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Heybət HEYBƏTOV 
 

İBN MƏNZURUN HƏYATI, ƏDƏBİ ŞƏXSİYYƏTİ  
VƏ MÜƏLLİFİ OLDUĞU ƏSƏRLƏRİ 
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комплятор  

 
İbn Mənzurun həyatı ilə əlaqədar məlumatları araşdırarkən onun yaşadığı 

dövrə ən yaxın mənbələri müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Bu mənbələr içərisində 
Xəlil bin Əybək əl-Safədi [15, 5]1, əl-Zəhəbi [19, 521]2 və daha sonra İbn 
Həcər əl-Əsqalaninin [11, 329]3 əsərləri İbn Mənzura ən yaxın qaynaqlardır. 
Sonrakı mənbələrdə isə adını çəkdiyimiz müəlliflərin əsərlərində olan məlu-
matlar, demək olar ki, təkrarlanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ilkin dövr 
qaynaqlarında onun adı, əslində, yeddinci babası olan İbn Mənzur kimi yox, 
Məhəmməd ibn Mukərrəm [36] kimi qeyd olunur.  

İbn Mənzurun tam adı Məhəmməd bin Mukərrəm Əli bin Əhməd əl-
Ənsari əl-İfriqi əl-Misri Cəmaləddin Əbulfəzldir. Ruveyfa bin Sabit əl-
Ənsarinin övladlarındandır [2, 262; 31, 39; 24, 49]. İbn Mənzur özünü 
Abdullah Məhəmməd bin Mukərrəm bin Əbi əl-Həsən bin Əhməd əl-Ənsari əl-
Xəzrəci kimi təqdim edir [3, 17]. Müəllifin öz sözlərinə istinad edərək onun 
məhz bu şəkildə təqdim olunmasını düzgün hesab edirik. İbn əl-İmad əl-
Hənbəlinin onu əl-Qazi əl-Münşi kimi təqdim etməsi də onun peşəsi ilə əlaqə-
dardır. Çünki əl-Münşi divan əl-inşaya, yəni əmir divanında divana, bugünkü 
terminlə desək, ümumi şöbəyə rəhbərlik edən şəxsin tituludur. Beləliklə, İbn 
Mənzurun adı, nisbəsi və ləqəbləri ilə bağlı qaynaqlardan əldə etdiyimiz 
məlumatları ümumiləşdirərək aşağıdakıları vurğulamaq istərdik: 

Ləqəbi: Abdullah, Cəmaləddin 
Künyəsi: Əbulfəzl 
Şührəsi: İbn Mənzur, yeddinci babasının adıdır. Müasir dövrdə hamı onu 

məhz bu adla tanıyır.  
Nəsəbi: Əl-Ruveyfədir. Nəsəbini İbn Mənzur özü izah edrək babası 

Nəcibuddinin bu barədə öz xətti ilə yazısının şahidi olduğunu bildirib qeyd edir 
ki, Ruveyfə ibn Sabit əl-Ənsari onların ulu babasıdır [4, 230].  

Əl-Ənsari: Peyğəmbərin Mədinədəki tərəfdaşlarının nisbəsi – adıdır.  
Əl-İfriqi: vətəni Afrikaya (burada Tunis, yaxud Liviyaya) mənsubluğunu 

göstərir.  
                                                            
1 Səlahəddin əl-Safədi 696/1296-764/1362-ci ildə Qüdsün 134 km şimalında yerləşən Safəd 
şəhərində doğulub. Dil, ədəbiyyat, hədis və s. elmlərə aid çoxsaylı əsərləri ilə yadda qalan əl-
Safədi dövrünün ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri idi.  
2 Şəmsəddin Əbu Abdullah Məhəmməd bin Əhməd bin Osman Qaymaz əl-Rukmani əl-
Diməşqi 673/1274-748/1348. “Əsrin mühəddisi”, “İmam hafizi”, “Hafizlərin xatəmi”, “İslam 
tarixçisi”, “Dəhrin (zəmanənin) yeganəsi” ləqəblərinə layiq görülmüş nadir istedad 
sahiblərindən olub.  
3 Şəhabəddin Əhməd bin Əli bin Həcər əl-Əsqalani 773/1371-852/1448. Hədis elmində 
“Əmirəlmöminin” ləqəbinə layiq görülüb. Elmin müxtəlif sahələrinə aid 150-yə yaxın əsərin 
müəllifidir.  
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Əl-Misri: böyüyüb boya-başa çatdığı Misirə mənsubluğunu göstərir.  
Əl-Xəzrəci: Xəzrəc qəbiləsinə mənsubluğunu göstərir.  
Diqqətimizi cəlb edən məqamlardan biri budur ki, İbn Mənzurun öz 

təqdimatında əl-İfriqi nisbəsi olmasa da, digər mənbələrdə bu ada rast gəlirik 
[16, 153]. İbn Mənzurun 630/1232-711/1311 doğum tarixi, həmçinin vəfatı ilə 
bağlı qaynaqlar arasında ziddiyyət yoxdur [13, 142].  

Suyuti İbn Mənzur haqda yazır ki, 630-cu ilin məhərrəm ayında doğulan, 
Lisan əl-ərəb sahibi ibn əl-Muqayyir və başqalarından dərs almış, kompilya-
torluq – kitab tərtibçiliyi və mühəddislik edərək “əl-Əğani”, “əl-İqd əl-Fərid”, 
“əl-Zəxirə”, “Mufrədat ibn əl-Beytar” kimi uzun-uzadı yazılmış çoxsaylı ədəbi 
kitabları ixtisar etmişdir. Onun ixtisar etdiyi kitabların sayının 500 cild olduğu 
qeyd olunur. Ömür boyu divanda xidmət edərək Tripoli bölgəsinə valilik 
etmişdir. Sədr və başçı, ədəbiyyatda fəzilət sahibi, inşası (redaktəsi, həmçinin 
katiblik bacarığı) gözəl idi. Əl-Subki və əl-Zəhəbi ondan rəvayət edərək deyir 
ki, yüksək məziyyətlərə, ali keyfiyyətlərə malik olmaq, sahib çıxmaq işində 
yeganə idi. Ərəb nəhvini, ədəbiyyatı, tarix və katiblik sənətini dərindən bilirdi. 
“Dəməşq tarixi” əsərini təqribən dörddəbiri səviyyəsində ixtisar etmişdir. O, 
rəfzi (inkarı) olmayan şiədir [17, 248].  

İbn Mənzurun harada doğulması ilə əlaqədar mənbələrdə məlumat qıtlğı 
müşahidə olunur. Mənbələrdə gah Afrikalı, gah da Misirli nisbəsi ilə xatırlansa 
da, Zirikli və Abdulla Dərvişi istisna etməklə, qaynaqların böyük əksəriyyəti 
onun konkret harada doğulması ilə əlaqədar heç nə yazmır. Zirikli qeyd edir ki, 
Misirdə doğulub, onun Tripolidə də doğulduğu iddia olunur. Misirə qayıdaraq 
burada vəfat etmişdir [21, 108]. Abdulla Dərviş (1908-1982) İbn Mənzurun 
hicrətin 680/1281-ci (miladi) ilində Tunisdə doğulduğunu yazır [29, 99]. Onun 
haradan belə bir qənaətə gəldiyi sual doğurur. Çünki mənbələrin heç birində 
belə bir məlumat yoxdur və bu tarix İbn Mənzurun doğum tarixi ilə bağlı 
alimlər arasındakı ümumi fikrə tamamilə ziddir. Bundan əlavə, İbn Mənzur 
özünün “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli və əl-nəhar” əsərində atasının 645/1247-ci 
ildə vəfat etdiyini yazır [6, 2]. A.Dərvişin sözündən belə çıxır ki, oğul atanın 
ölümündən 35 il sonra doğulub. Elə buna görə də İbn Mənzurun hicrətin 680-ci 
ilində doğulması fikrinin yanlış olduğunu düşünürük. Beləliklə, hicri tarixi ilə 
81, miladi tarixi ilə isə 79 il ömür sürən İbn Mənzurun doğulduğu yerlə bağlı 
üç müxtəlif məkan adı məlumdur. 1) Misir; 2) Tripoli; 3) Tunis [32].  

Hicri tarixi ilə 630-cu ilin məhərrəm ayının 22-si bazar ertəsi [26, 37] 
dünyaya göz açan İbn Mənzurun uşaqlıq illəri ilə bağlı, həmçinin bu illəri necə 
keçirməsi ilə əlaqədar mənbələrdə heç bir məlumat yoxdur. Bu barədə yalnız 
müəllifin “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli və əl-nəhar” əsərinin əvvəlində qeyd 
olunan fikirlərdən belə bir nəticə əldə edirik ki, o, elmi bir mühitdə böyüyüb 
boya-başa çatmış, atası da dövrünün böyük alimlərindən olmuşdur. Əsərin 
əvvəlində müəllif yazır: 

 
وآنت في ايام الوالد رحمه اهللا ارى تردد الفضالء اليه وتهافت االدباء عليه ورايت الشيخ شرف 
 الدين احمد بن يوسف بن احمد التيفاشي العيسي في جملتهم وأنا في سن الطفولة ال ادري ما يقولونه وال

اشارآهم فيما يلقونه غير أني آنت اسمعه يذآر للوالد آتابا صنفه وافنى فيه عمره واستغرق دهره وانه 
توفي الوالد رحمه اهللا في سنة  . ..."فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس الولى االلباب"سماه 

 . . خمس واربعين وستمئة
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Atamın, Allah ona rəhmət etsin, sağ olduğu günlərdə fəzilət sahiblərinin 
ona baş çəkdiyini, ədiblərin onun yanına axışdığını görürdüm. Bu alimlər ara-
sında əl-Şeyx Şərəfuddin Əhməd bin Yusif bin Əhməd əl-Tifaşi [30, 326]4 əl-
Eysini də görmüşəm. Mən kiçik yaşlarında idim. Nə dediklərini bilmir, söhbət-
lərində iştirak etmirdim. Lakin onun atama yazdığı bir kitab haqda danışdığını 
eşidirdim. O, bu kitaba ömrünü sərf etmiş, kitab onun bütün zamanını almışdır. 
O, kitabı “Fəsl əl-Xitab fi mədarik əl-həvas əl-xəms liulil-əlbab” 
adlandırmışdı... Atam, Allah ona rəhmət etsin, 645-ci ildə vəfat etdi... [6, 2].  

Elmi və mədəni mühitdə, alimlər məclisində formalaşan İbn Mənzur çox 
keçmədən özü də bu dahi şəxsiyyətlər sırasına qoşulur. Dövrünün görkəmli 
ədibi, şairi, dilçi-leksikoqrafı, eyni zamanda böyük qazilərindən olan İbn 
Mənzur uzun müddət Misir divanına rəhbərlik etmiş, Tripoli bölgəsinin qazisi 
olmuş, daha sonra Misirə dönərək burada vəfat etmişdir [22, 242]. Bütün 
bunlarala yanaşı, Qurani-Kərimi kiçik yaşlarından etibarən əzbərləyən İbn əl-
Mukərrəm ərəb dili ilə bağlı elmləri, fiqhi dərindən öyrənərək böyükhəcmli 
kitabların ixtisar edilməsi işində bir elm ümmanına çevrilmiş, özündən sonra 
çoxsaylı nəzm və nəsr əsərləri qoyub getmişdir [31, 39].  

Orta əsrlərin bir çox dahi şəxsiyyətlərinin tərcümeyi-halı ilə tanış olarkən 
görürük ki, onlar öz həyatlarının böyük bir hissəsini səfərlərdə keçirərək hər 
şəhərdə elmin bu və ya digər sahələrində məşhurlaşmış şəxslərlə görüşərək 
onlardan faydalanmış, öz elmi potensiallarını məhz bu yolla – səfərlərdə 
inkişaf etdirmişlər. Bu mənada İbn Mənzur da istisna deil. Onun da həyat 
tarixçəsi ilə tanış olarkən Şimali Afrika şəhərləri və müsəlmanların məbədi 
olan Məkkəarası şəhərlərə səfər etdiyinin şahidi oluruq. Hesab edirik ki, İbn 
Mənzurun alim kimi formalaşmasının əsasında onun elmi mühitdə doğulub 
boya-başa çatması, düzgün tərbiyə edilməsi və istiqamətləndirilməsi ilə yanaşı, 
adını çəkdiyimiz bu səfərlərin də rolu az olmamışdır. İmam Əlinin (ə) 
divanında qeyd olunan bu beytlərdə səfər etməyin faydaları öz əksini 
tapmışdır: 

 
 وسافر ففي االسفار خمس فوائد ب عن االوطان في طلب الُعلىتغر
 ماجد و صحبة و آداب وعلم معيشة و اآتساب همِّ تفرُّج

 
Ali məziyyətlərə yetişmək, şöhrət axtarıb tapmaq üçün vətəni tərk edərək 

səfərə çıx, çünki səfər etməyin beş faydası vardır: 1. Qayğı və narahatlığı 
aradan qaldırır. 2. İnsana həyatını təmin edəcək müəyyən vəsait qazandırır. 3. 
Elmini artırır. 4. Ona ədəb-ərkan qaydaları – etik normativləri öyrədir. 5. 
İnsan səfərdə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik şəxslərlə rastlaşır.  

Daha sonra səfər zamanı çətinliklərin, zillət və möhnətin də olduğuna 
işarə edən imam qeybət edib həsəd aparan şəxslər arasında, rəzilliklə dolu bir 
mühitdə qalmaqdansa səfərə çıxıb ölməyin cəsur insan üçün daha faydalı 
olduğunu bildirir [23, 37].  

Onun müəllimləri arasında Murtəza ibn əl-Hatəm [20, 299], İbn əl-
Muqəyyər [25, 119], Yusif bin əl-Məxili [25, 116] və İbn əl-Tufeylin [25, 43-
44] adları çəkilir. Sözsüz ki, bu siyahıya İbn Mənzurun atası və dövrünün digər 

                                                            
4 Əhməd əl-Tifaşi 580/1184-651/1253-cü illərdə yaşamış görkəmli alim və ədibdir. Tifaş 
Tunisin cənub-qərbində Qafsa şəhərinin kəndlərindən biri idi. Hal-hazırda Əlcəzair ərazisidir.  
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alimləri də daxildir. Əl-Subki, əl-Zəhəbi, ibn Səid əl-Məğribi, İlmuddin əl-
Bərazili, Xəlil bin əl-Safədi, oğlu Qütbuddin və bu kimi görkəmli elm 
xadimləri onun yetişdirdiyi tələbələrdəndir.  

İbn Mənzurun bir müddət Məkkədə yaşadığı məlumdur. Onu “Saim əl-
dəhr” – “Zəmanənin orucu” adlandıran əl-Safədi ədəbiyyata aid kitablar 
içərisində onun ixtisar etmədiyi bir kitab tanımadığını, oğlu Qütbuddinin ona 
atasından öz xətti ilə yazdığı 500 cild kitab qaldığını dediyini qeyd edir [28, 
275].  

İbn Mənzurun əsərlərinə, onun elmi irsinə gəldikdə isə, qeyd etmək 
lazımdır ki, mənbələrdə pərakəndə şəkildə olan əsərlərin adlarını bir yerə 
toplayaraq hər biri haqqında ümumi məlumat vermək məqsədini daşıyırıq. 
Təbii ki, onun ən məşhur əsəri tədqiqatın predmeti olan “Lisan əl-ərəb” 
əsəridir. Bu əsər haqqında bir az sonra ətraflı şəkildə danışacağıq.  

Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, onun əsərlərini şərti olaraq üç yerə 
bölmək olar. Bura 1) çap olunmuş əsərləri, 2) əlyazma şəklində olan əsərləri, 3) 
itib-batmış, yaxud yalnız adları mənbələrdə mövcud olan əsərləri daxildir.  

Çap olunmuş əsərlərinin sayı altıdır: 
1. “Lisan əl-ərəb” əsəri.  
2. “Muxtar əl-əğani fi əl-əxbar va əl-təhani”. Kitab əl-İsfəhaninin “əl-Əğani” 

əsərindən seçmələrə həsr olunub. İbn Mənzur onu əlifba sırasına əsasən tərtib 
etmiş, artıq məlumatları çıxararaq ixtisar etmişdir. İlk dəfə kitabın yalnız bir 
cildi 1927-ci ildə Misirdə nəşr olunub [9]. Daha sonra 1965-1966-cı illərdə 
Taha Hüseynin rəhbərliyi altında 8 cilddə nəşr olunub.  

3. “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli va əl-nəhar”. 1298/1880-ci ildə Astanada çap 
olunub. Ədəbiyyata həsr olunmuş kitabdır. Bu kitab əslində əl-Tifaşinin “Fasl 
əl-xitab fi mədarik əl-həvas əl-xams liuli əl-əlbab” kitabının İbn Mənzur 
tərəfindən ixtisar edilən və “Surur əl-nəfs bimədarik əl-həvas əl-xams” 
adlandırılan kitabının çap olunan yeganə hissəsidir. Əl-Tifaşınin (vəfatı 
615/1218) əsəri 40 cilddən ibarət idi. İbn Mənzur onun 36 cildini böyük 
çətinliklə əldə edərək onu 10 cilddə – hissədə ixtisar etdiyini yazır. Lakin 
əsərin yalnız kiçik bir hissəsi tapılaraq nəşr olunmuşdur [6, 3].  

4. “Əxbar Əbi Nuvas”: İki hissədən ibarət bir kitabdır. Birinci hissəsi 1924-cü 
ildə Misirdə, tam şəkildə isə 1952-ci ildə İraqda nəşr olunmuşdur. Bu kitabın 
hər iki hissəsi yuxarıda adı çəkilən “Muxtar əl-əğani” əsərinin üçüncü 
cildindən əxz olunmuşdur. Bəlkə də Əbu Nuvası sevənlərdən biri Əbu Nuvasla 
bağlı olan bu hissənin əlahiddə bir kitab kimi nəşr olunmasını istədiyi üçün onu 
“Muxtar əl-əğani”dən ayırmışdır. 1969 və 2000-ci illərdə Livanda yenidən 
nəşr olunmuşdur [39].  

5. “Muxtəsar tarix Diməşq libn Əsakir”: İbn Əsakirin kitabı orijinal versiyada 48 
cilddən ibarətdir. İbn Mənzur Dəməşq tarixinə həsr olunmuş bu əsəri 29 cilddə 
ixtisar edir. Müəllif əsəri 690/1291-695/1295-ci illər ərzində yazmışdır. İki 
cildlik mündəricat əlavə edildikdən sonra 1984-cü ildə Dəməşqdə 31 cilddə 
nəşr olunmuşdur [8].  

6. “Təhzib əl-xəvas min durrat əl-ğəvvas”: Əsər barəsində İbn Mənzur özü 
məlumat verir. O yazır ki, Şeyx Əbu Məhəmməd əl-Qasim bin əl-Hariri, Allah 
ona rəhmət etsin, “Durrat əl-ğəvvas fi auham əl-xəvas” kitabını bəzi ədiblərin 
buraxdığı səhvlərə həsr edərək həmin sözlərin düzgün işlənmə qaydalarını 
burada qeyd etmişdir. Lakin o, kitabın tərtibatını düzgün şəkildə həyata 
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keçirmədiyi üçün mütaliə edən üçün kitab faydasız bir vasitəyə çevrilmişdir. 
Anlaşılmaz sözləri asan tapa bilmək üçün mən onu əlifba sırasına uyğun 
şəkildə tərtib edib “Təhzib əl-xəvas min durrat əl-ğəvvas” adlandırdım. Müəllif 
əsəri 703/1303-cü ildə bitirmişdir [7, 63].  

İbn Mənzurun əlyazma şəklində müxtəlif kitabxanalarda mövcud olan 
əsərləri: 

1. “Muxtəsar mufrədat ibn əl-Beytar”5 593/1197-646/1248. Əsəri 645/1256-cı 
ildə bitirmişdir. Əl-Teymuriyyə kitabxanasında müəllifin öz xətti ilə bir nüsxə 
vardır [42].  

2. “Lətaif əl-zəxirə fi məhasin əl-cəzirə”. Əsərin orijinalı İbn Bəssama aiddir. 
Astanada Vəli əl-Dinin kitabxanasında var.  

3. “Muxtar əl-tabəqat əl-kəbir”. Əsərin orijinalı İbn Sədə məxsusdur. Yalnız 
sonuncu hissəsi müəllifin öz xətti ilə mövcuddur. Görkəmli şəxsiyyətlərin, 
xüsusilə də Məhəmməd Peyğəmbərin tərcümeyi-halı ilə əlaqədar baza 
kitablardan sayılır. Əsəri 705/1305-ci ildə bitirmişdir. Demək olar ki, bu əsər 
onun son ixtisar etdiyi kitablardandır. Qahirədə Dar əl-kutubda bir nüsxəsi 
vardır.  

4. “Muxtəsar zeyl əl-Səmani alə tarix Bəğdad lil-Xətib əl-Bəğdadi” Xətib 
Bağdadinin “Bağdad tarixi” əsərinə əl-Səmaninin yazdığı əlavənin ixtisarıdır. 
Əlyazma London və Kembricdə mövcuddur [37].  

5. “Muxtasar əxbar əl-muzakərə va nəşvar əl-muhazərə”: çox güman ki, əl-
Tənnuxinin müəllifi olduğu “Nəşvar əl-muhazərə va əxbar əl-muzakərə” [41] 
əsərinin ixtisarıdır. Zirikli yazır ki, Ambroziana kitabxanasında (Milan) 
əlyazma A. 119 şifrəsi altında mövcuddur.  

6. “Muxtəsar kitab əl-heyvan”: Cahizin “Kitab əl-heyvan”əsərinin ixtisarıdır. 
Eskorial kitabxanasında (İspaniya) müəllifin öz xətti ilə olan nüsxəsi var. O, 
əsəri 698/1298-ci ildə tamamlamışdır.  

İbn Mənzurun itib-batmış əsərləri həddən artıq çoxdur. Oğlu Qütbuddinin 
“Atamdan 500 cild öz xətti ilə qələmə aldığı əsər qalmışdır” dediyini nəzərə 
alsaq, bu əsərlərin sayının yüzlərlə, bəlkə də bir neçə yüz olduğunu iddia edə 
bilərik. Bu əsərlərin çox kiçik bir hissəsinin, demək olar ki, bir neçəsinin adını, 
onun tərcümeyi-halını yazan mənbələrdə qeydə alındığı üçün, müəyyən edə 
bildik. Bu əsərlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. “Muxtəsar zəhr əl-adab”: Kitabın orijinalı əl-Husri Əbi Səid əl-Qeyrəvaniyə 
(vəfatı 413/1022) məxsusdur. Ədəbi məsələlərə həsr olunmuşdur.  

2. “Muxtəsar yətimət əl-dəhr”: Səalibinin (vəfatı 430/1038) “Yətimət əl-dəhr” 
əsərinin ixtisarıdır.  

3. “Muxtəsar əl-İqd əl-fərid”: İbn Əbd Rəbbihin (vəfatı 327/939) “əl-İqd əl-
fərid” adlı məşhur əsərinin ixtisarına həsr olunmuşdur.  

4. “Muxtəsar tarix Bəğdad”: Xətib əl-Bağdadinin “Tarixi-Bəğdad” əsərinin 
ixtisarıdır.  

5. “Zəxirət əl-katib”: Çox güman ki, müəllif bu əsərdə uzun müddət divanda 
çalışarkən topladığı təcrübəyə əsaslanaraq katiblik sənəti ilə əlaqədar 
məsələləri işıqlandırmış, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən tarixi şəxslərdən 
söhbət açmışdır.  
                                                            
5 Ziyauddin Əbu Məhəmməd Abdulla bin Əhməd əl-Maləqi İspaniyada – Malaqada doğulub, 
Dəməşqdə vəfat etmişdir. Bitkilərin tərkibini gözəl bilib dərmanlar düzəltdiyi üçün “əl-Nəbati” 
ləqəbi almışdır. Dövrünün böyük təbibi – farmasevti olmuşdur  
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6. “Təzkirət əl-ləbib va nuzhət əl-ədib”: Bu kitab haqqında məlumata yalnız və 
yalnız Əhməd əl-Qəlqəşəndinin “Subh əl-ə‘şa” əsərində rast gəlmək 
mümkündür. İbn Mənzurun tərcümeyi-halını yazan başqa mənbələrdə bu adla 
qarşılaşmadıq. Şeyx Qəlqəşəndi bu əsərini katibik sənətinin incəliklərinə həsr 
etmişdir. Burada əmir divanında katiblik edən şəxsin keyfiyyətlərindən tutmuş 
hökmdarlar arasında bağlanan müqavilələrin tərtibat formalarınadək hər şey 
haqqında, bir sözlə, divan əl-inşa – əmir divanında hazırlanan sənədlərin 
hazırlanma üsullarından söhbət açılır. Şeyx İbn Mənzurun “Təzkirət əl-ləbib va 
nuzhət əl-ədib” əsərinə istinadən hökmdarlar arasında bağlanmış الهدنة – 
müvəqqəti sülh razılaşması ilə əlaqədar beş nümunəni olduğu kimi təqdim edir. 
Qəlqəşəndiyə görə, İbn Mənzur bu nümunələrin birinci nüsxəsini öz xətti ilə 
Safəd (İsrail) şəhərində qələmə almışdır [10, 70].  

7. “Nəvadir əl-muhadarat”: Əsərin məzmunu ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur 
[13, 142].  

8. “Muxtəsar safvat əl-safva” [35]: Bu əsər İbn əl-Cauzinin (510/1116-597/1200) 
eyniadlı əsərinin ixtisarından ibarətdir. İbn əl-Cauzinin “Safvat əl-safva” əsəri 
də öz növbəsində, “İsfəhan tarixi” əsərinin müəllifi, görkəmli tarixçi Əbu 
Nueym (336/948-430/1038) əl-İsfəhaninin, Hilyət əl-auliya əsərinin ixtisarıdır. 
Əsər görkəmli şəxslərin həyat tarixçəsinə, onlara istinad edilən hədislərin nəql 
edilməsinə və ibrətamiz hadisələrə həsr olunmuşdur.  

Lisan əl-ərəb sahibi [18, 534] İbn Mənzurun yazdığı, yaxud kompilyator 
kimi ixtisar etdiyi kitablarla tanış olduqda onun bir alim kimi sərhədsiz elmi 
potensiala, erudisiyaya və tükənməz enerjiyə malik olduğunu müşahidə edirik. 
Onun İbn əl-Beytarın “Mufrədat” əsərini də ixtisar etməsi alimin təkcə Quran 
elmlərinə deyil, eyni zamanda digər elm sahələrinə də böyük maraq göstər-
diyini, bu mənada hərtərəfli alim olduğunu bir daha sübut edir.  

Dövrünün görkəmli ədiblərindən olan İbn Mənzur eyni zamanda şeirində 
yüksək bəlağət nümunələrini təcəssüm etdirən istedadlı şairlərdən biri idi. 
Mənbələrin böyük əksəriyyətində onun müəllifi olduğu şeirlərə rast gəlmək 
mümkündür. Lakin bu qaynaqlar içərisində əl-Safədinin əsərləri İbn Mənzurun 
yaradıcılığına aid olan daha artıq şeir nümunələrini qoruyub saxlayaraq onların 
bizə gəlib çatmasını təmin edən mənbələrdir. İbn Mənzura [33] aid şeir nümu-
nələrindən bir neçəsinə nəzər salmağı zəruri hesab edirik: 

 
 وقبلت عيدانه الخضر فاك [122 ,3]باهللا ان جزت بوادي االراك 
 اك فاتني واهللا مالي سو ابعث الى عبدك من بعضها

 
Sən Allah! (səni Allaha and verirəm), Ərak vadisindən keçsən, onun uca 

və yaşıl (xurma) ağacları ağzından öpsə, ondan (xurmadan, yaxud diş fırçası 
kimi istifadə olunan bu ağacdan) bir az bu quluna da göndər. Bu fürsəti mən 
qaçırmışam, axı səndən başqa heç kəsim yoxdur, yaxud diş fırçalamağa fırçam 
yoxdur [12, 121].  

Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Ərak vadisi dedikdə, çox 
güman ki, burada Məkkə yaxınlığında Huzeyl qəbiləsinə məxsus dağda 
yerləşən vadi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, Ərak fars əyalətlərindən birinin, 
həmçinin Sudanın şimalında Nilin şərq sahillərində yerləşən bir kəndin adıdır 
[40]. “Əl-Eydan” “eydanə” sözünün cəm formasıdır, hündür xurma ağacı 
mənasını ifadə edir. “Əl-İd” sözünün dağda bitən ağac mənası da vardır. Bu 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 84

ağacın yarpağı və çiçəyi olmasa da, onun qabığı yaranın sağalması prosesini 
sürətləndirdiyinə görə tibbi məqsədlər üçün istifadə olunur [5, 464].  

Xurma ağacı ərəblər üçün sadə bir ağac deyil. Əslində, xurma ağacı 
ərəblərin, həmçinin şairin vətən həsrətinin simvolu kimi xarakterizə olunur. 
Bunun bariz nümunəsi olaraq Əbdürrəhman əl-Daxilin Əndəlusda Şam tor-
paqlarının həsrətini çəkərkən xurma ağacına xitabən “Ya nəxlu ənti ğaribətun 
misli” – “Ey xurma ağacı, sən də mənim kimi qərib – vətəndən uzaqsan!” 
misrası ilə başlayan məşhur şeirini xatırlamaq yerinə düşərdi. Burada xurma 
ağacından pay istəmək vətəndən bir xəbər almaq mənasında da izah edilə bilər.  

İbn Mənzurun dahiliyini onun şeirində də sezmək olur. Çünki onun bir 
beytdə işlətdiyi ifadənin bir çox sətiraltı mənaları əhatə etdiyinin şahidi oluruq. 
Burada “yaşıl ağaclar” sözünün Qurani-Kərimdəki  الذي جعل لكم من الشجر االخضر
 Sizin üçün “yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi” [1, 335] ayəsi ilə də müəyyən – نارا
bağlılığı müşahidə olunur. Burada yaşıl ağac dedikdə Ərəbistanda bitən mərx 
və əfar ağacları nəzərdə tutulur. Bu ağacların özəlliyi ondan ibarətdir ki, yaş 
olmasına baxmayaraq, onlar ərəblər üçün çaxmaqdaşı funksiyasını icra edib. 
Diş fırçası boyda hər bir ağacdan kəsib mərxi əfara sürtdükdə qığılcım yaranır 
və bu üsulla atəş əldə etmək mümkün olur. Zəməxşəri ayənin təfsirində deyir 
ki, mərx erkək, əfar isə dişi ağacdır, onların bir-birinə sürtülməsi zamanı 
yaranan alov isə siqt əl-zənd, yəni ağacın qığılcımıdır [38]. Daha sonra bu ad 
gözəl şeir nümunələrinə – qəsidələrə də şamil edilir, bəzi divanları məhz belə 
adlandırmağa başlayırlar. Ayədə Allahın qüdrət və gücünə, Qadir Sifətinə işarə 
olunur, yaşıl – sulu bir ağacdan suyun tamamilə əksi olan alov yaratması öz 
əksini tapır.  

Bəzi mənbələrdə ikinci beytdəki “quluna” sözünün yerinə “məmluka” 
  .ifadəsi işlənmişdir [27, 272] (Misir hökmdarlarına məxsus ad – الى المملوك)

Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, bəlkə də, İbn Mənzur bu 
beytində ona məhz həmin mərx və əfar [34] ağaclarından, yaxud diş fırçası 
kimi istifadə olunan ağacdan gətirilməsini rica edir.  

Zəmanəsinin nadir incilərindən olan İbn Mənzur özündən sonra qoyub 
getdiyi elmi irsi ilə, əslində, bu və ya digər zamana yox, bəşəriyyətin var oldu-
ğu bütün dövrlərə aid bir alim olduğunu sübuta yetirmişdir. Ömrünü elmə və 
biliyə həsr edən alimin sonda gözləri tutulur. Onilliklər boyunca yorulmadan 
elm yolunda külüng vuran bədənin dincəlməsi, gözlərin yumulub qələmin 
quruması üçün vaxt yetişmişdi. Ensiklopedik bilik sahibi olan görkəmli alim 
hicri tarixi ilə ömrünün 82-ci baharında şaban ayında, başqa bir versiyaya görə 
isə, məhərrəm ayının 27-də Misirdə vəfat edir [14, 29].  

 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT: 

 
1. Qurani-Kərim Məalı, ərəb dilindən tərcümə edənlər Z.M.Bünyadov, 

V.M.Məmmədəliyev, Bakı: Qismət, 2006, 478 səh.  
 

حيدر  – ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية .2
 . )725الرقم ( ص، 505، تصوير احياء التراث العربي، في اربعة اسفار، السفرالرابع، 1349أباد 

ولى، ابن منظور، لسان العرب، علق عليه علي سيري، دار احياء التراث العربي، الطبعة اال .3
 ص 566، المجلد االول 1988 -بيروت
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ابن منظور، لسان العرب، علق عليه علي سيري، دار احياء التراث العربي، الطبعة االولى،  .4
  . ص، مادة جرب437، المجلد الثاني 1988 -بيروت
-ابن منظور، لسان العرب، علق عليه علي سيري، دار احياء التراث العربي، الطبعة االولى .5
 .  ص، مادة عود513لد التاسع، ، المج1988

 
ابن منظور، آتاب نثار االزهار في الليل والنهار، طبع في مطبعة الجوائب، الطبعة االولى،  .6

  ص،188، 1298 –قنسطنطنية 
 –، القاهرة 1ابن منظور، تهذيب الخواص من درة الغواص، احمد طه و هبة رضوان، ط  .7
  ص، 344، 2011

-تحقيق مجموعة من المحققين، دار الفكر البن عساآر،ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق  .8
  ص312، في واحد وثالثين جزءأ، الجزء االول 1984

  ص177، 1927-ابن منظور، مختار االغاني في االخبار والتهاني، المطبعة السلفية بمصر .9
ابو العباس احمد القلقشندي، صبح االعشى، في اربعة عشر جزءا، المطبعة االميرية  .10
  ص،432، الجزء الرابع عشر 1919 – بالقاهرة

احمد بن محمد االدنة وي، طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، مكتبة  .11
  ]425[ ص، 595، 1997-العلوم والحكم، الطبعة االولى، المدينة المنورة

 
احمد ابن مصطفى الشهير بطاش آبرى زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دار  .12
 .  ص405، المجلد االول 1985 –مية، الطبعة االولى، بيروت الكتب العل
في  اسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين، .13

  ص، 574، المجلد الثاني 1955-المجلدين، دار احياء التراث العربي لبنان، المعارف، استانبول
هاجر محمد السعيد بن بسيوني الذهبي، ذيول العبر في خبر من غبر، حققه ابو  .14

 210، 1985 –زغلول، في اربعة اجزاء، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، الطبعة االولى، بيروت 
 . ص

السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد  .15
 781، الجزء العاشر، 1964-الطناخي، دار احياء الكتب العربية، الناشر فيصل عيسى البابي الحلبي

 . ص
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، علق عليها الدآتور شوقي ضيف، دار  .16

  ص،370في ثالثة اجزاء، الجزء الثالث  الهالل، دون تاريخ،
جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد ابو  .17

 )457-الرقم( ص، 607،الطبعة الثانية، الجزء االول 1979-الفضل ابراهيم، دار الفكر
جالل الدين السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد ابو  .18

 .  ص616، في الجزئين، الجزء االول 1968 -الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، الطبعة االولى
- العلمية، الطبعة االولى، بيروتجالل الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، دار الكتب .19

 )1144(  ص،607، 1983
جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي االتابكي، النجوم الزاهرة في ملوك  .20

  ص، 384، الجزء السادس، 1963-مصر والقاهرة، في ستة عشر مجلدا، وزارة الثقافة ، مصر
-بعة الخامسة عشرة، بيروت خير الدين الزرآلي، االعالم، دار العلم للماليين، الط .21
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Heybat HEYBATOV 

 
LIFE, LITERARY PERSONALITY AND WORKS  

OF IBN MANZUR 
SUMMARY 

 
The article deals with the life and works of ibn Manzoor, one of the most 

prominent representatives of the scientific heritage of the Arabic world in the 
Middle Ages. The article covers and lists all the works of Ibn Manzoor 
mentioned in various sources, trying to give as much detailed information 
about each of them. In order to ensure the accuracy of data, the author brings to 
the study the closest sources to Ibn Manzur in terms of time. 

 
Эйбат ЭЙБАТОВ 

 
ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ИБН МАНЗУРА 
РЕЗЮМЕ 

 
Статья посвящена жизни и деятельности Ибн Манзура -- одного из 

самых выдающихся представителей научного наследия арабского мира в 
средние века. В ходе исследования перечисляются научные труды Ибн 
Манзура, упомянутые в средневековых арабских источниках и дается их 
краткая характеристика. Для того, чтобы обеспечить точность данных, 
автор привлекает к исследованию самые близкие источники к Ибн 
Манзур с точки зрения времени.  
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