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ABSTRACT 

Abu Mahfuz al-Karim M’asumi (May God pour mercy on him), was famous for his Literary scrutiny and 

scientific investigation, research and comments, with an amazing sight in Arabic. He has been an 

outstanding  memorizer  of  Arabic  texts, like; Quran, Hadith of Prophet Muhammad (MPBUH) and others 

.  

Ma’sumi played a vital role in developing Arabic language and literature in India though it could not 

proclaimed in due course of time. In fact, Arabic language has a long history of evolution in India owing to 

the business relation with Arab nationals before Islam and after outbreak of Islam religious aspect was 

added to enhance the spread of Arabic language in India. With the flourish of these relations, large 

numbers of Indians have adopted Arabic language, culture and literature in their daily practices with due 

amalgamation of their traditional ones. Now, there are lots of people who have attained expertise in and 

stood as resource person of Arabic language and literature in Indian sub-continent. Abu Mahfuz is among 

them whose contributions to Arabic cannot be underestimated at all. Here in this research article I tried to 

bring forward some of the literary works of Ma’sumi.  

Abu Mahfuz Al-Karim Ma’sumi, the vigorous writer, poet, columnist, journalist and litterateur was born in 

Bihar (India), in 1931. He was a genius, got both conventional Islamic and modern knowledge from India 

and abroad. He also got mastery over Arabic, English, Urdu and others. He taught in numbers of Schools 

and colleges and became a man of high profile with his teachings and writings He firstly, was appointed as 

the additional lecturer in Aliah Madrassa (Aliah University) and from this institution itself he got retiredin 

1991. 

He wrote lot of articles in Arabic, English, Urdu and others in different journals and magazines which 

attracted scholars from native and abroad. He has one and only published book Buhuth Wa Tanbihat, 

compilation and assemble of his Arabic articles. The book made him more popular to the prominent 

scholars of this age. This book was published in 2001, in two volumes from Beirut with the help of Ajmal 

Ayyub al-Islahi. The book is divided into three sections. Every section contains more than 10 articles each. 

These articles have their individual title, features, themes, objectives and styles. 
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 بحثي حول مصاهمت معصومي في ألادب العشبي

م معلىمي ضحمت هللا علُه  ؿصة حتى ؤن بالخسكُم والخحلُم في ؤبحازه وحعلُلاجه مع بلط عجُب بالعطبُت، وحاؿِت  -اؿتهط ؤبى محـَى الىٍط

طه للحسًث عً العلم والعلماء،  هُـا ؿهسه كبل وؿاجه بإػبىعين، وهى على ؿطاؾ اإلاىث ؿيان ًحسزه وهى مؼخلم على ُهطه، وجىـطج ؤػاٍض

  وولما ػإله عً حالخه الصحُت هلل الحسًث بلى ؿاون العطبُت والترار، ؿخيثاٌ اإلاعلىماث وهى ال ًياز ًذطج اليلماث مً كعىبت الخىـؽ.

 ولم جىً إلاعلىمي ؿهطة شائعت في ألاوػاي العلمُت؛ إلاا حبل علُه مً الخىاهع وألاهـت، والبعس عً الـهطة وحب الِهىض، بال ؤن مً ٌعطؿىن 

ر، وؤما  عترؿىن بـوله، ؿلس واهذ له الُس الٌىلى في الحسًث وعلىم الخـؼير، والخاٍض ؿوله مً اإلاحللين ألاعالم ًلسضون علمه، َو

ت. ؤعجب العلماء حطكه على ؿـي  العطبُت ت، وجمطغ في اللؼاث ألاضزًت والـاضػُت وؤلاهجليًز ها ًواهُه هصا مع ؤػلىب حمُل، وبطاعت ؿعٍط

 اػخذطج ؿىائس علمُت ال ٌؼتهان بإمثالها.    البحث والخىلُب، والىِط والخمحُم وؿُما ظبط كلمه 

م معلىمي ابً مىالها محمس ىدؼب بلى حسه الـُر محمس معلىم ؿُلاٌ له: هصا هى العالمت ؤبى محـَى الىٍط وهى  معلىمي ؤمير حؼً، ٍو

اه. والجسًط بالصهط هىا ؤن الىخاب والعلماء ًىخبىن اػمه اإلاعلىمي بؼير ؤن ًىخبىا معلىمي. واللىاب ؤن  ًّ للب ؤحبه العالمت لحبه ب

 معلىمي هـؼه هخب معلىمي في ول اإلاىاكُع.

ت مهىا جىله1931ًىلُى مً عام  31ولس العالمت في  ال بل ؤدصث ، بهاض، الهىس. بيهاض ؿٍطف  ،م، في كٍط خه اإلاُالزًت ًٍى لم حؼخلط ؤػطجه في كٍط

ن جدىلل حؼب ُطوؾ العمل بلي ما بين اإلاسن واإلاىاًم، حتى ؤللى هبير ألاػطة علا الترحاٌ في مسًىت وىلىخا عاكمت والًت ػطب البىؼاٌ، ووا

جخلمص  مسًىت زوا بؼبب اهخسابه للعمل هىان في بعى اإلاساضغ التي ؤكامها الحىم ؤلاهجليزي ببان الاػخعماض.ًخـم له ؤحُاها الؼـط بلى 

عت، واإلاىٌم على اإلاىهج اللسًم اإلاعطوؾ ب  مىهج )السضغ  -معلىمي على والسه مىالها محمس ؤمير حؼً، وؤدص مىه علىم اللؼت والـَط

يُت اإلاىدـطة في ًٌى البالز وعطهها باػم )الجامعاث ؤلاػالمُت( ؤو )زاض العلىم(، زم الخحم باإلاساضغ الىِامي( الجاضي جٌبُله في اإلاساضغ السً

م، 1943ؤزي الامخحان الطػمي جحذ لجىت امخحاهاث اإلاساضغ ببىؼالت الىاكعت في وىلىخا، ؿـاظ بىجاح باهط في الامخحان اإلاىعلس ػىت  الحيىمُت.

ولى ببىؼالت. وععس شلً وبىلُحت والسه ججل في مطحلت السضاػاث العلُا، وهح  ؿيها بسضحت الامخُاظ، هما ووان زالث الىاجحين في السضحت ألا 

ُـت مسضغ مؼاعس بعس شلً في وحُىما عمط عمطه وؿطغ مً السضاػاث  م.1946هح  ؤًوا في امخحان )الخذلم( عام  عين معلىمي لُى

ُـت )محاهط( حتى عام 1950جم جطكُخه عام اإلاسضػت العالُت، واػخمط بالؼلم الخعلُمي بلى ؤن  م، حُث عين على مطجبت ؤػخاش 1968م، بلى ُو

(Professorزم ؤحُل منها في عام ،)1م، بلى الخلاعس.1991 

جحلُله وحعلُلاجه على هىازض ؤعي علي الهجطي في وسخت الجمعُت بمسًىت وىلىخا حُث اػخٌاع كطاءة ما لم  -ولعل مً ؤهم ؤعماله ضحمه هللا

عً هصه اليسخت ؿإؿاض  -علُه ضحمت هللا  –ٌؼخٌع الـُر حمس الجاػط كطاءجه لخلف ؤكاب اليسخت بعس ما وسخها معلىمي، وكس حسزخه 

 بلى ؤجها عىسه في مىخبخه، ولىىه ال ٌعلم مياجها.

ولِؽ الىخاب العطبُت إلاعلىمي.  الصي ًحخىي على ؤهم اإلالاالث اإلايـىضة‘ بحىر وجيبيهاث’بال  مىهىعُت ومىخاحت لم ًىً إلاعلىمي هخاب

والىخاب ًبع مً زاض مذترع معلىمي هـؼه ولىً الىخاب مسون بإهثر ملاالث معلىمي وـطث و او ًبعذ باعخىاء اإلاجالث والصحف وػيرها. 

ً ضخمين في عام    م، زوهه السهخىض. ؤحمل ؤًىب ؤلاكالحي.2001الؼطب، ؤلاػالمي ببيروث في ػـٍط

                                                           
 G Issueالجزيشة :املجلت الثقافيت: "َوَسَحَل آخُش الِكباِس أبو محفوظ الكشيم معصومي "/بقلم الذلتوس. إبشاهيم بً محمذ البطشان،  2009/06/25 - 1

289 .289للهجشة   العذد / 1430,سجب   2/الخميض   



 
                 North Asian International Research Journal of Multidisciplinary ISSN: 2454 - 2326 Vol. 8, Issue 6, June 2022 

 
 

North Asian International research Journal consortiums www.nairjc.com 
 19 

 على هخاحه العلمي لخعٌي ؤوض  اللىض عً ملساض علمه، وجمىىه في ؤمىض العطبُت، وهى على الىحى الخالي:وال بس لىِطة ؿاحلت 

 معلىمي اإلاـهىضة في مازاث مخبازلت: ً مؼاهمتهىا ػاحسض بصهط ع

ً ألعي عبس الطحمً الؼلمي. .1  مؼإلت كـاث الصاهٍط

 الحؼُجي البلجطامي، زم العبُسي.اللٌى اإلاؼمىع في الـطق بين اليىع والىطػىع للؼُس مطجض ى  .2

 ؤضحىظجان للؼُس مطجض ى البلجطامي العبُسي. .3

 ؤبى حعـط اإلالازي. هخف مً حُاجه، وآزاضه وجالمُصه، ومً بليهم. .4

 كسامه ابً حعـط الياجب بحث في وؼبه/ وبػالم ػلـه. .5

 وؼبه وؿعطه. -هعب ظهير  .6

 ؿطؾ السًً البىكيري.. في كلُسجه اإلاُمُت. .7

 راظي... حُاجه ومأزطه.كسض السًً الـي .8

 العالمت مطجض ى الحؼُجي البلجطامي العبُسي.. حُاجه وآزاضه. .9

 هخف مً جطحمخه وآزاضه مع جحلُم ؿلل مً هخابه مىخحل )الجىاهط( -ؿاهاق الهىسي  .10

 ومياهخه في اللؼت العطبُت. -الـاعط الهىسي  -دؼطو  .11

 ملخٌـاث مً ؿعط ػالب. .12

م  -الـعط الهىسي  -مع دؼطو  .13  معطبت، ومىظوهت مً ؿعطه الـاضس ي.جـاٍض

 ؤػاوي الـعب الىـميري. .14

 هِطة في ؤهمُت اللؼت العطبُت في الهىس. .15

 بًاللت على اظزهاض الحسًث واإلاحسزين في بًالت )بيهاض( الهىسًت .16

 كلت ألاضظ في ألازب العطعي. .17

 كطابت ؤم مؼٌح مً ؤعي بىط اللسًم ضض ي هللا عىه. .18

 ن الطاوي والىاعي( للطامهطظي.هِطاث في هخاب )اإلاحسر الـاكل بي .19

 على ًطض ػير ؤعالم الىبالء للصهبي. .20

ع اإلاُمجي الطاحيىحي )كلُسة ضائُت في  .21  ( بِخا.158شهطي العالمت عبس العٍع

 ًطض الآللي وػمٌها الؼالي. .22
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 حٌى زًىان حمُس بً زىض الهاللي. .23

 كلُسة العطوغ. .24

 هِطة في كلُسة العطوغ وؤدىاتها. .25

م العلا. .26  جـاٍض

 الجطاب )حٌى زًىان ابً السمُىت بخحلُم ألاػخاش/ؤحمس ضاجب الىـاخ(.هـاهت  .27

اث على زًىاهه بخحلُم السهخىض/حؼين هلاض(. .28  ضوائع هازضة مً ؿعط الـاعط حمُل بثِىت)ملحُى

 زًىان بـط ابً ؤعي داظم ألاػسي)جحلُم السهخىض ععة حؼً(. .29

 زًىان ابً ملبل ) جحلُم السهخىض/ععة حؼً(. .30

ي )ي/ مجمع اللؼت العطبُت / زمـم(.هخاب ألاؿباه و  .31  2الىِائطفي الىحى للؼًُى

ت ؤًوا، ومنها: البيرووي، ودُام، وػعسي، والاهخلاز على  للؼُس كباح ‘ بعم جُمىضٍت’ووضاء هاالء وان إلاعلىمي ؤعماٌ باضظة في اللؼت ؤلاهجليًز

للازضة مً الجمعُت ؤلاًطاهُت بمسًىت وىلىخا بؼطب البىؼاٌ. ولم ( اIndo Iranikaالسًً عبس الطحمً، وولها مٌبىع في مجلت بهسوبًطاهُيا )

 ًخذلف معلىمي عً مؼاهمخه في اللؼت ألاضزًت، هما له ؿيها ؤعماٌ هثيرة حسا، وـطتها مجلت ؿللُت للمسضػت العالُت بيىلىخا، ومجلت معاضؾ

علىم بػالمُت بعلُىطاه، ومجلت علىم اللطآن بعلُىطاه، ومجلت بإعِم هطاه، وبطهان بسلهي، ومجلت السضاػاث ؤلاػالمُت بةػالم آباز، ومجلت 

 ؿللُت باألضزًت ضوح ؤزب بيىلىخا وػيرها مً اإلاجالث والجطائس ألاضزًت.

ت وؿط  ً الـعٍط وحها وان معلىمي ًجاوضول ما ؤحي بلُه مً اإلاازاث مىخـُا باإلؿاضة بلى دلى اإلاعاحم عنها، بل ُل ًـدف عنها في اللىن السواٍو

س ػلىهه في الـعط واػماء الـعطاء وألاوؼاب وألاماهً ؿمتى ًطجى حت إول العمط. ؿاشا اٍض ى عثر عليها حمُعا، ؤهه إلاىهج كعب اكم الِهط ٍو

إمل الىكٌى اليها لُىلوها اًوا لعله  ت ٌعلم بىحىزها في اإلاىخباث ٍو ُهىضه! هصا، وؤن عسم حلٌى اإلاحلم على ملازض مٌبىعت ومذًٌى

:)لم احس( بال بعس ؤن ٌؼخـطغ وػعه. ولعل شلً هى الصي حعل ًجس ؿيها بؼُخ لٌع كلبه، ؿةهه ال ًطض ى هما ًلٌى ه، ؤن شلً مما ًادط عمله ٍو

 .ألاػخاش معلىمي مترززا في ادطاج الىخاب بعس ول ما بصله مً حهس حهُس بالؽ

 :وههىا ًبسو لي ؤن ؤؿير بلي ؤؿُاء مهمت حللتها مً هصا البحث

ُـخه بليها للس اػخمط  .1 معلىمي على الطحلت والؼـط مع ؤبُه زم ؤدُه الىبير، لؼلاه العلمي، والهخلاٌ ؤبُه بلى ؤماهً ؿتي لىكعت ُو

س شلً  ٍا وبلى هىا. وشلً وله ؤجاه علىما وؿىىها عسًسة. في عىؼها، ال ٌؼخٌُع ؤحس ؤن ًحلل على هصا العلىم بؼير ؤن ًطحل هثيرا ٍو

في ألاضن ؿاهِطوا هُف وان عاكبت اإلاىصبين" ؿهىا ًٌلم آلاًت على جحلُل العلم واإلاعطؿت على ألاؿُاء  آًاث اللطآن، مثل "كل ػيروا

 التي جىحس في الؼـط.

                                                           
،جحت العىوان :املحقق الكبير أبو محفوظ  الكشيم معصومي في خذمت هللا ،الكاجب  51م ،ج/2009للهجشة ، أول يوليو 1430/سجب املشجب ، 7-1الشائذ : العذد  2

زلوس غير م  
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ين ؤوعلى مً ًطعي ألاوالز، ؿةشا وان ألابىان مخإزبين ومخعلمين ومؼلمين حلُلين، ؿال ٌـاءان ًيىن  .2 بن جإزًب ألاوالز واحب على ألابٍى

ًؤوالزهم بؼير ؤزب  ـين ؤكلين، ومخعلمين ، ومخإزبين ومتهصبً بػالمُين.  -وال بؼير العلم. في كسض،ووان معلىمي آجاه هللا ؤبٍى ؿٍط

طا بالعازة، ألن  وهاالء اللـاث ؤجتهما مً حس معلىمي، وهصلً ؿاهذ بلى ؤوالزهم. ؿـي مثل شلً ألاػطة ال ًيىن الىلس ؿلُا وؿٍط

ا مؼلما مخعلما. ؿمعلىمي حلل العلىم وألازاب مً ؤبُه وؤمه وؤدُه الىبير. وكطؤ الىخب الجى الجُس ًجبر الىلس ؤن ًيـإ مخإزب

خه.  ؤلاػالمُت ؤلابخسائُت في اإلاىخباث زم على العلماء في كٍط

للس هح  معلىمي في ؤهثر الامخحاهاث ألاوازًمُت بىجاح باهط وفي بعوها كام ؤٌو زضحت في الىالًت جماما وحلل على حائعاث مً  .3

حطن معلىمي على جحلُل العلىم هثيرا ؿىثيرا. حتى بشا ؤزي امخحان   مت الىاغ والحيىمت ؤًوا. وهصا الىجاح اإلاخبازض عا

البيالىضٍىغ واإلااحؼتر مً حامعت علُىطاه ؿىح  ؿيها ؤًوا مع ؤهه وان معلما في مسضػت العالُت بيىلىخا. وفي ولخا الامخحان هح  

 هىان.بىجاح باهط وكام ؤٌو الىاجحين 

ابخسؤ معلىمي زضاػخه مً مهسه بلى ههله مً بهاض ؿٍطف بلى وىلىخا وزاوا وعلُىطاه. وكطؤ الىخب في الـىىن اإلاذخلـت علي ؤبُه وؤدُه  .4

ت  وعلماء كطوٍه وعلماء مسضػت العالُت بيىلىخا ومسضػت الحمازًت بساوا وحامعت علُىطاه وػيرهم هثير ممً اػخـاز معلىمي لدؼٍط

وان معلىمي هثير اللطاءة واإلاٌالعت ولم ًحسز هـؼه في مىخبت اإلاساضغ التي زضغ هىان. هصلً اػخـاز معلىمي مً  ػلاه للعلىم.

واإلاجالث والجطائس والصحف وػيرها،   مً الىخب اإلاهمت  بيىلىخا التى جحخىي على شدائط ضخمت‘ مىخبت اإلاسضػت العالُت’مىخباث مثل: 

ت’ودعائً  ىُت الحيىمُت’ا، وبيىلىخ‘ الجمعُت آلاػٍُى مىخبت ’، و‘مىخبت زاض اإلالىـين’، و‘مىخبت آظاز بجامعت علُىطه’، و‘اإلاىخبت الًى

 بباهىُـىض بباجىه وػيرها هثير.‘ مىخبت دسابذف’بلىىائ، و‘ هسوة العلماء

ُـتي اإلاصوىضة آهـا بلي زامً .5 ؿبراًط ػىت دمؼين  وكع هىا اعترن بين كٌى معلىمي والحلُلت، ؿلٌى معلىمي: "هصا وبلُذ علي ُو

ر ؤلاػالم والحواضة ؤلاػالمُت مىص جاػع ؿبراًط ػىت )Lecturerوحؼعمإة وؤلف مُالزًت. واهخذبذ محاهطا) ( مُالزًت. 1950( في جاٍض

( في الحسًث والخـؼير، مىص الحازي Professorم، زم اهخذبىوي ؤػخاشا )1968واػخمط بلائي علي هصا اإلاىلب بلي عاؿط ؤهخىبط، ػىت 

مُالزًت واػخمط عملي علي شلً بلي ؤن ؤحُل العاحع بلي اإلاعاؾ في الحازي والثالزين مً ؿهط ًىلُى ػىت  1968ـط مً ؤهخىبط ػىت ع

م معلىمي ؤهه ؤكبح ؤػخاشا في عام 1991بحسي وحؼعين وحؼعمإة وؤلف) م، 1968( مُالزًت." ؿاإلؿياٌ في كٌى ؤعي محـَى الىٍط

م، التي وهعذ هٌاق 2009كبل عام  ال ًمىً اإلاىاؿلت علُه في هىءاللىائح للجىت اإلاىح الجامعُتبعس جطوٍجه مً وهعه اإلاحاهط، 

ً اليلُت، و اليلُاث ًسضغ ؿيها اإلالطضاث الجامعُت، واللىائح جبين في ؤي ُطؾ مً الِطوؾ ًلبح  جىُِم و جطكُت هُئاث اإلاحاهٍط

ـىا في وىلىخا، البىؼاٌ الؼطبُت في هخابت  2000زٌؼمبر  25وبُان معلىمي بعُىه في محاهطاليلُت ؤػخاشا.  ، عىس ؿاضع هاضي هَط

ع اإلاعلمين في  ػيرجه الصاجُت بللمه، ميـىض في ملسمت هخابه "بحىر وجيبيهاث" مىاكى للىائح اإلاخعللت للجىت اإلاىح الجامعُت، وبخعٍع

/بعالم)بغ(، التي وـطث 1/2009-3الخعمُم ضكم.بؾ ، بمىحب 2009كىاهين لجىت اإلاىح الجامعُت في ػبخمبر  اليلُاث و الجامعاث. و

سة الطػمُت للهىس، الجعء الثالث لجىت اإلاىح  لىائح ، بمىحب الىِام ألاػاس ي للجىت اإلاىح الجامعُت، بعىىان "4كٌاع   في الجٍط

ـين ألاوازًمي في الجامعاث واليلُاث لخعُين الحس ألازوى مً اإلااهالث على الجامعُت ؤلابلاء على  وجسابير اإلاسضػين واإلاُى

الجامعُت والسضاػاث العلُا" ؤعلىذ لجىت اإلاىح الجامعُت  اليلُاث للىِام "ألاػاجصة في 6.5.0. في ضؤػُت ضكم 2009العالي الخعلُم معاًير

ً لىحت حامعُت ؤهه ًمىً إلاحاهطي اليلُت للسضاػاث العلُاء ًطجـع هُئتهم بلي ؤػخاش في ولُخه بعُنها، بطكمهم عـطة في اإلاإة. ولم جى

م. لم ًىً 1991هىسًت حؼمح جطؿُع هُئت محاهطي اليلُاث ؤػخاشا في ظمً الصي ًسعي معلىمي هُئخه ؤػخاشا ؿُه حتى جلاعسه في 
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م ببُان ؤعي محـَى كبل 
َ
ؼه في ولُت، ؿىُف ًىاؿ إلاحاهط اليلُت الهىسًت، جطعاها لجىت اإلاىح الجامعُت ؤن ًلير ؤػخاشا في حالت جسَض

 3علىز.

صا ًمىً ؤن اإلاٌالبت مً معلىمي ملازكت ؤػخاش لم جىً في هىء لجىت اإلاىح الجامعُت واإلاعاًير التي جحذ مىحبها اإلااػؼاث جلع الهىس ل

للس ازعى معلىمي ؤهه ؤػخاش كبل مىح لجىت اإلاىح الجامعُت الهىسًت، الًلسق. وبن ازعي بعس جىُِم لجىت اإلاىح الجامعُت،  بإهملها. 

مىً الىِط في بُاهه. ولىً اإلاٌالبت ليىهه ؤػخاشا في عام م، 2009ػبخمبر لصلً الباحث  م، ال ًص  بإًت حهت وكىضة.1968ًمىً جلسًله، ٍو

م. شلً ؤهىا 2009الصي ًجطي بحثه جحذ ضعاًت لجىت اإلاىح الجامعُت الهىسًت ال ًلسق السعىي، وال ًمىً للمطء اإلاىٌلي زعم البُان حتى عام 

ما الصي وان ًللسه بيلمت  لى الحل الىاض  للخىاكى، حُث معلىمي بالوبٍ ؤؿول ؿطحا: إلااشا كاٌ ؤهه وان ؤػخاشا؟ال وؼخٌُع الخىكل ب

واز اػخذسم هصا اإلالٌل  عامت بؼير كُس باألػخاش  وكُل ؤهه لم ٌؼخذسم هصا اإلالٌل  وؿلا إلالٌلحاث لجىت اإلاىح الجامعُت.  ؟‘ ألاػخاش’

 عُت.جحذ ملٌلحاث لجىت اإلاىح الجام

ؿـي اإلالالت بللم ؤعي جحبان ‘. معلىم’هما في كٌى معلىمي ؤهه ؤحبه لحبه بجسه مؼمى بـ‘ معلىمي’بن في آدط اػم معلىمي ولمت  .6

‘ بحىر وجيبيهاث’صحُح ؤم ال؟ ولىً في هخاباث وجىكُعاث معلىمي في هخابه ‘ اإلاعلىمي’ضوح اللسغ، بؿاضة بلي مالح، وػيرهم، 

سٌ علُه ‘. معلىمي’بؼير ألالف والالم. ؿاللىاب في هصه اإلاؼإلت ما هخب معلىمي بؼير ألالف والالم  ‘معلىمي’هلف اػمه باػم  ٍو

 ضػائل معلىمي مىلـت في هخابه، وهصا ؤًوا مصوىض في كؼم حُاة اإلاالف بللمه.

ؾ ألالؼىت وألالىان والبلسان، ًععم معلىمي ؤن الـعط ما زام جطار ؤلاوؼاهُت وضػالت اليىن، ًدـاضن ؿيها الىىع البـطي على ادخال  .7

حـاضهه في هىء الـمؽ وهىض اللمط ومىحاث اليؼُم وهمعاث اإلاٌط. وبمىاػبت الاحخـاٌ اإلاىىي بصهطاه جلسم بلي ؿعىب البلسان 

العطبُت ملخٌـاث مً ؿعطه ألاضزوي مترحمت ومىِىمت بلؼتهم الـلحي. وفي ضؤي معلىمي بن الترحمت هما حعطؾ، جصهب بىثير مً 

ل هلل ش ئ مً مىظون الـعط مً لؼت بلي لؼت بالتزام اللىاعس العطوهُت.م  حاػً ألاكل وضوعت الجماٌ الـجي وداكت بشا حٍى

الـاعط اإلاـلم ألاكُل، على حـابً ‘ ػالب’ومً مـهىم معلىمي؛ ؤهما بشا جلسي ؤحس وائىا مً وان لىلل ًائـت مً بسائع وضوائع   .8

كلُلت واهٌىائها جاضة في ًُاث ألاػالُب وػوىن الخعابير، وجاضة ؤدطي في همً اللمحاث ألاهُلت  معاهُه الؼامُت وجعاحمها في الـاَ

والاؿاضاث السكُلت، ؿال ػطو ؤن شلً ًازًه بلي مذاًطة زوجها دطي اللخاز. ووان اللىاعت في معلىمي ول الحين، واهه مع هعف 

ىـؼه الٌامحت. وكس وان معلىمي ٌعس لها داكت هصه الترحماث، زم حُلخه وكلت بواعخه، لم جخجاوظ في ؤكلها ؤن جيىن عاللت ل

جطهها وؿإجها جترهح بها وجخصوق في الـُئت بعس الـُئت. ووان ًًِ ػىؾ ًسضهها الخعب ؿخعىز بلي ػـىاتها في هسوء وكمذ، ولىً بعجابها 

ت دمٌى اػتهاهت. لت معلىمي في الترحمت ؿهي ال حعسو ؤن  بلىعها لم ًسعها ؤن جطض ي بترن هصه التراحم الخاؿهت ضهُىت ظاٍو ووان ًٍط

ًخدبع مؼعي الـاعط بش ئ مً الخحطض، الػُما بشا وان ألاكل مـعما باإلاعاوي؛ ومً هىا ما وػعه على ألاػلب ؤن ًىلل البِذ بلى البِخين. 

سة الـائسة في بزباث ما دوطه لبعى الـعطاء  هصا وضؤي في بزباث ألاكل مع الترحت ؿائسة إلاً ؿاء الىكىؾ على الـىض، هما ضؤي مٍع

واػخعطن ألاػخاش معلىمي ما وضز عً ؿاهاق في اإلالازض العطبُت ‘. ػالب’وعلى الخلىق لـاعط عطعي في اإلاعجي الصي جٌطق بلُه 

 4اللسًمت وما وكلذ بلُه الخحلُلاث الحسًثت التي كام بها اإلاؼدـطكىن والباحثىن الهىىز.

                                                           
م2009بحوث و جيبيهاث: للمعصومي  ، وششه الشيخ محمذ أجمل إصالحي عبر داس الغشب إلاشالمي،ببيروث، 3  

آشام شيلتشاس مصاهمت الهىذ في الىثر العشبي خالل القشن العششيً : مً جأليفاث الذلتوس أشفاق أحمذ ،ألاشتار املشاسك في قصم اللغت العشبيت بجامعت  4

م2003، 110067هشو ،الذلهي الجذيذ ،جامعت جواهشالل ن  
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ً. لِؽ شلً على مىهىع واحس مثل الىخب اإلاعِمت ولىىه مً وؿطة ‘ بحىر وجيبيهاث’هخاب معلىمي  .9 ممثل لىخب اللطن العـٍط

اإلاىهىعاث وجىىع اإلاؼائل ؿـيها العطن والىلس والبحث والخحلُم وؿيها جحلُالث هـؼُت وزضاػاث احخماعُت حؼاعس في جىمُت كالحُت 

وـطث في حطائس   لً في اللؼت وألازب والبُان والعلم واإلاعطؿتالىخاباث العطبُت الؼلُمت والصوق الخحلُلي والبحث العلمي وهص

 وصحف هىسًت وػير هىسًت. وبجها بعوها في الىثروععوها في الىِم.

ٌ  بحثي" صا البحثوبهما ادترث ه حخاج بلى  "العطعي ألازب في معلىمي مؼاهمت حى ألهه في آلاوان ألاديرة بطظ همىهىع هام لؤلبحار العلمُت. ٍو

حُاة وؤعماٌ زضاػت عمُلت وبحث زكُم. وفي الىاكع كس وـط عسًس مً الىخاب والباحثين في الهىس والخاضج اإلالاالث وألاوضاق البحثُت حٌى 

حاوالث اإلامىىت إلعساز عمل وامل وؿامل عً حُاة وؤعماٌ . ودالٌ الؼىىاث الللُلت اإلااهُت جم بصٌ ول اإلاهصه الشخلُت العُِمت

ن يهه ػىؾ ٌؼخـُس بهصا البحث الباحثمعلىمي. وبن مٌلىب اإلاحاولت بحطاء البحىر إلدطاج مؼاهمت معلىمي بلى ألازب العطعي. وؤعخلس ؤ

ً لللُام بإبحاثهم على بعى بـيل عام والباحثىن في اللؼت العطبُت وآزابها على وحه الخاق. وهصا العمل البحثي ؤًوا ٌ شجع الباحثين آلادٍط

ت حٌى حُاة معلىمي وؤعماله حلُلت   .بحىر وجيبيهاثحىاهب العمل ألادطي ألعي محـَى واؿطة في  وهاالء اإلاعلىماث اإلاصوىضة ؤعاله مىٌٍى

مىً ؤن جيىن ووزُلت، زابخت بالسالئل اإلاالئمت هما وضحذ مً بحثي هصا وهما جسٌ على شلً اإلاطاحع واإلالازض  التي شهطتها في الهىامف. ٍو

مىً لبا مىً للباحثين ؤن ًإجىا بمعلىماث ظائسة. ٍو حث وضاءها معلىماث وازث لم جىىـف مً بحثي لللت الىكذ ؤواإلاىاضز والسالئل الىزُلت، ٍو

ح ظائس اإلاعلىماث وجحلُل مخيازط ال  .ـىائسؤن ًىمل بحثه على مازة مسوضة بين حُاة معلىمي وؤعماله لخلٍط
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