حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
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املؤلفات عن آداب الكتابة وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا
عرض ودراسة
علي زاهد

*

امللخص
هناك باب واسع يف األدب العربي للكتابة وآدابها وأدواتها واملؤهالت اليت ينبغي للكاتب أن يتحلّى بها .فأُلّفت يف هذا اجملال كتب عديدة من

أهمها وأكربها صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .تريد املقالة ــ وهي ذات منهج وصفي نقدي ــ اإلجابـة عـن الاـؤال التـالي :مـا اتـتال صـبح
األعشى جذرياً عن سائر الكتب املؤلفة يف آداب الكتابة؟ كما تهد إىل عرض أحان كتاب يف هذا اجملال .فبهذا الصـدد اـاا املؤلـ يف القاـ
األول من املقالة بتعري إمجالي للكتب و ملؤلفيها ودراسة أساليبها ،ث نقد كل منها .ويف القا الثاني تطرّق إىل التعري بالقلقشندي مؤل
صبح األعشى  ،ليصل بعده إىل تعري كتابه ،وعرض ما انطوى عليه من العناوين واملوضوعات ،وأترياً دراسته دراسة مقارنة باائر الكتـب
اليت تشرتك معه يف املوضوع .وسبب االهتماا بهذا الكتاب شهرته الفائقة يف جمال آداب الكتابة ،فضالً عن أنـه يعـدّ مـن نفـائّل مؤلفـات عصـر
االحنطاط األدبي ،وعدّها بعض أصحاب الرأي دائرة معار علوا ذلك الزمان.
املفردات الرئياية :آداب الكتابة ،أدوات الكتابة ،مؤهالت الكاتب ،صبح األعشى ،القلقشندي.

متهيد
إثر اتااع راعة الفتوحات بدءاً من زمن تلفاء الرسول  ،ووصوالً إىل زمن األمويني ،وامتداداً إىل األعصر التالية هلـا ،أصـبح
اخللفاء وامللوك حباجة إىل ديوان ــ أو ما يامى اآلن «دائرة» أو «منظمة» ــ لضبط شؤون احلكـ مـن كتابـة األحكـاا لءمـراء ،وتاـ يل
املداتل واملصاري احلكومية ،وتنايق دوائر احلك  :العاكرية منها واملدنيـة ،وإبـالأ أوامـر الاـلطان أو اخلليفـة إىل اآلتـرين .فكـان
على العاملني يف الديوان أن يلمّوا باآلداب اإلدارية ،كما كان من الالزا هل أن يكونوا عارفني بآداب الكتابة واملصطلحات اإلدارية.
هذا ،وبانتشار الكتاتيب واملدارس ،كان التالميذ حيتاجون إىل كتب تعليمية ليتعلّموا الكتابة منها .وكذلك احلال يف سائر شرائح
اجملتمع؛ فإنه أيضاً كانوا يهتمون بتعلّ الكتابة وإتقانها.

ــ تاريخ التال  39 /3/1 :هـ .ش؛ تاريخ القبول 393/ / 9 :هـ .ش.
* طالب الدكتوراه يف اا اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.

Email: Azpoor2000@yahoo.com
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يذكر أن العرب مبـا أنهـ ي يكونـوا يعرفـون الشـؤون اإلداريـة ،فقـد اسـتعان اخللفـاء بـادذ ذي بـدء بـاإليرانيني لتـدبري الشـؤون
الديوانية؛ ث تعلّ العرب منه ما حيتاجون إليه من اآلداب والقوانني إلدارة الدواوين.
فالحتيا ج من يصبح موظفاً أو كاتباً يف الدواوين ،وكذلك الشرائح املثقفة للم تمع إىل إتقان الكتابة ،وعدا معـرفته مبـا يلـزا
على الكاتب أن يعرفه ،وأيضاً واوعه يف أتطاء ال تُغفر ،بدأ الكتّاب البارعون بتألي كتب تعليمية يف هذا اجملـال .واسـتمر األمـر
يف األعصر التالية حتى وصل إىل الكتاب الذي تتناوله املقالة بالبحث أال وهو صبح األعشى يف صناعة اإلنشا.
علماً أن ع لة التألي عن آداب الكتابة ي تتوا عند هذا احلد ،بل استمرّت إىل زماننا هذا ،لكـن املقالـة ي تتعـرض هلـا
جتنباً للتطويل.
وهذه املقالة تعنى باملؤلفات حول آداب الكتابة عرضاً ونقداً .وهي تنقا إىل ثالثة أاااا:
 .تأليفات حول اآلداب الشـكلية للكتابـة؛ مثـل :مقـاس الـورق ،كيفيـة كتابـة عنـوان الكتـاب وبدايتـه وتتمـه ،وكيفيـة كتابـة
احلرو و...؛
 .1تأليفات عن املؤهالت اليت جيب أن تتوفر يف الكاتب؛ مثل :اطالعه على خمتل العلوا و…؛
 .3تأليفات عن أدوات الكتابة؛ مثل :الدواة ،والقرطاس ،واإلالاة (جعل الليقة للدواة وإصالح مدادها) و…
ففي هذا البحث ذكر عدد من املؤلفات اليت هلا اهتماا بأحد األاااا اآلنفة الذكر أو اثنني منها أو كلها ،ث تعرض كـل منهـا بالبحـث
والنقد.
تلفية البحث
هناك كتب ومقـاالت وأطروحـات حـول أدب الرسـائل بوجـه عـاا كتبـت يف اآلونـة األتـرية ،لكننـا ي نـر كتابـاً أو مقالـة أو
أطروحة ختتص بآداب الكتابة؛ فال بأس أن نذكر عدداً من التأليفات اليت تتعلق بأدب الرسائل تتضمن يف تضـاعيفها أحباثـاً عـن
آداب الكتابة ،وهي كالتالي:
 .أدب الرسائل يف األندلّل يف القرن اخلامّل اهل ري ( 999ا) ،لفايز عبدالنيب فلّاح القياي ؛
 .1أدب الرسائل يف األندلّل من القرن الاادس حتى سقوط غرناطة،أنواعه واجتاهاته وتصائصه الفنيـة ،أطروحـة لرشـود بـن
حممد بن رشود الالمي1؛
 .3أدب الرسائل يف صدر اإلسالا 991( .ا) ،جلابر اُميحة3؛
 .4األسلوبيات التارخيية :فن الرتسل يف األدب العربي ( 11ا) .لاعيد أكنيب عاملي ،مع مقدمة لاعد مصلوح4؛

 .الطبعة األوىل يف عمان ـ األردن.
 .1الكاتب سعودي واألطروحة رسالة ماجاتري .منقول من:
.

=http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=rasael Fresala&id

 .3اجمللد األول :عصر النبوة .الطبعة األوىل .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .4الطبعة األوىل .القاهرة :عني للدراسات والبحوث اإلناانية واالجتماعية.
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 .5بالغة الكتّاب يف العصر العباسي؛ دراسة حتليلية نقدية لتطور األساليب ( 991ا) .حملمد نبيه ح اب ؛
« .1تطور صناعة الكتابة يف بغداد وظهور الكتاب يف العصر العباسي» 99 ( .ا) .خلري اهلل سعيد1؛
« .7صنعة الكتابة يف الدولة اإلسالمية يف القرن األول اهل ري» 411( .هـ) .لكمال عبد البااي الشني3؛
« .9حركة التألي يف الكتابة والكتاب ومصادر نقد الرتسل والكتابة حتى القرن الرابع اهل ري» ( 4 9هـ) ،ملؤلفـه حممـد تـري
شيخ موسى .4هذه املقالة اد حازت اصب الابق يف سرد املصادر اليت تعنـى بالكتابـة والرتسـل .فهـي ببليوغرافيـة كاملـة وشـاملة ملـا
أّل يف هذا اجملال؛
« .9فن كتابت وكتابورزي و ترسـل در زبـان عربـي» ( 394هــ .ش) ،ترمجـة املقالـة اآلنفـة الـذكر إىل الفارسـية ،واملرتجـ
حاني علينقيان5؛
« . 1من جهود املاتشراني يف دراسة األدب اإلداري عند العرب ونشره» 4 1( .هـ) .مسري الدروبي.1
تاريخ الكتابة عن آداب الكتابة
وأما بداية التألي يف شؤون الكتابة ،فكان يف أواتر العصر األموي (موسى 4 9 ،هـ ،ص ،)49
وتعدّ رسالة عبداحلميد (املتوفى 231هـ) إىل الكتّ اب أول أثر مدون ومعروف يف هذا الباب .وألّفت فيه يف القـر ني الاالـو والرا ـ
كتب كاري ة ددًّا ميك تن يفها يف عد ة زمر ،تشمل
األخرى ،فتشمل جمموعة كبري ة م

أوالها الكتب أو الدواوي أو اجملامي اليت تضم رسائل الكتّاب؛ أما الزمر

كتب املختار اليت تتضـم عـا  ة عـآل اءرال ال قديـة أو األخبـار؛ و

الكتّاب والوزرال واملرتسلني اليت ال ختلو م كاري م اءرال أو األككا ؛ و
وأ واتها وثقافتها؛ و

كتـب أخبـار

كتب آ اب الكتا ة والكتّاب ،وأصول ص عة الكتا ة

كتب ال ظرية ال قدية اليت تبحو يف ف الكتا ة وأ واعه وأساليبه؛ و

كتب ال قد التطبيقي اليت تت اول

رسائل عآل الكتّاب التحليل وال قد والدراسة ،وهي أهم هذه الكتب وأقلّها عد اً كما الكظ ا؛ فضالً ع الكتب ال قدية اليت جتم
ني الشعر والكتا ة و ريهما م الف ون األ ية؛ و

كتب األ ب اجلامعة اليت اهتم في ها أصحا ها الكتا ة والكتّاب» (املصـدر

نفاه ،ص .)491
واد جاء حممد تري شيخ موسى مبا يناهز مائة وعشرة كتب ،واصفاً حمتواها وصفاً موجزاً جدّاً .وألن أغلب هذه الكتب خمطوطة
أو مذكورة يف الفهارس فقط وليّل هلـا أثـر وال عـني ،ثـ أغلبهـا ألفـت حـول الكتابـة والرتسـل بشـكل عـاا ،فنقـوا أوالً بتعريـ
إمجالي للكتب املطبوعة اليت ختص آداب الكتابة والكتّاب ،وما فيها من املوضوعات بشـكل مـوجز ،وهـذه الكتـب هـي ـا صـرّح
مؤلفوها أنه ألّفوها هلذا الغرض ،أو ايل أنها كتبت ألجله .ث نـأتي برتمجـة خمتصـرة ملؤلفيهـا ومـنه ه مـراعني الرتتيـب الـزم

 .الطبعة الثانية .دون نا.

.

 .1مطبوعة يف جملة املعرفة ،العدد  ،331ص 37ــ.11
 .3مطبوعة يف جملة كلية اللغة العربية بالقاهرة ،العدد  ، 9ص  559ــ.591
 .4مطبوعة يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،اجمللد  ،71اجلزء  ،3صفر  4 9ق  /متوز (يوليو)  997ا ،ص  49ــ .511
 .5مطبوعة يف جملة آيينه پژوهش ،الانة  ، 1العدد  ،1ص  11ــ

.

 .1مطبوعة يف جملة جممع اللغة العربية األردني ،الانة العشرون ،العدد  ،51ص 13ــ.99
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لوفاته ؛ وفيما بعد نتطرق إىل حياة القلشقندي؛ ونتحدث عما جاء يف كتابـه صـبح األعشـى مـن األحبـاث عرضـاً سـريعاً؛ وخنـت
البحث مبقارنة ونتي ة.
القا األول :نبذة عن الكتب املؤلفة حول آداب الكتابة
 .رسالة عبد احلميد بن حييى (املتوفى  31هـ) إىل الكتّاب
ما لعبداحلميد الكاتب من الشهرة يغنينا عن ترمجته ،فقد نكتفي باجلملة املعروفة « :دئت الكتا ة عبداحلميد ،وا تهت ا العميد»
(الثعاليب3891 ،ا ،ص  .)391وأما رسالته،
فهي أقد أثر معروف م اءثار املدو ة اليت تت اول الكتا ة و الكتّاب .وقد وصلت إلي ا كاملة ،وتق يف حنو مخس صفحات .حتدث
فيها ع فضل ص عة الكتا ة وشرفها ،وأ واتها وآ ا ها ،ومشائل أصحا ها وأخالقهم ،وما ي بغي أن يكون ي هم م تعاون و تآزر
وتراكم ،و ري لل مّا ت اوله يف هذه الرسالة اليت أصبحت عده ستوراً للكتّاب  ...وعدّها القلشق دي أصالً ء اب الكتا ة فقال:

"وأصل هذه اء اب الذي ترد إليه ،وي بوعها الذي تفجّرت م ه رسالة عبد احلميد" (موسى3139 ،هـ ،ص .)191
واد جاء بها اجلَهشَياري كلّها يف كتاب الوزراء والكّتاب (ص 47ــ  ،)5وذكره القلقشندي يف صبح األعشى (اجمللد األول ،ص 95

ــ.)99
وما جاء يف هذه الرسالة كلها ور حول الصفات اخلُلقية اليت ينبغي أن يتّا بها الكتّاب ،مع إشارة إىل فضل الكتابة وشرفها،
وتوصيات عامة إىل الكتّاب حول ما يلزا أن يطلعوا عليه من العلوا ،وما يُتقنوه من اآلداب الشكلية مثل حان اخلط .فل يشر إىل
اآلداب الشكلية وال إىل أدوات الكتابة.
 .1متخيَر األلفاظ البن فارس (املتوفى  95هـ)

أمحد بن فارس بن زكرياء من أئمة اللغة وصاحب القاموس الشهري مع

مقاييّل اللغة ،الـذي اـال عنـه ابـن تلكـان« :وهـو

دليل مل ين َف ماله» (ابن تلكان ،ج 1111ا ،ص  .) 93ويقول الذهيب عن ابن فارس « :وكان كامالً يف األ ب ،فقيهاً ،م اظراً ...ومجـ
إتقان العلمال إىل ظرف الكتّاب والشعرال .وله من فات ديعة ،ورسائل مفيد ة ،وأشعار ديد ة ،وتالمذ ة كاري ة ...وكان حيوّ الفقهـال ائمـاً علـى
معرفة اللغة ،ويلقي عليهم ،ويُخجلهم ليتعلموا اللغة ...قال سعد

علي الزجنادي :كان أ واحلسني

فارس مـ أئمـة اللغـة ّتجّـاً ـه يف مجيـ

اجلهات ري م ازع» (الذهيب ،ب  997ا ،ص .)3
مع أن هذا الكتاب ــ كما يقول حمققه هالل ناجي ــ يعـدّ مـن معـاج املعـاني ،ومكانتـه بينهـا مكانـة رفعيـة وفريـدة معـًا (ابـن فـارس،

 971ا ،ص  ،) 5لكن إعداد مع

كهذا كان العتقاد ابن فارس أنه أول ما جيب على الكاتب والشاعر اجتباء الاـهل مـن اخلطـاب،

واجتناب الوعر منه ،واألنّل باألنياة ،والتوحش مـن الوحشـية (املصـدر الاـابق ،ص  .)1وهـذا ـا جيعلـه مـن الكتـب املتعلقـة مب ـال
الكتابة.
واد رتّب ابن فارس كتابه يف مائة وأربعة عشر باباً ،مبا يف ذلك تامتة مطولة حشد فيها كثرياً من األلفاظ املفردة املاتحانة.
وملعرفة الفارق بني هذا الكتاب وكتابي األلفاظ البن سكّيت و األلفاظ الكتابية للهمذاني ميكن مراجعة مقدمة هالل ناجي ،ص
19ــ.31
وهذا الكتاب أيضاً كما هو واضح من عنوانه يذكر مؤهالت الكتّاب دون أن يتحدث عن األسباب املادية للكتابة أو أدواتها.
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 .3كتاب األلفاظ البن الاِكّيت (املتوفى 422هـ)
كيت« :أ و يوسف يعقوب
يقول ابن تلّكان عن ابن الاّ ّ

إسحاق املعروف ا

السّكّيت ...م

خوزستان ...وكتبه ديد ة ...وقال أ و العباس املرب " :ما رأيت للبغدا يني كتا اً أكس م كتاب ا

َورَق ،وهي ُليد ة م أعمال

السّكّيت يف امل طق"» (ابن تلّكان،

ب3899ا ،ص 183ــ .)189ويتابع« :وقال أ و العباس ثعلب " :كان ا السّكّيت يتنرف يف أ واع العلو " .وكان أ وه ردالً صاحلاً ،وكان
م أصحاب أ ي احلس الكسائي كس املعرفة العر ية  ...وقال ثعلب أيضاً " :أمج أصحا ا أ ه مل يك

عد ا

األعرا ي أعلم اللغة م ا

السّكّيت"» (املصدر نفاه،ص 399ــ.)399

يقول لوئيّل شيخو عن هذا الكتاب وكتاب األلفاظ الكتابية

للهمذاني« :واعلم أن ني هذا الكتاب وكتاب األلفاظ الكتا ية...

ناً ،ويف
مشا هات عديد ة ،وال مِرال أن صاكب األلفاظ الكتا ية اقتبس م فوائد سلفه ا السّكّيت ،ري أن تأليف أ ي يوسف أضبط قالً ،وأوثق ّ

عآل األ واب أوس ما  ة» (ابن الاّكّيت 997 ،ا ،ص 3ــ.)4
وأما كتاب ابن الاّكّيت ،فهو أيضاً من معاج املعاني .فقد أورد يف كل موضوع املصطلحات والتعابري اليت تناسبه ،ودوّن كتابه
يف  47باباً .من عناوينه« :باب الغنى واخلصب»؛ «باب حدّة الفؤاد والذَكاء»« ،باب الطول»« ،باب القِصر»« ،باب االجتماع
بالعداوة على اإلناان» .اد ع هذا الكتاب أيضاً بإعداد ما جيب أن يعر الكتاب من املعاني واأللفاظ واملصطلحات ،وي يشر
إىل أدوات الكتابة واآلداب الشكلية هلا.
 .4كتاب الكتّاب وصفة الدواة والقل وتصريفها ألبي القاس عبد اهلل بن عبد العزيز البغدادي (يعيش يف 151هـ)
رسالة خمطوطة ضمن جمموعة من الرسائل القصرية األترى ااا هالل ناجي بتحقيقها ونشرها .وأما مؤلفه ،فكما يقول
حمقق الرسالة ،ي يظفر له برتمجة يف أشهر الكتب اليت ترمجت للغويني والنحاة ،وجلّ ما يعر عنه أنه كان مؤدِباً للمهتدي باهلل
املولود سنة مثاني عشرة ومائتني ،واملتوفى اتيالً سنة ست ومخاني ومائتني (ناجي3871 ،ا ،ص .)11
وأما أهمية الرسالة ،فريجع إىل تاريخ كتابتها وهو يف منتص القرن الثالث اهل ري ،ومليزات أترى ذكرها حمققها حيث يقول:
إ ه أقد ص وصل إلي ا أُفر لبيان وظائف الكاتب ،وأهمية وره ،وما جيب أن حييط ه م علو وف ون .وميك أن ضيف إىل
ميز ة القد هذه أ ه يقدّ إلي ا أكيا اً فنوالً أصيلة ودديد ة ري م قولة ال ظفر ها يف أي كتاب آخر .م هذه الفنول األصيلة:
فنل «أمسال الكواتب م ال سال لوات البال ة»؛ فهو فنل مبتكر وأصيل و عآل أمسائه جمهول هائي ًا .وم ال نوص األصيلة
اليت ال جندها يف أي مرد آخر ،األقوال امل سو ة إىل إمساعيل
عبد احلميد

حييى إىل خالد

عبد احلميد الكاتب يف وصف ال ة أ يه وف ه .وكذل رسالة

ر يعة اإلفريقي ينف الكتاب؛ فال نان أصيالن كل األصالة .وتبدو أصالة الكتاب يف موض آخر

كني يتحدث املن ف عما جيب أن يكون يف الكاتب م آلة ،فيقتبس ناً قنريًا ع الشيبا ي صاكب الرسالة العذرال ال جندها يف
كتاب آخر .فهو يشرتط يف الكاتب :معرفة الرسائل ،ومعرفة احلساب ،وف ون العلو واء اب ،وعلو العر ية ،والغريب ،والشعر،
وعلم ال جو  ،وعلم الطب ،والفروسية ،وال ظر يف كتب اء اب اليت ترمجتها األلس

ظر العقول ،والعلم الن اعات يف املتادر

(املصدر نفاه ،ص .)11
ومن عناوين فصوهلا« :ما حيتاج إليه الكاتب من آلة الكتابة :الدواة ،والقل  ،والقرطاس»« ،أمساء كتاب النيب»« ،أمساء
الكتاب األشرا الذين صاروا بعد الكتابة تلفاء وأئمة يف العل والزهد»« ،ما جيب أن يكون يف الكاتب من اآللة»« ،طرائ من
أتبار الكتاب».
فالرسالة تعنى مبؤهالت الكاتب وأدوات الكتابة دون التطرق إىل اآلداب الشكلية هلا.
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 .5أدب الكاتب /أدب الكتّاب البن اتيبة (املتوفى 171هـ)
أبو حممد عبداهلل بن مال بن اتيبة الدينَوَري « وأخذ ع أ ي كامت السجستا ي و ريه ،وأخذ ع ه أ و ّمد عبداهلل

دعفر

رستويه

و ريه .وكان فاضالً يف اللغة وال حو والشعر ،متق اً يف العلو » (ابن األنباري 995 ،ا ،ص .) 11

يقول ابن اتيبة يف سبب تألي

أدب الكاتب أن الكتّاب ابتعدوا عما هـو ملقًـى علـى عـاتقه  « ،فأ عـد ايـات كاتب ـا يف كتا تـه أن

يكون كس اخلط قويم احلروف» (ابن اتيبة 999 ،ا ،ص ) 1؛ ث يتابع « :فلما أن رأيت هذا الشأن [= شأن الكتا ـة] كـل يـو إىل قنـان،
وخشيت أن يذهب رمسه ويعفو أثره ،دعلت له كظّاً م ع اييت ،ودزلً م تأليفي .فعملت لِمُغفل التأ يب كتباً خفافاً يف املعرفة ويف تقويم اللسان

واليد ،يشتمل كل كتاب م ها على ف ( »...املصدر نفاه ،ص .) 4
بهذا ااا ابن اتيبة ــ وهو من أساطني األدب والتاريخ ــ بتألي أدب الكاتب .يتكوّن هذا الكتاب من مقدمة وأربعة أاااا ،يتوزع
كل منها يف أبواب .فالقا األول هو «كتاب املعرفة» ويتأل من ثالثة وستني باباً .ومقصوده من «املعرفة» معرفة ما يضعه النـاس يف
غري موضعه (الاابق ،ص  ،)13والقا الثاني هو «كتاب تقوي اليد» ،ويتناول سبعة وأربعني باباً ،ومراده من تقوي اليـد تصـحيح
كتابة احلرو ؛ والقاـ الثالـث هـو كتـاب «تقـوي اللاـان»  ،ويضـ مخاـة وثالثـني بابـاً ،ويقـوا ابـن اتيبـة يف هـذا البـاب بتبـيني
الكلمات اليت ختتل معناها باتتال شـكلها واملصـادر املختلفـة حاـب املعـاني املتنوعـة الـيت تكتاـبها الكلمـة ،وكـذلك األفعـال
واتتال معناها بتغري حروفها ،وأيضاً تصحيح ما حلـن فيـه العـواا؛ والقاـ األتـري وهـو الرابـع «كتـاب األبنيـة» ،والـذي ااّـمه
املؤل إىل أربعة موضوعات :أ .أبنية األفعال؛ ب .معاني أبنية األفعال؛ ج .أبنية األمساء؛ د .معاني أبنية األمساء؛ فقد ااا ببيـان
معنى كل فعل إذا جاء جمرداً أو مزيداً ،وكل اس حاب تغري حروفه.
فما ع به أدب الكاتب ي يت اوز عن مؤهالت الكاتب .فابن اتيبة كان يهت بإثراء اخلزانة اللغوية والعلمية ،دون أن يتحـدث
عن األدوات املادية للكتابة مثل كيفية الدواة والقل والقرطاس وما شاكلها ،أو آداب الكتابة.
هذا ،واد الاى الكتاب عناية األدباء ،فقاموا بتدرياه وتروجيه ،وحثّوا الكتّـاب علـى ارائتـه ،كمـا اـاا آتـرون بـالتعليق عليـه
ص بالذكر كتاب االاتضاب يف شرح أدب الكتّاب ألبي حممد بن الايد البطليوسي (املتـوفى 51هــ)،الـذي شـرحه شـرحاً
وشرحه خن ّ
ْ
وافياً طبع يف ثالثة جملدات .والعنوان الذي اتتاره البطليوسي يبني أن االس اآلتر لكتاب ابن اتيبة هو أدب الكتّاب.
وكفى يف فضله ما اال ابن تلدون عنه وعن ثالثة كتب أترى « :ومسع ا م شيوخ ا يف جمالس التعليم أن أصول هذا الفـ وأركا ـه
أر عة واوي ؛ وهي :أ ب الكاتب ال قتيبة ،وكتاب الكامل للمربّ  ،وكتاب البيان والتبيني للجاكظ ،وكتاب ال وا ر أل ي علي القالي الكي .وما

سوى هذه األر عة فتوا هلا وفروع م ها» (ابن تلدون 995 ،ا ،ص .)553
6ـ الرسالة العذراء البن املدبر (املتوفى 472هـ)
يقول الصفدي عنه« :إ راهيم

ّمد

عبيداهلل

املد ر أ و إسحاق الكاتب؛ كان كاتباً ليغاً شاعراً فاضالً مرتسالً ...روى ع ـه أ ـو احلسـ

األخفش ،وأ و كر النولي ...ودعفر قدامة الكاتب» (الصـفدي1111 ،ا ،ص  .)7وأورد ابن املدبر يف رسالته كل ما يتعلق بكتابة الرسـائل
من طبيعة الكتابة وأدواتها ،ومؤهالت الكاتب ،ث وما ينبغي أن يتزوّد به من علوا ومعار ؛ كما يتحدث فيها عن أجـزاء الرسـالة،

وما يشرتط يف كل جزء ،وما هو حمبّذ فيها أو ابيح .هذا باإلضافة إىل أن الرسالة ال ختلو من نقد األسلوب ونقد املعنى .فـالرسالة
العذراء مع إجيازها ذكر كل ما يتعلق بالكتابة من أدواتها وآدابها ومؤهالت الكاتب.

املؤلفات عن آداب الكتابة وصبح األعشى يف صناعة اإلنشا
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 .7األلفاظ الكتابية لعبدالرمحن بن عياى بن محّاد اهلمذاني (املتوفى 311هـ)
يقول يااوت عنه:
وهو كان إماماً يف اللغة وال حو ،لا مذهب كس  .وكان كاتباً سديداً شاعراً فاضالً  ...له من فات قليلة كلها كاري ة الفائد ة؛ م ها
كتاب األلفاظ الكتا ية ،وهو صغري احلجم ال يستغين ع ه طالب الكتا ة .قال الصاكب

عبا  :لو أ ركت عبدالرمح

عيسى

من ف كتاب األلفاظ ألمرت قط يده .فسُئل ع السبب ،فقال :مج شذور العر ية اجلزلة يف أوراق يسري ة .فأضاعها يف أفـواه

صبيان املكات ب ،ورف ع املتأ ّ ني تعب الدروس ،واحلفظ الكاري ،واملطالعة الكاري ة الدائمة» (اهلمذاني 93 ،ا ،ص أ).
هذه العبارة اليت نقلناها ،هي ما ذكره لوئيّل شيخو حمقق الكتاب حيث يقول« :ووددت يف معجم األ ال ما نُه» (الاابق) ،لكن

حبثنا عن هذه العبارة يف مع

األدباء ،ي يؤدّ بنتي ة ،رمبا نقلها شيخو عن ناخة من مع

األدباء عنده.

يقول اهلمذاني عن كتابه ...« :فجمعت يف كتا ي هذا جلمي الطبقات أد اس ًا م ألفـاظ كتّـاب الرسـائل والـدواوي البعيـد ة مـ االشـتباه
وااللتباس ،السليمة م التقعري ...ملتقطة م كتب الرسائل ،وأفواه الردال ،وعرصات الدواوي  ،وّافل الرؤسال ،ومتَخيِر ة م طون الدفاتر،

ومن َفات العلمال» (املصدر نفاه ،ص د ــ هـ).
واد ااا اهلمذاني يف كتابه جبمع املصطلحات والتعابري املرتادفة يف موضوعات متنوعة؛ فكتابـه أشـبه مبع ـ موضـوعي؛ حيـث
نرى مثالً ذكَر كل ما يتعلق مبوضوع «إصالح الفاسد» « :ملّ فالنٌ الشّعو ،وضمّ ال ّشر ،ور ّ ال رّثَ ،وسدّ الاّغر ،ورقـ اخلـرقق ،ورتـق الفتقـق،

وأصلح الفاسد ،وأصلح اخلَلَل ،ومج الشّتات و( »...املصدر نفاه.) ،
وأما منه ه ،فمنهج ابن ال ّاكّيت من ناحية عنايته جبمع املصطلحات والتعابري املرتادفة ،ومن ناحية أترى حذا حـذو ابـن اتيبـة
يف االهتماا ببيان ما يلزا للكتاب من املؤهالت العلمية؛ فإنه أحّلّ أنه تعوزه معرفـة مـدلوالت املصـطلحات ،ومعـاني األلفـاظ،
وداة التعابري؛ فقاا بتألي كتابه اآلن الذكر ،ومءه مبا يادّ ثغرات املؤلفني،وإن ي يتطرّق إىل أدوات الكتابة وآدابها.
 .9أدب الكتّاب ألبي بكر حممد بن حييى الصُولي الشطرجني (املتوفى  335أو 331هـ)
يصل ناب أبو بكر حممد الصولي إىل الفرس ،وجدّه يامى بـ«صول» ،وحممد يناب إليه (ابن األنباري 995 ،ا ،ص  .)115كان
عاملاً بفنون اآلداب ،حان املعرفة بأتبار امللوك واخللفاء ،حاذااً بتصني الكتب (املصدر نفاه) .اختذه الراضـي بـاهلل نـدمياً ومعلّمـاً؛
ث املقتدر باهلل .أتذ عن أبيالعباس أمحد بن حييى ثعلب ،وأبي العباس حممد بـن يزيـد املـربّد ،وأبـيالعينـاء ،وروى عنـه املرزبـاني
وغريه (الاابق .)114 ،كان ألعب أهل زمانه يف الشطرنج حتى لقّب بالشـطرجني .واـد كتـب الصـولي كتابـه هـذا زمـن الراضـي بـاهلل
(مقدمة أدب الكتّـاب ،ص ) .وله كتاب معرو يف التاريخ يامى األوراق يف أتبار آل عبـاس وأشـعاره  .وتـويف يف تالفـة املطيـع
أبي الفضل بن املقتدر باهلل تعاىل (ابن األنباري 995 ،ا ،ص .)111
يقول الصولي يف تعري

كتابه « :هذا كتاب ألّف اه فيما حيتاج إليه أعلى الكتّاب ردة ،وأقلّهم فيـه م زلـة .ودعلتـه دامعـاً لكـل مـا حيتـاج

الكاتب إليه ،كتى ال يعوِل يف مجيعه إال عليه .ودزّأته ثالثة أدزال» (  34هـ ،ص  .)11فيذكر يف اجلزء األول فضل الكتابة؛ ث آدابها من
كيفية كتابة با اهلل ،وطريق تصدير الكاتب كتابه ،وكذلك ما جيدر بالكاتب أن يهت به من حاـن اخلـط ،ومعرفـة مواضـع الـنَقْط
والشَكْل ،ث ياهب يف ذكر ما جاء على لاان الشعراء والناثرين عن القل  :مدحِه وادحِـه .وبهـذا ينتهـي اجلـزء األول ليبـدأ اجلـزء
الثاني ،فيأتي الصولي يف بدايته مبا ايل يف الدواة ،ث يتحدث فيما بعد عن تصائصها ،وما لـزا أن يراعـى يف االحتفـاظ بنوعيتهـا،
وما يتعلق بها من الليقة ،واملداد ،واحلرب ،والقرطاس .ث يصل إىل أنواع الكتب وما ختتص به .فيتحدث عن كيفية الكتابة ،ومقاس
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الكتب ،وطريقة تصديرها ،وحتريرها ،وتتمهـا .ويعقـب اجلـزء الثـاني بالثالـث الـذي يـدور حـول ثالثـة حمـاور :أوالً .بيـان وجـوه
األموال اليت تُحمَل إىل بيت املال من اإلبل واخليل ،وأحكاا اخلراج والرايق واألطعمة؛ ثانياً .ذكر أنواع الكتابة فيما ختص الشؤون
االاتصادية؛ مثل كتابة القباالت ،ومكاتبة اإلناان؛ ثالثاً .كيفية كتابة احلرو .
بهذا يتبني أن الصولي جاء بكل ما خيتص بالكتابة من آدابها ،وأدواتها ،لكنه من حيث املضمون أورد ما خيص اجملال االاتصادي
فقط وي يتحدث ــ على سبيل املثال ــ عن معلومات تارخيية ينبغي للكاتب أن يكون ملماً بها.
 .9املثل الاائر يف أدب الكاتب والشاعر البن األثري (املتوفى 331هـ)
نصر اهلل بن أثري الدين حممد بن عبد الكري بن عبد الواحد الشيباني .ولد يف جزيرة ابن عمـر ،اـالي املوصـل ،يـوا اخلمـيّل
املوافق للعشرين من شعبان عاا 559هـ ،وتوفّي يوا االثنني املوافق للتّاسع والعشرين من ربيع اآلتر عـاا  137هــ يف بغـدادُ .كنّـي
جلزَريّ نابة إىل جزيرة ابن عمر .وله أتوان يكربانه ،اشتهر كل منهمـا بـابن
بأبي الفتح ،ولقّب بضياء الدّين ،واشتهر بابن األثري ا َ
األثري اجلزريّ ،هما :املبارك بن األثري (املتوفى 111هـ) ،وكـان حمـدّثاً فقيهـاً اشـتهر بلقبـه «جمـد الـدين» ،وكنيتـه «أبـي الاّـعادات»،
صاحب عدة كتب ،منها :النهاية يف غريب احلديث .وعلي بن األثري (ولد عاا 555هـ) ،وكان مُؤرتاً اشتهر بلقبـه «عـزّ الـدين»،
وكنيتــه «أب ـي احلاــن» (املتــوفى 131هـــ) .وهــو صــاحب ُأســد الغابــة يف معرفــة الصّــحابة ،والكامــل يف التــاريخ ،وغريهمــا (الفيصــل،

1111ا،ص .)71
وابن األثري املرتج له أل يف جماالت عدّة ميكن تقايمها إىل ثالثة أنواع :أوّهلـا املختـارات مـن الـنظ والنثـر ،وثانيهـا البالغـة
والنّقد ،وثالثها صناعة اإلنشاء (الاابق ،ص .)71
واملثل الاائر أكثر مؤلّفات ضياء الدّين بن األثري أهميّة .ألفّه يف املوصل يف الانوات العشرين األترية من حياته ،وي يكت
بإذاعته يف النّاس ،بل استمر يقلّب النظر فيه تعديالً وإضافة (املصدر نفاه ،ص  .)73وهو كتاب ضخ  ،يدور حول صناعة اإلنشاء
والبالغة ،وما يلزا للكاتب والشاعر أن يتقنا منهما .واد رتّبه يف مقدمة وبابني ،مسّى كل من البابني مقالة .فاملقالة األوىل «يف
الصناعة اللفظية» ،وهي تنقا إىل اامني :القا األول يف اللفظة املفردة ،يدور حول التّفاوت يف األلفاظ ،والوحشيّ واملبتذل منها،
إضافة إىل حركاتها وخمارج حروفها؛ والثاني يف األلفاظ املركبة؛ أي :األلفاظ حال الرتكيب .وأما املقالة الثانية فـ«يف الصناعة
املعنوية» ،فهي تتضمن ثالثني موضوعاً .وخيتت بفائدة وثالثة أحباث ،وحبث حول الاراات الشعرية .فقد تكل فيها عن اخلطابة
والشّعر والكتابة ،وذكر ضمن كل موضوع مناذج من كتاباته ورسائله.
ث إنه يتحدث يف املقدمة ضمن عشرة فصول عن الشـروط العامـة للشـاعر والكاتـب .الثمانيـة األوىل منهـا مشـرتكة بـني الشـاعر
والناثر أو الكاتب ،والفصل التاسع «يف أركان الكتابة» ،والعاشر «يف الطريق إىل تعل الكتابة» .ويـذكر ابـن األثـري مصـطلح «علـ
البيان» واملقصـود منـه آداب البيـان أو كمـا نصـطلح عليـه يف الفارسـية« :آداب سـخنوري» ،وغـ عـن الـذكر أن املصـطلح يشـمل
اخلطابةَ والكتابة.
يقول ابن األثري عن تطورة عل البيان ولوازمه ،أو كما ياميه «آالت عل البيان»:
ص اعة تأليف الكال م امل ظو وامل اور تفتقر إىل آالت كاري ة .وقد قيل :ي بغي للكاتب أن يتعلق كل علو  ،كتى قيل :كل لي
علم يسوغ له أن يَ سُب فسه إليه ،فيقال :فالنٌ ال حوي ،وفالنٌ الفقيه ،وفالنٌ املتكلم ،وال يسوغ له أن يَ سُب فسه إىل الكتا ة،

فيقالَ :فالنٌ الكات ب؛ ولل ملا يفتقر إليه م اخلوض يف كل ف (ابن األثري 914 ،ا.)39 : ،
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ث أتذ يارد ما حيتاج إليه عل البيان ،وهي العلوا واملعار التالية اليت يفتقر إليها كل كاتب وشاعر :علـ العربيـة أو النحـو
والصر ؛ عل اللغة؛ معرفة أمثال العرب وأيـامه ؛ االطـالع علـى التأليفـات الاـابقة املنظومـة منهـا واملنثـورة؛ معرفـة األحكـاا
الالطانية ،واإلمارة والقضاء وغري ذلك؛ حفظ القرآن الكري والتدرب باستعماله؛ معرفة األتبار الواردة عن النيب ؛ وأترياً
ــ وهو خمتص بالناظ دون الناثر ــ اإلملاا بعل العروض والقوايف (الاابق ،ص 41ــ .)4
وهذا الكتاب أضخ املؤلفات عن آداب الكتابة ابل صبح األعشى وأهمها:
فأهميّة املال السّائر ت ب قبل أيّ شيل آخر م ّاولة ضيال الدّي اجلم ني األ ب والبال ة وال ّقد يف مستوى واكـد ،هـو
مستوى العالقة ني اإل داع و قده .فالقواعد ال ّحويّة والنّـرفيّة والبال يّـة ال تـذكر يف هـذا الكتـاب لكـي تُعقـرَض تعريفاتهـا
وكدو ها ،ل تُذقكر لبيان مكا تها يف الفعاليّة األ يّة اإل داعيّة ،والفعاليّة ال ّقديّة ،وليتمكّ ضيال الدّي م حتديد العالقات

ني الفعاليّتني اإل داعية وال ّقديّة»(الفيصل1111 ،ا ،ص .)75
هذا ،وي يتطرق ابن األثري إىل أدوات الكتابة وآدابها الشكلية.
 . 1جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر (املتوفى 337هـ)
ادامة بن جعفر بن ادامة « كان فيلسوفاً نرا ياً ،فأسلم على يد املكتفي ـاهلل ...أ رك أ ـا ّمـد ـ قتيبـة ،وثعلبـاً ،واملـرب  ،وأ اسـعيد

السكري .و رع يف ف ون األ ب واحلساب ،و ري ف » (الذهيب ،آ  997ا ،ص  .)315وأمـا كتابـه هـذا ،فقـد ألّفـه لي مـع األلفـاظ املناسـبة
للكتابة ،فياتفيد منها الكتّاب .باإلضافة إىل غرض آتَر ذكره ،حيث يقول:
وقد أُلّف لأللفاظ ري كتاب .فقيل :أصلح الفاسد ،وض ّم ال ّشر ،وس ّد الاّلْم ،وأسا الكلْم .فوزن أصلح الفاسد خمالف لضمّ ال شر،
وكذل سدّ وأسا .ولو قيل :أصلح الفاسد ،وألّف الشار  ،وسدّ العا د ،وأصلح ما فسد ،وقوّ األَوَ ؛ أو قيل :صلح فاسدَه ،ورد

شار َه ،لكان يف استقامة الوزن واتساق السّج عوض م تباي اللفظ  ،وت ايف املع ى والسج (ادامة بن جعفر 995 ،ا ،ص.)3
فما حدا ادامة على التألي أن من سبقه وال سيما اهلمذاني ي يكرتثوا بذكر األلفاظ املرتادفة املعنى املتقاربة املبنى بوجـه ياـاعد
الكاتب يف اتتيار الكلمات املا ّعة واملتوازنة ،فقاا ادامة بتألي كتابه لاد هذا الثغر.
وهذا الكتاب أيضاً يهت مبؤهالت الكاتب ــ كما هو ظاهر من عنوانه ــ ،وليّل فيه ما يتعلق بأدوات الكتابة أو آدابها.
 .كتاب الكتّاب البن دُرُستُوَيه (املتوفى 347هـ)
أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املرزبان الفاوي « أخذ ف األ ب ع ا قتيبة  ...وع املرب و ريهما بغدا  ،وأخـذ ع ـه

مجاعة م األفاضل كالدارقطين و ريه ...وتنا يفه يف اية اجلو  ة واإلتقان» (ابن تلكان ،آ 919ا ،ص 44ــ .)45وأما كتابه ،فغرضـه مـن
تأليفه إرشاد الكتّاب إىل الوجه الصحيح من احلرو

يف الكتابة ،كما يقول يف مقدمة كتابه« :وفيه [أي :يف كتا ة احلروف] اخـتالف ـني

العلمال .فم هم املقتفي خطَ املنحف وامل كتفي اما شأ عليه؛ إن منيباً وإن خمطئاً .وقد ألّف كل امرئ م هم كتا اً على رأيه .فاخرت ا م مذاهبهم
ديّ َد ما وافق ال ظر ،وأودبه قياس ال حو ،و يّ ّا فيه مواق الزلل» (ابن درستويه 91 ،ا ،ص  .)4ويقول يف موضع آتر« :اعلم أن الكتّاب راما
يكتبون الكلمة على لفظها وعلى مع اها ،وحيذفون م ها ما هو فيها ،ويُابتون فيها ما ليس م ها ،ويُبدلون احلروف ،وينلون الكلمة أخرى ال تتنل

ها ،ويفنلون ني أمااهلا ...وال ي قطون وال يشكلون إال ما التبس» (املصدر نفاه ،ص .)5
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حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  3414ـ  3411هـ .ق3192 /هـ .ش) ـ العدد 9

والكتاب على اث عشر باباً ينقا كل باب منها فصوالً تصل إىل مائة وثالثة عشر فصـالً .وعنـاوين كـل بـاب يـبني مـا كتبـه يف
املقدمة .على سبيل املثال :باب اهلمز ،باب الفصل والوصل ،باب احلذ  ،باب الزيادة ،باب النقط .ويف الباب األتري يتحدث
عن القل وبَرْ يه وسنّه واطعه؛ كذلك يذكر مواصفات الدواة واملداد واإلالاة؛ وكيفية كتابة عنو ان الكتاب وبدايته وتتمه.
فهذا الكتاب ي يعنت بالعدة املعنوية اليت تلزا على الكتّاب أن يعرفوها من املصطلحات والتعابري وما شاكلها ،بل ختتص أحباثـه
بأدوات الكتابة واآلداب الشكلية هلا ،وبوجه تاص كيفية كتابة احلرو .
 . 1موادّ البيان لعلي بن تل الكاتب (املتوفى بعد 437هـ)
أبو احلان علي بن تل بن علي بن عبد الوهاب الكاتب من كتّاب الفاطميني يف القاهرة ،وكما يقول حمقق الكتاب حامت صاحل
الضامن« :ومل قف على ترمجة له؛ إل أ فلته كتب الرتادم مجيعاً» (الكاتب1113 ،ا ،ص .)1
بيّن املؤل سبب تأليفه ،حيث يقول:
وملا كا ت الن ا عة الكتا ية والفضيلة الرياعية مـ أ بـل النـ ائ خطـراً ،وأكسـ ها علـى أهلـها أثـراً الشـرتاك اخلاصـة والعامـة يف
استعماهلا ...إال أ ا ملا طالع ا الكتب املوضوعة م ها ،ودد ا أكارها معدوالً ها ع الطريق القاصد إليها ...فرأي ا لذل ــ و اهلل
التوفيق ــ أن ن ّف كتا اً دامعاً ألصوهلا وفروعها ،ورسومها املستعملة وأوضاعها ،وأقسا البال ة وأ واعها  ...وأشر ا إىل ما

ال دّ للكاتب الكامل م معرفته م العلو األخر(الكاتب1113 ،ا ،ص  1ــ.) 7
وااّ ابن تل كتابه إىل عشرة أبواب .أحدها يف حـد صـناعة الكتابـة ومخاـة منهـا يف البالغـة .وتصّـص بابـاً بضـوابط اخلـط
واوانينه ،وجعل آتر يف رسوا املكاتبات ،واضعاً الباب التاسع يف آداب الصناعة ،وأفرد الباب األتري يف آداب الاياسة.
فنرى أنه ذكر ما خيتص باآلداب الشكلية للكتابـة جبانـب املـؤهالت الـيت جيـب أن تتـوفر يف الكاتـب ،تاركـاً التحـدث عـن
أدوات الكتابة.
 . 3الربد املوشّى يف صناعة اإلنشاء للتاج املوصلي (املتوفى 191هـ)
أبو حممد تاج الدين موسي بن احلان املوصلي من الكتاب األدباء يف زمن املماليك ،وكان أبوه من كتّاب الديار املصرية يف ديوان
اإلنشاء زمن الظاهر بَيربس ،لكن املرتج له ذهب إىل اليمن يف فرتة ازدهار دولة ب رسول (املوصلي 991 ،ا ،ص .) 4
والكتاب من املؤلفات اليت اعتمد عليه القلقشندي يف صبح األعشى اعتماداً كبرياً (املصدر نفاه ،ص  ،) 4رمبا يرجع الابب إىل
أمرين :أوالً ارب عهد كاتبه من القلقشندي ،فهو استخدا أساليب املكاتبات الاائدة يف العصرين األيوبي واململوكي ،ويعـدّ مـثالً
حيّاً لءساليب الشائعة يف ذلك العصر (الصفحة نفاها) ،والقلقشندي أيضاً يعيش يف فرتة حك املماليك؛ وثانياً إن املوصلي كان مـن
كتّاب ديوان اإلنشاء وجلّ اهتمامه تألي كتاب يااعد موظّفي الديوان على كتابة الرسائل ،والقلقشندي أيضاً مـن الـذين يعملـون
يف الديوان ،ومن الطبيعي أن ياتفيد من هذا الكتاب .فإنه يشتمل على القواعد الالزمة مراعاتها ملوظفي الـدواوين عنـدما خيـاطبون
خمتل شرائح الناس .وبعبارة أترى ،يذكر املوصلي آداب كتابة ما ناميه اليوا الرسالة اإلدارية.
ففي هذا اجملال نرى يف طيّات الكتاب موضوعات مثـل كيفيـة الرتكيـب [= تركيـب الكـالا] الفتتـاح املكاتبـة إىل امللـوك والـوزراء
والناس العاديني ،كذلك ذكر ألقاب وأدعية تليق مبختل طبقات اجملتمـع مـن كتّـاب اإلنشـاء ،وأربـاب الطـب ،وأربـاب الت ـارة،
وأرباب التصو  ،واحلكماء الفالسفة ،كما نشاهد فيه التحدث عن ماتوى املكاتبات من األدنى إىل األعلـى وبـالعكّل .فالكتـاب
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ال يهت باملواد اليت يلزا على الكاتب أن حيلّي كتاباته بها ،وال بأدوات الكتابة وما يتعلق بها ،بل كمـا النـا يُعنـى بـاآلداب الشـكلية
وبوجه تاص كيفية كتابة الرسائل.
نقطتان جديرتان بالذكر:
ال .هناك خمتارات شعرية أو نثرية أو كلتيهما ااا مؤلفوها بتدوينها إلعـداد العـدّة للكتّـاب واألدبـاء وزيـادة مـؤهالته  .وألنهـا
أو ً
جمموعات من الشعر والنثر غري مرتبطة مبوضوع حبثنا ارتباطاً مباشراً ،أعرضنا عن التطرّق إليها.
ثانيًا .توجد كتب ألّفت لتصحيح األتطاء اليت يرتكبها العوااّ واخلواص .فهي أيضـاً ـا ياـاعد الكتّـاب يف جتنـب األتطـاء عنـد
الكتابة ،ولكنه لضيق اجملال ي نتطرق إىل مضامينها ،بل نكتفي بدرج أمسائها ،علماً بأننا نا ل ما كتب حتى زمان القلقشـندي،
ونغضّ الطر عما بعده ،وهو كالتالي:

 .إصالح غلط احملدثني للخطّابي (399هـ)؛  .1التهذيب مبحك الرتتيب البن شُهيد األندلاي (411هـ)؛  .3تكملة إصـالح مـا
تغلط فيه العامة لل واليقي (539هـ)؛  .4املدتل إىل تقوي اللاان وتقوي البيان البن هشاا اللّخمـي (577هــ)؛  .5غلـط الضـعفاء
من الفقهاء البن برّيّ (591هـ) (اجلواليقي1111 ،ا.)5 ،
 . 4نهاية اإلرب يف فنون األدب للنويري (املتوفى  731هـ)
شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب النويري الكندي عالمة يف معرفة األدب (حاجي تليفة ،د .ت« .) 995 ،كان لكي الفطر ة كس
الشكل  ...وله ظم يسري و ار ديد .ويكفيه أ ه من ف هاية اإلرب يف ف ون األ ب .كبري د ّداً ،وهو أشبه دائر ة معارف لِما وصل إليه العلم ع د

العرب يف عنره» (الزركلي 991 ،ا ،مدتل «النويري»).
رتب النويري كتابه ــ وهو كتاب تارخيي ــ على مخاة فنون :أوله يف الاماء واآلثار العلوية واألرض واملعاي الافلية ،ثانيه
حول اإلناان وما يتعلق به ،ثالثه عن احليوان الصامت ،رابعه يف النبات والطب ،وأترياً يف التاريخ ،وكل هذه الفنون تشتمل على
مخاة أاااا (حاجي تليفة ،د .ت ،) 995 ،وكل األاااا تتناول عدة أبواب.
أما القا الذي جاء فيه أحباث عن الكتابة ،فهو الباب الرابع من القا اخلامّل من الفن الثاني حتت عنوان «يف الكتابة وما
تفرع من أصنا الكتاب» (ج  ،7ص  .)3يبدأ النويري هذا الباب ببيان اشتقاق الكتابة وسبب تامية الكتابة كتابةً ،ث يذكر شرفها
وفوائدها ،وفيما بعد يقا الكتابة على مخاة أاااا ــ وهو تقاي ي نشاهده يف الكتب الاابقة ــ حيث يقول« :ثم الكتا ة حبسب
م حيرتفون ها على أقسا  :وهي كتا ة اإل شال ،وكتا ة الديوان والتنرف ،وكتا ة احلِكم والشروط ،وكتا ة ال سخ ،وكتا ة التعليم» (النويري،

آ1114ا ،ص  .)5فعلى هذا التقاي يبدأ ببيان كتابة اإلنشاء.
وفقاً ملا جاء يف الكتاب ،يبدو أن هذا التقاي غري دايق ،حيث يكون «كتابة اإلنشاء» عنواناً عامّاً يلزا أن تتص

األاااا

األربعة األترى به ،فليّل اايماً له .ويظهر تطأ هذا التقاي وفقاً ملا جييء يف التالي .فيبدأ النويري مباحثه عن الكتابة بالقا
األول ،وهو «كتابة اإلنشاء» .فيتحدث عن الصفات اخلَلقية للكاتب .على سبيل املثال يقول« :م صفة الكاتب اعتدال القامة وصغر

اهلامة  ...وصدق احلس ولطف املذهب وكالو ة الشمائل ...وأن يكون هي امللبس ظيف اجمللس ظاهر املرول ة» (الاابق ،ص  .) 3وبعدها بدأ
يتكل عما «ي بغي للكاتب أن يأخذ ه فسه»؛ أي :اخلصال اليت جيب أن يكتابها .ففي هذا اجملال يقول« :أول لل كس اخلط الذي هو

لسان اليد» (املصدر نفاه) .ث يذكر بالتفصيل عما ايل يف اخلط من النظ والنثر ،ويتابع الكالا عن آداب الكتابة ليأتي مبواصفات
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القل وما ايل عنه حتت عنوان «لكر شيل ما قيل يف آ اب الكتا ة» (الاابق ،ص  .) 9ث يتحدث عن «ما حيتاج الكاتب إىل معرفته م

األمور الكلية» (الاابق ،ص  ،)15فيارد الشؤون التالية :لزوا مداومة اراءة القرآن وفهمه ليتمكن من أن ياتشهد بآياته يف مكاتباته،
االستكثار من حفظ األحاديث النبوية ،معرفة األحباث النحوية ،اراءة ما يتهيأ من خمتصرات اللغة ليتاع عليه جمال العبارة ،حفظ
تطب البلغاء من الصحابة وغريه  ،اإلملاا بأياا العرب وواائعه  ،معرفة التواريخ وأتبار البلدان ،حفظ أشعار العرب القدامى
ومطالعة شروحها ،حفظ أشعار املولدين مثل أبي متاا والبحرتي وابن الرومي واملتنيب ،اراءة رسائل املتقدمني ولكن دون حفظها،
النظر إىل كتب األمثال الواردة عن العرب ،اراءة األحكاا الالطانية (الاابق17 ،ــ .)31ث يورد أحباث املعاني والبيان والبديع
بتفصيل حيتل ما يناهز مائة وعشرين صفحة من النص املطبوع (من الصفحة  3حتى  .) 51وهو وإن يعتقد أنها «م املكمالت هلذا

الف » (املصدر نفاه ،ص  ،)3لكن هذا التفصيل يوحي بأنه يعترب هذه العلوا من أه الذي يلزا على الكاتب معرفته.
بعد هذا التفصيل يذكر النويري نقاطاً حول « ما يتعني على الكاتب استعماله واحملافظة عليه والتمس ه وما جيوز يف الكتا ة وما ال جيوز»
(الاابق ،ص  ،) 51وهو يشمل كيفية خماطبة خمتل شرائح اجملتمع ،ما جييء يف بداية الرسالة ونهايتها ،كيفية االستشهاد باآليات
واأل حاديث واألشعار ،اتتيار األلفاظ موافقاً للمقاصد والظرو  ،باط الكالا وإجيازه ،مع ذكر مناذج لكل منها .ث يأتي ببعض
الرسائل املناوبة إىل الصحابة والتابعيني والبلغاء فيما بعده وكتّاب عصره ،حيث حيتل ما يقارب مائة صفحة من اجمللد الاابع
والصفحة نفاها من الثامن .وفيما بعد يتابع النويري اائالً « :وما يتنل هذا الباب ويلتحق ه وحيتاج الكاتب إىل معرفته واالطالع عليه

احلجة [ظ :احلجج] البالغة واألدو ة الدامغة» .فيذكر مناذج من هذه األجوبة ،ويورد ما يقابلها من هفوات األجماد وكبوات اجلياد ،وأترياً
جاء ببعض الكلمات القصار.
وبإنهاء ما يتصل بالكتابة ،شرع يكتب عن الشؤون الديوانية ،وهو القا الثاني الذي عنونه فيما سبق «كتا ة الديوان والتنرف».
يف البداية يقول:
دأت اشتقاق تسمية الديوان ،ولِمَ سُمّي يوا اً؛ ثم لكرت ما تفرّع م كتا ة الديوان م أ واع الكتا ات ،وأول يوان وض
يف اإلسال  ،وسبب وضعه؛ ثم لكرت ما حيتاج إليه كل مباشر م كيفية املباشر ة وأوضاعها ،وما استقرّت عليه القواعد العرفية،

والقوا ني االصطالكية ،وما يرفعه كل مباشر ويسرتفعه ،واألوضاع احلسا ية (النويري ،ب 1114ا،ص .) 47
ويف هذا اجملال يـتحدث أيضاً عن اخلراج وكيفية جبايته ،وباملناسبة يذكر الديار املصرية وأوضاعها واوانينها (الاابق ،ص .) 91
والقا اآلتر من أنواع الكتابة كتا ة احلِكم والشروط ،وهي موضوع يبدأ به اجمللد التاسع من نهاية اإلرب املطبوع .فيورد النويري
شروطاً يلزا على الكتّاب أن يتص بها ،حيث يقول:
ي بغي أن يكون كاتب احلكم والشروط عدالً ،يّ اً ،أمي اً  ...وحيتاج م لل إىل معرفة علو وقواعد تعي ه على هذه الن اعة ،ال د
له م ها ،وال ُ ية له ع ها وهي :أن يكون عارفاً العر ية والفقهَ ،متق اً علمَ احلسابّ ،رراً القِسَم والفرائآلَ ،رِ اً الوقائ  ،خبريًا
اما يندر ع ه م املكاتبات الشرعية  ...وعرف كيفية ما يكتب يف كل واقعة وكا ثة :م الديون على اختالفها ،واحلواالت،
والشَرِكات ،والقِراض ،والعارية ،واهلبة وال ِحلة ،الندقة والردوع ،والتملي  ،والبيوع ،والر العيب والفسخ ( ...النويري ،ج

1114ا،ص .)3
ويظهر ا كتب النويري أن املقصود من «احلِك » كتابة األحكاا الذي يصدر من احملاك  ،واملراد من «الشروط» تا يل العقود
الت ارية ،وهذا املوضوع أيضاً حيتل ما يقرب من مائة و عشر صفحات من اجمللد التاسع .يف نهاية هذا القا جاء ثبَت باألمساء
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واأللقاب املشابهة لءشخاص املختلفني واليت يقع فيها التصحي أو خيطئ الناس يف شكلها ،فأتى بضبطها الصحيح .على سبيل
املثال يقول:
وكاري وك يز وكاري وكبري وك يز :األول الفتح والاال املالاة  :اسم مشهور؛ الاا ي الفتح وال ون والزاي معجمة ،هو حبر
السّقال؛ والاالو كُايِر ضم الكاف وتشديد اليال ،هو كُايّر

ك يز

عبد الرمح ؛ والرا كَبري الفتح والبال املوكد ة واليال املسكّ ة ،هو

أ و أمية كبري والد دُ ا  ة األز ي؛ واخلامس كُ َيز ضم الكاف وفتح ال ون ،هو ك يز اخلا

كان حيدّث امنرَ (النويري ،ج

1114ا،ص  ...) 1واهلَمقدا ي واهلَمَذا ي .فاألول م سوب إىل همقدان ،قبيلة مشهور ة م اليم ؛ والاا ي سبة إىل مدي ة

هَمَذان» (الاابق ،ص .) 31
وهذا ا ال نشاهد يف الكتب الاابقة وال يف صبح األعشى.
وأترياً يتحدث النويري عن «كتا ة التعليم وما حيتاج م تندى هلا إىل معرفته» ،فيقول« :وكتا ة التعليم ت قسم إىل قسمني :تعليم

ا تدال ،وتعليم ا تهال ،فأما تعليم اال تدال ــ فهو ما يعلّمه النبيان يف ا تدال أمرِهم( »...النويري ،ج 1114ا،ص  .) 35وأما مقصوده من
«تعلي انتهاء» ،فهو تعلي اخلطوط احلانة ،والذي يعبِر عنه بـ«كتابة الت ويد»،ويطلق النويري على تطوط الناخ والثلث والرااع
و« ...أقال الكتا ة» (الاابق ،ص  .) 31هذا املوضوع أيضاً ا تفرد به النويري وي نره يف سائر الكتب.
ا ذكر ،ظهر أن ما أتى به النويري يركّز على املؤهالت العلمية للكاتب واآلداب الشكلية لكتابة الرسائل ،وليّل فيه شيء من
مواصفات أدوات الكتابة وما يتعلق بها .و ا تفرّد به أنه أوالً ااّ الكتابة إىل مخاة أاااا ،ثانياً جعل ااماً من كتابه بضبط
األمساء املشابهة تطاً ،ثالثاً أكّد على إتقان اخلط ،علماً بأن نهاية اإلرب تعد بعد املثل الاائر البن األثري أوسع مؤل عن آداب
الكتابة.

القا الثاني :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا
أ .تعري مبؤلفه
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي (751ــ 91هـ) من أبرز الكتّاب يف مصر ،بـل ويف العـاي اإلسـالمي .ولـد يف
«القشندة» ،وهي «م قرى القليو ية قرب القاهر ة ،مسّاها ياقوت "قرقش د ة"» (الزركلي 991 ،ا ،مدتل «القلقشندي») .له مصنفات تعد

من املصادر؛ منها :حلية الفضل وزينة الكرا يف املفاترة بني الاي والقل  ،االئد اجلمان يف التعري بقبائل عرب الزمان ،نهايـة
اإلرب يف معرفة أنااب ابائل العرب ،مآثر اإلنافة يف معاي اخلالفة (الاابق).
ب .عن الكتاب
حيتاج اس الكتاب إىل إيضاح ،فـ«األعشى» هو ضعي
مب

النظر أو من يبصر بصراً ضعيفاً (املع

الوسيط ،مادة «عشي») .والعنوان

صرَ مدّ «اإلنشاء» ليكون ما عاً متوازناً مع «األعشى» .وذلك «تقليداً لب ال السا قني يف ع اوي مؤلفـاتهم،
على الا ع ،حيث َا ُ

وهو مجال إيقاعي يؤثر يف ألن املتلقي ،وجيذ ه دذ اً إليه ،ويابت الع وان يف له السام  .وصبح األعشى :استعار ة تنرحيية؛ كيـو شـبّه فضـل

كتا ه على كتب عنره فضل النبح على األعشى (طلعت11 1 ،ا).
وأما كتابه ،فكما ايل« :ال يغا ر صغري ة وال كبري ة إال لكرها» (حاجي تليفة ،د .ت ،ص  .) 171وسبب تأليفـه أن القلقشـندي ألـ
رسالة فيما ابل ،وكما يذكر نفاه« ،إنه يشتمل على كل ما حيتاج إليه كاتب اإل شال م املـوا » (القلقشـندي ،آ  911ا ،ص  ،)9لكنهـا
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كانت موجزة .فأشار أحد أصحاب الرأي إليه أن يؤل

كتاباً أباط لـ«يشتمل على أصوهلا وقواعدها ،ويتكفّ ل حبل رموزها ولكر شواهدها،

ليكون كالشرح عليها ،والبيان ملا أمجلتُه ،والتتمة ملا مل يسقه الفكر إليها» (املصدر الاابق) .فكتب القلقشندي صبح األعشى وهـو كتـاب
جامع ألصول الكتابة وفنونها بكل أنواعها ،وال سيما الكتابة النثرية ،ا ال مندوحة عنه لكل من كان يريد الكتابة.
ج .أهمية الكتاب
يقول لوئيّل شيخو ( 911ا) عن صبح األعشى:
لو أر ا تشبيهه ك تاب عنري ،لقل ا إ ه أشبه دائر ة معارف زما ه ،أو عه القلقش دي ز د ة ك ل العلـو املعروفـة يف عهـده مـ
العلو اللسا ية ،واالصطالكات الك تا ية ،واملعارف التارخيية ،واألوصاف اجلغ رافيـة ،وعلـو اهليئـة وال بـات واحليـوان واملعـا ن،

والعا ات ،واأل ساب ،واءالت احلر ية ،واملوسيقية ،واألعيا إىل ف ون شـتى يطـول لكـ ر أمسائهـا فضـالً عـ مضـمو اتها (ص
. )5 9

وليّل كالا شيخو جمازفة؛ ألن القلقشندي ي يكت بالتحدث عن آداب الكتابة فحاب ،بل مء كتابه مبعلومـات واسـعة عـن
خمتل العلوا؛ حيث صار ااموساً يف موضوعات شتى .فمن أراد أن يتعرّ على املصطلحات االاتصادية مثـل اإلاطـاع واحلاـبة،
والفكــر الاياســي للماــلمني ،واخلتــوا والشــارات الــيت حتملــها الكتــب والرســائل ،وتغلغــل آداب الفــرس وأعرافهــا يف البلــدان
اإلسالمية ،واملصادر املالية للـدول وال سـيّما دولـة الفـاطميني واملماليـك ،وتـأثري طـرق إدارة احلكـ لايـرانيني يف العـرب ،واملنشـآت
التعليمية يف العاي اإلسالمي ،ووحدات الوزن واملقاييّل ،واأللقاب والكنى ،وتاريخ اخلط اإلسالمي ونشوء أنواع اخلطـوط ،ونظـاا
الدواوين يف البالد اإلسالمية ،والتاريخ الاياسي ملمالك اإلسالا ،واآلداب االجتماعية الاائدة يف خمتلـ جمتمعـات املاـلمني و...
ال مناص له من مراجعة الكتاب.
وكتابه هذا اد لقي اهتماماً كبرياً كما يتحدث القلقشندي نفاه عنه:
واعلم أن املن فات تتفاوت يف احلظوظ إقباالً وإ اراً ،فم مر وب فيه ،ومر وب ع ه ،ومتوسط ني لل  ،على أ ه قلّ أن يَ فُق
تأليف يف كيا ة مؤلفه ،أو يروج تن يف على القرب م زمان من فه ...لك ّي أمحد اهلل تعاىل على رواج سوق تأليفي ،و فاق
سلعته ،واملسارعة إىل استكتا ه قبل ا قضال تأليفه؛ كتى إن قلمَي التأليف وال سخ يتسا قان يف ميدان الطِرس إىل اكتتا ه،

ومرتَ ِقب َجازه لالست ساخ يساهمهما يف ارتقا ه .فضالً م اهلل و عمةً( ...القلقشندي ،د  911ا ،ص 43ــ.)431

د .أسلوب القلقشندي يف صبح األعشى
مع أن القلقشندي كان من الكتّاب البارعني يف زمانه وله طول باع يف الكتابة ،ي يرتسل وي يكل يف كتابة صبح األعشى ،إال
يف مقدمة كتابه؛ وهذا من الطبيعي؛ فإن متهيد كل كتاب حلبة يرتي املؤل عنان فرسه لي ول فيها؛ وأمـا سـبب عـدا اسـتخدامه
التصنع ،رمبا ألن مقصوده ليّل إال تعلي الكتابة وبيان آدابها ،وهذا يقتضي التبايط للعبارات ،والتقليل من اإلشارات.
بقيت نقطة تؤتذ عليه وهي غموض بعـض املصـطلحات الـيت اسـتخدمها يف كتابـه ،وعـدا توضـيحه إياهـا ،أو إيضـاحها دون
تأدية حقها؛ « كيو اشتمل على زهال  1022منطلح ي در العاـور عليهـا يف ـريه مـ الكتـب» ( .)http://ar.wikipedia.org/wikفعلـى
سبيل املثال ،ذكر يف تامتة كتابه اليت احتلت الصفحات األترية من اجمللد الرابع عشر منه ،ذكر إيضاحات عن مفهوا «احملراـات»،
ومع أنه وضّحها بالتفصيل ،لكن توضيحه أيضاً حيتاج إىل توضيح!
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وهذا األمر حدا بعض املؤلفني إىل إعـداد كتـاب إليضـاح املصـطلحات الـواردة يف صـبح األعشـى؛ ومـا عثرنـا عليـه هـو كتـاب
التعري مبصطلحات صبح األعشى ( 993ا) حملمـد انـديل  .وهنـاك مقالـة نشـرت يف اإلنرتنـت حتـت عنـوان «مصـطلحات تارخييّـة
ماتعملة يف العصور الثالثة األيوبي واململوكي والعثماني» ، 1اـاا مؤلفـه إبـراهي الكيالنـي بإيضـاح بعـض املصـطلحات الـواردة يف
صبح األعشى.
هـ .بيان ما انطوى عليه الكتاب من املوضوعات
طبــع الكتــاب يف  4جملــداً ،وكــل جملــد ينــاهز أربــع مئــة صــفحة .وهــذا جيعــل مــن الصــعب تعريـ تفصــيلي بــه وبكــل أااــامه
وموضوعاته ،فنكتفي بارد أه ما جاء فيها سرداً تاطفاً ،رعاية لالتتصار واجتناباً لاكثار.
وزّع القلقشندي أحباث كتابه بني مقدمة وعشر مقاالت وتامتة .فـاملقدمة يف مبادذ جيب تقدميها ابل اخلوض يف كتابة اإلنشـاء «وهـي

وكدها اماا ة كتاب واس » (شـيخو 911 ،ا ،ص  ،)5 9يتحدث املؤل فيها عن فضل الكتابة ومدح فضـالء الكتّـاب وذاّ حَمقـاه ؛ ثـ
يذكر مدلول «الكتابة» لغة واصطالحاً ،وبيان معنى اإلنشاء؛ وفيما بعد يتطرّق إىل صفات الكتّاب وآدابه  ،ليصل إىل التعري حبقيقة
ديوان اإلنشاء ،وأصل وضعه يف اإلسالا ،وتفرّاه بعد ذلك يف املمالك؛ وأترياً اوانني ديوان اإلنشاء ،وترتيب أحواله ،وآداب أهله.
أما املقاالت العشر ،فـأوهلا فيما حيتاج إليـه الكاتـب .ورتّبـه القلقشـندي يف بـابني :األول يف األمـور العلميـة ،أي مـا جيـب علـى
الكاتب أن يعرفه ،وهي املعار نفاها اليت ذكرها كل من ابن األثري والنـويري ،ونقلناهـا فيمـا سـبق ،غـري أن القلقشـندي أضـا
إليها معرفة األزمنة واألواات من األياا والشهور والانني على اتتال األم فيها وتفاصيل أجزائها .وأما الباب الثاني ،فيـدور
حول األمور العملية من اخلط وتوابعه ولواحقه؛ فيتحدث فيه القلقشندي بالتفصيل عن آالت اخلط ،ومعرفة أصنا األاالا،
وصنعة برايتها ،ومقادير أطواهلا ،وكيفية عمل احلرب ،وغري ذلك ا هو ضـروري لكتابـة الـديوان .ثـ يتطـرق إىل اخلـط نفاـه،
وأص ل وضعه ،واتتال األم فيه ،وما خيتص من ذلك باخلط العربي من تنويع أاالمه ،وتباين أشكاهلا ،ومـا ياـتعمل منهـا يف
ديوان اإلنشاء ،وما يلحق بذلك من النَقط والشكل واهل ـاء .واـد أسـهب يف هـذا اجملـال حيـث نـال إع ـاب احملققـني؛ كمـا يقـول
لوئيّل شيخو « :مقالة اخلط وهي طرفة دلي لة ضمّ ها القلقش دي فنوالً واسعة يف اخلط العر ي وأصوله وقواعده .وهي أضبط وأكمل ما ودد ا يف

هذا املع ى» (املصدر نفاه ،ص .)51
واحتلّت املقدمة واملقالة األوىل اجلزئني األول والثاني وااماً من الثالث.
أما املقالة الثانية اليت تتكون من أربعة أبواب ،فيخصّ القلقشندي الباب األول منها بذكر املاالك واملمالك ،وأورد فيه معلومات
جغرافية وتارخيية عن املمالك اإلسالمية وتصوصاً مصر ،فذكر أوالً معلومات عن األرض وشكلها ،ث األاالي الابعة والبحـور
املشهورة .ويف الباب الثاني يتطـرق إىل تـاريخ اخللفـاء؛ والبـاب الثالـث يتعلـق بـذكر الـديار املصـرية ومضـافاتها مـن الـبالد الشـامية
واحل ازية؛ والباب الرابع خيتص باملمالك والبلدان احمليطة مبصر من اجلهات األربع ،والطرق املوصلة إليهـا .فـذكر البلـدان الشـراية
عن ديار مصر وهي إيران وبلدانها ،والبلدان الوااعة يف ماوراء النهر ،ث البالد الغربية عن مصر وهي تونّل واملغرب؛ وفيمـا بعـد

 .الطبعة األوىل يف  375صفحة .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .1يف املواع التالي.www.wata.cc :
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املمالك والبلدان اجلنوبية عن مصر وهي الاودان ،ومالي ،واحلبشة .وأترياً املمالك والبلدان الشـمالية عـن مصـر ـا بيـد املاـلمني
آنذاك واملعروفة ببالد الروا ،وما بيد ملوك النصارى حينذاك من جزائر حبر الروا (واليوا :البحر األبيض املتوسط).
واد استغرات املقالة الثانية ما تبقى من اجلزء الثالث ،واجلزء الرابع ،وااماً من اجلزء اخلامّل.
وأما املقالة الثالثة  ،فذكر فيها أموراً تشرتك فيها أنواع املكاتبـات ،فتحـدث عـن األمسـاء واأللقـاب والكنـى ،وكيفيـة وضـعها يف
الرسائل ،كما شرح األلقاب املاتعملة يف شؤون احلكومة ،وأشـار إىل أصـلها العربـي أو غـري العربـي أو املخـتلط ،ثـ ذكـر ألقـاب
امللوك ،وأرباب األاالا من القضاة والكتاب ،ث ألقاب عامة الناس ،وأهل الذمة .وفيما بعد تكل عـن مقـادير اَطـع الـورق ،ومـا
يناسب كل منها من األاالا ،ومقادير البياض يف أول الدَرج وحاشيته ،وبُعد ما بني الاطور يف الكتابات؛ وبعـدها يـذكر مـا ينبغـي
للرسائل من التوايع عليها من ابل الالطان أو صاحب الديوان ،وكيفية كتابة رسائل الشـكوى ،وأتـرياً جـاءت مواصـفات فـواتح
ص بالذكر منهـا مـا حتـدث عـن فـواتح الرسـائل بأنـه جيـب افتتاحهـا بالباـملة ،ثـ احلمدلـة ،ثـ
الرسائل ،وتوامتها ولواحقها ،خن ّ
التشهد ،ث الصالة والاالا على النيب وصحبه ،ث الاالا ،وأترياً عبارة «أما بعد» ،وكيفية كتابة كل منها .واـد اسـتغرات هـذه
املقالة ما تبقى من اجلزء اخلامّل ،وااماً من الاادس.
واملقالة الرابعة « وهي ظراً حملتوياتها وكجمها أهم مقاالت الكتاب وأضخمها» (اّل الدين 997 ،ا ،ص  ،)11واد استغرات ما بقي
من اجلزء الاادس واجلزئني الاابع والثامن ،وااماً من التاسع ،يتطرق فيها املؤل إىل أمـور كليـة يف املكاتبـات ،وهـي أوالً إتيـان
الكاتب حبان االفتتاح ،وبراعة االستهالل ،ومقدمة ترتبط مبوضوع الرسالة ،ث كيفية الكتابـة إن كانـت مـن العـالي إىل الـداني أو
بالعكّل ،واإلتيان حبان االتتتاا .ثانيًا معرفة الكاتب مبقادير اطع الـورق ،وسـعة الطّـرّة واهلـامش ،ومقـدار مـا بـني الاـطور .ثـ
يتحدث القلقشندي عن مقادير املكاتبات؛ مبعنى أي نوع من املكاتبات يلزا أن يُعمل علـى اإلجيـاز واالتتصـار ،وأيهـا يُعمـل فيهـا
على الباط واإلطناب .وفيما بعد يتطرق إىل أساليب املكاتبـات إىل أهـل اإلسـالا ،والقلقشـندي يعـدها مخاـة عشـر أسـلوباً ،ثـ
املكاتبات إىل أهل الكفر ،وهلا أسلوبان .ث يذكر لواحق املكاتبات ،منها كيفية طـيّ الكتـاب وتتمـه ،شـروط محـل الكتـاب ومـن
حيمله ،يف فضّ الكتاب واراءته ،يف كراهة طرح الكتاب بعد فضّه وحفظه بعد ذلك يف إضبارة .والبحث األتري «يف يان منـطلحات
املكاتبات الدائر ة ني كتّاب أهل املشرق واملغر ب والديار املنرية يف كل زم م صدر اإلسال  ،وهل ّم درًّا إىل زما ا» (القلقشندي ،ب 911ا،

ص  ،)315فهو يعنى باملصطلحات املندرجة يف الكتب الصادرة عن الرسول  واخللفاء بعده ،واألمـويني ،والعباسـيني ،وملـوك
مصر ،واملمالك التابعة هلا إىل اآلترين ،ومكاتبته إياه .
وهي أهم مقاالت الك تاب وأضخمها؛ إل تضم منطلحات املكاتبات الدائر  ة ني ملوك الشرق والغرب م ذ داية اإلسال  ،م فهرس
معجمي أللقاب امللوك وأر اب امل اصب .وأو ع فيها وا ر الرسائل ،وتفرّ ذكر عضها ،كرسالة اجلوا األيو ي إىل (فرا ) :مل
يت املقدس ،ورساليت أ ي احلس املريين وال اصر ا قالوون ،ورسالة صالح الدي إىل ر ويل ـ لدوي ـ اخلامس (مل يت

املقدس) (.)http://ar.wikipedia.org/wik
أما املقالة اخلاماة ،فتدور أحباثها أوالً حول الواليات (وهي ما يامى اليوا املناصب احلكومية) وأربـاب الوظـائ (أي مـوظفي
احلكومة) .ف اء يف املقالة بيان مـا جيـب علـى الكاتـب مراعاتـه يف الكتابـة إىل الواليـات ،وأتـذه التفـاوت يف رتـب الواليـات مأتـذ
االعتبار؛ ث أتت أحباث فيما تتعلق بـ«البيعات»؛ أي :بيعة الناس مع امللوك أو األمـراء .فأتـذ القلقشـندي ياـهب يف معنـى البيعـة
وأنواعها وتارخيها ،ث يبني ما جيب على الكاتب مراعاته يف كتابة البيعة .ومـن ثـ يـأتي بـأنواع مـا يكتـب يف البيعـات .وبعـد أحبـاث
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البيعات يأتي ما خيص العهود ،فيشرع املؤل يف بيان أنواع العهود ،وفيما جيب على الكاتـب مراعاتـه ،وبيـان طـرق املتقـدمني عـن
املؤل ومعاصريه يف كتابة العهود بذكر مناذج منها .وبعدها يبدأ املؤل يف بيان ما يكتب يف ألقاب امللوك عن اخللفاء.
وهذه املقالة اليت استغرات ما بقي من التاسع والعاشر واحلادي عشر من األاااا الرئياة للكتاب؛ حيث ذكر فيها املؤل أنواع
الواليات الصادرة عن اخللفاء ألرباب الوظائ  ،منذ ادي الزمن إىل زمانه.
وتتناول املقالتان الرابعة واخلاماة « مئات الوثائق وال نوص الرمسية والد لوماسية اليت تلقي ضولً هاماً على تاريخ منر ال ظامي واإل اري
يف عنور اخللفال والسالطني ،وعلى السياسة اخلاردية املنرية ،وعالقات منر الشعوب اإلسالمية وال نرا ية يف تل العنور ،وهي ما  ة فيسة م

الوثائق ال ميك أن ظفر ها يف مؤلَف آخر» (اّل الدين 997 ،ا ،ص .)13
واملقالة الاادسة تتحدث عن الوصايا الدينية ،واملااحمات (وهي إعفاءات الالطان للمدن أو الواليات أو الت ار أو الناس مـن
الضرائب أو ما عليه من التكالي ) ،واإلطالاات (أي تقرير ما ارّره امللوك الاابقني) ،والطرتانيات (واملرا ها أن ينري الشخص
مسموكاً له اخلِد السلطا ية :يقيم كيو يشال ،ويرحتل متى يشال ...وتك تب لألمرال تار ة ،ولألد ا أخرى ،وأكار ما تكتب مل َكبُرت سـ ه،

وضعفت قدرته ،وعجز ع اخلدمة السلطا ية "القلقشندي ،ج  911ا ،ص "49؛ وأغلب الظن أنها تعادل نظاا التأمني احلالي الذي يراعي
املُحالون إىل املعاش ،بيد أن الطرتانيات منحصرة مبوظفي احلكومة) ،وحتويل الانني (أي التوفيق بني الانني الشماـية والقمريـة؛
وذلك يُاتعمل حلااب الزمان الدايق للخراج والضرائب) ،والتذاكِر (مجـع تـذكرة ،وهـي مـا ياـمى اآلن «تصـريح إداري» ،ويف
الفارسية «برگه مأموريت»).
واد استغرات املقالة الاادسة ااماً من اجلزء الثالث عشر الذي يض أيضاً املقالتني الاابعة والثامنة وااماً من املقالة التاسعة.
وأما املقالة الاابعة ،فناتطيع أن نعدها مقالة ااتصادية؛ حيث تعنى بشؤون اإلاطاعات والقطائع.
وجاء يف كتب اللغة لبيان معنى اإلاطاع« :وأقطعتُ ه قطيعة؛ أي طائفة م أرض اخلراج .وأقطعه هراً :أ اكه له .ويف كديو أ يآل

محال

أ ه استقطعه [أي :ال يب  ]امللح الذي امأرب ،فأقطعه إياه .قال ا األثري :سأله أن جيعله له إقطاعاً يتملكه ويسـتبد ـه وي فـر » (ابـن منظـور،

 415ق ،مادة «قطع») .وبهذا يظهر معنى القطيعة ،وهي اليت مينحها احلاك أو الوالي أحداً ما لياتفيد منها .والقلقشندي يقـوا أوالً
بتعري اإلاطاع ،ث بيان حكمه ،ونوعَيه وهما :إاطاع التمليك ،وإاطاع االستغالل .وثانياً يتطرق إىل ما يكتب يف اإلاطاعـات يف
القدي واحلديث.
واملقالة الثامنة تدور حول «األميان» ،وفيها بابان :األول يف أصول يتعني على الكاتب معرفتُها ابل اخلوض يف األميان ،والبـاب
الثاني يف ناخ أميان امللوك « .ففي هذه املقالة يتحدث القلقش دي عما يق ه القسم ،واألميان اليت أقسم اهلل تعاىل ها ،وما كان حيلف ها العرب يف

اجلاهلية ،وما يُقسم ه أهل كل ملّة وحنلة» (القلقشندي ،د  911ا ،ملحق اجمللد .) : 4
واملقالة التاسعة يف عقود الصلح والفاوخ الواردة على ذلك .وفيها مخاة أبواب .األول يض عقد األمان ألهل الكفر ،وكتابة
األمانات ألهل اإلسالا .أما الباب الثاني ،فيتناول «الدفن» بالبحث ،ويتطرق إىل أصله أنه مأتوذ من العرب ،ث يذكر ما يكتب يف
الدفن عن امللوك .واملقصود بالدفن أن العرب إذا جنى أحد مـنه جنايـة (وأراد اجملـ ُ عليـه العفـوَ عمـا واـع) جيمعـون ابيلـة اجملـ ّ
عليه ،ويقوا أحد منه  ،ويقول لل اني :صفحنا عن ذنبك وجريرتك ،فيحفر حفرية يف األرض ويقول :اد ألقيت يف هذه احلفرية
ذنوبك (القلقشندي ،ج  911ا ،ص « .)351وهو كاري متداول ني العرب ،وال يطمئ ّ خاطر املذ ب م هم إال ه ،إال أ ه مل تَجرِ للعرب عا  ة كتا ه،
ل يُكتفى ذل الفعل امحضر كبار الفريقني» (املصدر نفاه) .ث يذكر القلقشندي صورة ا يكتب يف الدفن عن امللوك« :وصورته أن يكتب عد
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البسملة" :هذا ف لذ وب فالن ،م اءن ال تُذكر وال يطالَب ها ،وال يُؤاخَذ سببها؛ اقتضته املراكم الشريفة السلطا ية امللكية الفال ية ...وكنـل

العفو الشريف ع زللها ،وقا َل اإلكسا ُن العمي ُم التغمّد سو َل عملها؛ وهي :كذا وكذا (وتذكر)( »"...املصدر نفاه ،ص .)353
ث يتحدث القلقشندي يف الباب الثالث عما يُكتب يف عقد الذمّة وما يتفرع عليه .وخيص البـاب الرابـع ببيـان اهلُـدَن الوااعـة بـني
ملوك اإلسالا ،وملوك الكفر؛ والباب اخلامّل بعقود الصلح الوااعة بني مَلِكني مالمني.
وهذه املقالة موجودة يف القا األتري من اجلزء الثالث عشر والقا األول من الرابع عشر.
أما املقالة العاشرة وهي األترية ،فتدور حول فنون من الكتابة يتداوهلا الكتّاب ،ويتنافاون يف عملها ،وهي ا لـيّل هلـا تعلـق
بكتابة الدواوين الالطانية .ومراد القلقشندي من هذه الفنون ،أنواع الرسائل اليت يزدتر الرتاث العربي بها؛ ويقامها إىل اجل ّديّات
وإىل اهلزليات ،ث يذكر مناذج من كل منها .أما اجل ّديّات ،فهي:
 .املقامات؛
 .1الرسائل «واملرا فيها :أمور يرتّ بها الكاتب م ككاية كال م عدو أو صيد ،أو مدح وتقريآل ،أو مفاخر ة ني شيئني ،أو ري للـ مـا

جيري هذا اجملرى» (القلقشندي ،ج  911ا ،ص  .) 39وهي على أصنا :
األول .الرسائل امللوكية ،وهي على ضربني :رسائل الغزو ،ورسائل الصيد؛
الثاني .ما يرد منها مورد املدح والتقريض؛
الثالث .رسائل املفاترات كاملفاترة بني العلوا ،فيورد رسالة طويلة يف هذا الشـأن (املصـدر نفاـه ،ص 114ـــ  ،)13كتبهـا ألحـد
القضاة ذكر فيها أنواع العلوا ،ونذكر عناوين العلوا اليت حتدث عنهـا يف رسـالته ،أال وهـي :علـ اللغـة ،وعلـ النحـو ،وعلـوا
املعاني والبيان والبديع ،وعل الشعر ،وعل القافية ،وعلـ العـروض ،وعلـ املوسـيقى  ،وعلـ الطـب ،وعلـ اـصّ األثـر،
وعل غضون الكـ ّ واجلبهـة ،وعلـ الكَتِـ (وهـو علـ يـدّعي امللـ ّ بـ ه أنـه ياـتطيع بيـان احلـوادث بقـراءة اخلطـوط املوجـودة يف كتـ
الذبيحة) ،وعل تطّ الرمل ،وعل تعبري الرؤيا ،وعل أحكاا الن وا (وهو ما يُعنى بطوالع األشخاص ،والتنبؤ باحلوادث بطلوع
كوكب معني) ،وعل اهليئة (وهو الذي يعت بأوضاع الكواكب من حيث مواعها ،ويتفرّع عنه عل الزجيـات والتقـاوي ) ،وعلـ
كيفية األرصاد (وهو يتعلق برصد األنواء أو األحوال اجلوية) ،وعل املواايت ،وعل اآلالت الظلّية ،وعل اهلندسة ،وعل عقود
األبنية (وهو يعنى ببناء احلصون واألسوار ،وشق القنوات وحفر األنهار ،وعمارة املدن ،وبناء اجلاـور ،وإنشـاء البيـوت ،ونصـب الاـياج،
وترتيب الرياض ذوات اخلمائل ،وهي ما يامى يف الفارسية «إجياد فضاي سبز») ،وعل جرّ األثقـال ،وعلـ مراكـز األثقـال (فبـه
يعر مراكز األجااا احملمولة؛ أي :ما يامى بالفارسية «چگالي» و«جِرا») ،وعل املااحة ،وعل الفالحـة ،علـ إنبـاط امليـاه،
وعل املناظر ،وعل املرايا املُحراة (وبه ميكن لل يش أن حيرق االع العدو) ،وعل اآلالت احلربية ،وعل الكيميـاء ،وعلـ اجلـرب
واملقابلة ،وعل الفقه ،وعل الفرائض (فبه ميكن تقاي اإلرث) ،وعل أصول الفقه ،وعل املنطق ،وعل دراية احلديث ،وعل
رواية احلديث ،وعل التفاري ،وعل القراآت ،وعل اإلهلي (وهو عل يعنى مبعرفة اهلل وإثبـات صـفاته) ،وعلـ أصـول الـدين،
وعل التصو  ،وعل تدبري املنزل ،وعل الفراسة ،وعل األتالق ،وعل التاريخ .فنرى كثرة إملاا القلقشندي بالعلوا املختلفة،
وي يغال من عدّ صبح األعشى دائرة معار عصره.
الرابع .من الع يب أ نه ي يذكر هذا النوع الرابع؛ كأنه ناـيه ،أو فـات ـن اـاا بتحقيـق الكتـاب وي يطبعـه .علـى أي حـال ي
جنده .وهذا ليّل غريباً يف صبح األعشى؛ فإن القلقشندي ذكر يف بيان حمتويات الكتاب يف اجلزء األول (ص  )31أن الباب الثاني يف
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اهلزليات يشتمل على فصلني :الفصل األول فيما اعتنت امللوك ببعضه؛ الفصل الثاني يف سائر أنواع اهلزل ،ولكنه ي يذكر الفصل
الثاني .وهذا ا تفطّن إليه ناشر الكتاب ،وذكره يف هامش الصفحة  311من اجمللد الرابع عشر.
اخلامّل .رسائل األسئلة واألجوبة؛
الاادس .ما تُكتب به احلوادث واملاجريات.
وأما النوع الثاني من الرسائل اليت تع ّد ااي اجل ّديّات ،فهي الرسائل اهلزليات .وذكر القلقشندي من رسائل كهذه رسالة واحدة
يف موضوع التطفل.
وبهذا تنتهي املقاالت العشر  ،وتبدأ اخلامتة ،وهي يف ذكـر أمـور تتعلـق بـديوان اإلنشـاء غـري أمـور الكتابـة ،وفيـه أربعـة أبـواب:
األول منها عن الربيد .فيقوا بتعريفه وتارخيه ومواصفات مراكزه .واملراد مبراكزه أماكن تق فيها تيل الربيد لتغيري تيل الربيدية فيها
فرساً بعد فرس (القلقشندي ،د  911ا ،ص  .)371فياهب يف ذكر مراكـز الربيـد يف مصـر ،ويف غـزة ،ويف دمشـق ،ويف حلـب ،ويف
طرابلّل ،واحل از.
والباب الثاني يتعلق باحلَماا الرسائلي أو احلماا الزاجل ،وذكر أبراجها املقررة بطرق الديار املصرية والشامية.
وأما الباب الثالث ،فيتحدث عن هُ ْن الثلج (وهي اإلبل البيض الكراا املاتخدَمة حلمل الثلج) والافن املعدّة لنقل الـثلج مـن
الشاا إىل مصر.
حملرقاـات .واملنـاور « هـي مواضـ رفـ ال ـار يف الليـل والـدخان يف ال هـار» (املصـدر نفاـه ،ص .)399
والباب الرابع يتطـرق إىل املنـاور وا ُ
واحملراات هي اليت كانت تُعمل يف استطالع حركات العدو (املصدر نفاه).

وبهذا ينتهي أحباث كتاب صبح األعشى يف صناعة اإلنشا .يذكر أن القلقشندي ااا بتلخيص كتابه ،ومساه ضوء الصـبح املاـفر
وجنى الدوح املثمر (خمتصر صبح األعشى يف صناعة اإلنشا) ؛ وألنه ي يورد فيه شيئًا زائداً على صبح األعشى ،بل هذّب حمتوياته
وحذ كثرياً منه ،ي نتعرض له.

مقارنة بني املؤلفات عن آداب الكتابة وصبح األعشى
مبقارنة أربعة عشر كتاباً أُلِفت حول آداب الكتابة (وذلك حتى نهاية القرن التاسع اهل ري) بعضها ببعض ،ميكـن لنـا أن نقـول :إن
مؤلفيها كانوا يشعرون بضرورة تألي كتاب أو رسـالة لياـاعدوا الكتّـاب ومـن يريـد الكتابـة ،ويـنري الطريـق أمـامه يف هـذا املوضـوع.
فقاموا بهذا امله  ،لكن منه ه خيتل بعضه عن بعض ،فناتطيع أن نصنفه حاب تطته يف كتاباته يف مخّل فئات:
ـ االهتماا باملؤهالت العلمية للكتّاب وال غري؛ وهذا ما نراه يف كل من رسالة عبد احلميد ،ومتخيّر األلفاظ ،وكتاب األلفاظ،
وأدب الكاتب ،واأللفاظ الكتابية ،واملثل الاائر ،وجواهر األلفاظ ،واأللفاظ الكتابية؛
 .1العناية باآلداب الشكلية للكتابة فقط ،و الربد املوشّى للموصلي يعد من هذا النوع.
 .3ذكر اآلداب الشكلية للكتابة جبانب بيان املؤهالت اليت يلـزا أن ميتلكهـا الكاتـب ،وعـدا التطـرق إىل أدوات الكتابـة؛ وهـي

منهج كل من البغدادي صاحب كتاب الكتّاب ،وعلي بن تل الكاتب صاحب مواد البيان والنويري مؤل نهاية اإلرب.

 .ع بطبعه وتصحيحه ومقابلته على أصله حممود سالمه سنة  911ا ،وطبعته مطبعة الواعظ يف القاهرة يف جملد واحد يبلغ عدد صفحاته  491صفحة.
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 .4التحدث عن أدوات الكتابة واآلداب الشكلية دون بيان مؤهالت الكتّاب؛ و كتاب الكتّاب البن درستويه من هذا النوع.
 .5اجلمع بني هذه الشؤون الثالثة ،وهو مـنهج الصـولي يف أدب الكتّـاب ،وابـن املـدبر يف الرسـالة العـذراء ،والقلقشـندي ،مـع
فارق كبري بني صبح األعشى وكل الكتب املؤلفة عن آداب الكتابة؛ ألن سعة أحباثه ووفرة حمتوياته جعلته متفرداً بني اآلثار املكتوبـة
ابله وبعده.
النتي ة
اامت املقالة بعرض الكتب املؤلفة حول آداب الكتابة ومقارنة بعضها ببعض ،فاستخلص ما يلي:
 .الكتب والرسائل اليت ألفت يف هذا اجملال ي تالك مالكاً واحداً ،بل هلا عدة مناهج.
 .1بعض الكتب اهت باآلداب الشكلية للكتابـة ،واآلتـر اهـت مبـؤهالت الكاتـب ،هـذا واـد اـاا الثالـث ببيـان شـروط أدوات
الكتابة ،والقا الرابع مجع فيما بينها.
 .3إن صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء هو الذي احتلّ الرتبة األوىل يف هذا اجملـال؛ حيـث أسـهب القلقشـندي ،بـل أطنـب ،يف
هذه الشؤون الثالثة ،ناهيك عن معلومات ايّمة كثرية أترى يف مواضيع شتى من التاريخ ،واجلغرافيـا ،والعلـوا الطبيعيـة و ...زوّد
كتابه بها .وأصبح مصداااً ملثل «كل الصيد يف جو ال َفرَأ» .فمن أراد أن يعر تاريخ الكتابة وآدابها وأدواتها بني املالمني منذ صدر
اإلسالا حتى القرن التاسع اهل ري ،جبانب ما حدث يف العاي اإلسالمي من األحداث ثقافية كانت أو تارخيية أو  ...ال ياتغ عن
الرجوع إليه ،فبينه وبني سائر الكتب بون شاسع.
و ا يؤس أن الكتاب ي يلق اهتماماً يليق به من ابل اجلامعيني اإليرانيني؛ حيث تكون األطروحات عنه ال تت اوز أصـابع يـد
واحدة؛ واألساتذة أيضاً تناسوه ،وي يقط من شذراته ليدبّ وا بها ملزماته الدراسية ،مع أنه من أضـخ املؤلفـات الباايـة مـن
عصر االحنطاط وأنفَاها.

املصادر واملراجع
 .ابن األثري ،حممد بن عبدالكري  914( .ا) .املثل الاائر يف أدب الكاتب والشاعر (ويلي القا َ الرابعَ الفلك الدائر على املثل الاائر
البن أبي احلديد)( .حتقيق أمحد احلويف ،وبدوي طبّانة)( .ج ) .القاهرة :دار نهضة مصر.
 .1ابن األنباري ،عبدالرمحن بن حممد 995( .ا) .نزهة األلبّاء يف طبقات األدباء( .حتقيق إبراهي الاامرائي)( .ط  .)3الزرااء
(األردن) :مكتبة املنار.

 .3ابن تلدون ،عبدالرمحن 995( .ا) .كتاب العرب وديوان املبتدإ واخلرب يف أياا العرب والع
الالطان األكرب املعرو بـتاريخ ابن تلدون( .ط ( .)4ج ) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.

والرببر ومن عاصره من ذوي

 .4ابن تلِكان ،أمحد بن حممد( .آ  919ا) .وفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( .حتقيق إحاان عباس)( .ج  .)3بريوت :دار الثقافة.
 .4ابن تلِكان ،أمحد بن حممد( .ب  919ا) .وفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( .حتقيق إحاان عباس)( .ج  .)1بريوت :دار الثقافة.
 .4ابن تلِكان ،أمحد بن حممد( .ج  919ا) .وفَيات األعيان وأنباء أبناء الزمان( .حتقيق إحاان عباس)( .ج  .)7بريوت :دار الثقافة.
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 .5ابن دُرُستَويه ،عبد اهلل بن جعفر 91 ( .هـ) .كتاب الكتّاب( .حتقيق لوئيّل شيخو الياوعي) .بريوت :مطبعة اآلباء الياوعيني.
 .1ابن الاّكيت ،يعقوب بن إسحاق 997( .ا) .كتاب خمتصر تهذيب األلفاظ (وهو منت كتاب األلفاظ)( .حتقيق لوئيّل شيخو
الياوعي) .بريوت :املطبعة الكاثوليكية لآلباء الياوعيني.
 .7ابن فارس،أمحد 971( .ا) .متخيَر األلفاظ( .حققه وادا له هالل ناجي)( .ط ) .بغداد :مطبعة املعار .
 .9ابن اتيبة ،عبداهلل بن مال  999( .ا) .أدب الكاتب( .شرحه وكتب هوامشه وادّا له علي فاعور)( .ط ) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .9ابن املدبر ،إبراهي بن حممد 93 ( .ا) .الرسالة العذراء( .حتقيق وشرح زكي مبارك)( .ط ) .القاهرة :دار الكتب املصرية.
 . 1ابن منظور ،حممد بن مكرا 415( .هـ) .لاان العرب( .ج  .)7ا  :نشر أدب احلوزة (بطريقة أوفايت).
 .البغدادي ،عبد اهلل بن عبد العزيز .كتاب الكتّاب وصفة الدواة والقل وتصريفها( .حتقيق هالل ناجي) .املنشورة يف املورد .صي
 973ا .اجمللد  .1العدد  .1ص 43ــ .79
 . 1الثعاليب ،عبدامللك 993( .ا) .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر( .شرح وحتقيق مفيد حممد اُمَيحة)( .ط )( .ج  .)3بريوت :دار
الكتب العلمية.
 . 3اجلواليقي ،موهوب بن أمحد1111( .ا) .تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة( .حتقيق حامت صاحل الضامن) .بغداد :دار البشائر.
 . 4اجلهشياري ،حممد بن عبدوس 939( .ا) .كتاب الوزراء والكتّاب( .ع بتصحيحه وحتقيقه عبداهلل إمساعيل الصاوي) .بغداد:
املكتبة العربية.

 . 5حاجي تليفة ،مصطفى بن عبد اهلل( .د .ت) .كش

الظنون عن أسامي الكتب والفنون( .ع بتصحيحه وتعليق حواشيه حممد

شر الدين يالتقايا ،ورفعت بيلگه)( .ج  .)1بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 . 1الذهيب ،حممد بن أمحد( .آ  997ا) .تاريخ اإلسالا( .حتقيق عمر عبدالاالا التدمري)( .ط )( .ج  .)13بريوت :دار الكتاب العربي.
 . 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ب  997ا) .تاريخ اإلسالا( .حتقيق عمر عبدالاالا التدمري)( .ط )( .ج  .)17بريوت :دار الكتاب
العربي.
 . 7الزركلي ،تري الدين 991( .ا) .األعالا :ااموس تراج ألشهر الرجال والنااء من العرب واملاتعربني واملاتشراني( .ط .)5
(ج ) .بريوت :دار العل للماليني.
 . 9شيخو ،لوئيّل 911( .ا)« .صبح األعشى للقلقشندي» .املشرق .الانة التاسعة .العدد

 .ص  5 5ــ.511

 . 9الصفدي ،تليل بن أيبك1111( .ا) .الوايف بالوفَيات( .حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى)( .ط )( .ج .)1بريوت :دار
إحياء الرتاث العربي.
 .11الصولي ،حممد بن حييى 34 ( .هـ) .أدب الكتّاب( .ناخه وع بتصحيحه وتعليق حواشيه حممد به ة األثري)( .نظر فيه الايد
حممود شكري اآللوسي) .بغداد :املكتبة العربية.
 .1طلعت ،عصاا11 1( .ا)« .صبح األعشى للقلقشندي» .يف مواع.http://30dz.justgoo.com/t997-topic :

جلزَري وكتابه املثل الاائر يف أدب الكاتب والشاعر» .جملة الرتاث العربي (جملة
 .11الفيصل ،مسر روحي1111( .ا)« .ابن األثري ا َ
فصلية تصدر عن احتاد الكتّاب العرب ــ دمشق) .الانة العشرون .العدد  .79ص  71ــ .75
 .13ادامة بن جعفر 995( .ا) .جواهر األلفاظ( .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد)( .ط ) .بريوت :دار الكتب العلمية.
14ـ القلقشندي ،حممد بن علي 997( .ا) .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( .حتقيق حممد حاني اّلالدين)( .ج ) .بريوت :دار
الكتب العلمية.
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15ـ القلقشندي ،حممد بن علي( .آ  911ا) .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( .ج ) .القاهرة :دار الكتب املصرية.
15ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ب  911ا) .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( .ج  .)1القاهرة :دار الكتب املصرية.
11ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ج  911ا) .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( .ج  .) 3القاهرة :دار الكتب املصرية.
17ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .د  911ا) .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا( .ج  .) 4القاهرة :دار الكتب املصرية.
 .19الكاتب ،علي بن تل  .مواد البيان( .حتقيق حامت صاحل الضامن)( .ط ) .دمشق :دار البشائر.

 .19مصطفى ،إبراهي وآترون 411( .هـ) .املع

الوسيط( .ط  .)5ا  :مؤساة الصادق (باألوفايت).

 .31النويري ،أمحد بن عبدالوهاب( .آ  1114ا) .نهاية اإلرب يف فنون األدب( .ط )( .ج .)7بريوت :دار الكتب العلمية.
 .3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ب  1114ا) .نهاية اإلرب يف فنون األدب( .ط )( .ج .)9بريوت :دار الكتب العلمية.
 .31ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ج  1114ا) .نهاية اإلرب يف فنون األدب( .ط )( .ج  .)9بريوت :دار الكتب العلمية.
 .33املوصلي ،موسى بن حان 991( .ا) .الربد املوشّى يف صناعة اإلنشا( .حتقيق عفا سيّد صربه) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .34الوشّاء ،حممد بن أمحـد 99 ( .ا) .كتـاب الفاضـل يف صـفة األدب الكامـل( .حتقيـق حييـى وهيـب اجلبّـوري) .بـريوت :دار الغـرب
اإلسالمي.
 .35اهلمذاني ،عبدالرمحن بن عياي 93 ( .ا) .األلفاظ الكتابية .القاهرة :مكتبة امللي ي.

 .31يااوت احلموي ،ابن عبد اهلل ( 993ا) .مع

األدباء :إر شاد األريب إىل معرفة األديب( .حتقيق إحاان عباس)( .ط ) .بريوت:

دار الغرب اإلسالمي.
17. http://ar.wikipedia.org/wik.

