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األطعمة واالشربة يف مؤلفات الثعاليب
أ.د .عطا سلمان جاسم
المقدمة

حنين سليم علوان
وبالط االمراء السامانيين  ,واستطاع الثعالبي

الثعالبي هو أبو منصور عبد الملك بن

محمد بن اسماعيل النيسابوري
نيسابور سنة  053هـ

()2

()1

 ,ولد في

في أسرة ميسورة

الحال أشتغل والده بخياطة جلود الثعالب
()0

وعمل الفراء منها

 ,وأشتغل أول حياته

معلماً للصبيان إال أنه سرعان ما سار في
ركاب األدباء فالتحق في بالط األمير شمس

المعالي قابوس بن أبي طاهر وشمكير امير

الجبل وخراسان  ,وأتصل باألمير خوارزمشاه

بثقافته وما كان يتمتع به من ذكاء ان يحظى
برعاية من قبل امراء الدولة المشرق
االسالمي  ,وهيأ له المكتبات وذخائر
وجعلها امام الثعالبي يستهل منها ما يشاء

فاستطاع أن يضيف الى ما كتبه من مؤلفات

أغنت العربية وخلدته مدى األزمان ,

وللثعالبي مؤلفات كثيرة جداً تجاوزت الثمانين
()4

كتاباً

حفظت

وتوفي سنة  429هـ
اسمه

لألجيال

()5

مخلداً كتباً

الالحقة
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تناول البحث األطعمة واالشربة في مؤلفات

وبعد اطالع العرب المسلمين على الوان من

االجتماعية ألي مجتمع بشري ألنه يعرفنا

الطعام الى اقسام وانواع عدة فمنه رخيص او

الثعالبي الذي يعتبر جانب من الحياة

األطعمة فتعقدت وتنوعت ويمكن ان تقسم

بمدى االستقرار والتدهور من خالل تلك

زهيد وبسيط وهو طعام الفقراء وآخر معقد

بالتطور

التركيب يحتاج الى المطيبات لتطيبه ويدخل

حيث حوت مؤلفاته ذكر اطعمة االغنياء

أما النوع الثالث تطلق عليه أسم االطعمة

التي اتصفت بالتعقيد الى جانب ذكر اطعمة

الشعبية ألن شاع بين طبقات المجتمع كلها

بالبساطة والزهد وهنالك األطعمة الشعبية

االقتصادية والمعيشية(.)7

الظاهرة

االجتماعية

المرتبطة

االقتصادي واالستقرار السياسي.

عامة الناس او الفقراء المعروف عنها

المتداولة لديهم وكذلك الحلوى واالشربة

ضمن هذا القسم اطعمة الحكام واالغنياء .

الرغم

على

من

مستوياتهم

اختالف

من أبرز عناصر الطعام عند الخاصة من

المتعددة  ,ولقد وضع اداب وأصول المائدة

الناس اللحوم ولقد اختلفت انواعها وطريقة

واعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع

()9

صغا اًر ف ارريج او كبا اًر ويقدم اما مشوياً

التي توصلنا اليها.

الصدور واكباد الدجاج التي تطبخ عادة

واكرام الضيف.

افادت البحث الى جانب تسجيل اهم النتائج

طبخها وأطيب انواعه الدجاج سواء كان

والمصوص
()12

()13

الطري

()11

وتؤخذ

منه

لقد كان طعام العرب اول األمر قاص اًر

مشوياً

منها كالسمن والزبد والجبن  ,فضالً عن

وبالسمن وبلغت الواحدة منها وزن الجدي

بالدرجة األساس على األلبان وما يستخرج
()6

التمر والحبوب واللحوم وخبز الشعير

وكان

طعامهم المفضل الثريد  ,وأهتم العرب
بتناوله في مؤائدهم واعتبروها من األطعمة

()10

الذي يجلب من كسكر
والحمل

()14

ويوضع

()16

المحببة لديهم ولعظم صفة الثريد في أعين
هشم الخبز واتخذ منه ثريداً  ,حتى غلب

البيتي(.)18

عليه األسم المشتق له من ذلك(.)8

موصوف بالجودة

 ,أما لحم الدراج

()15

فيتخذ

الصدر فيقطع ويتبل بالزعتر والملح والكزبرة
البصل

قريش سموا عمرو بن عبد مناف بهاشم حين

 ,وأفضل أنواع الدجاج الكسكري

الى

جانبه

الباذنجان

وكرات

وكذلك لحم الحمل الذي رضع

شهرين ورعى شهرين  ,وأيضاً لحوم الحمام
واللحوم عادة تأخذ بأشكال طبخ مختلفة منها

اللحم المقدد المعالج بالتوابل

()17

والجواذب

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
يتخذ من سكر ورز ولحم
بالودك بالدهن

()23

()19

واللحوم المعالج

اما الخافيز وهو أن يرق

اللحم فيكبب قليالً ويطرح في خل او خردل
()21

او ثوم فيؤكل نياً
بالسفود(.)22

أو يتخذ مستوياً
()20

والزماورد يتخذ من اللحم والبيض
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مسلوقة وشرب ارطاالً من النبيذ

()09

 ,فكان

الناس في أيامه يصفون الوان االطعمة ,

ويذكرون اطايبها وغرائبها في مجالسهم
بشكل ملحوظ

()43

 ,وأهتم الخلفاء وأرباب

الدولة اهتماماً كبي اًر بالطعام واقتناء اطيبها

وهنالك

واحسنها  ,منها مائدة اسحاق بن ابراهيم

()25

العباسي (  217 – 197هـ – 714/

()24

اللحم المشوي المقطع يدعى ( الطباهجة)
 ,والسكباج لحم يطبخ بالخل والتوابل

المصعبي صاحب شرطة بغداد ايام المأمون

يقال له مخ االطعمة( ,)26أما المضيرة هي

700م) والمعتصم ( 228 – 217هـ 700/

وكان ابو هريرة (21

فيها الحلو والحامض والبارد والحار اكثر مما

طبخ اللحم باللبن بعد تقطيعه وتتبيله وكانت
الحلة مشهورة

()28

ق.هـ  59 -هـ )
بشيخ المضيرة

()27

()29

شغوفاً بها حتى لقب

ومن انواع اللحوم ايض ًا

السمك الذي يتخذ منه مقلي او مشوي(.)03

– 742م) كانت مائدة منها مائة من الطير

تحصى(.)41

ان اشتغال احد من االفراد في خدمة دور

الخالفة فهو بال شك سيكون أحسن طعام ًا

وتدخل المشهيات في تركيب الطعام او

من غيره الذين يمتهنون مهن أخرى فمن ذلك

من الدارصيني والفلفل

احدى دور الخالفة وفوجئ ذات يوم بالخليفة

والفواكه اليابسة كالجوز واللوز والزبيب

902م) وقد ركب في سفينته فأستأذنه في

والتين والفستق والسكر والعسل

تقديم الطعام له فوافق الخليفة على مشاركة

توضع الى جانب بعض االطعمة الباذنجان

فيها جري بارد وسكباج مطبوخاً بالخل

والخس

يقدم لنا الثعالبي وصف لبعض موائد

توضع على المائدة لتزيد من شهية تناوله
()01

منها األفاوية

والكمون
الطائفي

()02

()04

والزنجبيل

()05

والمشمش المجفف

والخولنجان

وجوز الهند

()06

()00

 ,كما

والشبت والهليون وأوراق السذاب العطرة
والجبن

والزيتون

والهندباء(.)07

والزبدة

()08

واشتهر الخليفة سليمان بن عبد الملك ( 96

ان مالح ًا يدعى جعف اًر كان يشتغل في خدمة

المقتدر باهلل ( 023-295هـ – 937 /

المالح طعامه فأخرج له المالح سلة خيزران
والرغيف مصنوعاً من الدقيق األبيض(.)42

الخاصة كالوزير المهلبي (  052هـ
()40

960/م)

ووالئم سيف الدولة الحمداني
()44

ويورد ما قاله االمير

– 99هـ 818 / 815 /م) بحبه للطعام

( 056هـ 968 /م)

يأكل يوماً ثالثين دجاجة مشوية ومائة بيضة

البويهي عضد الدولة ( 082 – 068هـ

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
970-987/م) عند وصف أحد أنواع
االطعمة وهي البهطة

()45

بهطة تعجز عن وصفها

حيث قال فيها.

ومن مظاهر الترف عند االمراء السامانيين
اذا قدم األرز باللبن ان يتناول كل واحد من

عليها ملعقة من الذهب فجمعت يوماً مائدة

األمير الحميد نوح بن نصر ( ت 040هـ /

954م) فلما قدم األرز باللبن أعطوا معالق
الذهب على الرسم فأخذوا يستعملونها حتى

أصبحت احدى رسوم المائدة(.)48

أما أطعمة الفقراء التي تمتاز بالبساطة منها
المجوة

البعض

()47

والرغيف

الخضراء وخبز االبازير

المخلوط
الخبز

()49

بعضه

والباقالء

والطفشيل التي

تعتمد على الخضروات المتنوعة تمتزج مع
()53

بعضها

 ,أما الخبز من الوجبات اليومية

التي ال يستغنى عنها سواء اكان الفقير او

الغني  ,وأنواع متعددة من حيث المادة
المصنوع منها وجودة الدقيق  ,وكان يصنع
بأشكال مختلفة منها الخبز الحواري او
السميد

وهو

()51

االبيض

المصنوع

وخبز الشعير

من

()52

يأكلون خبز الحنطة ( الخشكار)

()55

يأكل االغنياء خبز السميد والحواري

()56

آللئ في ماء كافور

وهو

()54

.

بينما

طبقات المجتمع منها الباقالء ويتخذون من

()46

التمر

وكان الفقراء بما فيهم الصوفية والزهاد

هنالك االطعمة الشعبية التي كانت سائد بين

يا مدعي االوصاف بالزور

كأنها في الجام مجلوة
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الطحين

ومن انواع

الخبز الدرمك والجرداق و الكعك(.)50

ماءها ثريداً

()58

والهريسة

من السمن والدقيق

مع السكر
خفيفاً

()59

()57

والعصيدة تتخذ

واألرز مع اللبن او

والكباب وهو اللحم المشروح

وكان الكباب من األكالت المتوفرة

والرخيصة كما أنه من األكالت المحبوبة لذا
رأينا احدهم يقول فيه " ولدي وقرة عيني
()63

الكباب على النار"
واالكارع

كانت

من

والمتداولة بين الناس

()61

 ,أما الرؤوس

األطعمة

الرائجة

ويصفها الثعالبي

قائالً " الرأس شيء واحد وهو ذو الوان
عجيبة وطعوم مختلفة والرأس وطعمه مفرد

والعينان على شحمتهما اطيب من المخ

والفم والفم من الثريد.)62("....

أما الحلوى فتقدم عادة عند االنتهاء من
الطعام والوانها عديدة كالقطايف المعمولة
باللوز المدقوق ودهنه والعسل المصفى
المبخر بالند المشرب بالجالب وماء الورد
 ,والخبيص من اللوز والسكر والدقيق

()60

()64

والزالبية وتصنع من العسل او من المقند

المحلول

()65

واللوزينج من اللوز والسكر

وماء الورد()66وزيرباج

واللوز والخل(.)67

()68

يتخذ من السكر
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الفالوذج

()69

هي انواع منها التي تصنع في

البيست وهي األجود ومنها التي تصنع في

()70

يتخذ من الشعير
قصب السكر

()74
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والجالب وعصير

ومن األشربة ما كانت

السوق وهذه تكون ذات منظر حسن ومخبز

تشرب بعد الطعام ليشعروا بنوع من اللذة

سيء ولذلك قال فيها

واالرتياح ويصنع من السكر األبيض بعد

اعزر علي باخالق وسمت بها
عند البرية يا فالوذج السوق

()70

اشهر الحلويات اصابع زينب المشهور
ببغداد

()81

والجوارشن

()82

ومن طريق ما يرد

الثعالبي عن تحاكم الرشيد وزبيدة عند ابو

يوسف القاضي في الفالوذج واللوزيتج ايهما
أطيب فقال " أنا ال أحكم على غائب فأمر

باتخاذهما وتقديمهما اليه فجعل يأكل من هذا
مرة وذلك مرة حتى نظر الجانبين قال يا

أمير المؤمنين ما رأيت أجدل منهما ان أردت

أن اسجل الحدهما ادى اآلخر بحجة"(.)80
أما األشربة وأولها الماء

()84

وشراب الصغير والكبير
الذي يدعى (الشواريز)

واللبن وهو طعام

()85

()86

واللبن الرائب

والسكنجبين وهو

شراب مركب من حامض وحلو كالجل

والعسل

()88

المشمش

()87

وعصير الفواكه المستخرج من
()89

والعنب

االنسياقة في الحلق

وتبريده او يصنع من العسل او الشعير او

ماء الرمان

()75

وهنالك الصهباء من العنب

األبيض والقنديد من النبيذ الزبيب والبتع من

العسل والجعة من الشعير(.)76

أما آداب المائدة فأول رسم متبع هو وضع
الطعام على سفرة او خوان

()78

ويبادر

اآلكلون الى غسل أياديهم قبل الطعام

()77

ويكون غسل االيدي في وعاء معين وهو

الطست عادة

()79

ويفرش الطعام بذكر اسم

اهلل والحمد له قبل البدء باألكل

()93

والنهي
()91

عن غسل اليد قبل الضيوف عند الوالئم

ومن مقابح المائدة مسح اليد واللحية
واالكباب على المائدة واالستكثار من

البقل(.)92

ومن آداب األكل مع الملوك واألمراء السادة

وسويف السكر يتخذ

" فليكن اظافره مقلومة وطرف كمه نظيفاً

ويرد الثعالبي ان أول

الملح والخل فال تسافرن يده على خوان وال

من مدقوق الحنطة والشعير وسمي بذلك
()73

تذويبه بالماء وماء الورد وتطيبه بالمسك

من اتخذه السويف االسكندر المقدوني (006

ق.م –  020ق.م)(.)71

وأوردت مؤلفات الثعالبي معلومات عن
األشربة والتي تعتبر عماد الحياة اليومية

ومن أشربة الملوك النبيذ

()72

والفقاقيع شراب

ولقمة صغيرة وليأكل ما بين يديه وال يرسم

يد مين ارض الجيران وال يأخذ وجوه الرغفان
وال يفقأن اعين االلوان و ال يأكل البقل وال
يرسم وال يلتفت الى مخ البيض وال مخ العظم

وكلية الحمل وخاصرة الجدي وفقا السمكة
وقشر الدجاج وكبد الدراجة وال تتجشأن على

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
المائدة وال تبزقن في الطست وال تخلل بعد

غسل اليد"(.)90

والتأكيد ايضاً على نظافة القدور وغسلها
بالماء الحار وال تستعمل الحطب الرطب

خشية تدخين الطعام واستقضي جداً في
طفاحة القدور وصفها على االثافي والقاء

قشور االترج و عود الهند

()94

إلزالة الروائح

وتنظيفها جيداً.
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العامة في بادئ امرها  ,فقد تميز الطعام
بعدم التعقيد و اعتماده على األلبان والتمور

والحبوب  ,لكنها تعقدت وتنوعت بعد
تطلعهم على العالم الخارجي نتيجة الفتوحات

واالحتكاك بثقافات متنوعة.
-2

اهتم الخلفاء واالمراء بإعداد الوالئم

الفاخرة التي تنوع فيها االطعمة واالشربة
وأصبحوا يسنون عادات خاصة بهم تميزهم

ومن أصول الضيافة اكرام الضيف من

عن غيرهم.

بنفسه وال يكل من خدمته الى غيره وأن يوليه

والزهد التي يستطيع بها سد حاجته اليومية

الستجالب انسه ويتوحى بدايته ورفيقه او

المتداول بين فئات المجتمع.

عادات االشراف ان يفسح عليه ويخدمه ,

البشاشة كثيرة وأن يؤانسه بحديث بناسب

خدمة ويقتدي في الوصية بالداية والحرام

مطبة الضيف

()95

-0

امتازت اطعمة العامة بالبساطة

من الطعام وانتشار االطعمة الشعبية

-4

كان للموائد آداب تتعلق بما يجب

ويورد الثعالبي ان أول من

أن يتم قبل األكل ومن األمور المعتاد عليها

بهرام جور (409 – 421م) وتفسيره ( سيد

وعدم االكثار من الدهن والملح والبقل

سن للضيف صدر المجلس سماه ( مهان )
()96

المنزل ) لما له من مكانة واحترام

الضيف من زكاة الدار
الخاتمة
-1

()98

وعد

ودليل الجنة(.)97

قبل تناول الطعام غسل األيدي والتحميد قبله

ووضعت أصول وآداب يجب التحلي بها
قبل البدء في األكل  ,ومن آداب الطعام
الضيافة واكرام الضيف ويوليه البشاشة

كانت الدولة العربية االسالمية

تمتاز بالبساطة في جميع نواحي الحياة

وايناسه بالحديث ألن الضيف دليل الجنة

وزكاة الدار.

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
الهوامش:
()1

الباخرزي  ,علي بن الحسن بن علي ابي

الطيب ( ت 468هـ 1385 /م  ,/دمية

القصر  ,ط , 1دار الجبل ( بيروت 1990م

 ,ج / 2ص 966؛ القيرواني  ,ابو اسحاق
ابراهيم بن علي ( ت  450هـ  1361,م ,

زهر األداب  ,خبطة زي مبارك  ,ط , 4دار

الجبل بيروت (د.ن)  ,ج / 1ص 169؛

االنباري  ,أبي البركات كمال الدين عبد

الرحمن (ت  588هـ 1172 /م)  ,نزهة
األلباء في طبقات االدباء  ,فتح ابراهيم

السامرائي  ,ط , 0مكتبة المنار ( األردن
1975م)  ,ص 265؛ السمعاني  ,أبو سعد
عبد الكريم بن محمد ( ت  562هـ /

1166م )  ,االنساب  ,عبد اهلل عمر
البارودي  /ط , 11دار الجنان ( بيروت

1977م) ؛ ج / 1ص 535؛ ابن خلكان ,
ابو العباس شمس الدين احمد بن أبي بكر (

ت  671هـ 1272 /م)  ,وفيات االعيان ,
تم احسان عباس  ,دار الثقافة ( بيروت

1982م)  ,ج / 0ص 187؛ الذهبي
,شمس الدين محمد بن أحمد ( ت  847هـ

1048 /م )  ,سير اعالم النبالء  ,تخ
شعيب االرناؤوط وحسين األسد  ,ط, 9

مؤسسة الرسالة ( بيروت 1990م)  ,ج18
 /ص 408؛ العباسي  ,عبد الرحيم بن أحمد

( ت  960هـ  1556 /م)  ,معاهد

( ) 930

التنصيص  ,تح ابراهيم الدسوقي  ,دار
الطباعة ( مصر 1758م)  ,ج , 2ص 91

؛ زيدان  ,جرجي  ,تاريخ آداب اللغة العربية
 ,تح شوقي طيف  ,دار الهالل ( د.ت ) ,

ج / 2ص 023؛ مصطفى  ,شاعر ,

التاريخ العربي والمؤرخون ط , 1دار العلم

للماليين ( بيروت 1989م )  ,ج/ 2
ص.96

()2

ابن خلكان  ,وفيات االعيان  /ج , 0ص

 187؛ الصفدي  ,صالح الدين خليل بن
أيبك ( ت  864هـ 1062 /م  ,الوافي
بالوفيات  ,تح احمد االرناؤوط وتركي

مصطفى  ,دار احياء التراث ( بيروت

2333م)  ,ج / 19ص 103؛ ابن كثير ,

عماد الدين ابو الفداء اسماعيل ( ت 884

هـ 1082 /م)  ,البداية والنهاية  ,نح علي
شيري  ,ط , 1دار التراث العربي ( بيروت

1977م  ,ج , 2ص.)55
()0

الثعالبي  ,أبو منصور عبد الملك بن

محمد بن اسماعيل ( ت 429هـ 1308 /م)

 ,نشر النظم وحل العقد  ,دار الرائد العربي
( بيروت 1970م)  ,مقدمة المحقق ,

ص.16

()4

ينظر االنباري  ,نزهة االلياء  ,ص266

؛ ابن خلكان  ,وفيات االعيان  ,ج/ 0
ص , 171الذهبي  ,تاريخ االسالم  ,ج29
 /ص 292؛ الصفدي  ,الوافي بالوفيات ,

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................

( ) 934

ج / 19ص 102؛ الكالعي  ,أبي القاسم

1308م)  ,فقه اللغة وسر العربية  ,تح

محمد بن عبد الغفور ( من اعالم القرن

عمر حافظ سليم  ,ط , 1شركة القدس (

احكام صفة الكالم  ,تح محمد رضوان الداية

المنتخب في سنن العرب  ,تح احمد خان ,

؛ سركيس  /اليان  /معجم المطبوعات

الثعالبي  ,لباب اآلداب  ,تح قحطان رشيد

قم 1979م)  ,ج / 1ص  663 – 656؛

1977م)  ,ج , 1ص.129

السادس الهجري  ,الثاني عشر الميالدي ) ,

 ,دار الثقافة ( بيروت 1966م)  ,ص202

العربية  ,منشورات مكتبة اية اهلل المرعشي (
بروكلمان  ,كارل  ,تاريخ االدب العربي ,
تح عبد الحليم النجار  ,ط , 5دار المعارف

( مصر د.ت)  ,ج / 5ص 197-175؛

القاهرة  , )2313ص 254؛ الثعالبي ,
ط , 1مج الذخائر ( قم 2313م)  ,ص81؛

صالح  ,دار الشؤون الثقافية ( بغداد

()8

الجاحظ  ,ابو عثمان عمرو بن بحر (

ت 255هـ 767/م)  ,البخالء  ,تح عباس
عبد الستار  ,ط , 1دار الهالل ( بيروت

زيدان  ,جرجي  ,تاريخ آداب اللغة العربية ,

2334م)  ,ص 135؛ الثعالبي  ,لطائف

ج / 2ص.000 – 003

المعارف  ,تح ابراهيم االنباري وحسن عامل

()5

ابن خلكان  ,وفيات األعيان  ,ج/ 0

الصيرفي  ,دار احياء الكتب العلمية (

ص 173؛ ابو الفداء  ,عماد الدين اسماعيل

القاهرة  , )1963ص.13

1201/م)  ,المختصر في اخبار البشر ,

في بغداد منذ نشأتها حتى نهاية العصر

ص162؛ ابن كثير  ,البداية والنهاية ,

ص.255

التصيص  ,ج /2ص 90؛ ابن الخطيب ,

كريم الرجب  ,ط , 4الدار العربية

احمد بن حسن ( ت739هـ 1436/م) ,

للموسوعات ( بيروت 1999م)  ,ص 136؛

االقامة الجديدة ( بيروت 1987م) ,

احان  ,ط ( , 1مطبعة العمومية مصر

الثعالبي  ,ابو منصور عبد الملك بن

الخاص  ,تح مأمون بن محي الدين جنان ,

بن نور الدين بن محمد ( ت 802هـ
دار المعرفة ( بيروت د.ت)  ,ج/ 2

ج / 12ص 55؛ العباسي  ,معاهد

الوفيات  ,تح عادل نويهض  ,ط , 2دار

ص.208
()6

محمد بن اسماعيل ( ت  429هـ /

()7

االطرقجي  ,رمزية  ,الحياة االجتماعية

العباسي االول  ,ط ( بغداد , )1972
()9

الثعالبي  ,لطائف الظرفاء  ,تح عدنان

الثعالبي  ,االعجاز وااليجاز  ,تح اسكندر

1768م)  ,ص  03؛ الثعالبي  ,خاص

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................

( ) 935

ط , 1دار الكتب العلمية ( بيروت 1994م)

1435م) حياة الحيوان الكبرى  ,ط , 2دار

 ,ص.78

الكتب العلمية (بيروت 2330م)  ,ج/ 1

()13

المصوص طعام من لحم يطبخ وينقع

بالخل وخاصة لحم الطير  ,الزبيدي محب

الدين السيد محمد مرتضى ( ت  1235هـ /

1893م)  ,تاج العروس من جواهر
القاموس  ,تح علي شيري  ,دار الفكر (

بيروت 1994م)  ,ج / 9ص .062

()11

الثعالبي  ,يتيمة الدهر في محاسن اهل

العصر  ,تح مفيد محمد قميحة  ,ط , 1دار
الكتب العلمية ( بيروت 1970م)  ,ج/ 1

ص.250
()12

الثعالبي  ,التوفيق للتلفيق  ,تح هالل

ناجي وزهير زاهر  ,مطبعة المجمع العلمي
العراقي ( بغداد 1975م)  ,ص .127
()10

ص.466

()16

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 1

()18

الثعالبي  ,خاص الخاص  ,ص  78؛

()17

الثعالبي  ,لباب االداب  ,ج/ 1

ص.050

لطائف الظرفاء  ,ص.99
ص.01

()19

الثعالبي  ,ثمار القلوب  ,مج/ 1

ص 430؛ فقه اللغة  ,ص.285

()23

الثعالبي  ,فقه اللغة  ,ص.257

()21

الثعالبي  ,لباب اآلداب  ,ج/ 1

()22

السفود حديد يستوي عليها اللحم ,

ص.145

كسكر  :كورة واسعه قصبها واسع

الثعالبي ,يتيمة الدهر  ,ج / 4ص 213؛

القصبة التي بين الكوفة والبصرة  ,ياقوت

ابن سيده  ,ابو الحسن علي بن اسماعيل

الحموي  ,شهاب الدين ابي عبد اهلل (

النحوي ( ت  457هـ 1365 /م)

ت 626هـ 1227 /م)  ,معجم البلدان  ,دار

المخصص  ,تح لجنة احياء التراث ( بيروت

ج / 4ص.461

()20

احياء التراث العربي ( بيروت 1989م) ,

()14

د.ت)  ,ج / 1ص.103

البغدادي  ,محمد بن الحسن بن محمد

الثعالبي  ,ثمار القلوب في المضاف

بن أبي الكريم الكاتب ( الف كتابه سنة

البشائر ( دمشق  1994م )  ,مج/ 2

الربيعين ( الموصل 1904م)  ,ص 59؛

والمنسوب  ,تح ابراهيم صالح  ,ط , 1دار
ص.882
()15

الدراج ضرب من الطيور  ,الدميري ,

كمال الدين محمد بن موسى ( ت 737هـ /

 620هـ 1226 /م) الطبيخ  ,مطبعة ام
الثعالبي  ,فقه اللغة  /ص 255؛ لطائف

الظرفاء  ,ص.104

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
()24

الثعالبي  ,احاسن المحاسن مخطوطة

( ) 936

ت  811هـ 1011 /م) لسان العرب  ,نشر

تم تحفيفها ودراستها كأطروحة دكتوراه من

أدب الحوزة (قم  , )1974جج / 2ص.81

اآلداب جامعة االنبار 1979م  ,ص 237

()00

قبل ياسر احمد فياض الفهداوي  ,كلية

؛ الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج / 2ص.212

()25

الثعالبي  ,درر الحكم  ,تح يوسف

عبد الوهاب  ,دار الصحابة ( طنطا
 , )1995ص.00
()26

الثعالبي  ,ثمار القلوب  ,مج/ 2

()28

البغدادي  ,الطبيخ  ,ص 20؛ الثعالبي

ص.784

,التوفيق للتلفيق  ,ص 127؛ لطائف
المعارف  ,ص.16
()27

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي

الملقب بأبي هريرة صاحب مخططا الحديث
ورواية له نشأ يتيمة في الجاهلية وقدم

()02

الثعالبي  ,التوفيق للتلفيق  ,ص.129
الخولنجان  :نبات روحي هندي يرتفع

نحو زراع واوراقه كأوراق القرفة تتخذ للتطيب
الطعام  ,شبر  ,ادي  ,االلفاظ الفارسية

المعربة  ,ط , 2دار العرب ( مصر
1977م)  ,ص.58-56
()04

الثعالبي  ,فقه اللغة  ,ص 272؛ زاد

سفر الملوك  /ص 54؛ يتيمة الدهر  ,ج4
 /ص.234
()05

.46
()06
()08
()07

الثعالبي  ,احسن ما سمعت  ,ص

المصدر نفسه .
الثعالبي  ,التوفيق للتلفيق  ,ص.137

الثعالبي  ,احسن ما سمعت  ,ص45

المدينة عندما كان الرسول بخيبر فأسلم سه

؛ فقه اللغة  ,ص.06

( ت  238هـ 720 /م)  ,المفازي والسير ,

()43

 8هـ ؛ الواقدي  ,ابو عبد اهلل محمد بن عمر
تح مارسدج جونس مانتز داتش اسالمي (

قم  , )1974ج / 2ص.839
()29

الثعالبي  ,لطائف المعارف  ,ص 16؛

()03

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ح/ 4

()01

االفاوية التوابل وما يتطيب به الطعام ,

التوثيق للتلفيق  ,ص. 127
ص.239

ابن منظور  ,ابو الفضل جمال الدين مكرم (

()09

الثعالبي  ,لطائف اللطف  ,ص.73
الثعالبي  ,اداب الملوك  ,تح خليل

عطية  ,دار المغرب االسالمي ( بيروت
 )2335م  ,ص .156 – 155
()41

الثعالبي  ,لطائف المعارف ,

ص.116

()42
()40

الثعالبي  ,اداب الملوك  ,ص.209

الثعالبي  ,االقتباس من القرآن الكريم ,

تح ابتسام مرهون الصفار  ,ط , 1دار

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................

( ) 938

الوفاء ( بغداد 1992م)  ,ج / 1ص 242؛

()56

لطائف الظرفاء  ,ص.122

؛ غرر اخبار ملوك فارس  ,ص.682

()44

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 2

ص.277
()45

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 1

ص.42
()46

بهطة ضرب من المأكوالت وهو ارز

يطبخ باللبن والسمن بال ماء  ,الفراهيدي ,
ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد ( ت 185

الثعالبي  ,احاسن المحاسن  ,ص236

()58

الثعالبي  ,االنيس في غرر التجنيس

مخطوط حققت من قبل الدكتور هالل ناجي

في المجمع العلمي العراقي ج /1مجلد 00
سنة  1972م  ,ص 455؛ خاص الخاص
 ,ص.92
()57

الهريسة  :طعام من اللحم والقمح

المدقوق  ,ابن قتيبة الدينوري  ,ابو محمد

هـ 891/م) العين  ,تح مهدي المخزومي

عبد اهلل بن مسلم ( ت  286م 779 /م)

وابراهيم السامرائي  ,ط , 2مؤسسة دار

عيون االخبار  ,ط / 0دار الكتب العلمية (

الهجرة ( قم 1977م) ج / 4ص.22
()48

الثعالبي يتيمة الدهر  ,ج/ 2

ص.257
()47
()49

الثعالبي  ,أداب الملوك  ,ص.47

الثعالبي  ,يتيمة الدهر ,ج / 2ص.50

بيروت 2330م)  ,ج / 0ص 023؛ ابن

سيده المخصص  ,ج / 0ص.62
()59

الثعالبي  ,التمثيل والمحاضرة ,

ص.45

()63

الثعالبي  ,احاسن المحاسن  ,ص237

()53

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 0

؛ خاص الخاص  ,ص.91

()51

الثعالبي  ,احاسن المحاسن ؛ ص.211

؛ خاص الخاص  ,ص.91

ص.08
()52

الثعالبي  ,غرر اخبار ملوك فارس

وسيرهم  ,تح زوتيزك ( باريس 1933م) ,
ص.682
()50

الثعالبي  ,فقه اللغة  ,ص.290

()61

()62

الثعالبي  ,احسن ما سمعت  ,ص57

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج / 1ص

.469
()60

الثعالبي  ,احاسن المحاسن ,

ص 236-235؛ االنيس في غرر التجنيس

()54

الثعالبي  ,لباب االداب  ,ج/ 1

 /ص.455

()55

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 2

لطائف اللطف  ,ص 80؛ لطائف الظرفاء ,

ص.145
ص.268

()64

الثعالبي  ,مرآة المرؤات ,ص 01؛

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................

( ) 937

ص 138؛ لباب االداب  ,ج / 1ص 144؛

()80

خاص الخاص  ,ص77

السكر وعند االطباء نوع من االدوية تعرب

()65

الثعالبي  ,احسن ما سمعت  ,ص 59

؛ يتيمة الدهر  ,ج / 4ص212

()66

الثعالبي  ,يتيمة الدهر  ,ج/ 2

ص.55
()68

الثعالبي  ,سحر البالغة  ,ص 50؛

فقه اللغة  ,ص294

()67
()69

المصدر نفسه.

دوزي  ,ريهات ,تكملة المعاجم العربية

 ,ترجمة محمد سليم النعيمي  ,المكتبة

الوطنية ( بغداد 1971م)  ,ج/ 5
ص.099
()83

الفالوذج حلوى تتخذ من الماء والدقيق

والعسل ويضاف اليها اللوز في بعض

االحيان  ,ابن سيار  ,ابي محمد المظفر بن

نرين سيار الوراق (من علماء القرن الرابع
الهجري  /العاشر الميالدي )  ,الطبيخ

الجوارشن نوع من الحلويات يصنع من

بجوارش واصل معناها الهضام  ,ادي شير ,

االلفاظ  ,الفارسية المعربة ,ص. 43

()84

لطائف اللطف  ,ص 75؛ لطائف

الظرفاء  ,ص.119
()85
()86

الثعالبي  ,التوفيق للتلفيق  ,ص.125
الثعالبي  ,غرر اخبار ملوك فارس ,

ص.604

()88

الثعالبي  ,يتيمة الدهر ,ج/ 0

ص.197

()87

الثعالبي  ,زاد سفر الملوك  ,ص. 84

()89

الثعالبي  ,لطائف المعارف ,

()73

الثعالبي  ,غرر اخبار ملوك فارس ,

ص.199
ص.428

()71
()72

الثعالبي  ,فقه اللغة  ,ص.176

لطائف المعارف  ,ص 13؛ غرر

واصالح االغذية  ,تح احسان ذنون التامري

اخبار ملوك فارس  ,ص.444

ص.071-073

()74

ومحمد عبد اهلل القدحات ( د .الت) ,

()81

الثعالبي  ,ثمار القلوب  ,مج / 2

()82

الثعالبي  ,ثمار القلوب  ,مج/ 1

ص.783

ص 491- 493؛ يتيمة الدهر  ,ج/ 4
ص. 212

()70

الثعالبي  ,اداب الملوك  ,ص.199
الثعالبي  ,لطائف اللطف  ,ص 117

؛ يتيمة الدهر  ,ج / 4ص.199

()75

الثعالبي  ,ديوان الثعالبي  ,ص.67

()76

الثعالبي  ,زاد سفر الملوك  ,ص 84؛

()78

الثعالبي  ,لباب االداب  ,ج/ 1

يتيمة الدهر  ,ج / 2ص.210

ص101

األطعمة واألشربة في مؤلفات الثعالبي .....................................
()77

الثعالبي ,

()79

الثعالبي  ,لباب االداب  /ج, 1
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