�جاوب و 

 
 . 247، مصدر سابق، صالمقدمة، عبد الرحمان، ابن خلدون -1
عشى ،القلقشندي  -2

ٔ
 .43، مصدر سابق، صصبح اال

 .101المصدر، نفسه، ص -3
 : جمع مكاتبة: مراسلة، معجم، المعاني الجامع، عربي عربي، مصدر سابق.مكاتبات  -4
عشى ،القلقشندي -5

ٔ
 . 111ص مصدر سابق، ،صبح اال

 . 103نفسه، ص المصدر  -6
 .114المصدر نفسه، ص -7
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 عَ فِ  (ر.س.ل) ّرسالة 
َ
 ال

ٌ
 ) اسمرسالة: ( ة

 رسالة: 

 ا�جمع رساالت ورسائل 

الرسائل  " ا�خطب  إن  متشابكتان...و�ن  وا�خطب 

الرسالة ��ا بخالف  تجعل خطبة    .�شافھ  والرسالة 

 . 1"وا�خطبة تجعل رسالة �� أ�سر �لفة

"  �� النظر  الكتاب"أما  فضالء  من  البلغاء   "رسائل 

ا�خاطر   و�رشاد  القر�حة  تنقيح  من  ذلك   �� فلما 

و�سهيل الطرق والن�ج ع�� منوال ا�جيد واالقتداء  

ا�ح مما  بطر�قة  واالح��از  فات  ما  واستدراك  سن 

 .2"أظهره النقد ورد ما ��رجھ السبك

 إ ذا كنت �� حاجة مرِسال   

 مغرمُ                              
ُ

 وانت ��ا �لف

 حكيما وال توِصِھ   فأرسل"

 .3وذاك ا�حكيم هو الدرهم"                       

ا�حمام  

 الرسائ�� 
  (ر.س.ل)

َ
 �سبة ا�� الرسالة  �ٌّ ِ� ائِ عَ ف

نوع  الّرسائ��:    ا�حمام 

مسافات   ا�حمام من إ��  ُيرسل 

هو   والّزاجل  بالرَّسائل،  �عيدة 

 ال�خص املرسل لھ

من  " كتاب��ما  �ساعة  وتؤرخان  بطاقتان  تكتب  أن 

ا�حمام   من  طائر  بجناح  م��ما  �ل  ويعلق  ال��ار، 

 .4" الرسائ��، و�رسالن

 

 ُج �ْ ال�ُ 

 

 

 

 +ال��ج  

 براج األ 

 ب.ر.ج)(

" "   " 

 
ُ
 ٌل عْ ف

 

 

 

 فعل

 ُبْرٌج: (اسم) 

 ا�جمع: أبراج و�روج 

 ال��ج: 

 ا�حصن  

إليھ  " بھ  وجھ  الذي  ال��ج  إ��  الطائر  وصل  فإذا 

جناحھ،   من  البطاقة  وأخذ  ال�ّ�اج،  وعلقها  أمسكھ 

 . 5"طائر من ال��ج الذي يليھ بجنا��

الرسائ�� " ل�حمام  أبراج  املصر�ة  بالديار    ...م��ا إن 

 .6"برج بقلعة ا�جبل وأبراج بطر�ق الشام

 
 .101المصدر نفسه، ص -1
 . 102صنفسه،  رالمصد -2
غة، معجم،" ابن فارس -3

ّ
 ، المقدمة منشورات دار الطباعة للنشر والتوزيع، دون تاريخ.1"، جمقاييس الل

عشى، القلقشندي  -4
ٔ
 .119، مصدر سابق، صصبح اال

 .119المصدر نفسه، ص -5
 .118ص، نفسه المصدر -6



 شريفة عزيزي   .د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صالي العربي في مدونة كـتب المصطلح الشريف المصطلح االتّ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)176( 

 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

فهو   إبراج،  ي��ج،  أبرج،  الفعل: 

 ُم��ِج واملفعول م�َ�ج. 

 .1وال��وج 

 البطائق 
 بطائق: (اسم)  فعائل 

 جمع: بطاقة

 بطاقة: (اسم) 

 ا�جمع: بطاقات و�طائق

يحمل  " الرسائ��  ل�حمام  أبراج  املصر�ة  بالديار  إن 

 .2" البطائق �� أجنحتھ من م�ان إ�� م�ان

 الع�ن 

 

 

 

 

 

  
َ
 عْ�ن: (اسم)  ٌل عْ ف

أعيان   وأعُ�ن،  عيون  ا�جمع: 

 مثّ�ى: عينان  

وع��   وهو جزء عظيم من أّس امللك وعماد اململكة."

تدب��ه،   رجوع  و�ليھ  مداره  اإل�شاء  ديوان  صاحب 

فيجب عليھ االحتياط ��  واختيار رجالھ وتصر�فهم.

ال��يدية أمر   أمر  من  يحتاط  مما  أك��  ا�جواسيس 

والّرسل...بل ر�ما أثر الضرر ملن هو ع�ن لھ إذ امل��م  

 .3"�� ا�حقيقة ع�ن عليك ال عون لك

 الّرسول 

 

 

  (ر.س.ل)
َ
 )اسمرسول:( وٌل عُ ف

ْرُسل، ُرْسل  
َ
 ا�جمع: ُرُسل وأ

وليتك حجا�ي وعزلتك عن أر�ع    قال إياد �حاجبھ: "

املنادي ا�� هللا �� الصالة و��   عل��ن:وال سلطان لك  

فإن   الطعام  وصاحب  ع�ي،  تحجبھ  فال  الفالح 

فال  الليل  وطارق  فُسد،  ��خينھ  أعيد  إذا  الطعام 

تحجبھ فشّر ما جاء بھ، ولو �ان خ��ا ما جاء �� تلك  

أفسد   ساعة  أبطأ  إن  فإنھ  الثغر  ورسول  الساعة، 

 .4عمل سنة، فأدخلھ ع�ّ� ولو كنت �� �حا��"

العز�ز:  التن�يل  آية    و��  ا 16الشعراء  َرّبِ   َرُسوُل  "ِإنَّ

�َن" ِ
َ

َعامل
ْ
 ال

 الرسائل 
  (ر.س.ل)

َ
أو الرسول: (اسم) ا�جمع ُرُسٌل   ٌل ائِ عَ ف الرسائل،  ديوان  بصاحب  يلقبونھ  متو��   "�انوا 

 .5" ديوان الرسائل

 
ية.  85اسم سورة من سور القران الكريم وهي السورة رقم  -1

ٓ
ياتها اثنتان وعشرون ا

ٓ
 في ترتيب المصحف، مكّية، عدد ا

عشى، القلقشندي .  -2
ٔ
 . 118، ص، مصدر سابقصبح اال

 .123المصدر نفسه، ص-3
 .114المصدر نفسه، ص -4
 .103المصدر نفسه، ص -5
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 املناش�� 
 ) اسممناش��:(   يلٌ اعِ َف َم  (ن.ش.ر)

 ر انشمجمع 

 مناش��: جمع منشور 

طاف  "
ّ
الل والكتب  املناش��  يكتب  �اتب 

.و�جب أن ي�ون هذا ال�اتب مأمونا كتوما  .."والن�خ

القدر   فيھ  بالغا  أو  ا�خط  حسن  للسّر،...و��ون 

 .1"ال�ا��

 تذاكر 

 

 

 (ذ.ك.ر)

 

 

 
َ
 ٌل اعُ َف ت

 

 

 تذاكر: فعل 

فهو   تذاكر  تذاكرا،  يتذاكر،   ،��

ر متذاِكر ، واملفعول  
َ

 متذاك

يمليھ  " مما  ونقلها  املستخدم�ن،  تذاكر  وكتابة 

مخلدة   صاحب الديوان، و�صدر عنھ �� ��خ ت�ون 

م�ى   موجودة  لت�ون  بحرف  املبٌيضة  �غادر  ال  فيھ 

 .2" احتيج إل��ا

 املبّيض  
 مبّيض(اسم)  لٌ عِّ َف ُم  (ب.ي.ض)

 ُمبَيٌض: اسم مفعول من بّيض 

 مبّيض الورق: النا�خ 

 

أن  " اال�شاءات  وجب  يرسم  للديوان مبّيض  يختار 

وأن    امللوك،  وم�اتبات  والتقليدات،  والّ�جالت

ي�ون حسن ا�خط ا�� الغاية املوجودة بحيث ال ي�اد  

 منھ لتصدر الكتب عن  
ّ
يوجد �� وقتھ أحسن خط

 .3"لفاظ الرائقة وا�خط الرائعباأل امللك

 املتصّفح 
 تصّفح: (فعل)  لٌ عّ َف تَ ُم  (ص.ف.ح)

يتصّفح،   ،�� تصّفح  تصّفح/ 

ف،   مت�ّحِ فهو  ت�ّحفا 

تصّفح  ح،  متصفَّ   واملفعول 

فيھ   ونظر  أوراقھ  ب 
ّ
قل الكتاب، 

لع عليھ
ّ
 .ليط

�ل ما يكتب عن امللك �امل    أن ي�ون �ان القصد  "

طاعن   يجد  ال  ح�ى  و�عرابا،  ولفظا  ا 
ّ
خط الفضيلة 

فيھ مطعنا، وجب أن �ستخدم متو�� الديوان معينا  

جميع   وامل�اتبات  اإليتصّفح  والتقليدات  �شاءات 

الفضل   أبو  ديوانھ...قال   �� �سطر  ما  وسائر 

و�نب�� أن ي�ون هذا املتصّفح عا�� املن�لة    الصوري:

ذكيا،  �عا��،  هللا  كتاب  وحفظ  والّنحو  غة 
ّ
الل  ��

حسن الفطنة...وعليھ أن يلزم الكتاب �عرض جميع  

و�نش يكتبونھ  متو��  ئما  ع��  عرضھ  قبل  عليھ  ونھ 

 .4" لديوان.ا

 
 .132ص المصدر نفسه، -1
 .132المصدر نفسه، ص -2
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 الدف�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (د.ف.ت.ر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 عْ ف

َ
 َل ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دف��: (اسم)  

  جمع دفاتر:   اسم،ا�جمع: دفاتر  

مضمومة   أوراق  مجموعة 

ذات   والعرض  الطول  مستو�ة 

 غالف يحكمها، ُيكتب ف��ا. 

 

 

 

 

 

أن يضع �� الديوان دف��ا بألقاب الوالة وغ��هم من  "

ذوي ا�خدم، وأسما��م، وترتيب مخاطبا��م، وتحت  

اسم �ل واحد م��م كيف يخاطب، ومقدار الدعاء  

وامل�اتبات،   الّ�جالت،   �� بھ  لھ  يد��  الذي 

ألقاب   فيھ  يضع  والتوقيعات...وكذلك  واملناش��، 

من   وامل�اتب�ن  األباعد،  وكتا��م    اآلفاقامللوك 

و��ون هذا    وأسماءهم، وترتيب الدعاء لهم ومقداره.

  �� منھ  ينقلون  اإل�شاء  كتاب  لدى  حاضرا  الدف�� 

�غ��   إليھ...وم�ى  يحتاجون  ما  منھ  ��يء  امل�اتبات 

 .1"كتبھ تحتھ

وما  " العظيمة  ل�حوادث  دف��ا  بالديوان  يضع  أن 

يتلوها مما يجري �� جميع اململكة، و�ذكر �ل م��ا ��  

 .2"خھتار�

 الفهرست 
 

 (ف.ه.ر.س)

 

 
َ
 عْ ف

َ
 َل ل

 

 

هاِرُس: ِفْهِرس؛ جمع    الفهرست،
َ
  ف

َبٌت بمحتو�ات الكتاب ومراجعة  
َ
ث

األعالم   أسماء  من  فيھ  ورد  ما 

ن.  ب ع�� نحٍو مع�َّ
ّ
 وغ��ه مرت

ْهِرُس 
َ
َهاِرس وف

َ
 جمع ف

  أن �عمل فهرستا للكتب الصادرة والواردة مسا��ة "

السنة) إ��  الشهر)   ومشاهرة  (�سبة  إ��    (�سبة 

، و�كتب تحت اسم �ل من  (�سبة إ�� اليوم)  ومياومة

جهتھ   من  كذا 'ورد  بتار�خ  ورد  إ��   'كتاب  ويش�� 

إ��   ذلك  �عد  ويسلمھ  عليھ،  تدل  إشارة  مضمونھ 

 .3" ا�خازن ليتو�� االحتفاظ بھ
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�اتب 

 فهرست ال

لإل"    فهرستا  �عمل  واألمانات  �شاءات  أن  والتقاليد 

سن �ل   �� مشاهرة  ذلك  وغ��  بجميع    ةواملناش��، 

 .1"شهورها

الكتب  " من  ي��جم  ما  ل��جمة  فهرستا  �عمل  أن 

الواردة ع�� الديوان �غ�� اللسان العر�ي من الرومي  

وغ��هما   و ُمَصّرًحا  والفرن��  كتاب  �ل  َمن  بمع�ى 

 .2"ترجمھ

 
   " 

ُّ
ھ من اللغات ال�جمية  َم اعلم أن الذي ينب�� لھ �عل

3"هو ما تتعلق بھ حاجتھ �� ا�خاطبة وامل�اتبة
77F. 

�اتب    

 4الّدست 
/ لعبة الش��نج/اللباس  الٌدست:  

 منصب وزاري 

�انوا يلقبونھ �� الدولة الفاطمية  "قال ابن الطو�ر:

 .5" بالديار املصر�ة �اتب الدست

كتاب الدست، وهم الذين يجلسون مع �اتب السر  "

بمجلس السلطان بدار العدل �� املواكب ع�� ترتيب  

بكّتاب الّدست إضافة إ��   ...وسموا قدمةمنازلهم بامل

�جلوسهم ب�ن    : جلوسھدست السلطان وهو مرتبة  

اإل ديوان  كّتاب  أحق  هم  باسم  يديھ، وهؤالء  �شاء 

ع�ن
ّ
خالفا    : املوق القصص  جوانب  ع��  لتوقيعهم 

 .6"لغ��هم
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�اتب 

 1الّدرج 
 درج: (فعل)   د.رج)(

يدرج،    ،�� درج  ع��،  درج  درج/ 

درجا ودروجا ودرجانا، فهو دارج،  

 للمتعّدي -واملفعول مدروج

َرُج   الطر�ق    :الدَّ

درّ  الفعل  من  اسم  جت  والدرج 

إذا    درجا:  أدرجھ،الكتاب،  

 أسرعت طّيھ  

*"  �� وا�حال  ال��كية  الدولة  أوائل  إ��  األمر  وانت�ى 

فتارة   مختلف،  �عّ��  ذلك  وأحد  �اتب  الّديوان  ي�� 

 . 2" عنھ ب�اتب الّدست، ور�ما ع�� عنھ ب�اتب الدرج

النيابات   أما * غزة والكرك واالسكندر�ة وغ��ها من 

   الصغار
ّ
��يء من دواو���ا �اتب  �  فإنما يقال �� متو�

 .3"درج

 �اتب السّر 
 السّر: (اسم)   (س.ر.ر)

 ا�جمع: أسرار 

 ما يكتمھ اإل�سان �� نفسھ.  

��يء من دواو���ا �اتب درج وال    متو��فإنما يقال ��  "

 .4" ع�� وجھ ّر يطلق عليھ �اتب ِس 

 �اتم السّر 
  (ك.ت.م)

َ
واعلم أن العامة يبّدلون الباء من �اتب السّر بميم  " أخفاه   اسم فاعل من كتم السر: ٌل اعِ ف

 5املع�ى" فيقولون �اتم السّر، وهو �حيح 

�عرف   " من  السلطان  بأمر  السّر  �اتب  وانتدب 

ذلك  ليوصل  للسفر  العدو  وشدة  امل��ي  �سرعة 

 .6" بجوابھ تيانامللطف ا�� املكتوب إليھ واإل

 الّتوقيع

 

 

 

 (و.ق.ع)

 

 

 
َ
 يٌل عِ ْف ت

 

 

 توقيع:(اسم)

توقيعات   • ا�جمع 

 وتواقيع

اإل�شاء  " لصناعة  �ستعملھ   : اسمان وصار  خاص 

�شاء، وعام  أهل الديوان و�تلفظون بھ وهو كتابة اإل

س وهو التوقيع
ّ
 .7"يتلفظ بھ عامة النا

 
لكـتابتهم هذه المكـتوبات ونحوها في دروج الورق، والمراد بالدرج في العرف العام الورق المستطيل المركب  بكـّتاب الدرج " سموا  -1

وصال...عبارة عن عشر
ٔ
 الكـتاب ذخيرةحاجب النعمان في  ين وصال متالصقة ال غير. قال ابنمن عدة ا

ٔ
صل اسم للفعل  : "وهو في اال

درج 
ٔ
سرعت طيه وا

ٔ
درجه درجا إذا ا

ٔ
صله اإلسراع في حالة، ومنه  من درجت الكـتاب ا

ٔ
عددته على مطاويه، وا

ٔ
ته إدراجا فهو مدرج إذا ا

عشى"القلقشندي،  مدرجة الطريق التي يسرع الناس فيها وناقة دروج إذا كانت سريعة.
ٔ
 . 137ص سابق،  ، مصدر صبح اال
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 الٌتوقيعات

 

 

 

 

 

 

" " " 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 عِ ْف ت

َ
 ٌت يال

 

 

 

 

 

 

جمعھ،  تواقيع    مصدر 

العقد   وتوقيع    أو وتوقيعات، 

ال�اتُب    الصك ونحوه: يكُتب  ن 
َ
أ

و إقراًرا  
َ
اسَمھ �� ذيلھ ِإمضاًء لھ أ

 .بھ

 

 

ع��    اأّم و " التوقيع  من  فأصلھ  بالتوقيع  �سمي��ا 

حوا��ي القصص وظهورها �التوقيع بخط ا�خليفة  

�شاء أو  صاحب ديوان اإلأو  الوز�ر    أوأو السلطان  

 .1"كتاب الدست ومن جرى مجراهم

يجلس ال�اتب  أن  ومن خطط الكتابة التوقيع وهو  "

ع  
ٌ
ب�ن يدي السلطان �� مجالس حكمھ وفصلھ و�وق

ا القصص  ف��ا  ع��  والفصل  أح�امها  إليھ  ملرفوعة 

 .2متلٌقاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغھ"

ع �� القصص ب�ن  "
ٌ
يدي  وقد �ان جعفر بن يحيى يوق

و�رمي بالقّصة إ�� صاح��ا ف�انت توقيعاتھ   الّرشيد

ع��   ف��ا  للوقوف  تحصيلها   �� البلغاء  يتنافس 

أساليب البالغة وفنو��ا ح�ى قيل أ��ا �انت تباع �ل  

 .3"بدينار قٌصة

عاة  السُّ
ساع  (س.ع.ي) ال��يد: :جمع  موّزعو   ُسعاة 

 ال��يد.

"  �� األث��  ابن  ذكر  اتخذ    أّن   :  تار�خھوقد  من  أّول 

السعاة من امللوك معز الدولة ابن بو�ھ �عد الثالث�ن  

 .4"ثمائةوالثال

 األضاب�� 

 
ْضبار، ِإضبارة  أفاعيل  (ض.ب.ر)

َ
، أ

ُ
 جمع إَضَبارة

:
ُ
ُحِف،    اِإلضباَرة  من ال�ُّ

ُ
ا�ُحْزَمة

 .ُضمَّ �عُضها ِإ�� �عض

من  " عمل  �ل  متعلقات  من  أو�جمع  اململكة  عمال 

امل�اتبات الواردة وغ��ها، و�جعل ل�ل شهر إضبارة،  

عمال ، ثم  تلك األ أهل  يجمع ف��ا كتب من ي�اتب من  

األ  تلك  لذلك    ضاب��يجمع  واحدة  إضبارة  و�جعلها 

الشهر و�كتب عل��ا بطاقة بذلك ليسهل استخراجها  

 .5"�ستخرجھ من ذلك أراد أن م�ى  
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 ا�خازن 
  خ ز ن 

َ
 ٌل اعِ ف

خزن،    خازن:  من  فاعل  اسم 

مسؤول ا�خزن، الذي  أو  متعهد  

 يتو�� حفظ املال وغ��ه

يحتفظ بجميع ما �� هذا  أن  و�جب ع�� هذا ا�خازن  "

الديوان من الكتب الواردة و��خ الكتب الصادرة،  

الرسوم   وضرائب  املهّمات،  خرائط  والتذاكر، 

 .1" احتفاظا شديدا

 الدوادر�ة 
  

 بمهمة بر�دية �لمة دخيلة تتعلق  

عوان صاحب  أمعينة لبعض من  

 .اإل�شاءديوان 

ال��يد �� الزمن املتقدم والدوادر�ة أمراء    و�ان أمر"

اإل�شاء،   ديوان  لصاحب  معدون  وأجناد  صغار 

الدوادر�ة  �عض  لسان  ع��  السلطان  رسالة    تخرج 

بما يرسم بھ ملن يركب ال��يد �� املهمات السلطانية  

ديوان    و�أ�يوغ��ها   صاحب  إ��  فيعلق  اإل�شاء  ��ا 

ويعمل   الرسالة،  �عليق   �� تقدم  ما  ع��  رسالتھ 

 .2" بمقتضاها

 3الدوادار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع��   الدوادار: يحيل  مفرد  اسم 

 مهنة الدوادر�ة 

 

 

 

 

 

الدوادار  " عند  واستقر  الدوادار  أمر  عظم  فلما 

ّتاب    �اتب من 
ُ

 و   ست الّد ك
ّ
عنھ الرسالة ع�� ما    قيعل

مر ��  تقدم �� الكالم ع�� �عليق الرسالة رجع أك�� األ 

ست الذي يخدمھ  ذلك إ�� الدوادار وصار �اتب الّد 

 
ّ
فيغ��ها  �عل عنھ  �علقها  كما  بذلك  عنھ  الرسالة  ق 

 .4" مما تقدم

اال�شاء  "فإن   لصاحب  �انت  و�ن  عندهم  الكتابة 

ھ  إال 
ّ
  ف عرَ �ُ   عصبية السلطانمن أهل  تحت يد أم��  أن

 .5بالدو�دار"

 
 . 136المصدر نفسه، ص -1
 .114المصدر نفسه، ص -2
عز هللا البريد فإن كان -«  3

ٔ
مير دواوادار الناصري مثال ا

ٔ
 إلى جهة الشام كـتب في ورقة لطيفة يرسم برسالة المقر المخدوم الفالني ا

كـثر باسم فالن الفالني المرسوم له بالتوجه إلى الجهة الفالنية ويحمل  انصاره ان يكـتب ورقة طريق شريفة
ٔ
و فرسين او ا

ٔ
على فرس ا

عشى، من خيل البريد. ثم يؤرخ".  القلقشندي
ٔ
 .115ص مصدر سابق،، صبح اال

 .115، صنفسهمصدر ال -4
 . 245، مصدر سابق، ص، المقدمة، عبد الرحمانابن خلدون -5
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 املثال  1الصيغة الصرفية   الوزن  ا�جذر  املصط�ح 

 

أر�اب  

 األقالم 

 

 

 

 

 

 

 (ر.ب.ب)

 

 

 

 

 

َعالٌ 
ْ
ف

َ
 أ

 

 

 املالك املدّبر وهو هللا �عا��   الرّب:

 

 

 

 

 

 

والقلم    أّن   علما-  آلةالسيف  لصاحب    كالهما 

السيف  أّن  الدولة...إال   إ��  الدولة  أول   �� ا�حاجة 

القلم...و أشّد   إ��  ا�حاجة  وسط  أّما  من  الدولة �� 

صاح��ا �عض ال��يء عن السيف ألنھ قد   فيستغ�ي

تمهد أمره ولم يبق همھ إال �� تحصيل ثمرات امللك  

والقلم   األح�ام  وتنفيذ  الدول  ومباهاة  ا�جباية  من 

األ أر�اب  املع�ن...فت�ون  ا�حاجة  هو  هذه   �� قالم 

و أوسع   وثروة  أع��  جاها  �عمة  وأعظم  أقرب  و رتبة 

و�� ترددا  إليھ  وأك��  مجلسا  السلطان  خلواتھ    من 

 .1نجيا..."

 

 ا�خاتم  

 ا�ختم 

 

 

 )م .ت .خ(

 

اِعٌل 
َ
 ف

م: (
َ
 )  اسمخات

 ا�جمع: خاتم وخواتيم  

م /خاِتم  
َ
 خات

 

العز�ز التن�يل  َن  و�� 
َ
�ا َوَما   ﴿:

ْم  
ُ

َبا أَحِد ِمْن ِرَجاِلك
َ
ٌد أ ِكْن  وَ ُمَحمَّ

َ
ل

َم  
َ
ات

َ
َوخ هللا  ِ�َن َرُسوَل  ِبّيِ .  ﴾النَّ

 ) 40آية  (األحزاب

ا�خاتم فهو من ا�خطط السلطانية والوظائف  أما  -

 امللوكية. 

للملوك   معروف  والص�وك  الرسائل  ع��  وا�ختم 

 سالم و�عدهقبل اإل 

عليھ   هللا  ص��  الن�ي  أن  ال�حيح�ن   �� ثبت  "وقد 

وسلم أراد أن يكتب إ�� قيصر فقيل لھ إن ال�جم ال  

يقبلون كتابا إال أن ي�ون مختوما، فاتخذ خاتما من  

ونقش   هللا.   فيھ.فّضة  رسول  البخاري    محمد  قال 

جعل الثالث ال�لمات ثالثة أسطر وختم بھ وقال ال  

بھ  أحد  ينقش   وتخّتم  قال  وعمر  أبو  مثلھ  بكر 

 .2وعثمان" 

الط��" عند  أّن  ي  وذكر  ا�حسن  إ��  أرسل  معاو�ة 

ع��   ختم  بيضاء  �حيفة  الص�ح   �� إياه  مراودتة 

ال�ي    أسفلها وكتب إليھ أن اش��ط �� هذه ال�حيفة

 .3ختمت أسفلها ما شئت فهو لك" 

 
 .257المصدر نفسه، ص -1
 .264المصدر نفسه، ص -2
عشىالقلقشندي،  -3

ٔ
 . 265، مصدر سابق، صصبح اال
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واملكتو�ة ع�� الشفهية  واملدونات  قديمها وحدي��ا  املعاجم  الرسول أّن    أجمعت  هو  ينقل    ال��يد  الذي 

�ان الفرس هم أول من أّسس شب�ات لنقل الرسائل  .  ا�خ�� أو ينذر با�حدث، وال��يد تقنية عاملة منذ القدم

العديد من األمم و�� مقدم��ا أمة العرب.  إم��اطورت��مع��   التقنية ع�� يد  إذ استعمل    وقد تطّورت هذه 

الرسول ص�� هللا عليھ وسلم الرسائل للتواصل مع ا�حضارات ا�جاورة وهو أول من استعمل خاتمھ �ختم  

 وتھ.الرسائل ا�خّصصة لنشر دع

الراشدين ا�خلفاء  عهد   �� ذلك  سفيان.  وتواصل  أ�ي  بن  معاو�ة  للدولة    .وطّورها  الذه�ي  العصر  و�� 

اإلسالمية ازدهرت هذه التقنية وأفرد لها ديوان الرسائل ثم ديوان ال��يد وهو ديوان لھ قواعد ومحطات  

 �عض املشرف�ن عليھ قد أسندت لهم واليات.أّن وشروط للمشرف�ن عليھ ح�ى 

صالية املكتو�ة ال�ي تضّمنت أهّم "صبح األع��ى �� صناعة اإل�شاء"كتاب  ُيَعّد  و 
ّ
للقلقشندّي املدّونة االت

الدولة االسالمية   �انت رك��ة استقرار  صالية 
ّ
ات �� عصر االزدهار من مصط�حات  املسلمون  ما استحدثھ 

 جميع مجاالت املعرفة. السيا��ي وتوّسعها ا�جغرا�� وازدهارها االقتصادي و�بداعها الفكري �� 

فقد �ان ديوان اإل�شاء غاية �� الدقة والتنظيم والسرعة و�ان ا�خلفاء والسالط�ن يولونھ أهّمية ك��ى  

 -املع�ى األول   فمصط�ح ال�اتب مثال أصبح يفيد معني�ن:  لذلك توّسع جهازه االصطال�� بتوّسع استخداماتھ.

.  ال�اتب هو العالم بفّن الكتابة  ،الرسالة واملع�ى الثا�ي  مع�ى، ال�اتب هو الذي يكتب  -وهو األك�� شيوعا

، بل 
ً
 .1أ�حت أشرف مناصب الدنيا �عد ا�خالفة و�� رب ل�ل صنعةوأصبحت الكتابة صناعة

موقع الكّتاب من امللوك موقع أسماعهم ال�ي 'معّرفا كّتاب الرسائل �� عصره   يقول عبد ا�حميد ال�اتب 

 . 2"أيد��م ال�ي ��ا يبطشون و   ��ا �سمعون وأبصارهم ال�ي ��ا يبصرون وألسن��م ال�ي ��ا ينطقون 

صالية ال�ي شاع استعمالها �� القرن األول  
ّ
  لل�جرة وتفريعها و��� جانب التوّسع �� معا�ي املصط�حات االت

أدخلت هذه املصط�حات    ات،حسب الصيغ الصرفية املمكنة �ال�اتب والكتاب والكتاتيب والكتبة وامل�اتب 

��  
ّ

�اتب   ،�اتب الدرج، �اتب املناش�� الدست، ا�جديدة: �اتببات إضافية لتؤدي معا�ي االختصاصات مرك

تضمنت ال�ي  بات 
ّ

املرك من  وغ��ها  ومصط�حات    �حاتطمص  السّر  العر�ية  اللغة  من  مثل مشتقة    دخيلة 

 من املصط�حات.  الدوادار وغ��هاأم��اخور ال��يد، 

 �� األهّمية  ا�جهود العر�ية القديمة ال�ي اهتمت �عدة ميادين  أّن  و�ناء عليھ نالحظ   
ً
مثل الف��ياء  غاية

والكيمياء والفلسفة والر�اضيات والطب والصيدلة لم ��مل ميدان ال��يد واالتصال باعتباره تقنية عاملة  

 
تقن كل شيء(صنعه يصنعه صنعا، فهو مصنوع وصنع : عمله. وقوله تعالى   : صنع-1

ٔ
بو إسحاق القراءة  ) صنع هللا الذي ا

ٔ
قال ا

ن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهيجوز الرفع، فمن نصب فعلى المصدرو بالنصب
ٔ
ي تمر مر السحاب دليل على ، ال

 صنع هللا  :واصطنعتك لنفسي ،الصنعة
ٔ
نه قال صنع هللا ذلك صنعا، ومن قرا

ٔ
: قولهو : اتخذه. فعلى معنى ذلك صنع هللا. واصطنعهكا

ويله اخت
ٔ
نا بها لو خاطبتهم تا

ٔ
كون ا

ٔ
رتك إلقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي ا

زهري واحتججت عليهم، وقال  
ٔ
ردته في فرعون وجنوده. وفي حديث   :اال

ٔ
مري الذي ا

ٔ
ي ربيتك لخاصة ا

ٔ
دم قال لموسى عليهما ا

ٓ
  :السالما

نت
ٔ
 . م2003جزء الثامن، طبعة دار صادر،ال ،لسان العرب  ،نظور ابن م-كليم هللا، اصطنعك لنفسه" ا

 . .248ص سابق،     ، مصدرالمقدمةابن خلدون؛ -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4718&idto=4718&bk_no=122&ID=4726#docu
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الرسول  عهد  أسا    1منذ  اعت��تھ  السيا��ي  بل  وأم��ا  العاملي  وتوّسعها  اإلسالمية  الدولة  قيام  أسس  من 

 .واالقتصادي واستقرارها االجتما��

إ��   التار�خية  املصادر  وديوان  أّن  و�ش��  الرسائل  ديوان  تأسيس  شهد  سفيان  أ�ى  بن  معاو�ة  عصر 

دمجا �عد ذلك �� ديوان  ا�خاتم، و�ان الديوانان معا يتحمالن مسؤولية إصدار وثائق الدولة وحفظها، ثم ان

مصر    ففيواحد �غ�� اسمھ فيما �عد إ�� ديوان اإل�شاء الذي تجاوز دوره حدود تدو�ن الوثائق وحفظها،  

 خصوصا �ان لهذا الّديوان دور بارز �� الّنظم املصر�ة منذ العصر الفاط�ي.

وا�خارجية الداخلية  املراسالت  مجمع  الّديوان  هذا  واألوامر    ،ويعّد  واملناش��  الرسائل  تصدر  فمنھ 

ف�ن
ّ
ومنھ توجھ الرسائل ا�خارجية إ�� مختلف امللوك والدول ال�ي   .والتواقيع إ�� األمراء وا�ح�ام وكبار املوظ

ويشمل اختصاص هذا الديوان ما �سّ�ى اليوم �� لغة السياسة ا�حديثة    . تر�طها عالقات سياسية أو تجار�ة

� عبارة عن الرسوم واإلجراءات ال�ي �عتمد عل��ا الدولة �� تنظيم عالق��ا ا�خارجية  و� «ال��وتو�ول »بنظم  

سواء �� إجراء املفاوضات السياسية أو �� عقد املعاهدات، أو مخاطبة الدول األخرى، أو استقبال ممثل��ا  

الدبلوماسية. امل�اتبات  تحر�ر   �� أو  �ع  ومعامال��م،  واإلجراءات  الرسوم  مجموعة  "باملصط�ح  و�انت  رف 

الشر�ف  الشر�ف املصط�ح  ألن  منھ  جزءا  ت�ون   �� أيضا  "أو  �شمل  العهود  -�ان  رسوم  عن  فضال 

الداخلية   السلطانية  امل�اتبات  والتوقيعات  إجراءات-وا�خارجيةواملفاوضات ورتب  املناش��  و�ان  .  إصدار 

تث الوسطى أصول وتقاليد را�خة،  العصور   �� البالط املصري   �� النظم  معا  لهذه  الدهشة واإل�جاب   ��

وتكشف لنا مراسالت مصر مع الدول األورو�ية عن متا�عة رجال ديوان اإل�شاء ل�ل    بدق��ا وروعة تنسيقها.

 التطورات السياسية الداخلية �� هذه الدول. 

 : الخاتمة  -4

األدبية  حيا��م   �� دور  الرسائل  لفن  يكن  لم  ولهذا  ا�جاهلية   �� العرب  ب�ن  شائعة  الكتابة  تكن  لم 

ال�ي �انت منتشرة    واالجتماعية للفنون األخرى �الشعر وا�خطابة وا�حكم واألمثال  �� ذلك العصر خالفا 

دة لم تكن معروفة من  لكن مع م��ء اإلسالم �غّ��ت ا�حال وظهرت مفاهيم اتصالية جدي   .عندهم ومزدهرة

الفرس  ورؤساء القبائل وملوك الّدول كما فعل مع كسرى    قبل، بدءا ببعث الرسول رسائل إ�� زعماء املناطق

: سالم ع�� من اتبع الهدى وآمن با� ورسولھ، وأشهد أن ال  كسرى عظيم فارسهللا إ��    محمد رسول من  “

ذر من �ان حّيا، أسِلم �سلم، فإن أبيت فإّن إثم ا�جوس عليك إلھ إال هللا وأ�ى رسول هللا إ�� الناس �افة، ألن

صال بالعالم ا�خار��  .2"
ّ
ثم �شأ    ،وقيصر الروم �غية مّد جسر التواصل معهم. ف�انت الرسالة أّول وسيلة ات

واعلم   "��ّسل بقولھ فّن ال  ديوان الرسائل وتطور بتقّدم العصر وتوّسع الدولة اإلسالمية. ويعّرف ابن خلدون 

 
 القر  - 1

ٓ
ل عمرانن الكريم، ا

ٓ
   ،سورة ا

ٓ
رسله إلى كسرى اإلمبراطور، 64رقم   يةاال

ٔ
   الفارسي:.  تمثل بها رسول هللا في كـتابه الذي ا

ْ
﴿ ُقل

 ُنْشِرَك َبِه شَ 
َ
 هللا ََوال

َ
 َنْعُبَد إِال

َ َ
ال

ٔ
ى َكِلَمة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ا

َ
لْوا ِإل

َ
َتاِب َتَعا ْهَل الكـِ ،َيا ا�

ْ
ب ائ

َ
ْربا  َبْعُضَثا َبْعضا ا�

َ
ِخذ  يت�

َ
ا ِمْن ُدوِن َ�ِ َفإْن  َوال

ا ُمْسِلُموَن﴾ . ن� ِ
ٔ
ْشَهُدوا با وا ا�

ُ
ْوا َفُقول

�
 َتَول
 . 110صسابق، مصدر  الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، محمد،؛ هللا حميد -2
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وعارضة  ، وز�ادة العلم  وا�حشمة م��مأن صاحب هذه ا�خطة ال بد أن يتخ�� من طبقات الناس وأهل املروءة  

يعرض �� مجالس امللوك ومقاصد أح�امهم من أمثال ذلك، و ، فإنھ معرض للنظر �� أصول العلم ملا  البالغة

ع��   القيام  من  امللوك  عشرة  إليھ  تدعو  ما  ال��سيل    اآلدابمع   �� إليھ  ينظر  ما  مع  بالفضائل،  ق 
ّ
والتخل

 .1"وتطبيق مقاصد ال�لم من البالغة وأسرارها 

ولم يكن الشعر وال ا�خطابة قادر�ن ع�� أداء الّدور العم�� الذي تؤّديھ الرسالة، ومن هذا التار�خ نافس  

 ال�اتب امل��ّسل الشاعر وا�خطيب.

ي العّباس كتابة الرسائل عناية خاّصة، ولهذا السبب ك�� الكّتاب  �� خلفاء ب�ي أمّية وخلفاء ب�لذلك أْو 

ونبغ كث�� م��م �� فن ال��ّسل وغدا التفّوق �� هذا الفن وسيلة ل�حصول ع�� والية أحد األقاليم وأصبح  

  ي�� بن خالد ال��م�ي  �ستحضر �� هذا ا�جال أسماء م��ا:و �اتب الرسائل مؤّهال للوصول إ�� منصب الوزارة.  

الزّ�ات ه)190(ت   ال�اتبه)233(ت، وابنھ جعفر، ومحمد بن عبد امللك  ،  ه)213(ت، وأحمد بن يوسف 

ده)912(ت  وابن العميد
ّ
وغ��هم ممن  ه)  637االث��(ت  ، و ضياء الدين بن ه) 995(ت، و الصاحب بن عبا

 أوصل��م هذه الصنعة إ�� ما �انوا يطمحون إليھ من نيل أع�� املناصب. 
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