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 كتاب أدب الكاتب البن قتيبة :

ينوِري ، عالم وفقيه وأديب وناقد ولغوي ، موسوعيُّ       أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدِّ

هـ ، ثم انتقل إلى بغداد ، 213المعرفة ، ويعد من أعالم القرن الثالث للهجرة ، ولد بالكوفة سنة 

ة والنحو والكالم حيث استقر علماء البصرة والكوفة ، فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغ

واألدب والتاريخ ، ولهذا يعد ابن قتيبة إمام مدرسة بغدادية في النَّحو وفَّقت بين آراء المدرستين 

البصرية والكوفية ، كما عاصر قوة الدولة العباسية ، وصراع الثقافات العربية والفارسية 

شعوبية ومعاداة كل ما هو واألجناس العربية وغير العربية ، وما أسفر عنه من ظهور الحركة ال

عربي ، كما عاصر صعود الفكر االعتزالي وسقوطه ، فكان لكل ذلك تأثيره في معالم تفكيره ، 

 وتجديد موضوعات كتبه كما يظهر في مؤلفاته .

اختير قاضياً لمدينة الدينور، ومن ثم لقب بالدينوري ، وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي ،      

هيمنة فكر المعتزلة ، عاد ابن قتيبة إلى بغداد ، وشهر قلمه وسخره إلعالء السنة الذي أزال 

 وتفنيد حجج خصومها ، وبذلك استحق أن يقال: إنه في أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة .

وفي بغداد اشتغل بالتدريس ، فتتلمذ عليه خلق كثيرون ، رووا كتبه ، ونقلوا إلينا علمه ،      

السنة يحبونه ويثنون عليه ، ويعدونه إماماً من أئمتهم كما فعل الخطيب البغدادي والحافظ  وأهل

 هـ .276الذهبي وابن تيمية ، توفي سنة 

مؤلفاته متعددة ، وتشمل موضوعاتها المعارف الدينية والتاريخية واللغوية واألدبية ، ومن      

الحديث ، كتاب االختالف في اللفظ ، الرد  أشهر مؤلفاته: تأويل مشكل القرآن ، تأويل مختلف

على الجهمية والمشبهة ، كتاب الصيام ، داللة النبوة ، إعراب القرآن ، تفسير غريب القرآن ، 

ومن كتبه في تاريخ العرب وحضارتهم ، كتاب األنواء ، عيون األخبار، الميسر والقداح ، كتاب 

 المعارف .

دب الكاتب ، الشعر والشعراء ، صناعة الكتابة ، آلة الكاتب ، ومن كتبه األدبية واللغوية: أ     

المسائل واألجوبة ، األلفاظ المغربة باأللفاظ المعربة ، كتاب المعاني الكبير، عيون الشعر، 

 كتاب التقفية وغيرها .

 ولتعدد اهتمامات ابن قتيبة وتنوع موضوعات كتبه ، ُيعدُّ عالماً موسوعياً ، فهو العالم اللغوي

الناقد المتكلم الفقيه النحوي ، وتعود شهرته في التاريخ واألدب إلى كتابه الشعر والشعراء ، 

 وبوجه خاص إلى مقدمة هذا الكتاب ، وما أثار فيها من قضايا نقدية .

 * دراسة الكتاب :



نجد ابن قتيبة في كتابه هذا يشكو من أهل زمانه ، وانصرافهم عن اللغة واألدب ... كما      

يتحدث عن علماء عصره ممن عادوا الثقافة العربية واإلسالمية ، فانحرفوا عنها إلى علم 

 المنطق وقوانينه .

وأما غاية الكتاب )هدفه( ، فكما يفهم من اسمه تتعلق بالكاتب واآلداب التي ينبغي أن يتأدب      

 ن األدب . بها ، وكانت الكتابة في عصره قد تحولت إلى صناعة ، وصارت فناً من فنو

 أهم سمات المنهج الذي يضعه ابن قتيبة لمحبي الكتابة والمنشغلين بها ، فيتلخص في اآلتي :     

ينبغي للكاتب أن يأخذ نفسه بشيء من العلم واللغة والثقافة العامة التي تتمثل في : أصول  -1

متمثالً بها إذا الفقه ، وأخبار الناس ، وحفظ عيون األحاديث ليدخلها في تضاعيف سطوره ، 

 كتب ، وليصل بها كالمه إذا حاور .

ينبغي للكاتب أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه ، وأن يهذب ألفاظه وأن يصون صناعته  -2

 عن شين الكذب .

إيثار السهل من األلفاظ ، والمستعمل من المعاني ، والعدول عن الوحشي الغريب ، وتعقيد  -3

 غموض ، الذي أدى إليه التعقيد .الكالم ، الستكراهه بسبب ال

أن يجعل الكاتب ألفاظه على قدر الكاتب والمكتوب إليه ، وأال يعطى خسيس الناس رفيع  -4

 الكالم ، مع مراعاة أن ما يكتبه إلى العامة ال يجوز أن يكتب به إلى الرؤساء واألساتذة .

 * نص من الكتاب :

 باب األسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى :

النضخ أكثر من النضح وال يقال من النضخ فعلت ، والحزم من األرض: أرفع من الحزن ،      

والقبض بجميع الكف ، والقبص بأطراف األصابع ، وقرأ الحسن: ) فقبصت قبصة من أثر 

 الرسول( .

والخضم بالفم كله ، والقضم بأطراف األسنان ، قال أبو ذر رحمه هللا: تخضمون ونقضم      

وعد هللا ، والخصر الذي يجد البرد ، والخرص الذي يجد البرد والجوع ، والرجز العذاب ، والم

والرجس النتن ، والحفة الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب ، والحف هو المنسج ، والهالس 

ة في البدن ، والسالس في العقل ، والنار الخامدة التي قد سكن لهبها ، ولم يطفأ جمرها ، والهامد

التي طفئت وذهبت ألبتة ، والكابية التي غطاها الرماد ، والذفر شدة ريح الشيء الطيب والشيء 

الخبيث ، والدفر النتن خاصة ، ومنه قيل للدنيا ، أم دفر؛ وقيل لألمة: يا دفار، والماء الشروب 

ى ما الملح الذ ال يشرب إال عند الضرورة ، والشريب الذي فيه شيء من عذوبة وهو يشرب عل

 فيه .
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