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 ١٢١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  طيبة حمد بودى  ثــــــاسم الباح
شرح آداب الكاتب ألبى منصور موهـوب بـن      ثـــــعنوان البح

دراسة : هـ  ٥٤٠ -هـ  ٤٦٥ (أحمد الجواليقى 
  وتحقيق

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )م١٩٨٤ (دكتوراه  ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تزايدت أهميتها  التي هدف إلى خدمة طائفة الكتاب" أدب الكاتب"
قصدهم ابن قتيبة هم كتاب الذي  والكتاب ،العباسيوخطرها منذ بداية العصر 

 فبلغوا ،تصريف األمور في عليهمل ممن كانت الدولة تعتمد ديوان الرسائ
نت تقتضى ثقافة واسعة وإطالعاً على شتى  ولكن هذه المهنة كا،مكانة عالية

 سواء منها ما يتصل بثقافة العرب اللغوية واألدبية أو بثقافة ،أنواع المعارف
 من ، واستوعبتها ثقافة العصر،ترجمت إلى العربية التي األمم األجنبية

ذلك  في فارسية ويونانية وهندية وسريانية فكان الكاتب هو أجمع الناس
  .روب المعارفمختلف ضلالعصر 
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  منهج الدراسة

عن ابن عرضاً استخدمت الباحثة منهج الدراسة والتحقيق وقدمت 
 وتناولت بالتحليل أربع كتب من مؤلفاته ، حياته ومؤلفاته–قتيبة الدينورى 

كتاب المعرفة وكتاب تقويم اليد وكتاب تقويم اللسان والكتاب األخير كتاب (
فضالً عن شروح أدب له لكاتب وتقييم العلماء األبنية، وناقشت الباحثة مكانة ا

 ،حياته وشيوخه( وأبرزت الباحثة حياة أبو منصور الجواليقى عن ،الكاتب
ثقافة الجواليقى وقراءة عن تالميذ أبى  في  والنحوةاللغ ودراسة ،وثقافته

المسائل (وتناولت الباحثة شرح أدب الكاتب ) منصور الجواليقى ومؤلفاته
وعدداً من القضايا كلحن العامة وقضية ) ح الجواليقىشر في الصرفية

 وقضية األضداد والمسائل النحوية واستدراكات األعجميالمعرب من الكالب 
  .الجواليقى على ابن قتيبة

وعرضت الباحثة أدب الكاتب عند ابن السيد البطليوس واستخدمت 
ت رسالة  وجاء. الجواليقى وابن السيد البطليوسشرحيمنهج المقارنة بين 

مجلدين وبلغ عدد صفحات األطروحة  في شرح أدب الكاتبالدكتوراه في 
  .  صفحة من القطع المتوسط٧٥٦

  استنتاجات الدراسة
الباحثة شرحاً وافياً عن كتاب المعرفة وقسمته إلى أبواب عت وض

النسخة  في نذكر بعضها ويستطيع طالب العلم االطالع على تفاصيل البحث
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 جاء ذكرها التي  ومن األبوابالثقافي،مكتبة المكتب  في األصلية الموجودة
 وباب ما جاء ،غير موضعه في األطروحة باب معرفة ما يضعه الناسفي 
مزدوج الكالم وباب ما  في  وباب تأويل المستعمل،مستعمل الكالم في مثنى

  وباب معرفة، والطيور،الكالم وأصول أسماء الناس في يستعمل من الدعاء
  الخ... والنجوم واألزمات والرياح،ءالسمافي 

 صفحة ٤٥٠كتاب المعرفة وتفصيلها أكثر من  في وجاءت األبواب
  .يستطيع أى باحث متخصص االطالع عليها واالستفادة منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


