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 Abstract: 

Ibn Qutayba (d. 276 AH / 889 AD) was attentive in both the 

Arabic linguistics  and its literature, whereas he hath assorted 

numerous workbooks which testify his care about, and those who 

came after, have been benefited from his critical material on the 

fields of language and literature, this incipit of the research is 

concerned with reading Ibn Qutayba's linguistic views through 

the subject of his book Adab al-Kātib “The Writer's Literature” 

particularly those related to orthography and solecism in the 

Arabs’ language, and the importance of the research lies 

in shedding light on the Arab linguistic legacy in the third century 

AH\ ninth century AD, and displaying the impact of Ibn Qutayba 

in it, and the objective of the research is to analyze what was 

mentioned in two important linguistic topics from the book of 

Adab al-Kātib “The Writer’s Literature” which are: the topic of 

rectification of the hand and the topic of rectification of 

the tongue, which they are both linguistic topics that show the 

prevailing linguistics status in the era of Ibn Qutayba, thence, 

they are also considered a door to understanding the linguistic 

opinions that the writer gleaned from his wells and sheikhs. 
The research deals with linguistic problems related to the 

orthography and the Arab solecism and phonetics among the 

populace in the era of Ibn Qutayba, relying on a research 

framework that begins with a preamble considering both the 

writer and the book, and then deals with the linguistics status in 

the third century AH through what was mentioned in the book’s 

sermon, then he presents some of what was mentioned in his 

book Adab al-Kātib ”The Writer’s Literature” in the two chapters; 

rectification of the hand and rectification of the tongue, then 

epitomized the disputations between Ibn Qutayba and the 

commentators of his book regarding the two mentioned sections, 

and the research is concluded with a brief epilogue that presents 

his most prominent conclusions. 
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"قراءٌةيفاجلهودالّلغويّةالبنقتيبةيفمؤلّفهأدبالكاتب"

 

 2صاحلعّبود
 

:امللخص
م( بعلوم الّلغة العربّية وأدهبا، وصّنف يف ذلك تصانيف تشهد على عنايته هبا، 889هـ/ 276اهتّم ابن قتيبة )ت. 

وهتتّم هذه اإلطاللة البحثّية بقراءة آراء ابن قتيبة أفاد من أتى بعده من ماّدته النقديّة يف جمايل اللغة واألدب،  وقد 
من خالل ماّدة كتابه أدب الكاتب، وال سّيما املرتبطة منها ابإلمالء واللحن يف لغة العرب، وتقع أمهّّية  الّلغويّة 

تبيان أثر ابن تسليطه الضوء على الرتاث الّلغوّي العريّب يف القرن الثالث اهلجرّي/ التاسع امليالدّي، و  البحث يف 
البحث حتليل ما ورد يف مبحثني لغوّيني هاّمني من كتاب أدب الكاتب مها: مبحث تقومي اليد  قتيبة فيه، وغاية 

ابن قتيبة، كما يعتّبان ابابا  ومها مبحثان لغوّّين يعّّبان عن احلالة الّلغويّة السائدة يف عصر ومبحث تقومي اللسان، 
  استقاها الكاتب من مصادره وشيوخه. لفهم اآلراء الّلغويّة اليت 

ا  يعاجل البحث إشكالّياٍت لغويّةا ترتبط ابإلمالء وقواعده وحلن اللسان العريّب لدى العاّمة يف عصر ابن قتيبة، معتمدا
خالل هيكالا حبثيًّا يستهّل بتمهيٍد يتناول الكاتب والكتاب، مثّ يتعّرض للحالة الّلغويّة يف القرن الثالث اهلجرّي من  

ورد يف خطبة الكتاب، مثّ يعرض بعض ما ورد يف كتابه أدب الكاتب يف ابيب تقومي اليد فتقومي اللسان، مثّ يوجز  ما 
تتم البحث خبامتٍة موجزٍة تعرض أبرز  ماهّية  اخلالفات بني ابن قتيبة وشرّاح كتابه إزاء البابني املذكورين، وُيخ

  استنتاجاته.
  الكاتب، ابن قتيبة، اللغة العربّية يف القرن اهلجرّي الثالث، اللحن.أدب  الكلماتاملفتاحية:



املقدمة:

م( شأًنا كبرياا يف التصنيف والتأليف 889هـ/ 276بلَغ أبو حمّمٍد عبد هللا بن مسلٍم املعروف اببن قتيبة الِديـَنَـْورّي )ت. 
وكان ألثره اللغوّي منزلٌة ساميٌة، فهو معدوٌد يف علماء اللغة العربّية اعتّبه جّل من درس أثره العلمّي وعاءا من أوعية العلم،  حّّت 

  (.64: 1991املقدَّمني )العليايّن،  
م(، وأبو 863هـ/ 250من أبرز شيوخه يف النحو والّلغة اإلمامني سهل بن حمّمد بن عثمان أبو حامت الِسِجْستايّن )ت. 

-86: 2013م( ومها من املعدودين يف علوم اللغة العربّية ) ابن الندمي، 871/ هـ257الفضل العّباس بن الفرج الرّيشّي )ت.  
)الذهيّب،   (، وكان من كبار النحاة وأهل اللغة يف عصره، وجاء فيه أنّه "كان رأساا يف علم اللسان العريّب، واألخبار وأّّيم الناس" 87  

العربّية  م( يف ابب علماء اللغة 994هـ/ 384يه ابن الندمي )ت. (، وقد أشاد به العلماء واملرتمجون، وقال ف298: 13: 1983
يف كتبه عن  والنحو ممّن خلط بني مدرسيت: البصرة والكوفة: "وكان ابن قتيبة يغلو يف البصرّيني إاّل أنّه خلط املذهبني، وحكى 

ا ابلّلغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه
ا
والتأليف، وكتبه ابجلبل  والشعر والفقه، كثري التصنيف  الكوفّيني، وكان صادقاا فيما يرويه، عامل

  (.115: 2013مرغوٌب فيها" )ابن الندمي، 
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ترعرع ابن قتيبة يف النصف الثاين من القرن اهلجرّي الثالث، أي يف فرتٍة عخرفت اترُييًّا ابلعصر العّباسّي الثاين، وفيها عرفت 
(، مثّ 157  -156: 2009وحتّكم األمراء وال سّيما الرتك يف مؤّسسة اخلالفة )طّقوش، الدولة العّباسّية بداية ضعفها وظهور الفنت  

وعلمائها ويف مقّدمتهم  إّن ابن قتيبة قد عاصر فرتة ارتداد الدولة العّباسّية عن مذهب املعتزلة الكالمّي والعودة إىل مذهب السّنة 
ا من أئّمة م(، إذ ر 855هـ/ 241اإلمام أمحد بن حنبل الشيبايّن )ت.  القرآن والسّنة يف عصره  أى بعضهم يف ابن قتيبة واحدا

يف عصٍر قد ترّسخت فيه  (، أّما يف جمال علوم اللغة العربّية؛ فقد وخلد ابن قتيبة 261: 1991؛ العليايّن، 14: 1990)حطيط، 
إماماا يف اللغة والنحو والَعروض  ه فصار مدارس النحو العريّب يف الكوفة والبصرة وبغداد، حّّت هنل من شيوخ العربّية يف عصر 

  (.58: 2018والقراءات )فضل هللا، 
 

 كتابأدبالكاتب

كتاٌب إرشاديٌّ توجيهيٌّ أديبٌّ لغويٌّ يعرض فيه كاتبه أصول الكتابة وآداهبا ومعارفها، وقد ألّفه ابن قتيبة خالل مقامه يف 
اخلليفة  (، الذي استوزره 22: 1980م( )سالم، 877هـ/ 263حيىي بن خاقان )ت. بغداد، وأهداه للوزير العّباسّي عبيد هللا بن  

  (. Sourdel, 1971: 3: 824 م( )892هـ/ 279م( واملعتمد )ت. 861هـ/ 247املتوّكل )ت. 
ّن األدب عّده ابن خلدون يف املقّدمة من الكتب األربعة األدبّية اللغويّة اليت تنتهي إليها أصول فّن األدب لدى شيوخ ف

دواوين وهي:  ودراسته يف جمالس العلم عند العرب، إذ قال: "ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أّن أصول هذا الفّن وأركانه أربعة  
البغدادّي، وما  أدب الكاتب البن قتيبة، وكتاب الكامل للمّبّد، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ، وكتاب النوادر أليب علّي القايل 

  (.277-276: 2: 2004وى هذه األربعة فتبٌع هلا وفروٌع عنها" )ابن خلدون، س
بشرح  1988طخبع كتاب أدب الكاتب عّدة طبعاٍت تعتمد هذه الدراسة منها طبعة دار الكتب العلمّية يف بريوت للعام 

حاته اليت اعتنت بشرحه وتبسيطه فاعور وتقدميه. شرح كوكبٌة من العلماء واألدابء كتاب أدب الكاتب، ومن أهّم شرو  علّي 
يد البطليوسّي األندلسّي )ت.   م(، 1127  هـ/ 521والوقوف عليه وعلى ما جتاوز فيه: االقتضاب يف شرح أدب الكّتاب البن السِّ

  الدراسة. م(، ومها معتمدان يف هذه 1145هـ/ 540وكتاب شرح أدب الكاتب ملوهوب بن أمحد أبو منصور اجلواليقّي )ت. 
سم الكتاب إىل أربعة أقساٍم: أّوهلا كتاب املعرفة، مّث كتاب تقومي اليد، مّث كتاب تقومي اللسان، مّث كتاب معاين أبنية يخق

وهتتّم  األفعال، ولكّل قسٍم منها أبواٌب ومباحثخ هلا تفصيلها، ويعرض شواهدها وأمثلتها مع تعليقه عليها وشرحه للغريب فيها،  
  ا: مبحث تقومي اليد ومبحث تقومي اللسان.هذه املقالة مببحثني مه

 
 احلالةالّلغويّةاألدبّيةيفعصرابنقتيبةكمايصفهايفأدبالكاتب

ميكن االعتماد عند وصف حالة اللغة العربّية يف عصر ابن قتيبة على ما أورده يف مقّدمة كتابه أدب الكاتب، واليت اعتّبها 
ما ورد يف الكتاب، إذ قال: "الناس يقولون إّن أكثر أهل العلم يقولون: إّن أدب  م( أهمّ 1282هـ/ 681ابّن خّلكان )ت.  

خطبٌة بال كتاٍب، وإصالح املنطق كتاٌب بال خطبٍة، وهذا فيه نوع تعّصٍب عليه؛ فإّن أدب الكاتب قد حوى من كّل  الكاتب 
(، 43: 3: 1978لٌة واإلصالح بغري خطبٍة" )ابن خّلكان، وهو مفّنٌن، وما أظّن محلهم على هذا القول إاّل أّن اخلطبة طوي شيٍء، 

 -الّلغويّ  ونظراا ملا قيل آنفاا، فإنّه من اهلاّم التوّقف عند خطبة الكتاب، ملا هلا من دوٍر يف حتديد التصّور القختَـْييِبّ للمشهد الثقايّف  
وأهله يف عصر  ورد يف املقّدمة ممّا يصف حال علم اللغة تعليمّي السائد يف القرن الثالث اهلجرّي، وفيما أييت اقتباٌس لبعض ما 

ين، وألهله كارهني: أّما  النَّاشئ منهم فراغٌب  الكاتب: "فإيّنِ رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل األدب ًنكبني، ومن امسه متطريِّ
اجملدودين، وُيرج عن مجلة  ٍس؛ ليدخل يف مجلة عن التعليم، والشَّادي اترٌك لالزدّيد، واملتأدِّب يف عنفوان الشباب ًنٍس أو متنا
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الفقرة شهادة ابن قتيبة يف حال األدب  (، تؤّكد 9: 1988احملدودين، فالعلماء مغمورون، وبكرَّة اجلهل مقموعون" )ابن قتيبة، 
شاءمون ويكرهون التعاطي وصفه، بل إهّنم يت واملهتّمني به يف عصره، فمعظم الناس ال يهتّمون ابألدب واللغة العربّية على حّد 

منهم فقانٌع منه ابلقليل، وابت احلّظ من نصيب  معهما ومع أهلهما، وقد ساد يف الناشئة رفضهم للتعّلم، وأّما من طلب العلم 
باعاا اجلهل ودولته بني الناس، وحيمل هذا التوصيف العاّم انط اجلهلة واهلوان من نصيب أهل العلم الذين ابتوا غري مشهورين لسيادة 

يف فرتٍة هاّمٍة من فرتات اتريخ الثقافة العربّية وتراثها العلمّي واللغوّي، حتّول  قختْيِبيًّا قامتاا يعرض الواقع اللغوّي واألديّب والتعليمّي الشائع 
، فابن قتيبة من القّلة مخزَدراى حمتقٍر يف عني غريه، ليَس له من العلم وضروبه إاّل الكف فيه املشتغل بعلوم األدب واللغة إىل شخٍص  افخ

للمشهد اللغوّي والثقايّف عند أهل الكتابة يف القرن الثالث اهلجرّي، إذ عرض يف خطبة كتابه أدب  الذين خّلفوا ملن بعدهم صورةا 
تتحّكم هبا أسباب املال  الضعف والرتاجع يف املستوى الثقايّف يف البيئة البغداديّة اليت انقلبت إىل بيئٍة ماّديّةٍ  الكاتب كثرياا من شواهد 

العلم والقلم، وتردَّْت مخكنة الكاتب واألديب املثّقف حّّت ابت أقصى ما يبتغيه النزرخ القليلخ من حدود املعارف، وقد  والسلطان ال 
: "فأبعد غاّيت كاتبنا يف كتابته أن يكون حسن اخلّط قومي احلروف، وأعلى منا بنّي ابن  زل أديبنا أن قتيبة ذلك يف وصفه قائالا

َنة أو وصف كأٍس، وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاا من تقومي الكواكب، وينظر يف شيٍء من  يقول  عر أبيااتا يف مدح قـَيـْ من الشِّ
القضاء وحدِّ املنطق، مثَّ يعرتض عَلى كتاب هللا ابلطعن وهو ال يعرف معناه، وعلى حديث رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  
أّن  فالٌن لطيٌف وفالٌن دقيق النظر، يذهب إىل   ذيب وهو ال يدري من نقَلهخ، قد رضي عوضاا من هللا وممّا عنده أبن يخقال:ابلتك 

الصفات  لخطف النظر قد أخرجه عن مجلة النَّاس وبلغ به علم ما جهلوه؛ فهو يدعوهم الرَّعاع والغخثاء والغخْثر، وهو لعمر هللا هبذه 
عجب  ليق؛ ألنّه جهل وظنَّ أن قد َعِلَم، فهااتن جهالتان؛ وألّن هؤالء جهلوا وعلموا أهّنم جيهلون، ولو أّن أوىل، وهي به أ

خ
هذا امل

ينظر يف علم  بنفسه، الزاري على اإلسالم برأيه، نظر من جهة النظر ألحياهخ هللا بنور اهلدى وثـََلِج اليقني، ولكّنه طال عليه أن 
وعاداهخ. واحنرف عنه  ل صّلى هللا عليه وسّلم وصحابته، ويف علوم العرب ولغاهتا وآداهبا، فَنَصَب لذلك الكتاب، ويف أخبار الرسو 

الكتّاب وأهل الكتابة يف  (. تلك هي حال 10: 1988إىل علٍم قد سلَّمهخ وألمثاله املسلمون، وقلَّ فيه املتناظرون" )ابن قتيبة، 
الصنعة من الكّتاب واملتعّلمني،  اولةا منه لتيسري املعرفة اللغويّة الالزمة لدى أهل عصر ابن قتيبة، فجاء كتابه أدب الكاتب حم

يف خطبة الكتاب حني قال: "فلّما أن  ولرتشيد تلك الصنعة، وإمداد أهلها ومختعّلميها بسبب حتسينها وتعزيزها، وهذا ما صرّح به 
حظًّا من عناييت، وجزءاا من أتليفي، فعمْلتخ  مسهخ ويْعفَو أثـَرخهخ، جعلتخ له رأيت هذا الشأن كّل يوٍم إىل نقصاٍن، وخشْيتخ أن يذهَب ر 

ْغِفِل التأديب كختـخباا ِخفافاا يف املعرفة، ويف تقومي اللسان واليد، يشتمل كّل 
خ
كتاٍب منها على فنٍّ، وأعَفْيته من التطويل والتثقيل،  مل

من املعرفة، وأستظهر له إبعداد اآللِة لزماِن اإلدالِة أو لقضاء  تخهخ وأخقيَد عليِه هبا ما أضلَّ ألْنشخطَهخ لِتَحفُِّظِه ودراسته إن فاءْت به مهَّ 
  (.14: 1988الَوطَِر عند تبنّيِ فضِل النظَِر..." )ابن قتيبة، 

العاّمة من أخطاٍء جاء ابب املعرفة يف كتاب أدب الكاتب حماولةا مبّكرةا البن قتيبة لتصحيح ما وقع به الكتّاب واملتعّلمون و 
الناس  شاعت بينهم، وهو يف ذلك من أوائل من قّوموا أهل اللغة على نظام "قخل وال تقْل"، فرتاه حيشد األلفاظ والعبارات اليت وقع  

ك قال ولتمثيل ذل فيها ووضعوها يف غري موضعها، فيضع الفروق اللغويّة بني األلفاظ، مبيّـناا وجهها ومدلوهلا مع الشاهد والدليل، 
كذلك، إّّنا املأمت النساء  يذهب الناس إىل أنّه املصيبة، ويقولون: كّنا يف مأمٍت، وليس  املأمت،  :ابن قتيبة يف هذا السياق: "ومن ذلك

تاقبلهّن عند البكاء، من النَّوائح ل كّنا يف َمَناحٍة، وإّّنا قيل هلا َمَناحٌة   جيتمعن يف اخلري والشّر، واجلمع مآمتخ، والصواب أن يقولوا:
، وقال الشاعر  :يقال  :اجلَبالن يتَناوحان، إذا تـََقابال، وكذلك الشَّجرخ

وخدود  عشيََّةقاَمالنَّائحاُتوُشقِّّقْت...جيوٌبأبيدِّيَمْأَتٍَ
 :أبيدي نساء، وقال آخر: أي

 مأَتَِّرَمْتهأانٌةمِّْنرَبيعةِّعامٍر...نَؤوُمالضُّحايفَمْأَتٍَ  أيِّّ
 (.26-27:1988يريديفنساءأّينساء")ابنقتيبة،
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يّتضح من خالل قراءة املاّدة اللغويّة يف كتاب ابب املعرفة أّن مثّة خلطاا كبرياا عند الناس والكّتاب بني ألفاٍظ ومعاٍن تعكس 
  تدنـّياا يف حتديدها ومعرفة مدلوالهتا على النحو اللغوّي واملعجمّي السليم. 

يتطّرق ابن قتيبة يف كتاب املعرفة إىل الكثري من القضاّي الّلغويّة على غرار: القوالب املزدوجة املستخدمة يف الّلغة العربّية، 
ابب ما يستعمل من الدعاء يف الكالم، أتويل كالٍم مستعمٍل عند العرب يشرح خالله الكثري من العبارات الشائعة واليت يساء  
والصفات وغري  تدّل عليه، أصول أمساء الناس وتبيان حقوهلا من عامل النبات والطري واحليواًنت واحلشرات استخدامها بغري ما  

ابخليل والناس، مّث يعقد ابابا  ذلك، مّث يشرح الكثري من ألفاظ الكون والطبيعة والفضاء والنبات وغري ذلك من الصفات املرتبطة 
واألشربة والدواّب والثياب واألسلحة  األلفاظ املرتبطة ابإلنسان وجسده واألصوات األطعمة  يتناول فيه الفروق اللغويّة يف كثرٍي من

  العاّمة واخلاّصة فيه. والطيور، مثّ تناول ّناذج من األضّداد، واملزيد من األلفاظ املستخدمة يف عصره وبيئة 
 

 مبحثكتابتقومياليد

واإلمالء للمتعّلمني وأهل الكتابة؛ كي ال يقعوا يف أخطاٍء مرّدها اجلهل أبصول يصبو الكتاب إىل تيسري قواعد الكتابة 
والرسم يف كالم العرب، وقد بنّي ابن قتيبة يف هذا الكتاب كيفّية كتابة احلروف والكلمات يف كثرٍي من األلفاظ حمّل  الكتابة 

  عرض الطريقة الفخضلى للكتابة.االستعمال عند العاّمة واخلاّصة، فاّّتذ طريقة التصويب أسلوابا ل 
يتناول الكاتب يف هذا الباب عّدة مسائل يهدف من خالهلا إىل تقومي الكتابة وطرائقها، ومن أبرز مباحثه: حذف حروٍف 

ملقصور من ا الكتابة كحروف املّد والّلني، ومهزة الوصل يف األمساء، واملكتوب من األمساء واألفعال ابأللف والياء، وكيفّية كتابة  لدى 
  يف العدد، وغري ذلك. األمساء واألفعال، وكذلك مع املنقوص واهلمزة يف األفعال واألمساء املنتهية هبا، والتذكري والتأنيث وأحكامهما 

يستهّل ابن قتيبة هذا الفصل من كتابه بعرضه قاعدةا لغويّةا أصولّيةا ميّهد من خالهلا لعرض التفاصيل والشواهد اليت تتبع 
ويسقطون  ، وجاء يف قاعدته تلك قوله: "الكتَّاب يزيدون يف كتابة احلرف ما ليس يف وزنه؛ ليفصلوا ابلزّيدة بينه وبني املشبه له، هلا 

والعرب    .الكلمة من احلرف ما هو يف وزنه، استخفافاا واستغناء مبا أبقي عما ألقي، إذا كان يف الكالم دليل على ما حيذفون من 
"،   مل أخابل" وهم يريدون  " أخبَلْ "  ، ومل "مل يكن" وهم يريدون " مل يكخ "  وحيذفون من اللفظة والكلمة، حنو قوهلم:كذلك يفعلون، 

: 1988ما يعنون به" )ابن قتيبة،  وُيتزلون من الكالم ما ال يتمُّ الكالم على احلقيقة إاّل به، استخفافاا وإجيازاا، إذا َعَرف املخاطبخ 
اللغوّي لأللفاظ الشائعة بني الناس، وعليه  (، فالتسهيل والتخفيف من أساليب اللغة العربّية املتّبعة نزوالا عند كثرة االستعمال 161

  يعرض ابن قتيبة شواهده يف الكتاب، ومن أمثلة ذلك متثيالا ال حصراا:
هذه  تتحت هبا كتاابا أو ابتدأت هبا كالماا بغري ألٍف؛ ألهّنا كثرت يف إذا اف " بسم هللا"  كيفّية كتابة "ابسم هللا": "تكتب   - 

استخفافاا، فإذا  احلال على األلسنة، يف كّل كتاب يكتب، وعند الَفزَع واجلَزَع، وعند اخلّب يَرِدخ، والطعام يخؤكل، فحذفت األلف 
فسبِّْح ابسِم ( و  ))اقرْأ ابسِم ربِّك  "، وقال هللا عّز وجّل:   أختم ابسم هللا"و " أْبَدأخ ابسم هللا" توسَّطت كالماا أثبت فيها ألفاا حنو: 

  (.161: 1988قتيبة،  ربَِّك الَعِظيم(، وكذلك كتبت يف املصاحف يف احلالني مبتدأةا ومتوّسطةا" )ابن 
ويف  والواو، فيعرض القاعدة من خالل الشاهد، كيفّية كتابة األفعال اليت تبدأ هبمزة الوصل اليت تليها يف حروفها الياء   - 

"، ويف   وكذا إيَئْس من كذا " ، و"اجَيْل من رّبك" و  "،و "إيبْق ّي غالم"  إيَذْن يل على األمري" ، و"إيِت فالًنا "  ذلك يقول: "تقول:
ذوات الواو إىل الواو، وما   إذا وصلت ذلك بفاٍء أو واٍو أعدت ما كان من ، كّل ذلك تثبت فيه الياء، ف"ايَذنخوا" ، " ايتخوا"  اجلمع 

، وكذلك إن "َفْأَبْق ّي غالم"،" عليك فْأَذن له " ، " فأِت فالًنا "  كان من ذوات الياء إىل الياء، وما كان مهموزاا إىل األلف، فكتبت 
فاْوَسْن يف ليلتك"، من الوسن، وكذلك إذا اّتصلت "  فاْوَجْل من رّبك"،"  ، وتقول:"وأْبِقخوا"وأْتخوين، وْأَذنخوا،    اّتصلت بواٍو، تقول:

، فإن اّتصل هذا بثخمَّ "فاْيِسْر، واْيِسر" وتقول: " امليسر: "َيَسَر فالنٌ  وتقول يف فعل من   واْوَسن"،"،" "واْوَجل من رّبك  :بواٍو، تقول
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قال هللا عّز وجّل: )ومنهْم   ايِت فالًنا مّث اْئِتِه، ايَذن يل على األمري، مّث اْئَذن"،"  وكختبت: سائر الكالم مل حتذف الياء،  أو بغريها من
والواو يّتصالن ابحلرف، ّي صاحل اْئِتنا(، والفرق بني الفاء والواو، وبني مثّ، أّن الفاء ( و  )ائْـتخوا َصفًّا َمْن يقولخ اْئَذْن يل(، وقال: )مثَّ 

  (.165-164: 1988جيوز أن يفرد واحٌد منهما كما تفرد مثّ؛ ألّن مثَّ منفردٌة من احلرف" )ابن قتيبة،  فكأهّنما منه، وال 
إبراهيم،  كيفّية كتابة األمساء األعجمّية وغري األعجمّية اليت فيها ألف: "حتذف األلف من األمساء األعجمّية حنو:   - 

املستعملة؛ فأّما ما ال يستعمل  يل، وإسرئيل وأسحق، استثقاالا هلا، كما ترتك صرفها، وكذلك سخَليمن وهرخون وسائر األمساء وإمسع
وهاروت، وماروت؛ فال حتذف األلف يف شيٍء من  من األمساء األعجمّية، وال يـخَتسمَّى به كثرياا، حنو قارون، وطالوت، وجالوت، 

؛ ألّن  ذلك، إاّل داود فإنّه ال األلف لو حذفت وقد حذفت منه إحدى الواوين الختّل احلرف، وما   حتذف ألفه، وإن كان مستعمالا
حذف األلف منه حسٌن وإثباهتا حسٌن، وإذا جاء منها أمساء ليس يكثر استعماهلا  كان على فاعل مثل صلح، وخلد، وملك، فإّن 

ف يف شيٍء منها، وكّل اسٍم منها يستعمل كثرياا وجيوز إدخال األلف والالم وسامل، فال جيوز حذف األل حنو جابر، وحامت، وحامد، 
، فإّنك تكتبه مع إثبات األلف والالم بغري ألٍف؛ فإذا حذفت األلف والالم أثبّت األلف فكتبت "حارٌث قال -احلِرث حنو  -فيه

"وقال بعض أصحاب اإلعراب: إهّنم كتبوه ابأللف عند حذف األلف وال  ذاك"،  مثّ أدخلوا األلف  فيلتبس به،   الم؛ لئاّل يشبه "حرابا
مثال: عخْثَمن، وَمْروان، وسخْفني،  والالم فحذفوا األلف حني أمنوا اللبس؛ ألهّنم ال يقولون احلرب، وهو اسم رجٍل، وأّما ما كان 

بغري   الرَّمحن""  ِعمران، وكتبوا : ؛ مثلمستعملٌ  فإثبات األلف حسٌن، واحلذف حسٌن إذا َكثخر، ومن ذلك ما مل حتذف ألفه وهو 
َرمْحَان الدنيا واآلخرة"، وأّما "  أن يعيدوا األلف فيكتبوا  ألٍف حني أثبتوا األلف والالم، وإذا حذفت األلف والالم فأحبُّ إيلَّ 

الالم فيهما بغري ألٍف، إاّل أّن الكتَّاب أن يكتبومها إذا دخلت األلف و  شيطان وِدهقان فإثبات األلف فيهما حسٌن، وكان القياس 
  (.169: 1988  جممعون على ترك القياس" )ابن قتيبة، 

قد أورد  يعاجل ابن قتيبة الكثري من القضاّي الصرفّية واإلمالئّية اهلاّمة والضروريّة للمشتغلني ابلكتابة وشؤوهنا، وليس ببعيٍد أنّه 
املواّد املغلوطة من  ا يف كراريسهم ونصوصهم املدّونة خالل إقامته يف بغداد، وقد وصلته تلك يف كتابه كثرياا من األغالط اليت الحظه

  خالل تدريسه وعمله اليومّي آنذاك.
 

 مبحثكتابتقومياللسان

يف ذلك اهتّم ابن قتيبة يف هذا الباب مبعاجلة اللُّحون الّلغويّة اليت انتشرت يف عصره بني املشتغلني ابلكتابة، وقد انصرف 
اخلطأ  إىل تصحيح األلفاظ املتقاربة يف النخطق والداللة، توضيحاا لَلْبِس الواقع بينها عند الكخّتاب، والذي يؤّدي النتشار اللَّْحن أي  

طق يف الن (، إذ اجتهد يف تبيني الفروق الداللّية بني الكلمات اليت تتقارب 215: 1988يف الكالم كم بنّي ابن قتيبة )ابن قتيبة، 
حبرفني متقاربني يف اللفظ  وّتتلف معانيها، وال يعرف الناس ما بينها من فروٍق، ومن ذلك أفاٌظ حتّرى الدقّة يف استخدامها ممّا يبدأ 

هذا جخهدي أي طاقيت، واجلَْهدخ  ملتبسني يف املعىن إن مل جتري األلسن فيها جمرى التنّبه والدقّة، ومنها: "اجلخْهدخ الطاقة، تقول: 
َْهٍد، وتقول: ِاْجَهْد َجْهَدَك، ومنهم من جيعل اجلخهَد واجلَهَد امل ا، وحيتّج بقوله تعاىل: )والذين ال  شّقة، تقول: فعلتخ ذلك ِِ واحدا

الغالب يف لغة العرب، مّث يفّسره وميّثل له  (، فهو يضع الرأي 207: 1988جَيدوَن إاّل جخهدهم(، وقد قخرَئ َجهدهم" )ابن قتيبة، 
احتمال كون املرجوح صحيحاا يف اللغة، ممّا يدّل  يذكر  -كما هو حال الشاهد السابق  -ه الّلغوّي، وهو يفي حاالٍت معيّنةٍ بشاهد

ما انتهجه يف ألفاٍظ كثريٍة يف الكتاب، كقوله يف لفظة  على سعة اّطالعه من جهٍة وحرصه على حتّري الدقّة من جهٍة أخرى، وهذا 
عن الشيء، ومنه: أعوذ ابهلل من احلَور بعد الَكور، واحلخور  فتوحة احلاء املهملة وضّمها: "واحلَْورخ الرجوع "احلور" والفروق بينها م
  النقصان، قال الشاعر: 

 (.212:1988التَبخَلنَّفإّنالدهرذوغََِّيِّوالذَّمُّيَبقىوزاُدالقوميفُحورِّ")ابنقتيبة،
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اقع يف األلفاظ الشائعة واستخداماهتا عند الناس يف أبواٍب، وكان منهجه يف ذلك توزيع بّوب ابن قتيبة أصناف اللَّحن الو 
، ومن تلك   العالقات  تلك األلفاظ يف صفاٍت جتتمع بينها، واتّبع ذلك منهجاا يف ترتيبها وفق عالقاهتا ببعضها لفظاا ورمساا ومعىنا

األلفاظ واحلروف  واملعىن بني األلفاظ واحلروف اليت تكّوهنا، التقارب يف اليت اعتمدها يف كتاب تقومي اللسان: التقارب يف اللفظ 
املعىن، التقارب يف  املكّونة هلا مع االختالف يف املعىن، التقارب يف األلفاظ مع اختالف صرف مبانيها وما له من أثٍر يف تغرّي 

التشديد والتخفيف يف  زة وما يقع من خالٍف يف املعىن هبا، اجلذر مع اختالف املصادر وأمسائها وأفعاهلا منه، الشبه الواقع ابهلم
وما يفرزه من اختالٍف يف  حروف األلفاظ وما يطرأ عنه من اختالٍف يف املعىن، التحريك والتسكني يف حروف األلفاظ املشرتكة 

  املعىن.
قواعد اللفظّية واإلمالئّية بغية يعاجلخ ابن قتيبة يف كتاب تقومي اللسان ظواهر اللحن الشائعة من خالل ضبط بعض ال

تصحيح االستخدام الّلغوّي لأللفاظ إزاء معانيها الصحيحة، وقد رّكز يف هذا الكتاب على بعض أسباب اللحن البارزة ومنها:  
األخطاء  التصحيف، التحريك والتسكني، اهلمز والتخفيف، التضعيف والتخفيف، وهي من عوامل دخول العاّمة يف كثرٍي من  

  اللحن واللبس احلاصل يف اللغة العربّية يف عصره.و 
حاول ابن قتيبة تصحيح العديد من األبنية اللغويّة اليت أفسدها اللحن املتفّشي يف عصره، وأسهم يف ضبطها صرفيًّا 

ا ونواقصخها وحذفخها وتقدميخها وأتخريخها، وشرع يف ذلك مع الكثري  آبراء   منها، مستأنساا وشكليًّا من حيث حروفخ األلفاظ وزّيداهتخ
األقوى، وإن فّضل  شيوخه ومن سبقه وما ضبطته العرب يف ذلك. مل ينِف ابن قتيبة صّحة الضعيف يف األلفاظ املستعملة مكان 

  استعمال األقوى على الضعيف، وغايته يف ذلك اإلرشاد والرتشيد الّلغوّي، ومن أمثلة ذلك عنده:
َلهخم أجَود )ابن قتيبة، "يقولون َدمَهَهخم األمر، وَدمِهَ   ، وَمَِ (، "ويقولون 274: 1988هخم أجَود، ويقولون: ََمََلهخم األمرخ

بة، اجلَنازة، واألجَود اجلِنازة، ويقولون ما ِداللتك على كذا، واألجود ما َداللَتخك، ويقولون احلِفاَوة واألجَود احلَفاَوة" )ابن قتي 
  1988 :275.)  

من مواّد لغويٍّة سريعٍة مباشرٍة يعكس توّجهه اإلرشادّي املنهجّي يف الكتاب برّمته، فهو ال يعدو كونه ما يقّدمه ابن قتيبة 
ا سِلساا يعتمد التحديد والشواهد العينّية دون اإلسهاب حوهلا، ممّا يّبّر نظرة العلماء إىل كونه أقّل شأًنا من خطبة   الكتاب  مرشدا

  تّبير والتوسعة يف القضّية.اليت تّتجه حنواا يعتمد العرض وال
عر العريّب وحدةا لغويّةا حمكمةا حيتكم إليها  يدّل منهج ابن قتيبة يف كتابه وحمتواه الّلغوّي على بقاء الّنص القرآيّن والشِّ

لقطاع  موّجٌه  الّلغويّون عند الكتابة والصناعة اللغويّة، وهو يف ذلك على منهج شيوخه ومن جاؤوا من بعده، وأّن خطابه يف الكتاب 
ابن قتيبة يف   من الكّتاب والعاّمة من الذين ال يقعون ضمن اجلهالء ابلّلغة واستعماالهتا، وقد تبنّي من خالل الوقوف على ماّدة 

لكونه   واحلضاريّة، وهذا يعود كتابه عدم التفاته لتطّور اللحن وأبوابه اليت طرقها، بل نّبه منه دون شرح أسبابه وتداعياته الّلغويّة 
  كتاابا مرشداا ال حبثاا لغوّيًّ موّسعاا يف الظاهرة.

 ، أضفت ثقافة ابن قتيبة الّلغويّة الواسعة يف كتابه أدب الكاتب عموماا وكتايب: تقومي اليد وتقومي اللسان فيه بنحٍو خاصٍّ
ا موسوعيًّا يلتقي كثرياا مع عادة الّلغوّيني املعاصرين له،  مبنهجّيٍة  ممّن واجهوا انتشار اللحن عند العاّمة واخلاّصة  للماّدة الّلغويّة بخعدا

ّكيت )ت.  ِجْستاينّ  م( يف كتابه إصالح املنطق، وشيخه أبو حامٍت 858هـ/ 244شبيهٍة، ومنهم: يعقوب بن إسحاق ابن السِّ السِّ
الكاتب، ولعّل  مبنهجه يف كتابه أدب  م( يف كتابه حلن العاّمة، كما تشهد الكتب اليت أخلّفت بعده على أتثّرها863هـ/ 250)ت. 

م(، 904هـ/ 291)ت.   أبرز تلك الكتب اليت يّتضح أتثّرها به كتاب الفصيح أليب العّباس أمحد بن حيىي الشيبايّن املعروف بثعلب 
  م(.989هـ/ 379وكتاب حلن العاّمة أليب بكر الزخبيدّي )ت. 
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ا للكتّاب والعاّمة من الذين هنلوا منه وثّقفوا لساهنم ولغتهم ليس من شكٍّ أّن كتاب أدب الكاتب قد شّكل موّجها  ا مفيدا
الغاية، وأّن  املكتوبة، فنشطوا بِه من اخلطأ إىل الصواب، وميكن القول إّن ابن قتيبة قد جنح يف حتقيق غاية كتابه، وكان أميناا لتلك  

  واج الكتاب يف عصره وبعده.منهجه امليسور املختصر واحٌد من أسباب ذلك النجاح، ومن أسباب ر 
 

 شّراحأدبالكاتب

هـ/ 540برز من شرّاح كتاب أدب الكاتب البن قتيبة اثنان، أحدمها يف املشرق، وهو أبو منصوٍر اجلواليقّي )ت. 
يد البطليوسّي األندلسّي )ت.  م(، 1145 م(، ونتعرض يف السياق اآليت 1127هـ/ 521والثاين يف املغرب، وهو ابن السِّ

  الكتاب، وما وقع فيهما من خالفاٍت مع ابن قتيبة. لغايتيهما من شرح 
 م(1145هـ/540)ت. كتابشرحأدبالكاتبملوهوببنأمحدأيبمنصوٍراجلواليقيّ

حيّدد أبو منصوٍر غايته من شرح أدب الكاتب البن قتيبة يف مقّدمة شرحه، ويذكر أنّه يقصد من ذلك شرح خطبة 
 عند طلب مجاعٍة من أهل العلم ذلك، تبياًنا للما رخدَّ عليه فيه من غريه من العلماء، وتوضيحاا ملا وقع فيه من الكتاب، نزوالا  
عليها  األخطاء واملشكالت، وتفسرياا ملا ورد فيه من أبياٍت شعريٍّة، فهو يتتّبع اخلطبة عبارةا تلو العبارة، ويلتزم شرحها، والتعليق  

ُيتاره  اخلطبة إىل ماّدة الكتاب؛ فيختار منها عّيناٍت ويضرب عن أخرى، فيشرح ويفّسر ويعّلق على ما  إبسهاٍب، مّث ينتقل من
صّححه غريه  منه، ويرصد األبيات الشعريّة الواردة فيها، فيفّسرها ويبنّي مناسباهتا، ويرتجم ألصحاهبا يف كثرٍي منها، مبيّـناا زللها وما 

  (.1: 1995فيها )اجلواليقّي، 
وّجه اجلواليقّي نقده لكتاب أدب الكاتب من خالل اعرتاضاته على بعض ما ورد فيه، وال سّيما يف املسائل املرتبطة 

ونّبه إىل رأيه  ابجلوانب الصرفّية وظواهر حلن العاّمة، وقد جاء عنده تصويٌب لكثرٍي ممّا اعتّبه ابن قتيبة خطأا، فعدل عن رأيه فيه،  
واستشهاده بشعٍر  غة العربّية. من أمثلة ذلك اعرتاضه على قول ابن قتيبة يف ّتطئة من يقول "مسٌك ماحلٌ" ابعتباره جائزاا يف اللّ 

ا ببيٍت  من ِشعر جريٍر يدّل على  لشاعٍر يدعى عخذاِفر، ليس شعره حّجةا عند أهل الّلغة، ففّند اجلواليقّي رأي ابن قتيبة مستشهدا
وقوع ابن قتيبة يف أغالط من  (، ومثّة كثرٌي من األمثلة والشواهد الدالّة على 243: 1995 صّحة قوهلم مسٌك ماحٌل )اجلواليقّي،

  وجهة نظر من كانوا من بعده وشرحوا كتابه.
يدالبطليوسّياألندلسّي)ت.  م(1127هـ/521كتاباالقتضابيفشرحأدبالكّتابالبنالسِّّ

عيّنٍة من ماّدة كتاب أدب الكاتب البن قتيبة، ويهتّم فيما وقع فيه يذهب الشارح يف هذا الكتاب إىل انتقاء مواضع م
يد البطليوسّي إىل أّن ما وقع من خطٍأ يف الكتاب  اخلطأ،  وغايته من ذلك التنبيه عليها وتصحيح ما وقع فيها اخلطأ. ينّوه ابن السِّ

  ليس كّله غلٌط من ابن قتيبة نفسه، فهو يقّسمه إىل أقساٍم أربعة هي:  
  مواضع أخطأ فيها ابن قتيبة فينّبه عليها وعلى خطأه فيها.   .1 
  مواضع وقع فيها االضطراب والبلبلة، حيث مسح فيها ما منعه يف مواضع أخرى.  .2 
ني الّلغويّ  اعتماده يف ابب حلن العاّمة على رأي شيخه أيب حامت الِسِجْستايّن نقالا عن األصمعّي، وتعاميه عن رأي غريه من   .3 

  الكبار ممّن ال يّتفقون معه؛ ممّا يوهن قوله.
  مواضع وقع فيها الغلط بسبب الناقلني ملاّدة الكتاب ال ملؤلّفه.  .4 

يد البطليوسّي كثرياا من املسائل اليت تشهد على وقوع األقسام األربعة من مواضع الغلط يف ماّدة أدب  رصد ابن السِّ
كر أقواالا تفّندها واستشهد لرأي املخالفني حبجٍج وشواهد تقّوي قوهلم وتضعف قول ابن قتيبة، فنقلها عن الكتاب، مّث ذ  الكاتب، 

  ( وغريها.13-11: 2: 1996وقد توّسع يف بعضها كما فعل يف ابب قوهلم يف لفظة "احلشمة" ومعناها )البطليوسّي،  
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أغالٍط، إذ عرض قول ابن قتيبة مقتبساا، مثّ جاء منهج البطليوسّي واضحاا يف تعاطيه مع ما وقع يف أدب الكاتب من 
  آراء غريه مع ذكر أمسائهم، مثّ استأنس بشاهٍد أو أكثر يدعم رأيهم ويفّند رأي ابن قتيبة يف املسألة. عرض 

 
 استنتاجاتالدراسة

امليالدّي أن ينهضوا  اهلجرّي/ التاسع ينضّم ابن قتيبة إىل كوكبة اللغوّيني العرب الذي حاولوا ِهودهم اللغويّة خالل القرن الثالث   - 
  حدٍّ سواء. ابللغة العربّية وعلومها من خالل أتليف الكتب املوّجهة اهلادفة واليت تنفع اخلاّصة والعاّمة على 

وجوه  ى اجتهد ابن قتيبة يف مواصلة مسار شيوخه وفيهم الِسِجْستايّن والرّيشّي وغريمها من علماء اللغة، فاهتّم ابلتنبيه عل  - 
تصون اللغة ومستخدميها  الصواب يف األلفاظ كتابةا وصياغةا وصرفاا ومشافهةا، وذلك صوًنا للضوابط اللغويّة والقواعد األصولّية اليت 

  عنهم ومجع وعاء كتابه من أوعيتهم. من اللحن واخلطأ والركاكة، وكان أتثّره بشيوخه يف الّلغة واضحاا يف منت الكتاب، فقد أخذ 
لألخطاء  اعتمد ابن قتيبة يف كتابه أدب الكاتب على مقاييس لغويّة عمادها املشهور عند العرب ولغتهم، فاعتمده يف تصويبه   - 

  يف الكتابة والنطق، ويدّل على ذلك كثرة الشواهد الشعريّة والقرآنّية اليت دّلل هبا على ماّدته يف الكتاب.
ويَدعوَن ما  جوه قَبول الصواب ودفِع اخلطأ، فهو من الذين يـخْقبلوَن على األفصح املشهور، يعتّب ابن قتيبة من املتشّددين يف و   - 

  َعداهخ، بل يعتّبونَهخ حلناا.
ا هلم   -  ودليالا عمليًّا  وّجه ابن قتيبة كتابه وماّدته فيه لشرحية الكتّاب اخلاملني املتهاونني يف اللغة وضوابطها، فجاء كتابه مرشدا

  صناعتهم.يعينهم يف 
مبيل  يبدو من خالل ماّدة كتاب أدب الكاتب البن قتيبة أّن املشهد الثقايّف يف عصره يعاين من ضعٍف وَوَهٍن أسبابه مرتبطٌة   - 

  العاّمة واخلاّصة عن طلب العلم بطريقِه وسبلِه العلمّية السديدة.
جيعلها ماّدةا  أمكنه من أسباب الشرح املوجز واملقارًنت السهلة كي تستنتج الدراسة أّن ابن قتيبة قد يّسر يف كتابه جلمهوره ما   - 

الصواب، وميّثل لذلك، فيوّضح  لغويّةا يسرتشد هبا املتعّلم من العاّمة واخلاّصة مبا ال متتنع معه اإلفادة عنده، فيعرض اخلطأ إزاء 
  الشيء بضّده إذا لزم األمر.

البطليوسّي يف االقتضاب واجلواليقي يف شرح أدب الكاتب إىل تبيان وجوه ما جاء يف سعى شارحا كتاب أدب الكاتب:   - 
وتعّصب لألفصح  الكتاب، وأسهبا يف ذلك، وإن خالفا ابن قتيبة يف قضاّي ومقاصَد لغويٍّة مل يّتفقا فيها مع الوجه الذي تشّدد فيه  

الذين اعتمدهم ابن قتيبة  منه؛ لقبوهلما آراء علماء آخرين غري من وجهة نظر من اعتمد عليهم من شيوخه، فكاًن أقّل تعّصباا 
  شيوٍخ وإضرابه عن رأي غريهم. مرجعاا يف آرائه، فعمدا إىل تبيان الصواب الذي ظّنه ابن قتيبة غلطاا؛ القتصاره على مذهب 
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