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 املقدمة

لدددص ولدددحبص آالحمدددد ب رب العدددالميال واللددد ة والسددد م ممدددل سددديدنا محمدددد وممدددل 
 أما بعد: ،أجمعيال

فكثيدددددرة ودددددي ميدددددوال تراثندددددا المغدددددوت العربدددددي، مت دددددعبة المو دددددومات وا تجاودددددات  
( وثالثددة فددي القددرآالوالنظددا ر فددي  األ ددبا ي  (، وثانيددة فددالقددرآالفمجمومددة بحثددت فددي   ريددب 

   ريب الحديث( إلل  ير ذلك مال العنوانات.
، ومددال بدديال وددذ  وآخددروقددد تواوتددت نسددبة ا متنددا  مددال قبددي الدارسدديال بدديال مو ددوع  

 اب(.اتب وحممت لوظ  الكاتب، أو الُكتّ العيوال مؤلوات وجهت إلل الك
نوددا س العمددم ا ومددا الددذت يجددب فمدداذا تحمددي يددا تددرك وددذ  الكتددب فددي طياتهددا مددال  

 ممل الكاتب معرفتص ليتلدك للنعة الكتابة ا.
، فكداال بحثندا: ثقافدة الكاتدب اإلجاباتو يروا تحتاج إلل مجمومة مال  األس مةوذ   

   المغوية في التراث العربي.
 :أزمانهاوقد اخترنا لذلك ث ثة كتب تقاربت 

 ود(. ٕٙٚب  بال قتيبة  تالكا أدباألوي: 
 ود(. ٖٖ٘اب، لملولي  الُكتّ  أدبني: الثا

 ود(. ٖٚٗاب  بال درستويص  الثالث: كتاب الُكتّ 
بطدرف و  مدال كدي فدال األخدذمند القددامل، أت:  األدبالثقافة التي ترادف كممة  

 الكاتب( الذت مندا  بحثندا ودو ذلدك الموظدف الدذت كداال ي دغي منلدب الكاتدب فدي دواويدال 
 وكدداال أ  دعرا   أدبدي لدنص ري دة قممدص إلدل القدارئ منتجددا  ص الدذت يوّجدد األديدبالدولدة، وودو 

 .نثرا  



 مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ  آيار(                     ٘(                  العدد  ٗٔالمجمد  

 ٜٔٛ 

مام اخترت قيهدا ابدرز ث ثدة  حقبة زمنية   تتجاوز م ةفي والتراث العربي حددتص  
 لمكاتب. تْ لوّ كتب أ

 وقد اقتضت مادة البحث تقسيمه عمى ثالثة مباحث:
 ممدددل الكاتدددب مدددال نددداممماؤ  أوجبدددصفيهدددا مدددا  ثبدددتأجدددا  بعندددواال  ق دددايا معجميدددة(  األول:

 التزود بالموردات المغوية التي تنمي قدرتص ممل التعبير.
م  يدةجا  بعندواال  ق دايا لدرفية  الثاني: الكاتدب  ممدل ممماؤندا أوجبدصفيدص مدا  أثبدت( وا 

 ددبط لبنددا  الكممددة وطريقددة رسددمها، ومعرفددة مددا يددزاد فيهددا ويددنقص ليتجنددب الوقددوع فددي  مددال
 .الخطأ

مدال ق دايا نحويدة تبعدد  ممماؤندافيص ما مر ص   ايا نحوية( أثبتجا  بعنواال  ق الثالث:
 قممص مال الوقوع في الخطأ.

في مر ي لممادة، وا قتلار ممل مثاي واحدد فدي كدي مودردة،  يجازا وقد آثرت  
إلددل ارخددريال مر ددا  مددوقويال  واإل ددارة أحيانددا ألددحاب الكتددب الث ثددةف دد  مددال ذكددر احددد 

 كي منهم بالمو وع المطروح.ممل مدك امتنا   األمروذا 
إلدددل ودددذ  الكتدددب التدددي   تقدددي  ا نظدددارلودددت وحسدددبي مدددال ودددذا البحدددث المتوا ددد   

 مال سا ر الكتب التراثية. أومية
النيدة  أخملدت أنيفمال اب، واال تكال األخرك فحسبي  ألبتوذا جهد المقي فاال  

 م ممدل سديدنا محمدد دموانا إال الحمدد ب رب العدالميال واللد ة والسد وآخروبذلت الوس ، 
 وممل آلص ولحبص أجمعيال.

 
 التمهيد

قبدددي الولدددوج فدددي خ دددم البحدددث   بدددد لندددا مدددال وقودددة سدددريعة مختلدددرة نعدددرف فيهدددا  
 ثة، وما حوتص بطوال كتبهم، فنقوي:الكتب الث  بألحاب

 أدب الكاتب البن قتيبة: .3
 ٖٕٔوفدة  محمد مبد اب بال مسمم بال قتيبة الدينورت المروزت ولدد فدي الك أبووو  

تلددانيف كثيددرة فهددو لدداحب وددد(، لددص  ٕٙٚوددد(، سددكال بغددداد وقددرا فيهددا، وفيهددا تددوفي سددنة  
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، وم دكي القدرآال، وم دكي األخبدار، و ريب الحديث، وميوال القرآالكتاب المعارف، و ريب 
 .(ٔ   أدب الكاتب( صير ذلك مال تلانيوص التي منها كتاب الحديث، وطبقات ال عرا  و 
 كتابه أدب الكاتب عمى أربعة كتب: لقد قسم ابن قتيبة

ت دددمال ودددذا الكتددداب معمومدددات متنومدددة، يغمدددب مميهدددا الطددداب   -:كتااااب المعر اااة .1
المعجمدددي، ممدددا يجدددب ممدددل الكاتدددب أال يتسدددما بدددص ليتأودددي للدددنعة الكتابدددة، فددد ذا 
اجتمعت وذ  المعمومدات فعميدص أال يجسدد أفكدار  ممدل الدور ، إذال ودو بحاجدة إلدل 

ر  أت كيدددف يرسدددم الحدددرف والكممدددة بلدددورة لدددحيحة أال يعدددرف كيدددف يكتدددب أفكدددا
 فكاال:

ت ددمال وددذا الكتدداب أبوابددا كثيددرة تتعمدد  بكيويددة رسددم الحددروف  -كتاااب تقااويم اليااد: .2
والحركددات بلدددورة لددحيحة تبعدددد الكاتدددب مددال الوقدددوع فدددي أخطددا  إم  يدددة، وبعدددد 
إتقدداال الكاتددب لرسددم الحددروف يرتقددي بددص ابددال قتيبددة إلددل مرحمددة أممددل، وددي تقدددويم 

 ساال مال النط  باأللواظ بلورة  ير لحيحة فكاال:الم

مددرض ابددال قتيبددة فددي وددذا الكتدداب لمكاتددب مجمومددة مددال  -كتاااب تقااويم المسااان: .3
األلودداظ يخطددن الندداس فددي نطقهددا، ثدددم بدديال الطريقددة اللددا بة لمنطدد ، وفددي نهايدددة 
المطاف و   بيال يدت الكاتب المبنات التي ُيّكوال منها جممدة مار دا ذلدك تحدت 

 منواال.

 دددّمال ابدددال قتيبدددة ودددذا الكتددداب أبنيدددة األفعددداي ومعانيهدددا، وأبنيدددة  -تااااب األبنياااة:ك .4
 األسما  ومعانيها ف   مال ذكر  ل واذ البنا  والتلريف.

 
 . أدب الُكتاب، لمصولي:2

أبددو بكددر محمددد بددال يحيددل بددال مبددد اب بددال العبدداس بددال محمددد بددال لددولي المتددوفل  
الوزرا ، و رح ديواال الحماسدة، ألبدي تمدام،  ود( لص كثير مال الملنوات منها: كتاب ٖٖ٘ 

 ومنها كتابص أدب الكتاب الذت قسمص ممل ث ثة أجزا :  (ٕ وأخبار ال عرا 
: ذكر فيص ف ي الكتابة، والحّث ممل تعممها، ثم ذكدر الخدط ولدنامتص، ومدا قيدي فيدص األول

 نظما ونثرا، ثم ختم وذا الجز  بولف القمم، وما قيي فيص نظما ونثرا.
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ذكددددر فيددددص مددددا لددددص لددددمة بلددددنعة الكتابددددة كددددأدوات الكتابددددة، نحددددو: الدددددواة، والقمددددم،  لثاااااني:ا
 والقرطاس.

ذكددر فيددص مددا يتعمدد  بدداألمواي وألددنافها، ووددو مددال أبددواب الخددراج، ثددم ذكددر أسددناال  الثالااث:
 اإلبي والبقر وأحكام القطا  ، وتكمم مال إيجاز الكتابة والحساب وتعممص و ير ذلك.

 
 ب، البن درستويه:. كتاب الُكتا3

وددد(  ٕٛ٘وددو مبددد اب بددال جعوددر بددال درسددتويص بددال المرزبدداال، ولددد فددي مدينددة الوسددا  
ودددد(، لدددص ٕٚٗوجدددا  إلدددل بغدددداد فمقدددي أودددي المغدددة كدددأبال قتيبدددة والمبدددرد وثعمدددب، تدددوفي سدددنة  

ملدنوات كثيدرة ا مبهدا  يدر مطبدوع ذكرودا مددال تدرجم لدص منهدا أخبدار النحداة، وتوسدير السددب  
 .  (ٖ ح الكتاب، و رح الوليا، و ير ذلك مال الكتب ومنها  كتاب الكتاب(الطواي، و ر 

يتكوال ودذا الكتداب مدال اثندي م در بابدا ت دمنت م دة وث ثدة م در فلد . تكومدت  
بدراسدة فمسدوة الرسددم، إذ ذكدر أحكدام الهمددزة، والمدد، والولدي والقلددر والزيدادة فدي الحددروف 

 التي تتعم  برسم الحروف.وحذفها والنقط وال كي و يروا مال المو ومات 
 

 املبحج األول
 قضايا معجمية

ينبغددي لمددال يتلدددك للددنعة الكتابددة إال يمتدداز بددالثرا  المغددوت الددذت يعطيددص مرونددة  
فدددي التعبيدددر، لدددذا اوجدددب ألدددحاب الكتدددب الث ثدددة ممدددل الكاتدددب معرفدددة معددداني الكثيدددر مدددال 

مها ممدددل مددددة األلوددداظ ممدددا  دددمتص بطدددوال المعجمدددات تحدددت منواندددات مختمودددة آثدددرت تقسدددي
 مطالب:

 
 

 األول: أسماء اآلالت والسالح والُصناع.
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يحتددداج اإلنسددداال فدددي حياتدددص اليوميدددة إلدددل مجمومدددة مدددال األدوات، ليتعامدددي بهدددا مددد   
متطمبات الحياة معينة إيدا  ممدل ق دا  حاجدة، أو فدي الددفاع مندص تجدا  خطدر يواجهدص، و  

نّ   اع وذ  ار ت.بد لهذ  ار ت مال أسما  تعارف مميها الناس، ولُّ
لدددذا اوجدددب األدبدددا  ممدددل الكاتدددب معرفدددة أسدددما  ار ت والسددد ح والُلدددناع، فودددي  

 مجاي بحثنا أفراد ابال قتيبة في أدب الكاتب ث ثة فلوي:
 أولها: ألسما  ار ت.
 ثانيها: ألسما  الس ح.
 .(ٗ ثالثها: ألسما  الُلناع

لمسددتعممة لدددك الندداس نحددو فقددد ذكددر فددي فلددي ار ت مددددا مددال أسددما  ار ت ا 
 .(٘  الوأس( ذات الرأس الواحد و  الحدأة( التي لها رأساال

أما اللولي وابال درستويص فقد ذكدرا أدوات الكتابدة ومدا يتعمد  بهدا ولدم يودردا فلد   
. ووو ما تودرد بدذكر  ابدال قتيبدة، إذ تعدّرض لدذكر اخدت ف لدوة (ٙ ألسما  الس ح والُلناع
مددال سدد ح فهددو  تددّراس( إذا كدداال معددص تددرس وسددّياف إذا كدداال معددص الرجدي بحسددب مددا يحممددص 

 .  (ٚ سيف
ونمحددظ إال وددذا األمددر ينودد  كاتبنددا المعالددر  ددرط إال يكددوال مالمددا  بأسددما  ار ت  

 والس ح والُلناع المتعارف مميها في زمننا.
 الثاني: أسماء النباتات

طدار بحثندا تودرد ووي إحدك المو ومات التي يجب ممدل الكاتدب معرفتهدا، وفدي إ 
ابال قتيبة في بياال ذلك، فذكر مث   ال جر( ما كداال ممدل سدا  و الدنجم( مدا لدم يكدال ممدل 

. ف ددد  مددال تولددديمص ألجددزا  النخمدددة (ٜ ﴿ َوالددّنْجُم َوالّ دددَجُر َيْسددُجَدااِل قدداي تعدددالل  (ٛ السددا 
 .(ٓٔ وتسمية كي جز  منها

تبنددا اليددوم لمددا ت دديف لمعجمددص وقددد انتودد  الكاتددب قددديما بهددذ  المددادة، وينتودد  بهددا كا 
 المغوت مال ثرا  يجعمص دقيقا في التعبير.

 
 الثالث: أصول أسماء الناس.
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 ٜٖٔ 

مدددال المو دددومات التدددي اوجدددب األدبدددا  ممدددل الكاتدددب معرفتهدددا ودددو مممدددص بألدددوي  
أسددما  الندداس، ومعدداني وددذ  األسددما ، فدد ذا أراد الكاتددب إال يطمدد  ممددل  ددخص اسددما معينددا 

بمعدداني األسددما  فيطمد  مميددص ا سددم الدذت يتناسددب مدد  لددواتص أو سدهي مميددص ذلددك لمعرفتدص 
أال يطدداب  لددوات المسددمل ممددل ا سددم الددذت يحممددص أت: مدددك التددرابط بدديال المعدداني التددي 

 يحممها ا سم وبيال لوات الُمسّمل.
وقددد توددرد ابددال قتيبددة مددال لدداحبيص بددذكر وددذا األمددر فددافرد بابددا اسددما   بدداب ألددوي  

 ا العنواال ذكر خمسة فلوي:أسما  الناس( وتحت وذ
ذكددر فيددص  الُمسددموال بأسددما  النبددات(، نحددو  ُثمامددة( ووددي واحدددة الُثمددام ووددو  ددجر  األول:

 .(ٔٔ  عيف لص خوص
ذكددددر فيددددص  الُمسددددموال بأسددددما  الطيددددر(، نحددددو  وددددوذة( ووددددي القطدددداة وبهددددا ُسددددّمي الثاااااني: 

 .(ٕٔ الرجي
 

 .(ٖٔ ة( وبص سمي الرجيذكر فيص  الُمسموال بأسما  السباع( نحو  ذؤالالثالث: 
ذكددددر فيددددص  الُمسددددموال بأسددددما  الهددددوام( نحددددو جندددددب ووددددو ذكددددر الجددددراد وبددددص سددددمي الراباااا : 
 .(ٗٔ الرجي

ذكددر فيددص  الُمسددموال باللددوات( نحددو  مرثددد( فهددو مددأخوذ مددال  رثدددت المتدداع( إذا الخااامس: 
 .(٘ٔ ن دت بع ص فو  بعض

 
 الراب : الثياب.

فيدددص: الودددّرا  واأللدددمعي وابدددال السدددكيت لقدددد مندددل المغويدددوال بهدددذا المو دددوع فكتدددب  
و يددروم وقددد انوددرد ابددال قتيبددة مددال لدداحبيص بددذكر وددذا المو ددوع، إذ تعددّرض لددذكر ألددناف 

. و القرقدي(  درب مدال ثيداب النسدا  (ٙٔ الثياب فد الُحّمُة(   تكوال إّ  ثوبيال مال جدنس واحدد
سدما  التدي تطمد  ممدل ، وأجدزا  النعدي. واأل(ٛٔ ف   مال ذكر  ألجزا  الثوب .(ٚٔ   ُكمَّ لص

. ثدم خدتم البداب بدذكر  لمدا لدن  مدال الثيداب، نحدو  ُبدرُد ُمودّوْ ( (ٜٔ  النقاب(، ووي ات المبس
 .  (ٕٓ أت: فيص نقش



 ثقافة الكاتب المغوية في التراث العربي
 د. مهند جاسم محمد

 ٜٔٗ 

ما تقدم ذكر  مال أسما  الثياب متلي بحياة الكاتب فدي ملدر  آندذاك فهدي نافعدة  
ص معرفددة األسددما  التددي لددص فددي زمانددص، أمددا فددي زماننددا فهددذ  األسددما    تنودد  كاتبنددا، بددي مميدد

 تطم  ارال ممل الثياب ليكوال مليبا إذا أراد ولف ثوب في أثنا  كتابتص.
 

 الخامس: خمق اإلنسان.
اوجددب ابدددال قتيبدددة ممدددل الكاتدددب معرفدددة األمدددور التدددي تتعمددد  بخمددد  اإلنسددداال، لكندددص  

فد   قلر المعرفدة ممدل ميدوب الخمد ، نحدو  الوقدم( تقددم الثنايدا السدومل إذا  دم الرجدي فدا 
. وقد تكمم مال العمي أي دا فدذكر مدال بينهدا  الجارحدة( وودي التدي تق در (ٕٔ تق  مميها العميا

 .(ٕٕ الجمد قمي 
وابددال قتيبددة فددي ذكددر  لهددذا البدداب متوددرد مددال لدداحبيص خدد  مددا ذكددر  اللددولي تحددت  

 .(ٖٕ منواال  ما في اإلنساال و ير ( ووو أقرب إلل باب الورو 
  

 السادس: خمق الحيوان.
العربدددي مندددذ القدددديم بدددالحيواال تبعدددا لظدددروف البي دددة التدددي يعددديش فيهدددا وكددداال  مندددل 

لمحيواندددات التدددي ترافقدددص فدددي ِحّمدددص وترحالدددص النلددديب األوفدددر و سددديما:  اإلبدددي والخيدددي(. لدددذا 
وجددددناوم يؤلودددوال ملدددنوات كاممدددة فدددي اإلبدددي والخيدددي ممدددا ُيعندددل بدددذكر أنسدددابها وأسدددما ها 

 وأخ قها وأولافها.
خيدي مكاندة لددك العربدي ه ألنهدا كاندت وسديمتص فدي السدور وِمّدتدص فدي وقد احتمدت ال 

الحددرب والسددبا  وزينتددص بدديال األقددراال مددال الورسدداال، فقددد أحّبهددا الورسدداال وال ددعرا  حتددل توننددوا 
 .(ٕٗ في ولوها كأبي دواد األيادت وطويي الغنوت والنابغة الجعدت

 عاروا وأنسدابها ولدنووا لدذلك أما ممما  المغة فقد منوا بالخيي فجمعوا مورداتها وأ 
 .(ٕ٘ ِمّدة كتب
ف  مجب أال نجد ابال قتيبة في أدب الكاتب قد جعي معرفة الخيي وما يتعم  بهدا  

 مال األمور التي يجب ممل الكاتب معرفتها فكاال نليب الخيي مال كتابص ثمانية أبواب:
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لخيددي، ذكددر فيهددا ممددل الترتيددب:  مددا يسددتحب فددي الخيددي، العيددوب الحادثددة، خمدد  ا 
 .(ٕٙ   ّيات الخيي، ألواال الخيي، ميوال الخيي، أمراض الخيي، السواب  مال الخيي(

أمددا اللددولي فددي أدب الكتدداب فقددد تكمددم مددال وددذا األمددر باختلددار فددذكر وجددوب  
 . (ٕٚ معرفة الكاتب بأسناال الخيي وألوانها وأولافها

 أما ابال درستويص فمم يتعرض بالذكر ل ي  مال ذلك.
أوجبدص األدبدا  ممدل الكاتدب مدال معرفدة بدد خم  الحيدواال( لديس لددص  ويبددو لدي إال مدا 

 ددرورة فددي ملددرنا وددذا إ  مددال اخددتص مددال الُكتدداب وال ددعرا  بهددذا ال ددرب مددال التددأليف 
 محاكيا القدامل.

 
 الساب : الطعام والشراب.

. وقدد اوجدب (ٕٛ مندص م دّمنيال إيدا  كتدبهم القد منل المغويوال بهذا المو وع فكتبدو  
ب الث ثة ممل الكاتب معرفة وذا األمدر، فدافرد لدص ابدال قتيبدة فدي أدب الكاتدب ألحاب الكت

. وقددددد تنومددددت المو ددددومات التددددي (ٜٕ بابددددا ، وجعددددي لددددص أللددددولي فددددي أدب الكتدددداب فلدددد   
مر دددت، فودددي األطعمدددة ذكدددرا اخدددت ف أسدددم الطعدددام بددداخت ف المناسدددبة فدددد الوكيرة( طعدددام 

 .(ٖٓ البنا  و  الُخرس( طعام الو دة
ا ذكرا  أي ا ولف حالة ال خص مند إقبالص ممل أكي  ي  أو  دربص، نحدو ومم 

. ف دد  مددال ذكددروم لغيددر ذلددك مددال أمددور تتعمدد  (ٖٔ   قرمددُت إلددل المحددم، وِممددت إلددل المددبال(
 .(ٕٖ بالطعام

وقدددد تودددرد ابدددال قتيبدددة بدددذكر ال دددراب فدددذكر أسدددما  المدددا  والخمدددرة وألوانهدددا وأندددواع  
 .(ٖٖ المبال

 يذكر  ي ا مال وذا المو وع في كتابص. أما ابال درستويص فمم 
ويبدددددو أال امتنددددا وم بهددددذا المو ددددوع جددددا  متما دددديا مدددد  متطمبددددات زمددددانهم الددددذت  

ازدوددرت فيددص الح ددارة، ومددرف فيدددص العددرب نتيجددة اخددت طهم بال دددعوب مددا لددم يعرفددو  مدددال 
ألددناف الطعددام وال ددراب فيجددب ممددل مددال امددتهال لددنعة الكتابددة أال يكددوال مالمددا بأسددما  

 وال راب وأولافها. الطعام
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أمددا كاتبنددا المعالددر فدداال وددذا األمددر ينوعددص،  ددريطة أال يكددوال مطمعددا ممددل أسددما   
 وأولاف الطعام وال راب في ملر .

 
 الثامن: الفروق.

تمتدداز العربيددة بالدقددة فددي التعبيددر لددذا نجدددوا تخددص كددي معنددل بموددظ يدددي مميددص إذا  
ب ممل مال يريد  بط مربيتدص أال يكدوال لذا وج –استثنينا مال ذلك ظاورة الم ترك الموظي 

 .(ٖٗ مارفا بمعاني األلواظ و سيما المتقاربة منها فالوت لذلك مدة كتب
فدد   رابددة أال نجددد أبددال قتيبددة يرلددد لموددرو  سددتة م ددر مبحثددا مددال كتدداب المعرفددة  

في أدب الكاتب، إذ اوجدب ممدل الكاتدب معرفدة الودرو  بديال األ ديا  لي د  المودظ المناسدب 
 لذت يريد الك م منص ف  يخمط بيال المعاني وبهذا يبتعد مال الوقوع في الخطأ.لممعنل ا
وقددد جددا ت وددذ  المباحددث  يددر مرتبددة، إذ ذكددر تحددت بدداب الوددرو  تسددعة مباحددث  

 منها ثم انتقي إلل مو وع آخر، وبعد ذلك ماد ليكمي السبعة الباقية مال مباحث الورو .
ي خمدد  اإلنسدداال فددي نحددو إط قهددم أوي وددذ  المباحددث تحدددث فيددص مددال الوددرو  فدد 

 .  (ٖ٘  الب رة( لظاور الجمد، و األدمة( لباطنص
. ف دد  مددال ذكددر  لموددرو  فددي (ٖٙ ثددم ذكددر بعددد ذلددك الوددرو  بدديال األسددناال واألفددوا  

أسما  األطواي واخت ف ذلك باخت ف جنس آبا هدا فدد الجرو( ولدد كدي سدب ، و الودرخ( ولدد 
 .(ٖٚ كي ذت ريش

ليدددذكر اخدددت ف المودددظ الدددذت يطمددد  لمتعبيدددر مدددال حالدددة النكددداح ثدددم انتقدددي بعدددد ذلدددك  
باخت ف جدنس المنكدوح، ثدم ذكدر األلوداظ التدي تطمد  لمتعبيدر مدال حالدة الحمدي ف د  مدال 

 .(ٖٛ ذكر  لمورو  في الو دة
إال ما ذكر  مال فرو  يمثي مادة  نية بالنسبة إلل الكاتدب فد ذا أراد ولدف حيدواال  

ذلددك بسددبب مددا يمتمكددص مددال ثددرا  لغددوت مددال أجددزا  وددذا  مددا أو طددرف منددص كدداال قددادرا ممددل
 الحيواال.

 
 التاس : المعر ة بمعنى الكالم المستعمل.
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إال المددر  مندددما يددتكمم بكدد م فمددال الموتددرض أال يكددوال مالمددا بمعنددل مددا يقددوي مددال  
ك م، وذا أال كاال  خلا ماديا، فكيف بمال امتهال لنعة الكتابة ووّجدص قممدص إلدل النداسا 

 إال يكوال مالما بمعنل ما يكتب.فمال األحرك 
لددذا اوجددب ألددحاب الكتددب الث ثددة ممددل الكاتددب معرفددة معنددل الكدد م الدددا ر ممددل  

ألسنة الناس و سيما بعض الجمي التي اتو  الناس ممدل إط قهدا لولدف موقدف معديال أو 
 سموك  خص ما، في منها الكاتب في كتابتص.

. بددذكر وددذا األمددر مدد  (ٜٖ المعرفددةوقددد توددرد ابددال قتيبددة فددي أدب الكاتددب فددي كتدداب  
 استثنا  ما ذكر  اللولي في توسير الجمي الدما ية. إذ جا  تحت أربعة منوانات:

جددا  بعنددواال  بدداب تأويددي مددا جددا  مثنددل فددي مسددتعمي الكدد م( ذكددر فيددص ألواظددا مثندداة أولهااا: 
 .  (ٓٗ لنهاراستعممتها العرب م  ذكر معناوا، م  ذلك قولهم:  أب   المموال( أت: الميي وا

جا  بعندواال  بداب تأويدي المسدتعمي مدال مدزدوج الكد م( ذكدر فيدص معندل تمدك الجمدي ثانيها: 
 .(ٔٗ مال ذلك قولهم:  لص الطّم والرّم( فالطّم: البحر، والرّم: الثرك

جا  بعنواال  باب ما يستعمي مال الدما  في الك م( ذكدر فيدص توسدير بعدض الجمدي ثالثها: 
ت ُرحبدددا  أت سدددعة( و  أوددد (: أتيدددت أوددد     ربدددا  فدددأنس و  نحدددو قدددولهم   مرحبدددا: أتيددد

 .(ٕٗ  تستوحش، و سه (: أتيت سه    حزنا....((
جددا  بعنددواال  بدداب تأويددي كدد م مددال كدد م الندداس مسددتعمي( وّ ددا فيددص معدداني كثيددر رابعهااا: 

 مددال الجمددي المسددتعممة منددد الندداس منهددا توسددير  لقددولهم:  ل دديم را دد ( والددمص أال رجدد  كدداال
ير دد  الغددنم واإلبددي و  يحمبهددا لدد   يسددم  لددوت الحمددب فقيددر، فقيددي ذلددك لكددي ل دديم مددال 

 . (ٖٗ الرجاي إذا أرادوا توكيد لؤمص
إال ما أوجبص ابال قتيبة أم   أمر ينتو  بص الكاتدب فدي أت ملدر مدال العلدور إذ  

 كيددف اكتددب  ددي ا   امددرف معنددا  ا إال ذلددك يددؤدت إلددل تخبطددي فددي الكتابددة بو دد  ال ددي 
 في  ير محمص.

 
 العاشر: النوادر.
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ظهددر وددذا اللددنف مددال التددأليف مبكددرا، فددأوي مددال ينسددب إليددص كتدداب فيددص وددو أبددو  
ممرو بال الع  ، ثم تتداب  التدأليف فدي الندوادر، فظهدرت فدي القدرال الثداني كتدب ليدونس بدال 
 حبيددب والكسددا ي، ثددم  ددهد القددرال الثالددث  ددزارة فددي اإلنتدداج فددي وددذا ال ددرب فقددد ألددف فيهددا
اليزيدت وقطرب وأبو ممرو ال يباني، والورا  وأبو مبيدة و يروم كثير ومدنهم ابدال قتيبدة فدي 

حيددث توددرد مددال بدديال ممماؤنددا بددذكر وددذا المو ددوع فددي فلددي مددال كتدداب  .(ٗٗ أدب الكاتددب
المعرفددة تحددت منددواال  نددوادر مددال الكدد م الم ددتبص( فددذكر مددث   التقددريظ( مدددح الرجددي حّيددا ، 

 .(٘ٗ او التأبيال( مدحص ميت
إال كثرة التأليف في وذا اللدنف دليدي ممدل أوميدة ودذا المو دوع، وأثدر  فدي ثقافدة  

الكاتب، فهو أمر انتو  بص الكاتب في الساب ، وينتو  بص كاتبنا اليوم بمدا يحقد  لدص مدال ثدرا  
 لغوت يعينص في التعبير مال أفكار .

 
 املبحج الخاني

 قضايا صرفية وإمالئية
تسدطير  ألفكدار  إلدل إتقداال طريقدة رسدم الحدروف والكممدات  يحتاج الكاتب في أثندا  

بغية ملمة قممص مال الوقوع في الخطأ، لدذا اوجدب ألدحابنا ممدل الكاتدب معرفدة مجمومدة 
 مال الق ايا اللرفية واإلم  ية تق  تحت مدة مطالب:

 األول: معاني األبنية.
ص ملددحوب إال مدددوي الكاتددب فددي لدديا ة الكممددة مددال بنددا  إلددل آخددر،    ددك اندد 

باخت ف في المعندل، فد  بدد لمدال التدزم لدنعة الكتابدة أال يكدوال مالمدا  بمعداني األبنيدة مدال 
 أفعاي وأسما ، فمألفعاي مدة أبنية ولكي بنا  معنل يختص بص وكذلك األسما .

وقد تورد ابال قتيبة مال لاحبيص في العناية بهذا المو وع، إذ افرد لص كتابدا اسدما   
وجب فيص ممل الكاتب معرفة معداني أبنيدة األفعداي فدذكر معداني كدي مدال:  كتاب األبنية(، ا

 .(ٙٗ    أْفعي، َفّعي، فاَمي، أّنَوَعي، أْفَتَعَي، تََوّعَي، تََواَمي، أْستَْوَعَي، أْفَعوَمي(
، فْعدد ال، َفَعدد ال، َفِعيددي،   ، َأْفَعددي، إْفَعددايَّ وقددد ذكددر مددال أبنيددة األسددما :  َفِعددي، إْفَعدديَّ
 .(ٚٗ  َعاي، ِفَعالة(ُفَعالة، فِ 
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 فد َفعَّي( مث  ذكر لها ابال قتيبة المعاني ارتية: 
اإلزالددددة: كقولنددددا: قددددذَّيت مينددددص، أت أزلددددت منهددددا القددددذك، جددددا  فددددي أدب الكاتددددب:  .ٔ

 .(ٛٗ    أقذيُت العياَل: ألقيُت فيها القذك، و قذَّيتها( نظوتها مال القذك((

كثددددر الطددددواف، جددددا  فددددي أدب المبالغددددة وتكثيددددر العمددددي: كقولنددددا:  طددددّوف(، أت: أ .ٕ
الكاتب:    وتدخي  فعمدت( ممدل  أفعمدت( إذا أردت تكثيدر العمدي والمبالغدة تقدوي: 

دُت وأ مقت األبواب و ّمقُت.....((  .(ٜٗ  أجودُت وجوُّ

النسبة: كقولنا   ّجعتص( أت نسدبتص إلدل ال دجامة، جدا  فدي أدب الكاتدب:   وتدأتي  .ٖ
 .(ٓ٘  ّجعتص، وجّبنتص....(( َفّعمت( لم ي  ترمي بص الرجي، نحو:  

الدددما : كقولنددا:  سددّقيتص( إذا دمددوت لددص بالُسددقيا، جددا  فددي أدب الكاتددب:   وسددّقيتص  .ٗ
 .(ٔ٘  إذا قمت لص:....سقاك اب الغيث((

تدددأتي بمعندددل  أفعدددَي(: جدددا  فدددي أدب الكاتدددب:   تدددأتي  فّعمدددت( بمعندددل  أفعمدددت(،  .٘
 .(ٕ٘  كقولك:  خّبرُت وأخبرُت(....((

 خرك لم يذكروا ابال قتيبة وي:ولها معااٍل أ
 الّتعدية: كقولنا: قّعدُت زيدا . .ٔ

 الليرورة: نحو  قّوس زيد( أت: ألبا ظهر  كالقوس. .ٕ

قُت( أت: اتجهت نحو ال ر . .ٖ  التوجص: نحو   رِّ

 النحت: نحو  سّبا(. .ٗ

 .(ٖ٘ قبوي ال ي : نحو:   ّوعت زيدا( إذا قبمت  وامتص .٘

يددددي( مددددال أبنيددددة األسددددما  يددددأتي دا  ِِ ممددددل الثبددددوت والمددددزوم، ويبنددددي مددددال  َفُعددددي(  و َفِ 
م ددموم العدديال، نحددو:  قددُبا فهددو قبدديا(، أت إال الوددتا مدد زم لددص، ويددأتي لمد لددة ممددل 

جددددا  فددددي أدب الكاتددددب:   وأكثددددر األلددددوات يددددأتي ممددددل  َفِعيددددي(، نحددددو  .(ٗ٘ اللددددوت
 .(٘٘   الهدير( و  النهي (...((

ميدة    ندل لمكاتدب قدديما وحدديثا إذال فمعرفة معاني أبنيدة الكممدات أمدر بداله األو 
 منص.

 



 ثقافة الكاتب المغوية في التراث العربي
 د. مهند جاسم محمد

 ٕٓٓ 

 الثاني: المقصور.
ومعرفتدص  (ٙ٘  حّد :   كي اسم معرب بدخوي العامي آخر  ألف  زمدة كدالوتل والعلدا((

مدددال الق دددايا التدددي يجدددب ممدددل مدددال التدددزم لدددنعة الكتابدددة اإللمدددام بهدددا، فعميدددص معرفدددة قوامدددد 
 لف ا ومتل تكتبص باليا  اكتابتص، وكيوية رسم ا سم المقلور، فمتل تكتبص باأل

 وقد تعرض ألحاب الكتب الث ثة لهذا المو وع، ونحال نوجز ما ذكرو  بما يأتي:
وودو ممدل  .(ٚ٘ المقلور الث ثي: ويعرف ألمص ب سناد  إلل تا  المدتكمم أو تثنيتدص .ٔ

 قسميال:

مددا انقمددب ممددل الددواو: كددي كممددة كدداال بناؤوددا ممددل ث ثددة أحددرف آخروددا ألددف  . أ
، جدا  فدي كتداب الكتداب:    فكدي (ٛ٘  كتبت باأللف نحو  قوا( منقمبة إلل واو

 (ٜ٘ كممة ممل ث ثة أحرف ثالثها ألف منقمبة مال واو يجدب كتابتهدا بداأللف((
ومددا يجددرت مجددرك وددذا اللددنف مددا جددا  مكتوبددا بدداأللف ولدديس ألددمص واوا  أو 
يددددا   ، فهددددذا يكتددددب بدددداأللف و سدددديما األسددددما  الم ددددمرة والمبهمددددة وحددددروف 

 .(ٓٙ  ني، نحو:  أنا، ما، وا(المعا

ما انقمب مال يا : كي كممة كاال بناؤوا ممل ث ثدة أحدرف آخرودا ألدف منقمبدة  . ب
 مال يا  فكتب بدد اليا ( نحدو:  وددك الدنوس(ه ألندك تقدوي فدي التثنيدة  وددياال(

، جدددا  فدددي كتددداب الكتددداب:   وكدددي كممدددة ممدددل ث ثدددة أحدددرف ثالثهدددا ألدددف (ٔٙ 
 .(ٕٙ  (منقمبة مال يا  تكتب باليا ...(

ومما يجرت مجرك وذ  اللنف ما جدا  مكتوبدا بدد اليا ( ولديس ألدمص واوا أو يدا ، 
نما يكوال ذلك في األسما  الم مرة والمبهمة مدال الظدروف وحدروف  فهذا يكتب بد اليا (، وا 

 .(ٖٙ  المعاني مثي  لدك، والل(ه ألنك تقوي:  لديك، واليك(
مدل ث ثددة أحدرف مددال المقلددور مدا زاد ممددل ث ثدة أحددرف مدال المقلددور: مددا زاد م .ٕ

. جدا  فدي أدب الكاتدب: (ٗٙ فتكتب بد اليا ( مطمقا سوا  كاال ألي ألوص يا  أم واوا
  وكدددي مقلدددور جددداوز ث ثدددة أحدددرف فاكتبدددص بدددد اليا (ه ألندددك إنمدددا تثنيدددص بدددد اليا (، 

 .(٘ٙ  نحو: ُمثّنل وُمعّمل...((
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بداأللف كراويدة اجتمداع ويستثنل مال ذلك ما كداال آخدر  يدا  مدال المقلدور، فاندص يكتدب 
المثميال في آخر ، فتقدوي:  دنيدا، ومميدا(، خد   يحيدل( اسدم رجدي، فاندص ُيكتدب بدد اليا (ه 

 .(ٙٙ ألنص ممم م هور يكثير استعمالص ف  يمبس
 

 الثالث: النسب.
حّد  الر ي بقولص:    المنسدوب: الممحد  بدهخر  يدا  م دددة ليددي ممدل نسدبتص إلدل  

 .(ٚٙ  المجرد منها((
د تورد بعرض وذا المو وع فدي حيدز بحثندا ابدال قتيبدة، إذا افدرد لدص بابدا ، وجعدي وق 

المعرفة بأحكام النسب مال األمور الواجبة ممل الكاتب فذكر طريقة النسدبة إلدل:  الممددود، 
والمنتهل بألف، والمنتهي بيا ، والنسبة إلل الجم ، والنسبة إلل َفعيي، وَفعيمص( والنسدبة إلدل 

حددذفت  مددص، ومددا كدداال قبددي آخددر  يددا  م ددددة، والنسددبة إلددل المثنددل، والددل  المنقددوص، ومددا
 .(ٛٙ  أجزا  الجسم، ف   مال ذكر  ل واذ النسب(

 واليك بياال  ي  مما ذكر : 
النسدددبة إلدددل الممددددود: ذكدددر فيدددص النسدددب إلدددل الممددددود المنقمبدددة ومزتدددص مدددال واو،  .1

 .(ٜٙ سدددا (: كسدددا يفجعدددي النسدددبة إليدددص بثبدددات الهمدددزة فتقدددوي فدددي النسدددبة إلدددل  ك
ويت ددا ونددا انددص لددم يددذكر الوجددص الثدداني فددي النسددبة إلددل وددذ  األسددما  ووددو قمددب 

 .(ٓٚ  الهمزة واوا ، فتكوال  كساوت(

أما ما كاال مال الممدود ممل وزال  َفع  (، أت: ما كاندت ومزتدص زا ددة لمتأنيدث       
 .(ٔٚ فتقمب في النسب واوا ، فتقوي في حمرا : حمراوتّ 

أم دددا  الجسدددم: العدددرب ينسدددبوال إلدددل أم دددا  الجسدددم د لدددة ممدددل  النسدددبة إلدددل .2
 .(ٕٚ  مظمها فيقولوال لعظيم الرأس:  رؤاسّي(، ولعظيم ال وة:   واوّي(

 واذ النسب: ذكر ابال قتيبة ما  ذ مدال األلوداظ فدي النسدب فدي نحدو نسدبتهم إلدل  .3
، (ٖٚ   اليمال، وال ام، وتهامة( بد يمااٍل، و دأٍم، وتهداٍم( ، و داميُّ ، واأللدي:  يمنديُّ

)  .(ٗٚ  وتهميُّ
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 الراب : شواذ البناء والتصريف.
لعمما  المغة العربية األوا ي جهد مظيم في جم  المادة المغويدة مدال أفدوا  األمدراب  

ثددم اسددتقرا ها، فمددا كثددر منهددا أقدداموا مميددص القامدددة وقاسددوا مميددص، ومددا جددا  قمددي  مددال كدد م 
 .(٘ٚ اس مميصالعرب مّدو   اذا   ُيق

ومما    ك فيص أال وذا األمر   بد لمكاتب إال ُيمم بص ليتجندب الوقدوع فدي الخطدأ.  
 وقد ذكر وذا األمر ابال قتيبة في أدب الكاتب، واليك مثاليال مما ذكر:

  يوجد في العربية اسم و  لوة ممدل وزال  ُفِعدي( م دموم الودا  مكسدور العديال  .1
لدديغة البنددا  لمموعددوي، فهددي أمددا ممددم كددد يزيد( إ  كممددة واحدددة وددي  ُدِ ددي(، ممددل 

منقوي مال الوعي، وأما أال تكوال اسم جنس لدويبة لغيرة ووو منقوي مدال الوعميدة 
 وقد ذكر ابال قتيبة وذا األمر وان د مميص.(ٙٚ أي ا

  (ٚٚ َما َكان إالَّ َكَمعِرِس الدُِّئل   َجاؤوا ِبَجْمٍ  َلو ِقّيس َمعرِسهُ 
وقدددد اسدددتدرك  (ٛٚ  ص فدددي كتابدددص  لددديس فدددي كددد م العدددرب(وودددو مدددا ذكدددر  ابدددال خالويددد

. واسددتدرك محقدد  كتدداب  لدديس فددي (ٜٚ لدداحب ا سددتدراك ممددل الكتدداب لوددظ  ُر ددِم( لألْسددت
 .(ٓٛ  ك م العرب( لوظ:  ُوِمِي( ووو لغة في  الَوَمي(

تددأتي مبالغددة الوعددي الث ثددي المجددرد ممددل وزال  تَوعدداي( بوددتا التددا ، فالمبالغددة مددال  .2
َتجدَواي، أمددا مدا جددا  ممدل وددذا الدوزال مكسدور العدديال ف نمدا أقدديم ودذا مقددام   َجداَي(:
 .(ٔٛ الملدر

جددا  فددي أدب الكاتددب:    كددي اسددم جددا  ممددل  التَْوَعدداي( فهددو موتددوح التددا ، نحددو: 
  التهيام(... إ  حرفيال ف نهما جا ا بكسدر التدا ، قدالوا: النبنيداال والتمقدا  بمعندل  المقدا (...((

ل المقا  و  يراد منص المبالغة، ولو أريد لوتحت التا . فد   ندل لمكاتدب قدديما . فهم بمعن(ٕٛ 
 وحديثا مال اإللمام بال اذ والنادر مال لغتنا ل   يق  في الخطأ في أثنا  كتابتص.

 
 الخامس: طريقة كتابة الهمزة.
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تعددد الهمددزة الحددرف األوي مددال الحددروف التددي يخطددأ الكاتددب فددي رسددمها لددذا منددي  
بهذا الحرف فألووا فيص كثيرا، وبع هم افدرد لدص كتابدا كدام  وبع دهم ذكدر  فدي ثنايدا  القدامل
 .(ٖٛ كتابص

وقدددد تعدددرض ألدددحاب الكتدددب الث ثدددة لهدددذا الحدددرف ذاكدددريال لمكاتدددب القوامدددد التدددي  
يتبعهددددا فددددي رسددددم وددددذا الحددددرف، فقددددد قسددددمها ابددددال درسددددتويص ممددددل ث ثددددة أقسددددام:  مبتدددددأة، 

ر احكدددام كدددي واحددددة منهدددا. وأندددا ذاكدددر لدددك ممدددل سدددبيي مددد  ذكددد (ٗٛ  ومتوسدددطة، ومتطرفدددة(
اإليجاز ما ذكرو  مال أحكام الهمزة المبتدأة، فهدي تكتدب ألودا دا مدا بحركاتهدا الدث ث: ال دم 

 والكسر والوتا، نحو:  ُأخرج، ِإذوب، َأمود(، ويعرض لهذا أمراال وما:
 :، نحددووقومهددا بعددد ومددزة مددال كممددة أخددرك: فتبقددل ممددل حالهددا و  يتغيددر رسددمها .ٔ

 ، إذ بقيت ومزة  إذا( ممل حالها قبدي دخدوي كممدة  إقدرأ(( (٘ٛ  إذا ُزْلِزَلت قرأ، ﴿

 ٛٙ). 

دخوي ومزة ا ستوهام مميها: إذا دخمدت مميهدا ومدزة ا سدتوهام ثبتدت ممدل حالهدا  .ٕ
دددَماُ  َبَناَودددا  ودددذا إال  (ٚٛ وألدددبحتا ومدددزتيال قددداي تعدددالل: ﴿أأْندددتُْم َأَ ددددُّ َخْمقدددا  أِم السَّ

زة قط ، فاال كاندت ومدزة ولدي حدذفت وأقيمدت ومدزة ا سدتوهام مقامهدا كانت وم
 .(ٛٛ نحو قولك:  اسمك أحسال أم كنيتكا(

 
 السادس: الزيادة.

يزيدددد الكتددداب ممدددل الكممدددة مدددا لددديس منهدددا، ليولدددموا بينهدددا وبددديال مدددا ت دددابهها مدددال  
 الكممات أو يأتوال بحرف زا د مو ا مال حرف محذوف.

وع، يقددوي ابددال قتيبددة:   الُكتدداب يزيدددوال فددي كتابددة وقددد ذكددر ألددحابنا وددذا المو دد 
 .(ٜٛ  الحرف ما ليس في وزنص ليولموا بالزيادة بينص وبيال الم بص بص ...((

نما فعموا   ذلدك ليورقدوا بديال  –زيادة األلدف بعدد واو الجمامدة  –وقاي اللولي:    وا 
 .(ٜٓ  واو األلي والجم ...((

نما ُيزاد الح رف لمور  بديال الكممدة وبديال  يرودا ولمعدوض ويقوي ابال درستويص:    وا 
 .(ٜٔ  مال  ي  محذوف((
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فدد  بددد لمكاتددب قددديما وحددديثا مددال أال يعددرف مددواطال زيددادة الحددروف لدد   يقدد  فددي  
 الخطأ.

 
 الساب : اإلبدال.

وودي إحدددك الطرا د  التددي يسدتعممها العددرب لمتخويدف فيبدددلوال احدد الحددروف مكدداال  
ة وذا المو وع، وأوجبوا ممدل الكاتدب معرفتدص، فممدا ارخر. وقد ذكر ألحاب الكتب الث ث

 ذكرو  إبداي وا  التأنيث تا .
يقوي اللولي:   فأمدا ودا  التأنيدث فالدمها أال تكتدب بدد الها ( إذا كاندت م دافة  

إلل اسم ظاوره  ال الوقف مميها بد الها ( مثي: امرأة زيدد... فد ذا أ دوتها إلدل مكندي مندص 
. فهددا  التأنيددث تبدددي تددا  منددد (ٕٜ  ال الوقددوف مميهددا بددد الها ( ((كانددت بالتددا ه ألنددص   يمكدد

 ، نحو  قطعت مال  جرتك  لنا(.(ٖٜ إ افتها إلل مكني
 

 الثامن: الشكل.
يعد وذا المو وع مال المو دومات المهمدة التدي يجدب ممدل الكاتدب إتقانهدا قدديما  

 وا.وحديثا لمتوري  بيال الكممات المت ابهة في ظاوروا المختموة في معنا
وقددد انوددرد ابددال درسددتويص مددال لدداحبيص بددذكر وددذا المو ددوع، فبدددأ بتعريوددص قددا  :  

 ثم ذكر إال ال كي ممل نوميال: (ٜٗ    ووو زيادة تمح  الحروف لمتوري  بيال المت ابص((
ال ددكي بالحركددات  الكسددرة، ال ددمة، الوتحددة، السددكوال( لمتوريدد  بدديال المت ددابص مددال  .ٔ

رض الواسدددعة، و الَخدددْر ( بودددتا فسدددكوال:  دددد الكممدددات فدددد الَخَر ( بوتحتددديال: األ
. فمدو  وجدود الحركدات لمدا (ٜ٘ الرف  و الِخدْر ( بكسدر فسدكوال: الكدريم مدال النداس
 مرف معنل كي لوظ و لتبس كي معنل بارخر.

ال ددكي بزيددادة  ددي  ممددل الكممددة لمتوريدد  بينهددا وبدديال  يروددا، ويددتم ذلددك بددد ال دة(  .ٕ
ال( فرقددا بدديال ا سددم الملددروف والممنددوع فرقددا بدديال الم ددعف والمخوددف، و التنددوي

مددال اللددرف و الهمددزة( التددي تو دد  فددو  حددروف المددد  األلددف، والددواو، واليددا ( 
 .(ٜٙ د لة ممل وجود الهمزة وفرقا بينهما وبيال حرف المد األلمي
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 التاس : النقط.

لقدددد تودددرد ابدددال درسدددتويص مدددال لددداحبيص بدددذكر ودددذا المو دددوع، إذا افدددرد لدددص بابدددا  فدددي  
 فبدا بتعريوص قا     زيادة تمح  الحرف لمتوريد  بيندص وبديال مدا ي دبهص مدال الحدروف((كتابص، 

 . ثم ذكر أنواع النقط الث ثة:(ٜٚ 
وماي ارخر كالحا  والخا . .ٔ  نقط احدوما وا 

نقط احدوما نقطة وارخر نقطتيال كالبدا  واليدا ، أو نقدط احددوما نقطتديال وارخدر  .ٕ
 ث ث نقط كالتا  والثا .

 .(ٜٛ مال األممل وارخر مال األسوي كالخا  والجيم نقط احدوما .ٖ
 

 املبحج الخالج
 قضايا حنىية

ينبغددي لمددال تلدددك للددنعة الكتابددة إال يتعددرف ممددل مجمومددة مددال الكممددات يتغيددر  
رسمها بتغير موقعها اإلمرابي، ف د  مدال معرفتدص بدبعض أبدواب النحدو التدي يكثدر الكتداب 

وقد تعرض ألدحاب الكتدب الث ثدة لهدذ  األمدور  مال الوقوع في الخطأ في أثنا  استعمالها،
 فأوجبوا ممل الكاتب معرفتها، وتق  وذ  المادة تحت مجمومة مال المطالب:

 
 
 

 األول: اثر الر   والنصب عمى رسم الكممات.
ثمددة كممددات يتغيددر رسددمها بتغيددر حالتهددا فددي الجممددة بدديال الرفدد  والنلددب والخوددض  

مجمومددة مددال المسددا ي منهددا:  حددذف يددا  المنقددوص  وقددد تطرقددوا إلددل وددذا المو ددوع فددذكروا
ثباتها(.  وا 
إذا جا  المنقوص منونا حذفت ياؤ  في حدالتي الرفد  والجدر، فتقدوي:  جدا  قداٍض(  

و مددددررت بقدددداٍض(، فالددددمها  قا ددددُي( اسددددتثقمت ال ددددمة فحددددذفت فددددالتقل السدددداكناال  نددددوال 
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 ٕٓٙ 

فدي حالددة النلدب فثبتددت  التندويال، واليدا (، فحددذفت اليدا  وكددذلك األمدر فددي حالدة الجدر، أمددا
 .(ٜٜ اليا ، فتقوي: رأيت قا يا

وقد أ ار إلل ذلك ابال قتيبة بقولص:    تكتب   اٍز( و  راٍم(... وكي مدا أ دبص ودذا  
في حاي الرف  والخوض ب  يدا ، اسدتثقا   لمجدي  ال دمة بعدد الكسدرة واليدا  ومجدي  كسدرة 

فدد ذا لددرت إلددل حدداي النلددب أتممتددص ويددا ، و ال أكثددر العددرب إذا وقوددوا، وقوددوا بغيددر يددا  
 . (ٓٓٔ  فقمت:  رأيت قا يا (....((

أما مند دخوي األلف وال م ممل ا سم المنقوص فتثبت اليدا  وتقددر الحركدات إ   
فددي حالددة النلددب فتقددوي: جددا  القا ددي ورأيددت القا ددي، ومددررت بالقا ددي، وكددذلك الحدداي 

 .(ٔٓٔ إذا أ وتص
إلمرابددي ممدل رسدم الكممدة وودذا مدا ينبغدي ممددل ممدا تقددم ذكدر  نمحدظ اثدر الموقد  ا 

 الكاتب اإلحاطة بص.
 الثاني: التضمين.

وو:   أال يؤدت فعي أو ما في معنا  مدال التعبيدر مدؤدت فعدي آخدر، أو فدي معندا   
 .(ٕٓٔ  فيعطي حكمص في التعدية والمزوم((

فهو نوع مال الونية فدي التلدرف فدي الكد م، فدالمتكمم مدال طريد  الت دميال يجمد   
يال معنييال وذلك بذكر فعي، وذكر حرف جدر يسدتعمي مد  فعدي آخدر فيكسدب بدذلك معندل ب

 الوعي المذكور، ومعنل الوعي المحذوف الذت دي مميص متعمقص.
يقوي الزمخ رت:   فاال قمت أت  رض في وذا الت ميال ا... قمت: الغدرض فيدص  

 .(ٖٓٔ  إمطا  مجموع معنييال وذلك أقوك مال إمطا  معنل فذ((
ال إال نقلدددد بمودددظ فعدددي معندددا  الحقيقدددي وي حدددظ معدددص معندددل فعدددي آخدددر فالت دددمي 

يناسددبص ويدددي مميددص بددذكر  ددي  مددال متعمقاتددص، كقولنددا:  احمددد إليددك ف نددا( فددت حظ فيددص مدد  
 .(ٗٓٔ الحمد معنل ا نتها ، ودلمت مميص بذكر لمتص امني  إلل(، أت: انهي حمد  إليك

اتددب، ومددا ي دديوص مددال جماليددة فددي ولددم توددت وددم فا دددة وددذا األمددر بالنسددبة إلددل الك 
مميددص إذ افددرد لددص ابددال قتيبددة فددي أدب الكاتددب بابددا  اسددما :  بدداب دخددوي بعددض  اكتابتددص فنبهددو 

 .(٘ٓٔ اللوات مكاال بعض ذكر فيص  واود مال القرآال الكريم و عر العرب
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 ٕٓٚ 

وقد ذكر وذا المو وع أي ا اللولي، إذ يقوي:   وحروف الخودض ينقدي بع دها  
 ز وجددي: ﴿َوأَلََلددمنَبنَُّكْم ِفددي ُجددُذوِع النَّْخددِي ، أت ممددل جددذوع النخددي((مددال بعددض قدداي اب مدد

 ٔٓٙ). 
نمددا يخللدددها الحدداي الدددامي لددذلك مددال تقدددارب   والت ددميال لدديس ق ددية مطمقددة وا 

الحدددرفيال فدددي المعندددل يقدددوي ابدددال السدددراج:   فددد ذا تقدددارب الحرفددداال فددداال ودددذا التقدددارب يلدددما 
ذا تبايال معنا  لم يجز...(  . (ٚٓٔ  لممعاقبة وا 

 
 الثالث: عطف النسق.

. ولددم يددذكر (ٛٓٔ وددو التدداب  الددذت يتوسددط بينددص وبدديال متبومددص احددد حددروف العطددف 
ألددحاب الكتددب الث ثددة مددال وددذا المو ددوع سددوك الوددر  الددد لي بدديال  الددواو، والوددا ، وثددم( 

 واثر ذلك ممل الرسم.
ف متقددما فالواو لمطم  الجم  فهي ت درك األوي والثداني فدي المودظ والمعندل فتعطد 

. وتويدددد (ٓٔٔ . والودددا  لمترتيدددب والتعقيدددب مددد  اإل دددراك(ٜٓٔ ومتدددأخرا أو ملددداحبا فدددي الحكدددم
 .(ٔٔٔ  ثم(الترتيب والتراخي م  اإل راك

فعندددد لددديا تنا لوعدددي األمدددر مدددال المويدددف المودددرو  نريدددد  ودددا  (، نحدددو:  قدددص( مدددال  
قيناودا، أمدا إال ولدمنا  وقل(، فاال ولمنا الوعي بد واو، أو فا ( إال   نا حذفنا  الها ( أو أب

الوعدددي بدددد ثم( فددد  تحدددذف الهدددا  وذلدددك لد لدددة ثدددم ممدددل التراخدددي وا نولددداي بعكدددس  الدددواو، 
والوا ( الدالة ممل ا تلداي، بقدوي ابدال قتيبدة:   ... وأال ولدمت ذلدك بدد ثم( ألحقدت الهدا ه 

 .(ٕٔٔ   ال  ثم( حرف منولي قا م بنوسص   يتلي بما بعد  اتلاي الواو أو الوا ((
 

 الراب : العدد.
وودددو:   مدددا سددداوك نلدددف مجمدددوع حا ددديتص القدددريبتيال أو البعيددددتيال ممدددل السدددوا   

كا ثنيال فاال حا يتص السومل واحدة والعميا ث ثة ومجموع ذلدك أربعدة ونلدف األربعدة اثنداال 
 .(ٖٔٔ  ووو المطموب((
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 ٕٓٛ 

العددد  ، وقد تطر  ألحابنا لذا األمر فذكروا حكدم(ٗٔٔ ولمعدد أحكام تناولها النحاة 
الم ددداف والمركدددب والمعطدددوف والمودددرد مدددال حيدددث:  التدددذكير والتأنيدددث، وتمييدددز األمدددداد، 

مرابها، وتعريوها(  .(٘ٔٔ  وا 
 واليك بياال ما ذكرو  مال أحكام العدد الم اف. 
التذكير والتأنيث: يخالف فيها العدد مورد المعدود، فاال كداال مدذكرا ُأنندث، واال كداال  .ٔ

ليداي( و  ث ثددة أيدام(، يقدوي ابدال قتيبدة:   المؤندث فيمددا  مؤنثدا ُذكندر، فتقدوي:  ثد ث
 .(ٙٔٔ  بيال الث ث إلل الع ر بغيروا.... والمذكر بالها ((

تمييز األمداد الم دافة: يدأتي تمييزودا مجدرورا باإل دافة ويكدوال فدي الغالدب جمد   .ٕ
قمة نحو:  ا تريت ث ثدة أبدواب(، يقدوي ابدال درسدتويص:    اممدم اندص يجمد  المعددود 

ما دوال الع رة وي داف إليدص العددد فدي األيدام والميدالي و يدر ذلدك مدال األ ديا  في 
 .(ٚٔٔ  كمها فتكتب ث ث لياي، وث ثة أيام((

إمددراب األمددداد الم ددافة: تعددرب األمددداد الم ددافة بحسددب موقعهددا مددال الجممدددة،  .ٖ
يقددددوي ابددددال درسددددتويص:   العدددددد األوي يددددوفي حقددددص ممددددل مددددا يوجبددددص لددددص الوعددددي أو 

 .(ٛٔٔ  األدوات((

تعريف األمداد الم دافة: ويكدوال ذلدك بتعريدف الم داف إليدص دوال الم داف وودو  .ٗ
. وقدددد سدددار ألدددحاب (ٜٔٔ مدددذوب البلدددرييال، وأجددداز الكوفيدددوال تعريدددف الم ددداف

الكتددب الث ثددة ممددل مددنهي البلددرييال فتقددوي  م ددرة الدددراوم( و  ث ثددة األثددواب(، 
يجدددوز فدددي مدددا دوال ولم دددة وألدددف الحكدددم نوسدددص فدددي التمييدددز واإلمدددراب والتعريدددف، و 

الع رة أال تقوي:  مدا فعمدت تمدك التسدعة الددراوم( بتعريدف الجدز  األوي ممدل جعدي 
 .(ٕٓٔ الثاني لوة

ألدددحابنا بهدددذا المو دددوع وقدددولهم ب دددرورة إتقددداال  ممدددا تقددددم ذكدددر  يتبددديال امتنددداؤوم
الكاتدددب لدددص بغيدددة ابتعددداد  مدددال الوقدددوع فدددي الخطدددأ و سددديما إال المو دددوع مدددوطال لمزلدددي مندددد 

 والمحدثيال.القدامل 
 

 اخلامتة
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بعدددد ودددذ  الجولدددة فدددي رحددداب الكتدددب الث ثدددة التدددي تعرفندددا مدددال خ لهدددا ممدددل ثقافدددة  
 ص الباحث إلل النتا ي ارتية:مخكاتب المغوية في التراث العربي يال

ال يكددوال مممددا بمعدداني الكممددات، وطريقددة أال يمددتهال لددنعة الكتابددة أممددل مددال أراد  .ٔ
لددددحيا خدددداي مددددال  بأسددددموبالجممددددة رسددددمها بلددددورة لددددحيحة، وطريقددددة لدددديا ة 

 نحوية كانت أو لرفية. األخطا 

العديدددد مدددال  بتدددأليفمنايدددة ممما ندددا القددددامل بمدددال امدددتهال لدددنعة الكتابدددة متجسددددة  .ٕ
 الكتب التي تبيال لمكاتب ما يجب مميص معرفتص.

ب دي  يسدير لدو تنوع المادة المطروحدة فدي ودذ  الكتدب ممدا يجعدي الكاتدب مارفدا و  .ٖ
 عموم.مال كي ممم مال وذ  ال

الكاتددب مددال الوقددوع فددي الخطددأ فددي رسددم الكممددة مسدداحة  بعددادإلقددد احتمددت ق ددية  .ٗ
كثددرة الق ددايا اللددرفية واإلم  يددة فددي  اسددعة مددال لددوحات الكتددب، ويتجسددد وددذا 

 المطروحة.

إال ا مددب الق ددايا التددي ذكروددا ألددحابنا لمكاتددب قددديما ذات فا دددة   تنكددر لمكاتددب  .٘
 المعالر.

 بال قتيبة وافيا بالغرض محيطا بالق دايا التدي يحتداج  لقد جا  كتاب أدب الكاتب .ٙ
 الكاتب، مما جعمص بارزا في بحثنا أكثر مال  ير . إليها

لقدد توددرد ابددال قتيبددة مددال لدداحبيص بدذكر الكثيددر مددال األبددواب كددذكر  لمنسددب ومعدداني  .ٚ
 األبنية.

 جددا فمدا اوا دابدال قتيبدة  بأسدتاذ إال تأثر ابال درستويص في كتابص  كتاب الكتداب(  .ٛ
كتاب الكتاب إ  تبويب لما ذكر  ابال قتيبدة فدي كتداب  تقدويم اليدد( مدال كتداب أدب 

 الكاتب.

س سددددة والو ددددوح الابددددال قتيبددددة واللددددولي فددددي مددددرض المددددادة ب أسددددموبلقددددد اتسددددم  .ٜ
 ابال درستويص. أسموبجا  ذلك وا بتعاد مال التعميي، وممل العكس مال 

 والسالم عمىدعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين والصالة  وآخر
 سيدنا محمد وعمى آله وصحبه أجمعين 
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 اهلىامش

                                                 

 .  ٗٙ – ٖٙ/ ٕينظر: بغية الوماة: ( ٔ 
 .  ٜٖٖ/ ٕينظر:  ذرات الذوب: ( ٕ 
 .  ٖٙ/ٕينظر: بغية الوماة: ( ٖ 
 .  ٚٛٔ – ٛٚٔينظر: أدب الكاتب: ( ٗ 
 .  ٜٖٚ: وسر العربية  فقص المغةو ، ٛٚٔينظر: أدب الكاتب: ( ٘ 
 .  ٘٘ٔ – ٖ٘ٔ، وكتاب الكتاب: ٘ٔٔ – ٕٜينظر: أدب الكاتب: ( ٙ 
 .  ٖٙٙ، : فقص المغة:ٙٛٔ – ٖٛٔينظر: أدب الكاتب: ( ٚ 
 .  ٖٔ، وفقص المغة: ٜٛ ينظر: أدب الكاتب:( ٛ 
 . ٙالرحمال / ( ٜ 
 .  ٕٓٔ – ٔٓٔ ينظر: أدب الكاتب:( ٓٔ 
 .  ٚٙ ينظر: أدب الكاتب:( ٔٔ 
 .  ( ، والمساال  ووذٓٚ ينظر: أدب الكاتب:( ٕٔ 
 .  ( ، والمساال  ذأئٚ ينظر: أدب الكاتب:( ٖٔ 
 .  ( ، والمساال  جندبٕٚ: ينظر: أدب الكاتب( ٗٔ 
 .  ( ، والمساال  رثدٖٚ: ينظر: أدب الكاتب( ٘ٔ 
 .  ٖٓٙوينظر: فقص المغة  ٔٛٔأدب الكاتب: ( ٙٔ 
 .  ٕٛٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٚٔ 
 .  ٕٛٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٛٔ 
 .  ٕٛٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٜٔ 
 .  ٖٚ٘ وفقص المغة: ٖٛٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٓ 
 . ٕٕٗ، واإلحساال في خم  اإلنساال: ٖٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٔ 
 .  ٖٗٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٕ 
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 ٕٔٔ 

                                                                                                                         

 .  ٕٕ٘: ينظر: أدب الكاتب( ٖٕ 
 .  ٕٙٔينظر: ال عر وال عرا : ( ٕٗ 
 .  ٖينظر: أسما  خيي العرب وفرسانها: ( ٕ٘ 
 .  ٖٙٔ – ٜٓٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٙ 
 .  ٕٛٓ – ٕٚٓ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٚ 
 .  ٕٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٛ 
 .  ٕٕٛ – ٕٙٙ، وأدب الُكتاب: ٓٚٔ – ٕٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٜٕ 
 .  ٜٖٛ، وفقص المغة: ٕٕٙ، وأدب الُكتاب: ٕٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖٓ 
 .  ٕٛ٘، وفقص المغة: ٕٕٙ، وأدب الُكتاب: ٗٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖٔ 
 .  ٕٕٛ – ٕٕٙالكتاب:  ، أدبٓٚٔ – ٕٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٕٖ 
 .  ٛٙٔ – ٘ٙٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖٖ 
 .  ٓٔ – ٜينظر: الور : ( ٖٗ 
 .  ٕٗٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖ٘ 
 .  ٖٓٔ:ينظر: أدب الكاتب( ٖٙ 
 .  ٙ٘ٔ – ٗ٘ٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖٚ 
 .  ٜ٘ٔ – ٙ٘ٔ: ينظر: أدب الكاتب( ٖٛ 
 .  ٚٙ – ٔٗ: ينظر: أدب الكاتب( ٜٖ 
 .  ٕٗ: ينظر: أدب الكاتب( ٓٗ 
 .  ٖٗ: ينظر: أدب الكاتب( ٔٗ 
 .  ٘ٔأدب الكاتب: ( ٕٗ 
 .  ٕ٘: ينظر: أدب الكاتب( ٖٗ 
 .  ٕٗٔ – ٖ٘ٔ/ ٔينظر: المعجم العربي: ( ٗٗ 
 .  ٕٕٓ: ينظر: أدب الكاتب( ٘ٗ 
 .  ٓٚٗ – ٗٗٗينظر: أدب الكاتب: ( ٙٗ 
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 ٕٕٔ 

                                                                                                                         

 .  ٕٛ٘ – ٚٚ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٚٗ 
 . ٜٙ – ٕٜ/ ٔال افية: ، وينظر:  رح ٔٙٗينظر: أدب الكاتب: ( ٛٗ 
 .  ٜٙ – ٕٜ/ٔ، وينظر:  رح ال افية: ٔٙٗينظر: أدب الكاتب: ( ٜٗ 
 .  ٜٙ – ٕٜ/ٔ، وينظر:  رح ال افية: ٔٙٗينظر: أدب الكاتب: ( ٓ٘ 
 .  ٜٙ – ٕٜ/ٔ، وينظر:  رح ال افية: ٔٙٗينظر: أدب الكاتب: ( ٔ٘ 
 .  ٓٙٗينظر: أدب الكاتب:( ٕ٘ 
 .  ٕٗ – ٖٕ، و ذا العرف: ٜٙ – ٕٜ/ ٔينظر:  رح ال افية: ( ٖ٘ 
 .  ٕٛ – ٕٚ، ومعاني األبنية: ٗٚ/ ٔينظر:  رح ال افية: ( ٗ٘ 
 .  ٔٛ٘أدب الكاتب: ( ٘٘ 
 .  ٜ٘ رح الحدود النحوية: ( ٙ٘ 
 .  ٓٗ، وكتاب الُكتاب: ٕٕٗ، وأدب الُكتاب: ٕٙ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٚ٘ 
 .  ٖٗٗ/ ٗ رح ابال مقيي: ( ٛ٘ 
 .  ٕٗ٘، وأدب الكتاب: ٕٙ٘دب الكاتب: ، وينظر: أٔٗكتاب الكتاب: ( ٜ٘ 
 .  ٕٗينظر: كتاب الكتاب: ( ٓٙ 
 .  ٖٗٗ/ ٗينظر:  رح ابال مقيي: ( ٔٙ 
 .  ٕٗ٘، وأدب الكتاب: ٕٙ٘، وينظر: أدب الكتاب: ٕٗكتاب الكتاب: ( ٕٙ 
 .  ٖٗ – ٕٗ، وكتاب الكتاب:ٕٔٙ -ٕٚ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٖٙ 
 .  ٖٗٗ/ ٗينظر:  رح ابال مقيي: ( ٗٙ 
 .  ٗٗ، وكتاب الكتاب: ٕٗ٘، وينظر: أدب الكاتب: ٕٛ٘الكاتب: أدب ( ٘ٙ 
 .  ٗٗ، وكتاب الكتاب:ٕٛ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٙٙ 
 .  ٗ/ ٕ رح ال افية: ( ٚٙ 
 .  ٖٕٛ – ٕٛٚينظر: أدب الكاتب: ( ٛٙ 
 .  ٕٛٚينظر: أدب الكاتب:( ٜٙ 
 .  ٓٓ٘/ ٕ، و رح ابال مقيي: ٕ٘٘/ٕينظر:  رح ال افية: ( ٓٚ 
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 .  ٕٛٚكاتب:ينظر: أدب ال( ٔٚ 
 .  ٜ – ٗ/ ٕ، و رح ال افية: ٜٕٚينظر: أدب الكاتب:( ٕٚ 
 .  ٖٛ – ٕٛ/ ٕ، و رح ال افية: ٕٓٛينظر: أدب الكاتب:( ٖٚ 
 .  ٖٛ/ ٕينظر:  رح ال افية: ( ٗٚ 
 .  ٕٗينظر: ا قتراح: ( ٘ٚ 
 .  ٖٛ – ٖٚ/ ٔينظر:  رح ال افية: ( ٙٚ 
 .  ٕٙٛ – ٕ٘ٛينظر: أدب الكاتب: ( ٚٚ 
 .  ٘ٙالعرب:  ليس في ك م( ٛٚ 
 .  ٖٔينظر: ا ستدراك ممل كتاب سيبويص: ( ٜٚ 
 .  ٘ٙينظر: ود: ليس في ك م العرب: ( ٓٛ 
 .  ٖٔ، ومعاني األبنية: ٚٙٔ/ ٔينظر:  رح ال افية: ( ٔٛ 
 .  ٗٓٙأدب الكاتب: ( ٕٛ 
 .  ٕٕٔ – ٚٔٔ/ ٔينظر: المعجم العربي: ( ٖٛ 
، ٕٚ – ٕ٘الكتدددداب:  ، وكتدددابٕٓٚ – ٕٕٙ، ٕٕٗ – ٕٕٕينظدددر: أدب الكاتددددب: ( ٗٛ 

 .  ٜٕٗ – ٕٚٗ، وأدب الكتاب: ٖٗ – ٖٔ
 . ٔالزلزلة / ( ٘ٛ 
 .  ٕ٘ينظر: كتاب الكتاب: ( ٙٛ 
 .  ٕٚالنزامات / ( ٚٛ 
 .  ٕٚ ٓ ٕ٘، وكتاب الكتاب: ٕٕٗ – ٕٕٕينظر: أدب الكاتب: ( ٛٛ 
 .  ٖٕٔأدب الكاتب: ( ٜٛ 
 .  ٕٙٗأدب الكاتب: ( ٜٓ 
 .  ٖٛكتاب الُكتاب: ( ٜٔ 
 . ٕٔ٘-ٕٓ٘ أدب الكتاب( ٕٜ 
 .  ٛٛ، وكتاب الُكتاب: ٕٗٗينظر: أدب الكاتب: ( ٖٜ 
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 ٕٔٗ 

                                                                                                                         

 .  ٜٛكتاب الكتاب: ( ٜٗ 
 .  ٖٜٕ، ومعجم مقاييس المغة: ٕٓٔ – ٜٛينظر: كتاب الُكتاب: ( ٜ٘ 
 .  ٕٓٔ – ٜٛينظر: كتاب الُكتاب: ( ٜٙ 
 .  ٜٗكتاب الُكتاب: ( ٜٚ 
 .  ٜٚ – ٜٗينظر: كتاب الُكتاب: ( ٜٛ 
/ ٕ، و دددرح ابدددال مقيددددي: ٖٔٓ – ٖٓٓ/ ٕو دددرح الكافيددددة: ، ٕٔٔينظدددر: التكممدددة: ( ٜٜ 

 .  ٘ٚ، و رح ا  موني: ٓٔ٘
 .  ٘ٚ، وكتاب الكتاب: ٕٕ٘، وينظر: أدب الكتاب: ٖٕ٘ – ٕٕ٘أدب الكاتب: ( ٓٓٔ 
 .  ٘ٚ، كتاب الكتاب: ٕٕ٘، وأدب الكتاب: ٕٕ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٔٓٔ 
 .  ٚٛ٘/ ٕالنحو الوافي: ( ٕٓٔ 
 .  ٜٕٖا ٕ، و رح ال افية: ٖٛٓ/ ٕ: الخلا ص: ، وينظرٕٚ٘/ ٕالك اف: ( ٖٓٔ 
 .  ٚٙ٘/ ٕينظر: النحو الوافي: ( ٗٓٔ 
 .  ٕٓ٘ – ٙٓ٘ينظر: أدب الكاتب: ( ٘ٓٔ 
 .  ٘ٗٔأدب الكاتب: ( ٙٓٔ 
 .  ٙٓ٘ – ٘ٓ٘/ ٔاأللوي في النحو: ( ٚٓٔ 
 .  ٖٓٚينظر:  رح ابال الناظم: ( ٛٓٔ 
 . ٖٙ٘/ ٖ، وأو ا المسالك: ٖٔٚينظر:  رح ابال الناظم: ( ٜٓٔ 
 .  ٖٔٙ/ ٖ، وأو ا المسالك: ٖٖٚ،  رح ابال الناظم: ٓٔ/ ٔينظر: المقت ب: ( ٓٔٔ 
 .  ٖٖٙ/ ٖ، وأو ا المسالك: ٖٖٚ،  رح ابال الناظم: ٓٔ/ ٔينظر: المقت ب: ( ٔٔٔ 
 .  ٜٖ – ٖٛ، ينظر: أدب الكتاب: ٕٕ٘أدب الكاتب: ( ٕٔٔ 
 .  ٕٓٚ/ ٕ رح التلريا: ( ٖٔٔ 
، ٕٚ٘ – ٛٔ٘و دددرح ابدددال النددداظم:  ،ٕٜٗ – ٕٛٗ/ ٔينظدددر: التبلدددرة والتدددذكرة: ( ٗٔٔ 

 .  ٜ٘ٔ – ٘ٗٔ/ ٕو رح الكافية: 
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 ٖٚٔ، وكتدداب الكتدداب: ٜٖٗ، وأدب الكتدداب: ٕٗٚ – ٕٓٚينظددر: أدب الكاتددب: ( ٘ٔٔ 
– ٖٕٔ . 

 . ٖٛٔ، وينظر: كتاب الكتاب: ٕٓٚأدب الكاتب: ( ٙٔٔ 
 .  ٖٚٔكتاب الكتاب: ( ٚٔٔ 
 .  ٜٖٔكتاب الكتاب: ( ٛٔٔ 
 .  ٗٗ – ٖٗا ت ف النلرة: ، و ٜٖٓ/ ٔينظر: األنلاف: ( ٜٔٔ 
 .  ٖٕٚ – ٕٕٚينظر: أدب الكاتب: ( ٕٓٔ 
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