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 نصوص أخرى من صناعة الُكتّاب
 ألبي جعفر النحاس

 الدكتور نوري حمودي القيسي

نشرررردكتوررررمد ندكف اررررمكنمرررراًكتوونرررراقيكاشرررردندت كنمنمررررا كقا ارررر كارررر كمررررنا  ك
دررانن كك-تواورررمكتونرانيك-تود ّرا كبقريكور رردكتون رامكلرريكاورر كتوارندمكتورررممكتودتقر 

توق رربكقاوررمدمكنتو  راررلكن ررمك نررانلكلرريكدررسةكتومدتةرر كتو اارر كاررن  ك،كم2793تبنلك
نتوشرررردلكنتو ر ارررر كقارررراكن ررررًك راررررمكارررر كتونمررررن كتوقا ارررر كارررر كدررررستكتود ررررا كندرررريك

ت  اكخاةررررن كنمررررا كلرررريكاخ رررررًكانررررا يكتود اقرررر كنلرررريكان و رررراكارررر ك ارررربكتق ررررمت 
ن رممكودرلكسوردكقمدتةر ك نرانلكلا راك،كةاا كامطر ا  ان ننتنا  اكنتش  اقك ةمكا كف

نررمك رردالكو هااررسةك،كد قررمكتوقا ارر كنتوا  ررنم نك،كنارامرردام،كانوررمةكن مرردة،كتواؤوررً
ق كنفخاررردت كن رررًك رررراكد رررا كمرررنا  كتود  ّرررا كتورررسهك  رررمبكلارررمك ررر كا  ناا رررمكنطرررا

ورررًكقررررمةكنفخاررردت كسدررردكتونمرررن    كندررريكمدتةررر كتود رررا كنرررمكامرررامدةكنفنررردةكلررراا كف
كاة  اض كنورار ك ة  قكتو  ماد 

دمكتةرر مددكتوررمد ندكنتورررممكتونررانيكارر كاوررر كتواررنكك2791نلرريكتواورررمكتوناورربك
ف ارررمكخطرررا كف رررمك شررردكنمرررا كاررر كد رررا كتون رررامكار ارررمت ك رررراكمرررق كتب شررراك
ور ر شنمهكنقمفتكفشه كتود ا ك  وار كو دشرًك ر كتومرند كتو ريك رممكلا راكتواؤورًك
دستكتود ا كتوورالكتوسهكامخلكليكإطادكتالد اامكقرغ كتو دآ كنتون نكتوردقريكنتوخرطك

 ؤدمداكفةرقا كتومدتةر كو  رنامكتورغر كنكطقار كتوق بككنتود اق كنديكاة رزااتك نوق ا
ددتاا كوورهلك رمددا  كناقرمنكف كد را ك ن  ةا كفمتئ اكنضقطكوغ  اكنلا  كوااك ؤمامكنت 
مق كتب شاكازخردكقنمرن كفخردنكار كدرستكتود را كمرّدلكققرضر اكتواؤورًكنورمك
امررردلكققرضررر اكتيخررردكندررريكا اررر كاادررر كف كاضرررطر كق ررراكقا ررربكوررررّمكشرررالكدرررستك
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 ررا   كن ررمكنوررمتكارر كتواناةرر كف كفموررنكقررمونهكلرريكدررستكتوقررا كنفنرراكف نرردك ررراكتود
مق كتب شاكنليكد ا كاآندكتبنالر كلريكارراومكتوخهلر كتورسهكليكنمن كفخدنك

ور ورد كن مارمكإوراكخرا ر كتون رتكتاارامكتب عرمكتوار ضرمكك927لدغكا ك أوا مكةرن ك
ةر قرمكف كفالكنكدرستكتود را ككقاورمكفقيكتو   كمتنمكق كتوا ندلكنلامك ممكار كنمرن 

 درررن كدنرررادكنمرررن كفخررردنكانرررمكلررريكد ررر كتو ر شرررنمهكفنكاةررراودكتبقمرررادكالقررر ك
كلضلكتورمكتورادهكفنكتوننادهكليكانةن  مكتو دام كن اا كتبد كليكلنن كتبم  

ننيكف ممكدسةكتونمن كفم نكتورمكاخرما كف كارا كتوقا نا ك رراكإاورامكاراك نت 
  الكناادكتونضنجكتور ريكواد ر ك راا كتزمددتكلا اك ددكا كدسةكتواؤو اتكتو يك

ك  تة  دتكليكإطادداك نتالكتون نال نك دد كتورغ ك

 6/092النص األول 

 ما َكرُِهوه في المكاتبة إلى كل أحد.. قال القلقشندي:

نااكسد كإوامكار كددتدر كسوردك رمكن رلكلريكمرنا  كتود  ّرا كانررمك ر كااوردكقر ك
نهك  كت وزقاردكدضريكتوررمك نرمكفنرمك رالكورنقريكمرراكتوررمك رارمكفنمكنت   كومكقااكد 

ررررتكل رر ل ررالكوررمكفارراك ددررتكف دتقا" رردكقرررم ُك ررراكف كقرضرر مك ررمكفوررازكك-متدنةرررمكُو 
لرمتدكفقريككُتدم ككسودكت  واوا كق نومكمراكتورمك رامكنةررمكوةررمكقر كااوردكان رمكف رم

نهك  كتق ك قامكدضيكتوررمك ن اراكف كتونقريكمرراكتوررم  رارمكنةررمككنفايُكنقااكد 
متدُكنوررمكا ندرردكل رركررنرريكتورررم كو ررالكوررم كفالكف ركارردكدرارراتكان ر رردكتورررمكق رر  ك ررالكنرررمك

ك رامكنن نكسود 

 6/333النص الثاني 
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ك رر كقرضرر مكفنررمكتةرر   ك  ااررمةكقاا ك ضررال كإورراكشرري كآخرردكانررلكنن ررلكتون ررام 
كطررالكتوررررمكق ررا دكلرريكطا  رررمكنددتا ررمُكفنكُفطررالكتوررررمكق ررا دكلرريكفف كاد رر كُف ةررردس 

كدست كنّما كا كمق كتب شا  ك اشكنفنرمكقالُكنااكفشقمكسود

ك كليكاراومكتوخهل كل مكوا كليمن كتواسدند كليكد ا كاآندكتبنالفااكتون

نار ك درن ك نرمك،كنار كانطررقك رارمكتةرمكتوخرا ر ،كارنراكتوخهلر تووز كتبنلكُلريكك
كندا ا كتونةق كإواكتوخرا  ُ ،كتوخهل 

نادرن ك،كن رمادكقارنراك رامد،كاكلا رلكدرررامكقارنراك راومدنكلرالكقارنر كن ال
كارر كقرررمةر ررتوارنرراكلاررمكفنررمكاخ ك كندرريك نوررمك ررراوا ك–ن راررمك اررلكتيارر كتوةرراق  ك،كً 

رر كفنك كارر ك ررالك-لرريكتبدالكخرا رر ُكل كُإنرريكوا   إنررمكدررا ك قررلكآممكلرريكتبدالكتوورر  
نررمكخر  ررمكلا ررا نا  كتود "ررا ُكنتخ ررادةكفقررنكور رردكتون ررامكلرريكد اقررمكُمرر كتواهئدرر كنت 

ن رامكت  مدكتوااندمهك)توم   كتوراشرد .   كن رارمكت  مردكتواراندمهكلريكتب درامك
ن رامكخنط كفقنكقددكدضيكتوررمك نرمكقخرا ر كدةرنلكتوررمك ك الكتون ام كتوةرطانا 

ن رررراكسوررردكانطقرررقكدرررهمكتوقغرررنهكلررريكشررردلكتوةرررن ك اررربكة ررراكيكخرا ررر كبنرررمكخررررًك
ط،كتوااضيك قرم هقكتوخرا  ك راكفاادكتواؤانا كا  ارلكتورنو ا كنمك الكتون امكنت 

كواارا  

داراكفمخررتكلريكدورلك،كفمخررتكلارمكوراقاوغر  كل ارل،كنتخ رًكليكتو ا كليكآخردة
ندررنك ررنلكتو ررّدت ك كارر كوردنارردكتوررررمن ّهك كارر كوردنارردكتودنتارر نكندت،كمتدارر كودنارردكتوررمدا 

طئ رمكنن  لك  ك ر،كنتة  ةنمكتون امكنا ه كومك  كفدندكتون ناا  يكق كةرااا ك خ 
تو را كلارمك كن ارل،كنوامكدسود،كت  واوا كقأنمكونكدا كدسودكودا كتو أنابكلامك  ا اا ك

ك كندقااكفة طنتكتو ا كانمكنفضرالنةكل راونت ك الكتون ام،كو أنابكتوماغ   ً كخرار لره  
كارنن كخرا  مك)توم   كتو اما ك شد . ،كله 
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 ررراكتور ررعكلا ررالكفارردتكتوخرا رر كقدررستكنفوررازكتودنلاررن كلاررمك)توخرا رر .كتو أنارربك
كنفنشمكتو دت  

كنفنتكخرا   كستدكتوداال كككككككككككككككككفقندكخرا   كنوم  مكفخدن

لريكدورلك،ك اورتكطر ر  كنان كتوقمدان كسودكا   وّا كقأنمكونكوازكسودكووراز
 كتو رررسدادكلرررظ كع ررردكتةرررمكورخرا ررر ك ررررا"ك ك رررالكتون رررام،كندرررنكاا نررر ،كتةرررامكطر ررر 

ك الكتودتضيكتوخرا  كنن نكسود  كل  نل،كقا  اق

 .)النص في الصفحتين الحادية عشرة والثانية عشرة(

دااكليكوا كددامك،ك راكارناكتو سدادكمن كتور ع،كناوا كتوخرا  ك راكخر ا 
رَكن رارمكندمك نورمك رراوا ُنتس د د ك،كنعداًك راكعدلرا ،ك راكدداا  كخ  كَوَررد رم  ك َرا َكنتكإس 

كنرنلُ ررمك ررنم  كقر  ر   دارراك وارر ك كناوارر كفاضررا ك ررراكخهئرًك ارره ك ررراك أناربكتور ررعكا 
كخَكرَكُندررررنكتوررررسهكوَككن راررررمكوررررا ك نوررررمك ررررراوا ،كمرررر ا  ك ررررراكمرررر ائً ئررررًكَهكرد ررررم 

ررر ك رررالكتون رررام،كتبدالُ ب كتو رررا ك،كدتمددررردامكند ررر،كهًناورررنزكف كا واررر ك رررراكخ 
كزتئم  

رًكاررن مكل ررمكسدرر كواا رر كارر كفئارر كتوةرر،كنفارراكارر كانطرررقك راررمكتةررمكتوخرا رر 
ق ك نقلكد امكتورمكإواكددتدا كإطهقكتةمكتوخرا  ك راكا كقررمكتو ةر كقر كتف امك

ا  ورررا كقاررراكدنتةكفقرررنكمتنمك،ك رررريكدضررريكتوررررمك ن اررراكلااررراك دررراةكتون رررامكن اررردة
توخهلر كلريك كف كدةنلكتورمكمرراكتوررمك رارمكنةررمك رال كنتو داسهكا ك مابكة ان 

كوم   ا كتونانا ك شد كنتوناون ك شد . فا يكنهنن كةن كنمكا ر دكقرمكسودك)ت

كن ال 

تواسد كتونانيكف كتوخهلر ك درن ك ر كدةرنلكتوررمكمرراكتوررمك رارمكنةررمكلا رالك
ن راررمكانطقررقك،كبنررمكخر ررمكلرريكف ّا ررم،كخرا رر كدةررنلكتورررمكمررراكتورررمك راررمكنةرررم كلاررم
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درررهمكتواررراندمهكلررريكتب درررامكتوةررررطانا كنتون رررامكلررريكمرررنا  كتود ّرررا كن رررراكسوررردك
 كطرررر كفقررررنكقدرررردكدضرررريكتورررررمك نررررمكقخرا رررر كدةررررنلكتورررررمكمررررراكتورررررمك راررررمكنةرررررمخنك

ك)توم   كتوةامة ك شد . 

دكتواررررؤانا ك ارررردكقرررر كنفنلكارررر كو  كرررر كقررررمكفاارررر،كتور رررر كتودتقرررر كفاارررردكتواررررؤانا 
لردننك،كرمك نمكليكفننا كخهل م   كنتخ رًكلريكفمرلك ر اقرمكقرسودتوخطا كدضيكتو

رررفقرررنكور ررردكتون رررامكلررريكد اقرررمكُمرررنا  كتو قررراكقدررردكفد كف كد  ّرررا ُكقةرررنمةكإوررراكفقررريكنق 
ر رمكلريكتوشردت كفدقررا  ك اردكدضريكتوررمك نرمكل ررت ك،كدضيكتورمك نمكدا كَاو  لوئرت 

ال نتكَخرررإّ كتونرررامك رررمك َك ك ررررت ك،كلرررام ك رررال كإ كخاورررمت كقرننررريكإوارررد،كاررراكفااررردكتوارررؤانا 
 ردن  ككارا كلاراك ردنكلريكسورد كل رالك اردكوار ك نورم كنتن ادنتكلريكتوخارد كتور نق 

 كنرمكلدرا كفقرنكنق ردك،كل قرلكسوردك ارد،كندنكااكفاادكتواؤانا كناانا كوررم  كل الك ري ك
ك كق كفقيكطاو كفنلكا كو قمكقسود ك)توم   كتوةاقر كنتورشدن . ت ري 

نوا كليكتود  كتومرامد ك ر كنال كتور رمكقاوخهلر كلريكتوورز كتوناوربكار كد را ك
ك كقرمكتوائ ا     كليكتوم   كتودتقر كنتوةقراآندكتبنالا

 كسدردكف كمرند كلريكد اقرمكُمرنا  كتود  ّرا ُكقررمكفكل مك الكفقنكور دكتون رام
ف ق ك،كا ك قمتورمكفقيكلهٍ كلهٍ كتااامكتو هنيكإواكله  كااكاد  كقمك  كتوخرا  

،كنوامكف م كا كتودؤةا كادا  ك نمكقاو ممادكإالكتااامكننويكتور م كسودكقأ ك ال
كد نومكازمك راكسو

ا ك كنتو ممادك راكااكلّةدةكتق ك او كتونراا كليكد اقمكُسخاد كتود ا ُكدن
ن رمك رالكتون رامكلريكتودرهمك رراك،كإوراكآخردةك رراكاراك  رممكلره ٍككقريكلره ٍك قمتورمكف
كا كتود ا ك  كنويكتور مكو ع كفاادكتواؤانا  كتورننت   ً نويك كنا الكلام،كإنمكا  س
 ر كنوريكتور رمكداوادا قر ك ر كتوخرا ر كإالكفنرمكالكنا  ضراكسوردكف كتوادا قر ك،كتور م

كتور مكتااام كا الكلام لاد ر ك كو ع كنورّيكتور رمكلارمكا  رامكفااردكتوارؤانا كنا ام،كنوي 
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ك  ررمكتواةررراا ك-ارر ك قمتورررمكتقرر كلررهٍ كلررهٍ كتونتنررقكقاورررمكاررنه ك كلاررم ةررهمك،كنورريك
مكف كا مرّريك رراكا ارمك قرمةكنفةرأو،ك رادكلظنيكف امكإوادكتورمكتوسهكالكإومكإالكدن

 ررراكن ررنكارراك،كناررؤ اك ررراكتوا مررمكإورراكآخرردكتود ررا ،كلررظّ كدررست،كفارراكقرررم،كندةررنوم
ك  ممكليكتود اق ك  كتوخرا   

نلرريكتو مررلكتونررانيكارر كتوقررا كتوةرراممكسدرردك رر كتود رر كتومررامد كإورراكتوخر ررا ك
ا كقررررمكا رررنلكتو ر شرررنمهكلررريكتومررر   كتوناونررر كنتونارررانك لرردا ررر كلا ررراكةررر  كفةررراوا 

كتوائ ا  

  رراكاررأ يك ررراك،كلررظ كدررستكندررست،ك ررالكلرريكُمررنا  كتود   ررا ُكنررمكا ررال كفارراكقرررم
تك)لررررررررظستككؤانا كدسن مكلرلك قم كفاادكتوا كن دن كتوادا ق ،كتوارانيكتو يكا  اجكإوا ا

ند ر  كف رمكك .كلظستكقرغكإوراكتورم ا ك رددكلضرا  كلك قمكفاادكتواؤانا  كزتمتك اومكومكا
نةرها مككندن"رأةكددتا رمكنفوقةرمك  رنةكن الا رمكنفانرم،كتوارؤانا كنرا رمتورمك راكفااردك

كنتوةهمك راكفاادكتواؤانا كند ا كتورمكنقددا م 

كن الكتو ر شنمهكليكُتود  كإواكنال كتور مكقاوخهل ُ

ل ررالكفقررنكور رردكتون ررامكلرريكُمررنا  كتود  ّررا ُ كنادررن كتو مررمادكلرريكتوادا قرر ك
ارنريكفنرمك،كليكتوادا ق كإواكتوخر ا كار ك غااردكتبةراا إواكنويكتور مك راكااك  ّممك

نلرريكتو مررمادكارر ك،كقررلكنورريك  ررمكتواةررراا ،كالكا رالكلاررمكتااررامكنالكفاارردكتواررؤانا 
نلرريكنورريكتور ررمكق ررسًكُنقددا ررمُكاررر ك كنلرريكفنلكتود ررا كنآخرردة،كتوةررهم كنقددا ررم

ةرهمك،كمكتواةرراا ورقمكتورمكفقيكله كنويك   كلداننتكاد قن كونويكتور م،كتو مماد
ك  رررمكتواةرررراا كند اررر كتوررررمكلرررظنيكف ارررم كإوارررمكتوررررمكت ،كمكإالكدرررنورررسهكالكإوررر رررراكنوررريك

فطرالك،كفاراكقررم،ك رراكا ارمك قرمةكندةرنومكمرراكتوررمك رارمكنةررمكنفةأومكف كامري
ناررأ يك ررراكتوا مررمك ررراكارراك  ررممكلرريكتود رر كإورراك كتورررمكق ررا كنورريك  ررمكتواةررراا 

كنتوةهمك راكنويك  مكتواةراا كند ا كتورمكنقددا م ك نمكاخ امكق نوم،كتوخرا  
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كتووز كتوناوبكتوم   كتو اما كنتونهنن كننهنائ   


