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 اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا 

 وال باليأس إذا أخفقنا

 وذكرنا دائما بأن اإلخفاق هو التجربة التي

 تسبق النجاح 

 نا نجاحا فال تأخذ تواضعناتاللهم إذا أعطي

ذا أعطي  بكرامتنا عتزازناانا تواضعا فال تأخذ توا 

 

  



 
 وعظيم نعمهالحمد هلل حمد الشاكرين، على جالل فضله 

 الحمد هلل الذي كفانا مؤونة هذه الدراسة

 ويسر لنا من الوقت والجهد والصحة والعزيمة ما أعاننا على إتمامها

 إنه على كل شيء قدير، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

 عناء،بعد أن وفقنا اهلل في إكمال هذه الدراسة، والتي انبثقت عن رحلة بحث و 

 .سمات الواضحةلتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب الال يسعنا إال أن ن

 الفاضل "رشيد جقريف" الذي زودنا بإرشاداته العلمية التي ستاذاأل ونبدأ بمشرفنا

 لم تخل أبدا من الرعاية طيلة فترة إعداد هذه الدراسة، فشكرا له على جهده

 .ودأبه المسؤولالحثيث 

 ونتقدم بكلمة شكر واعتزاز ألساتذتنا الكرام في جامعة

 -جيجل–محمد الصديق بن يحيى 

 ونختص بالذكر كلية اآلداب واللغات وجميع العاملين بها

 كما نشكر كل من ساهم معنا ماديا أو معنويا، ونعتذر لمن فاتنا ذكره ولم نتمكن

 لى أن ال يضيع لهم أجرافي هذا المقام من شكره، سائلين اهلل تعا

 .ونسأل اهلل أن يسدد على طريق الخير خطانا إنه سميع مجيب



 
 إلى روح أمي أسكنها اهلل فسيح جنانه

 إلى والدي الكريم أطال اهلل في عمره

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

فضال عن أسرتي الصغيرة التي كانت لي سندا وعونا في سبيل إيصالي إلى أعلى 
 المراتب

إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه، مهدي، صابر، سعيد، غنية، ريمة، وأختي سامية 
 وزوجها ياسين

 إلى عمتي العزيزة وبنات العم األشقاء

 إلى من يمأل منزلنا بهجة وفرحا وفوضى إلى العصافير يوسف، ويزن عبد اإلله

 إلى كل رفيقات دربي صديقاتي الفضيالت

اعدني في مشواري الدراسي من قريب أو من إلى أساتذتي الكرام، إلى كل من س
 بعيد ولو بكلمة طيبة

 سارة

 



 
 اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

 أهدي ثمرة جهدي إلى من أحبهم قلبي ونطق بهم لساني

 إلى من أوصانا اهلل بهما خيرا... وكانا لي دائما العون

تحت أقدامها، منبع الصدق واألمان إلى قرة العين أمي إلى من قال عز وجل الجنة 
 الحنونة "عليمة" أدامك اهلل

 إلى الذي كان وال يزال القدوة، والمثل األعلى لي...

 إليك أبي العزيز تقديرا وعرفانا بتضحيتك أبي الغالي "إسماعيل"

 إلى سندي في الحياة... وذخيرتي حتى الممات.. إلى إخوتي:

 أماني -ياسمينة -عبد النور-عادل

 إلى من يمأل البيت بهجة وسرورا، وتمأل علينا الدنيا حيوية ومرًحا: سندس أماني

 إلى كل من نساهم القلم ولم ينساهم القلب

 أسماء
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 يينـلسحظيت باهتمام األدباء األنديعد النثر األندلسي من الميادين النثرية الفنية التي 
 لوزراءافكان العهد األندلسي من أزهى العصور شعرا ونثرا، فكثرت فيه المكاتبات والرسائل بين 

م من ين طرفين، يقو أصبح الترسل فن قائم بذاته باعتباره جنس أدبي وأداة واسطة بوغيرهم إذ 
 ( بنقل المعلومة وتوصيل األخبار في قالب أدبي مزين ومنمق، يروق للسامعخالله )الترسل

ر ة، وكثوللقارئ على السواء، فانتشرت بذلك جميع أنواع الرسائل بما فيها الديوانية واإلخواني
ألمر الذي يلفت االنتباه أن هذا العصر لم يطرق بابه من طرف الكثير من كتابها لكن ا

قليب تالباحثين، إال القليل منهم، خاصة ما تعلق فيه بموضوع الرسائل األمر الذي دعانا إلى 
اعتقادنا راجع إلى الصفحات والبحث في مضمون الرسائل وكتابتها، ولعل هذا التقصير في 

رتأينا الخوض في هذا في هذا الموضوع، ومن باب الفضول ابحث كتنفها الالصعوبة التي ي
المجال الذي يعد إرثا من تراث المغرب، فاتخذنا في هذه الدراسة شخصية تعد من ألمع 
شخصيات بالد األندلس أال وهو: "لسان الدين ابن الخطيب"، ومن ثمة كان موضوع بحثنا 

ا ابن الخطيب"، ومن هن الدين لساند ل عنيندرج تحت عنوان: "الخصائص الفنية ألدب الرسائ
 كان اإلشكال كاآلتي:

بن الخطيب؟ وما هو فن الترسل؟ وما هي أنواع الرسائل التي كتب الدين  من هو لسان
 بن الخطيب؟لسان الدين  رسائل بها تتميز ابن الخطيب؟ وما هي البنية الفنية التي فيها 

 ةالجوانب الجمالية لفن الرسائل األندلسي ولقد تم اختيار هذا الموضوع من أجل إبراز
ه ، باإلضافة إلى الميل النفسي الذي كان موجودا اتجابن الخطيبوباألخص عند لسان الدين 

 هذا الفن النثري القديم.

فهناك وع الترسل ولكن كل من زاوية نظره وقد كانت هناك دراسات عديدة عالجت موض
 ابــة بين الكتــإجراء مقارنة وموازناك من قام بـوهنمن قام بإحصاء الرسائل عبر العصور، 

 حيث تعتبر هذه الدراسات في نظرنا غير كافية حتى تظهر عن وجه الرسائل بشكل يلم بجميع
 جوانبها وظروفها ومراحل تطورها المختلفة.
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ز  دين الة اللثام عن فنيات لسان الويحاول هذا البحث اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة وا 
طيب، وفي معالجتنا لها وضعنا خطة بحث ممنهجة ومنسقة مقسمة إلى فصلين يسبقهما بن الخ

 حوصلنا فيها النتائج التي توصلنا إليها. ي، ومقدمة، وفي األخير خاتمةمدخل تمهيد

في اللغة واالصطالح، أما ففي المدخل تطرقنا الى النثر الفني عند العرب بتعريفه  
 الفصل األول فأدرج تحت عنوان:

 إلى ثالث مباحث، إذ تناولنا في المبحث األول: هفن الرسالة في األدب العربي قسمنا
 لةقنا إلى: نشأة وتطور أدب الرساأدب الرسالة لغة واصطالحا، أما في المبحث الثاني فتطر 

بها، والمبحث األخير عنوناه ب: نشأة وتطور  تبرصد تطورها عبر مختلف العصور التي مر  
ة ي األندلس، فتناولنا فيه أربع عناصر، فالعنصر األول تحدثنا فيه عن نشأأدب الرسالة ف

ما دلس، وأالرسالة في األنوتطور أدب الرسالة األندلسية، وفي الثاني تناولنا أنواع وأشكال أدب 
الثالث فعالجنا فيه موضوعات ومضامين الرسالة األندلسية، والرابع فخصصناه لذكر أهم 

 الرسالة األندلسية.خصائص ومميزات أدب 

 ببن الخطيرسائل عند لسان الدين وهناك فصل ثاني عنوانه: الخصائص الفنية وأدب ال
بن دين تناولنا فيه نبذة عن لسان الوالذي بدوره ينقسم إلى ثالث مباحث، فالمبحث األول 

 الفنية المعنون ب: الخصائصو الخطيب )نسبه، ومولده، نشأته وثقافته(، وأما المبحث الثاني 
بن الخطيب )الرسائل الديوانية والسلطانية نموذجا( والذي والجمالية في رسائل لسان الدين 

مختارة وفي  سلطانية انطوى بدوه على أربع عناصر، ففي األول تناولنا: مضمون نص رسالة
ا في الثاني تطرقنا إلى رموز نص الرسالة، والثالث تحدثنا فيه عن أهم المؤثرات المشرقية، وأم

العنصر األخير فتناولنا فيه: أهم األساليب البالغية والتصويرية والفنية البارزة في رسالته 
والجمالية في رسائل  السلطانية، وفي مبحثنا الثالث واألخير المعنون ب: الخصائص الفنية

بن الخطيب )الرسائل اإلخوانية(، والذي بدوره ينطوي على عنصرين وفي كل لسان الدين 
بن الخطيب ل رسالة في التعزية للسان الدين ر تحليل لنموذج، ففي األول تطرقنا إلى تحليعنص

والثاني تناولنا فيه رسالة تهنئة كذلك البن الخطيب، ثم تلت هذين الفصلين خاتمة والتي هي 
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مجموعة من النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، معتمدين فيها على قائمة من 
 المراجع.المصادر و 

وقد كان المنهج الوصفي التحليلي هو األنسب لهذه الدراسة من أجل إبراز الخصائص 
 بن الخطيب.التي تتسم بها رسائل لسان الدين الفنية 

ي ومن بين أهم الصعوبات التي واجهتنا في موضوع بحثنا هذا قلة المصادر والمراجع الت
كورونا  جائحة لنفسي الذي نعيشه تحت ظلتناولت سيرة هذا األديب، أضف إلى ذلك الضغط ا

ة التي ألمت بنا، ولكن بفضل اهلل عز وجل ثم حرص أستاذنا "رشيد جقريف" وتوجيهاته القيم
 طيلة طوال مسارنا البحثي الذي بفضله تجاوزنا هذه الصعوبات لنخرج بهذا البحث.

ق توفيأصبنا فذلك وفي الختام أقول إن هذا البحث ال يرقى إلى درجة الكمال وعليه فإن 
ن أخطأنا فهذا من أنفسنا، وال نقول سوى أننا حاولنا والمحاولة تص من اهلل يب عز وجل، وا 
  وتخطئ.
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 النثر الفني عند العرب:
إن اإلرهاصات األولى لظهور النثر األدبي تعود إلى العصور األولى قبل اإلسالم أي 
العصر الجاهلي، فقد وجد فيه النثر فهو يفرض نوعا من الزخرف الذي اهتم به علماء البالغة، 
فعلى الرغم من أنهم كانوا أهل بداوة أميون ال يعرفون الكتابة ماعدا قلة قليلة منهم، وهذا ال 
ينفي أن تراثنا النثري ثري وخصب بفنونه المختلفة، فنقوشهم الجاهلية المكتشفة حديثا تبرهن 

كان وتدل على أنهم عرفوا الخط والكتابة في ذلك العصر وهذا يحيلنا إلى أن تاريخنا األدبي 
حافال منذ المراحل األولى، فظلت مراحل تطوره تتابع وتتوالى متأثرة بما سبقها ومؤثرة فيمن 
تالها، ولكن رغم هذا التطور الحاصل فإن "معظم النقاد والمؤلفين في علوم البالغة من رجال 

لذي القرن الثالث والرابع والخامس بل حتى إلى يومنا هذا يرجعون النثر الفني إلى القرآن ا
، أي أن كل باحث في تدوينه للصور الفنية 1يعتبرونه آية فنية فيأخذون منه الشواهد المتنوعة"

للنثر يعود إلى هذا األخير فيهتم ببيان الجدة والروعة التي يحتويها هذا الكتاب أي )القرآن 
 الكريم(.

من  افرةق عناية و لقد نالت الفنون الشعرية نصيبا وافرا على عكس الفنون النثرية التي لم تل
سائله ر األدبي والخوض في الفن قبل النقاد القدماء ما عدا البعض منهم، وسنحاول التطرق لهذا 

 التي تعد شكال من أشكال هذا الفن األدبي. 

 النثر لغة:.أ
: عنا إلى معاجم اللغة يتضح لنا أن النثر مشتق من أصل مادي حسي هو "النثرة" أيبرجو 

 الشاربين.الخيشوم، والفرجة بين 

                                                           
 .46، ص2012زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، دط،  1
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رَك الشيء بيدك ترمي به متفرًقا مثل: نثر ان العرب: "نثر الليث، والنثُر نثإذ جاء في لس
أي أن هذا المعاني اللغوية  1الجوز، واللوز، والسكر، وكذلك نثر الحب إذا بدَر هو: النثار".

 للفظة َنَثَر تعني الشيء المبعثر المتفرق، ومن صفات الشيء المتفرق االمتداد واالتساع.
: موأما في معجم الوجيز للدكتور: "إبراهيم مذكور" نجده يورد كلمة "نثر" فيقول: َنث   أخوذة ر 

 ملها: أيحلشجرة اَنَثَر الحب، وَنَثَرِت من َنَثَر الشيء َنث ًرا ِنثَارا، أي: رمى به متفرقا، فيقال 
 أثمرت".

، والنثر هنا 2"الَنث ُر: وهو الكالم المرسل غير الموزون وال المقفى، وهو خالف المنظوم"
 هو الكالم الكثير الذي ال يحكمه وزن وال قافية.

": َنَثَر، َنث ًرا، رمى الشيء متفرقا ن ُثُر َثَر من يَ وَنا أما في قاموس المنجد وردت فيه كلمة "َنث ر 
 "فجعلناه هباء منثورا"

: كال  3ليس شعرا هو نثر". م مرسل بال وزن وال قافية، كل ما"ونث ر 
" في إطارها اللغوي تعني: الشيء المبعثر، ولكننا بتصفحنا لهذا ال قولي فن الإن لفظة "َنث ر 

يقاعا كما في الشعر.  فإننا ندرك أن به نظما وا 
 النثر اصطالحا:.ب

 ن قبلملنثر هو لون من ألوان التعبير األدبي الذي يظهر فيه االنتقاء الجيد لأللفاظ إن ا
به يتميز فيها الكاتب بأسلو الكاتب في تقديم فكرته أو موضوعه، لذلك يعد من األنواع التي 

 المنفرد. الخاص
وبه، هلية حيث تنوعت فنونه واختلفت ضر عرف النثر وباألخص النثر الفني منذ الجا

 فشهد تطورا ملحوظا حتى العصر الحديث، ولهذا عرفه مجموعة من الباحثين نذكر من بينهم:
"قدامة بن جعفر" الذي له نظرة خاصة للَنث ر  حيث نجده يتحدث عن أقسام الكالم عند 
ما أن تكون  العرب فيقول: "اعلم أن سائر العبارة في كالم العرب إما أن تكون منظومة وا 

                                                           
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، ضبط نصه وعلق حواشيه، خالد رشيد القاضي، دار صبح أديسوفت،  1

 .34م، ص2006ه، 1427، 1بيروت، لبنان، ط

 .602إبراهيم مذكور: معجم الوجيز، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، مصر، دط، دت، ص 2
 .1383، ص2001، 2كميل إسكندر حشيمة وآخرون: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط 3
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، أي أنه ال يخفي علينا أن المنثور من كالم 1هو الشعر والمنثور هو الكالم" منثورة، والمنظوم
العرب متنوع، فنجد منه الخطابة والترسل، والمقامة والمقالة ولكل نوع مواضع يستعمل فيها، 

 وتختص به دون غيرها من األشكال التعبيرية األخرى.
نقسم إلى الشعر والنثر فيقول: أضف إلى ذلك "ابن خلدون" من خالل تعريفه للكالم أنه ي

تكون أوزانه كلها على روي واحد، وهو القافية، "وهو الشعر الكالم الموزون المقفى، ومعناه أن 
، نفهم من تعريف "ابن خلدون" للنثر أن الشعر هو القول 2وفي النثر هو الكالم غير الموزون"

 القدر الكافي من االهتمام. والكالم الموزون المقفى وما تبقى فهو النثر الذي لم يلقى
أما "حسين علي محمد" فيتطرق إلى النثر بقوله: "بأنه فن من الفنون النثرية القولية عرفها 
العرب منذ القدم وهي مثل الفنون األخرى كالقصة المسرحية والسيرة... لها خصائصها الميزة 

 اختالف موضوعاته المتنوعة.، أي أن النثر معروف منذ القدم ب3التي تجعلها فنا قائما بذاته"
 ضوعنانكتفي بهذا القدر من تعريفاتنا للنثر بصفة عامة، الذي يكون بمثابة تمهيد مهم لمو 

 دبي من فنون النثر وهو: فن الرسائل باعتباره شكلوالذي نغوص من خالله إلى تناول نوع أ
 ينتمي للنثر الفني.

 
 

                                                           
 .96هرة، مصر، دط، دت، صبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد النثر، تح طه حسين، دار الكتب المصرية، القاأ 1
الطاهر محمد توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن الهجريين، ديوان المطبوعات الجامعية،  2

 .25، ص2010، 2الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ط
 .151، ص2005، 6العبيكان، الرياض، طحسين علي محمد: التحرير اآلدابي دراسات نظرية ونماذج تطبيقية، مكتبة  3
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 المبحث األول: أدب الرسالة لغة واصطالحا:
تابة ذات وترجمتها بالكتعد الرسائل فنا من فنون النثر الغير السردية، ألنها نقل لل

واصل المختلفة وهذا التحيث تعد وسيلة للتواصل الثقافي والفكري بين المجتمعات األدبية، 
ة لكتاببين المرسل والمرسل إليه، ويشترط في المرسل أن تكون له القدرة الالزمة في إتقان ا

من  تماماواستخدام األلفاظ والتعابير اللغوية واألدبية، فلقيت هذه األخيرة أي )الرسائل( اه
 األدباء والنقاد وكل عرفها على طريقته وتوجيهه.

 لغة: .أ
على المعنى االصطالحي للترسل ال بد أوال من التعرض للمعنى اللغوي: قبل أن نقف 

وردت لفظة َرَسَل في القرآن الكريم في قوله تعالى "وجاءت َسَيارُة َفَأرَسلوا َواِرَدُهم فَأدَلى َدْلَوهُ 
 1يا ُبْشَرى َهَذا ُغاَلْم". َقالَ 

ة من المادة اللغوية َرَسَل لغوية العربية أن الرسائل في اللغة مشتقلورد في المعاجم ا
ي بكالمه مرسال من غير سجع في تمهل ْرَسالا َرِسيْل الشعر، ترسَل أت"َرَسالا كان طويالا ُمْستَ 

 ، أي أنه كالم مبسط غير مسجوع.2وترفق"
وجاء في لسان العرب: "الرسُل والترسُل في القراءة، والترسل واحد قال: وهو التحقيق 

 .3أثر بعض، وترسل أي: تمهل وتوقر وتثبت" بال عجلة، وقيل بعض على
فلقد جاء في معجم تاج العروس "للزبيدي" في مادة َرَسَل بأنها مادة مشتقة من اإلرسال 
بمعنى "التوجيه وبه فّسر إرسال اهلل عز وجل أنبياءه عليهم السالم كأنه وّجه إليهم أن أنذروا 

 نا أن الرسالة تختص بتوجيه كالم معين.، ويقصد ه4عبادي ومنه االسم الرسالة بالكسرة..."
 

                                                           
 .19القرآن الكريم: سورة يوسف، اآلية    1
أنطوان نعمة وآخرون: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، إشراف صبحي حمودي، دار المشرق، بيروت، لبنان،   2

 .551، ص2001
 .204العرب، دط، دت، ص، دار لسان 1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، المجلد   3

 .501، ص2011، 1مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: نواف الجراح، دار األبحاث، ط  4
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فيروز أبادي" الذي أكد نفس المعنى من خالل قوله: "واإلرسال التسليط الكما نجد "
 .1واإلطالق واإلهمال، والتوجيه واالسم الرسالة بالكسر والفتح"

يراسل وعليه فإن الرسالة "اسم مشتق من َراَسَل ُيراسُل ُمَراسلةا، ويطلق على الكالم الذي 
من بعيد وغاب واشتق منه اسم الترسل. ومنه سمي صاحبه وهو من عرف بهذا الفن واشتهر 

، وهذا يدل على أن المراسل هو من اشترك في المراسلة مع آخر يكون بعيدا أو غائبا 2به"
عنه، فالترسل والمراسلة ألفاظ مترادفة، إذ أنها جميعها تدل على معنى واحد وهو التخاطب 

 أو بلسان القلم. بالكتابة
تي ا والوبهذا تكون لمادة َرَسَل العديد من المعاني والدالالت اللغوية التي تولدت عنه

 وردت في معاجم مختلفة ومتنوعة.
 اصطالحا: .ب

د ا تجسيتعدد مفهوم الرسالة في االصطالح بتعدد آراء النقاد واألدباء والبالغيون ألنه
 يجري في المجتمع.خواطرهم باعتبارها تصوير واقعي لما 

معرفة أحوال الكاتب  اسالت على الخصوص ألنهم يريدون بهافالرسالة "إنشاء المر 
والمكتوب إليه من حيث األدب والمصطلحات الخاصة المالئمة لكل طائفة وهو الذي يتغير 

، 3مع األعصر، ويشتمل على المراسالت والخطب ومقدمات الكتب، ألن أساليبها متشابهة"
همية التي تحتلها الرسائل في المجتمع فقد أصبحت من الفنون التي لقيت رواجا فنظرا لأل

ون هذا كبيرا، فأصبح الناس يتنافسون عليها وذلك من أجل الوصول ألعلى المراتب، ويك
ين الدولة خدمة للخلفاء والوزراء والوالة والمتصرفين في إدارة النوع األدبي عادة في دواو 

 في شتى المناصب الرفيعة. شؤون الخالفة والمجتمع

                                                           
مجد الدين الشيرازي الفيروز أبادي: القاموس المحيط، ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،   1

 .905، ص1لبنان، ط
مصطفى البشير قط: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،   2

 .118، ص2009عمان، دط، 

 .34، ص1930، مطبعة الهالل، القاهرة، مصر، دط، 2جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، ج  3
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الترسل يأخذ معنى كتابة اإلنشاء حيث قال القلقشندي: "فأما كتابة اإلنشاء المراد بها 
كل مرجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكالم وترتيب المعاني من المكاتبات والواليات، 

في معنى ذلك  المساحات واإلطالقات ومناشير اإلقطاعات، والمدن واألمانات واإليمان، وما
، أي أن مختلف الكتابات ال تختص إال لهدف معين سواء أكان 1من كتابة الحكم وغيرها"

 ذلك في كتابة الحكم وغيره في إرسال المجاوبات المختلفة.
وأما "علي جميل مهنا" يقول: "الترسل من المصطلحات األدبية المولدة ويراد به كتابة 

ير من المصطلحات، يقوم على ترجمة ما ز ولوٌد ذو كم غ، أي أن الترسل عنده 2الرسائل"
 يدور في العقل من كالم حول مواضيع معينة على شكل رسائل.

أضف إلى ذلك "حسين علي محمد" الذي يعرفها أي )الرسالة( بقوله: "فن من الفنون 
ة، المسرحيالنثرية القولية التي عرفها العرب منذ القدم وهي مثل الفنون األخرى كالقصة 

 السيرة، وغيرها...
، انطالقا من هذا التعريف فإن فن 3فلها خصائصها الميزة التي تجعلها فنا قائما بذاته"

معروفة ضاربة في عمق التاريخ، فهو معروف منذ القدم كذلك عند األمم  جذوره الترسل
 األخرى.

سالة على العبارات لفن الترسل قواعد ينبني عليها ونظام معين يؤسسها، فقد "أطلقت الر 
، فهي 4المؤلفة والمعاني المدونة لما فيها من إيصال الكالم المؤلف ومراده إلى المؤلف به"

 )الرسالة( بمثابة الوسيط بين الطرفين في توصيل األخبار.
كما تعتبر الرسالة هي ذلك الفن البليغ من النثر، الذي أداته القلم وعماده التجويد 

عجابا وهو والتهذيب واكتشاف الص ور األدبية الفنية الرائعة التي تحدث في النفس ارتياحا، وا 
ما نسميه "الكتابة اإلنشائية أو الفنية أو األدبية التي يتأنق فيها الكاتب، ويعنى بها األدباء 

                                                           

، 1922، دار الكتب المصرية، القاهرة، دط، 1األعشى في صناعة اإلنشاء، جأبو عباس أحمد القلقشندي: صبح  1 
 .54ص

 .122، 1883، 1علي جميل مهنا: اآلداب في ظل الخالفة العباسية، دار اإلرشاد، حمص، سوريا، ط  2
 .151حسين علي محمد: التحرير اآلدابي، دراسات أدبية ونماذج تطبيقية، ص  3
، 2م في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طأبي البقاء الكفوي: معج  4

 .476م، ص1998
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ويدرسها النقاد والعلماء ويحفظونها، ألنها مظهر من مظاهر البالغة والبيان وفيها متعة 
" فالتعريف يدل على الكالم أو الخطاب الذي يبعث إلى الغير من أجل للنفس وغذاء للروح

موضوع معين محدد سلفا، ويكون هذا الكالم حامال الصبغة الفنية في ثناياه حتى يتم 
 تصنيفه ضمن هذا النوع األدبي أي أدب الرسائل.

ومهما اختلف التعاريف وتفاوتت بين العلماء، فهي تصب في مجملها وتتحدث أي 
هي لرسائل( عن تلك الوساطة بين األفراد والجماعات، وباإلضافة إلى غايتها الكتابة ف)ا

 تكتسب لونا أدبيا يخلق مسحة جمالية فنية تستحق الدراسة.
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 المبحث الثاني: نشأة وتطور أدب الرسالة:
ر ن سائميتنوع النثر الفني عند العرب بين الخطابة والترسل والمقامة والمقالة، وغيرها 

فنون، وكل نوع له مواضيعه التي يختص بها، ومن الطبيعي أن لكل فن بدايات نشأته ال
رهاصاته األولى، ليتطور عبر الزمن بفعل وعوامل تؤدي إلى ذلك.  وا 

 فن الترسل في العصر الجاهلي: .أ
إن المراد بالعصر الجاهلي في تاريخ األدب العربي هو العصر الذي يمتد أكثر من 

اإلسالم، ألنه لم يصل إلينا من أدبه شيئا، وكانت الكتابة موجودة فيها قرنين قبل ظهور 
بصورة ساذجة دون تعقيد، وتتأنق تبعا لحياة العرب البسيطة، وهذا ال يعني أن الكتابة لم 
تكن موجودة، ولكن ال يعرفها إال أفذاذهم، ومن الشواهد على أن الكتابة كانت معروفة منذ 

ض أهل البادية عرفوا الكتابة مثل "أكتم بن صفي حكيم تميم" العصر الجاهلي هو أن "بع
وخطيبها، وابن أخيه "حنظلة" كاتب الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( و"المرقش األكبر" و"لبيد 

، أي أن العرب القدماء عرفوا الكتابة في شكل مختلف فكانت لهم طريقتهم 1بن ربيعة"..."
 الخاصة.

إن وجود فنون النثر في أرقى أشكالها وأكملها أي الشكل التدويني يرتبط ارتباطا وثيقا 
بوجود الخط، وانتشار الكتابة بين الناس، ولو لم يكن الخط لبقي الشكل الشفوي، واآلثار 
الشفوية بطبيعتها سريعة الزوال، إذ أنه ليس في مقدرة الذاكرة الجماعية أن تحفظها، وترويها 

ل، فبدت الحاجة إلى الكتابة األدبية، وذلك راجع إلى حاجة المجتمع إليها، فالعرب في لألجيا
الجاهلية استعملوها ألغراض تجارية وسياسية دون استعمالها في أي مجال أدبي نتيجة 
اشتغالهم بالحروب، والنزعات والزعامة والسيادة، فلم يكن لديهم الوقت الكافي من أجل 

الشعر والخطابة أكبر باعتبارها وسيلة للتواصل واالتصال آنذاك،  اإلبداع، ولكن ظل حظ
غير أن هذا ال يعني أن العرب في الجاهلية لم يعرفوا فن الرسائل إنما هناك رسائل كانت 
تبعث إلى الوالة للتبادل، وتوطيد العالقات ومن المؤكد أن "العرب في جاهليتهم استعملوا 

                                                           
محمد يونس عبد العال: في النثر العربي قضايا وفنون ونصوص، إشراف محمد علي مكي، الشركة العالمية، لونجمان،   1

 .173، 1996دط، 
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، أي أن المكاتبات كانت وسيلتهم 1ؤون حياتهم اليومية"الرسائل بينهم للتعبير عن بعض ش
 للتواصل آنذاك.

وهناك من يرى أن بذور الرسائل كانت موجودة فمن "يقرأ أخبار الجاهلية في كتب 
د يلمس أن كتابة الرسائل في ااألدب أو كتب التاريخ يعجب لكثرة رسائلهم آنذاك، ويك

، أي أن الرسائل كانت معروفة ومألوفة 2شؤون"الجاهلية أمر مألوف ميسور شائع في شتى ال
 لدى الجاهلين واستعملوها بينهم خاصة للتعبير عن بعض الشؤون المتعلقة في حياتهم.

وهناك من يرى أن الرسالة كانت أقرب إلى حد ما من الخطابة من غير تنميق، أو 
الشكل والموضوع التزام أسلوب خاص، والحظ أن هناك عالقة وثيقة بين الفنين على مستوى 

"فالرسائل والخطب متشاكلتان في أنهما كالم ال يلحقه وزن وال تقفيه وقد يتشكالن أيضا من 
جهة األلفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة، وكذلك 

 3فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل".
 في العصر الجاهلي، لكنه ال يصل أوعلى هذا األساس فإن النثر العربي كان موجود 

يرقى إلى درجة النضج الفني، وال يصل إلى مرحلة ظهور الجوانب الفنية للترسل، ولكن 
ل يمكن اعتبار العصر الجاهلي نقطة انطالق إلى تأصيل النثر الفني، وما يشتمله من ترس

 وغيره من األشكال األخرى.

 المرحلة النبوية:. ب
هي العصر الثاني أو المرحلة الثانية التي تتحدد فيها معالم اللغة العربية، بداية بظهور  
الدعوة اإلسالمية وانتشارها، حيث أخذت شمس الدعوة تنسج أفكارا قيمة بفضل الرسول 

والكتابة، إذ أن أول آية نزلت صلى اهلل عليه وسلم حيث دعا النبي الكريم إلى العلم والقراءة 

                                                           
 .174المرجع السابق: ص  1
 .174محمد يونس عبد العال: في النثر العربي قضايا وفنون ونصوص، ص 2

 .119مصطفى البشير قط: مفهوم النثر الغني وأجناسه في النقد العربي القديم، ص  3
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اْقَرْأ باْسِم َربَِّك ﴿نبي صلى اهلل عليه وسلم تدعوا إلى القراءة والكتابة بالقلم، قال تعالى: على ال
 1.﴾الذي َخَلْق، خلق اإلنسان من َعَلْق، اْقَرْأ ورّبَك األكرم، الذي َعّلَم بالَقَلمْ 

نما يدل على ما  فعل التعلم من أثر كبير في رقي األمم والشعوب وبلوغها قمم لوا 
م، العلو لقلم والتعرف على الثقافات و تقدم وتعتبر وسيلة اتصال رئيسية من خالل ارة والالحضا

خطوا يومما ال شك فيه أن لإلسالم أثر كبير في ازدهار الكتابة ورقيها، إذ أخذ فن الترسل 
عل جخطواته األولى في هذا العهد، حيث أن أمر قيام دولة جديدة أركانها الدين اإلسالمي 

ر مد عليه الصالة والسالم يراسل الملوك ورؤساء القبائل ويكاتبهم من أجل نشالرسول مح
اإلسالم، ودعوتهم إلى الولوج تحت غطاء الدين الجديد مؤمنين ومسلمين، الذي قوامه 

 التسامح والسالم واألمان.
وعند الحديث عن "الرسائل فقد برزت أجلى وأقوى، وظهرت كقسم أدبي ملموس، 

بانتقالهم من جاهليتهم إلى اإلسالم المثقف، خرجوا من انعزاليتهم البدوية  وكذلك ألن العرب
 2إلى التفتحات اإلسالمية واالجتماعية والسياسية".

لقد أدرك الرسول صلى اهلل عليه وسلم أهمية القراءة والكتابة فأخذ يشجع على ذلك 
فداء بعض األسرى الذين فقد ورد أنه في غزوة بدر كان »ويحفز أفراد المجتمع على التعلم، 

وكان هذا سلوكا ذكيا من الرسول  3،«يكتبون أن ُيَعِلموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة
كحافز مادي من أجل تعليم الناشئة، ألنه يعلم عليه الصالة والسالم أن  صلى اهلل عليه وسلم

كتابة، وما قام به الحرية تعمل على تحفيزهم من أجل إعطاء ما لديهم من معرفة في تعليم ال
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إال ألّنه مدرك أن التغيير الذي طرأ عليهم يستدعي ويتطلب 
القراءة والكتابة بالقلم، إن ديننا اإلسالمي دين قراءة وكتابة وعلم وفهم ودراية وتدقيق، فإذا 

 ة.كانت أول آية نزلت على النبي تأمر بالقراءة فما أحوجنا نحن إلى القراء

                                                           

 .4-1القرآن الكريم: سورة العلق، اآلية 1 
مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان،  الحسن علي حسن الندوي: األدب اإلسالمي وصلة بالحياة مع نماذج من صدر اإلسالم،  2
 .57م، ص1985ه، 1،1405ط
 .87، ص1969 ،10أحمد أمين: فجر اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  3
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والمتصفح لكتب األدب أو التاريخ اإلسالمي، سيجد ال محال أنها تذكر نصوص كثيرة 
إلى جانب المعاهدات نجد الرسائل التي بعث بها الرسول إلى »ترجع إلى فترة النبوة، ف

القبائل المختلفة، سواء لعقد حلف معهم من قريش عند بدء الدعوة، أو لدعوتهم إلى اإلسالم، 
حيث دعت الحاجة بالرسول محمد عليه الصالة والسالم  1«عقيدةألمور الأو في أمر من ا

الكريم "فلعل أقدم  لإلى الكتابة، وعند التنقيب في التراث اإلسالمي وبالتحديد كتابات الرسو 
ما صّح كتابات الرسول صلى اهلل عليه وسلم بين المهاجرين األنصار بالمدينة وهو الكتاب 

القة بين طوائف المجتمع الجديد بعد الهجرة، سواء بين المهاجرين الذي نّظم به الرسول الع
 2أو األنصار من ناحية أخرى".

بي ويأتي نص هذا الكتاب كما يلي: "بسم اهلل الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد الن
هم لحق بهم وجاهد معين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم و رسول اهلل بين المؤمنين والمسلم

 واحدة من دون الناس.أنهم أمة 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يغدون بينهم بالمعروف والقسط 

وعليه فهذه تشبه العقود من حيث لغتها والهدف الذي كتبت من  3بينهم وبين المؤمنين...".
 أجله.

ك ولقد كتب الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم إلى طائفة من الملوك منهم قيصر مل
لى  الروم وهودة بن علي صاحب اليمامة، والمقوقس ملك مصر، وكسرى ملك فارس، وا 

سواء بغرض الدعوة اعتناق الدين الجديد أو بغرض غيرهم من سائر األمراء ورؤساء القبائل، 
بسم اهلل )الصلح بين األطراف المتنازعة، ويأتي نص رسالته إلى قيصر ملك الروم كما يلي: "

من محمد عبد اهلل ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع الرحمن الرحيم، 
 4".(الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك اهلل أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم األريسيين

                                                           
 .87المرجع السابق، ص  1
 .59م، ص1981ه، 1،1401سعيد حسين منصور: حركة الحياة األدبية بين الجاهلية واإلسالم، دار القلم، الكويت، ط 2
ه، 1407 ،6محمد حميد اهلل: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط  3

 .428-427م، ص1887
 .253م، ص2003ه، 1424 ،1صفي الرحمن المباركا فوري: الرحيق المختوم، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  4
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بسم اهلل الرحمن )ثم يأتي نص رسالته إلى هودة بن علي صاحب اليمامة كما يلي: "
لي، سالم على من اتبع الهدى وأعلم أن ديني الرحيم من محمد رسول اهلل إلى هودة بن ع

يظهر  والذي 1"،(سيظهر إلى منتهى الخف والحافز فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك
في األفكار والبساطة في اللغة ولقد اعتنى الرسول محمد  على هاتين الرسالتين الوضوح

كر اسم المرسل والمرسل إليه مع بالرسالتين والتزم فيهما آدابا رفيعة يبدأ فيها بالبسملة ثم يذ
تعظيم شأنه وعدم اإلنقاص من مكانته الكبيرة، ليأتي نص اإلبالغ مباشرة، وهو الدعوة إلى 

نتا بمثابة نموذج عن رسائل كثيرة، تمتاز باإليجاز والدقة بعيدا االدين الجديد، والرسالتين ك
 عن اإلطالة.

لقد كانت الرسائل في طابعها العام في السنوات األولى من الهجرة النبوية المحمدية 
تتجلى في الميل إلى »وصوال إلى السنة الخامسة تتميز بمجموعة من الخصائص والسمات 

البساطة والسهولة في التعبير عن المضامين والبعد عن لغة اإلنشاء البديعي لتخطوا خطوة 
لسنين حيث ظهرت فيها بعض المالمح المكونة للرسالة كالمقدمة العرض نحو األمام، بتقدم ا

، وبدأت بعض الصور تظهر بين الحين واآلخر في هذه الرسائل، ومن آخر 2«...والخاتمة
ر التنميق مع ليب الفنية وتتجلى فيها بعض بوادعهد النبوة بدأ يظهر عليها بعض األسا

 جمال في التعبير.
لذي غلب على النثر العربي في عصر البعثة النبوية هو طابع وعموما فإن )الطابع ا

النثر العادي وذلك بالرغم من حاجة الرسول إلى الكتابة من النهوض إلى مستوى الفن بكل 
ن اتصف بالفصاحة والوضوح ودقة األداء(، ويتجلى هذا في رسائله  3ما تعنيه هذه الكلمة وا 

 لغتها بالبساطة في شكلها العام.المختلفة وكتاباته المتنوعة التي تمتاز 
وما يمكن قوله أن الهدف من وراء رسائل الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم كان 
دعويا، والجانب الفني كان تحصيل حاصل حيث كان همه إرساء قواعد الدين الجديد، ونشره 

                                                           
 .253المختوم، ص صفي الرحمن المباركا فوري: الرحيق  1
ه، 1407 ،3ينظر، صالح الدين الهادي: األدب في عصر النبوة والراشدين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  2

 .143-142م، ص1987

 .640سعيد حين منصور: حركة الحياة األدبية بين الجاهلية واإلسالم، ص  3
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ن ديني : "واعلم أإلى أقصى البقاع والمثال على هذا قوله: لهودة بن علي صاحب اليمامة
بلغة الواثق والمتأكد، كيف ال وهو الذي تؤيده روح  1سيظهر إلى منتهى الخف والحافز"

 القدس.
كان هذا عن فن الترسل في وقت وعهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم خلفه من بعده 
صحابته الكرام، ممن التمس فيهم المسلمون الورع والتقوى والصالح فنهجوا نهجة وساروا 

ثره من جميع واضحة المعالم فاقتفوا اعلى منواله، فهو الذي مّهد الطريق ووضع لهم أرضية 
لكتابة كثيرا في مختلف المجاالت في العهد الراشدي، وزادت عما انتشرت ا»النواحي حيث 

كانت عليه في الجاهلية، بازدياد الكتاب أنفسهم ووّسعت موضوعاتها كثيرا ولم يعد عملها 
مقصورا على مبادئ الدعوة ونشر الدين الجديد بل تعدتها إلى نظام الدولة ومختلف نواحي 

  ائل والكتابة تتسع شيئا فشيئا.حيث بدأت دائرة مجال الرس 2،«الحياة

 مرحلة الخالفة الراشدة:ج. 
عهد الخالفة الراشدة فأخذ المشعل من بعده  تىوفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم أ بعد

هو اآلخر  فأصبح الصحابي الجليل خليفة الرسول "ص" فأرسل بدوره (أبو بكر الصديق)
يرتد كثير من العرب فيجّند لهم الجيوش »حيثفي زمنه بالتحديد رسائل وكتابات مختلفة 

ويأتي نص  3«االعتصام بدين اهلل في كتاب مفتوح يدعوا الناس فيه الىويبعث مع قادتها 
خليفة رسول اهلل صلى اهلل  (أبي بكر)بسم اهلل الرحمن الرحيم، من )هذا الكتاب كما يلي: "

إسالمه أو رجع عنه، سالم  عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة وأقام على
على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضاللة والعمى، فإني أحمد إليكم اهلل الذي ال 

أن اقترب باإلسالم وعمل  بعدإله إال هو، )...( وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه،
 4"(به، اغترارا وجهالة بأمره...

                                                           
 .253صفي الدين المباركا فوري: الرحيق المختوم، ص 1
 .173دت، ص الصمد: أدب صدر اإلسالم، المؤسسة الجامعية للدراسات، القاهرة، مصر، دط، واضح  2
 .132م، ص2002 ،20شوقي ضيف: تاريخ األدب العربي )العصر اإلسالمي(، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  3
 .503-502، دت، صالطبري: تاريخ الطبري ، بيت األفكار الدولية، الرياض، السعودية، عمان األردن، دط   4



فصل األول:                             فن الرسالة في األدب العربيال  
 

 
16 

مر ع الذي كتبه الخليفة فأمر الّردة ليس باألألهمية الموضو  وجاء نص الكتاب مطوال
يب السهل، والخليفة حاول إقناع المرتّدين بالرجوع إلى اإلسالم ومزج بين أسلوبي التره

 والترغيب لعّل وعسى يجدي أحدهما وقد نّوه الخليفة بعاقبة اهلل وسوء المصير.
كورة في كتب التاريخ العديد من الكتابات وهي مذ (أبو بكر الصديق)لقد أرسل الخليفة 

عن محتواها وفحواها عن وجود فئات في عهده تعرف القراءة  اإلسالمي وتدل بغض النظر
والكتابة، "وكان آخر ما كتبه عهده لعمر وفيه يقول: )إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب 

ن جار وبَدَل فال علم لي بالغيب والغير لكل ف فإن برَّ وعدل فذلك علمي به، ورأيي فيه وا 
عهد كفنص هذا الكتاب جاء  1امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(".

تتسم في ظاهرها وهيكلها  (أبو بكر الصديق). إذاا فرسائل (عمر بن الخطاب)إلى  (أبو بكر)
العام بالشبه الكبير بينها وبين رسائل الرسول "ص"، ورسائله في أمر الّردة كنموذج على ذلك 
فهي تستفتح بالبسملة وذكر اسم المرسل والمرسل إليه مع التذكير باهلل وبقواه ومخافته 

الرسول الكريم في وتوضيح البعض من اآليات والذكر الحكيم، وعليه فإن الخليفة كان يقلد 
 كتاباته.

عمر )ف"حين آلت الخالفة إلى  (عمر بن الخطاب)بعده خليفة آخر هو الخليفة ليأتي 
فتوح إيران والشام ومصر  عة الدولة اإلسالمية فتمت في عهدهأخذت تتسع رف (بن الخطاب

- هعاصمت ن خليفة المسلمين فييوبذلك اشتدت الحاجة إلى الكتابة لتكون وسيلة اتصال ب
 وبين أمراء جنده ووالته، وعماله الموزعين على مختلف األقطار -المنورة المدينة

حيث تزداد دائرة الوافدين إلى الدين اإلسالمي وازدادت تعقيدات الحياة فكان  2اإلسالمية".
ومشهورة أهمها على اإلطالق كتابة  الخليفة يكاتبهم وهم بدورهم يكاتبونه، وله كتابات كثيرة

بسم اهلل الرحمن الرحيم من عبد اهلل عمر أمير المؤمنين ): "وهي (األشعري ىأبي موس)إلى 
األشعري( سالم عليك أما بعد فإن القضاء فريضة  ىإلى عبد اهلل بن قيس، )يعني أبا موس

 محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه ال ينفع تكلم من عدلك.
                                                           

 .503المرجع السابق، ص  1
واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط ، دت،   2

 .176ص
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 1".(أنكر...البينة على من ادعى واليمين على من 
يتضح أن الفاروق ابتدأ رسالته  بحثإن هذا لمقتطف من الرسالة لعدولها وعند ال

 بالبسملة وأنهاها بالسالم، وكان محورها حول أهمية القضاء وكيف ينفذ كما ينبغي.
فنون فكثرت مكاتباته إلى قادته لوشهدت خالفة عمر بن الخطاب ازدهارا واسعا ل»

 ى، والمثنصومنهم: أبو عبيدة وعمر بن العاص، وسعد بن أبي وقاووالته وعّماله وقضائه 
 2.«بن الحارثة وعمار بن ياسر...

وواصل الخلفاء الراشدون مسيرتهم ليستلم عثمان بن عفان مقاليد الحكم ويصبح خليفة 
الرسول "ص"" وقد مضى فاتح الثغور في عهد عثمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عليهم 

تهم دون حرب معتقدين بما رسمت العهود، في عهد عمر وأبي بكر وكان ويدخلون في طاع
 3عثمان يكتب أحيانا إلى والته في الحرب والّسلم".

وكان من أثر ذلك كله أن غزت الكتابة ميادين الحربية »انقسم المسلمون فرقا وشيعا، 
ر المناقب فظهوالخصومات وما نجم عنه من جدل واحتجاج، وتبادل المطاعن أو إبراز 

 4.«ح في الرسائل المتداولة في أواخر عهد عثمانالتنميق والتأنق على صورة أوظ
فمن الطبيعي أن تكون هذه الصراعات مجاال خصبا لنمو فن الرسائل حيث تتسع 

ث ألحدامجاالتها وتتنوع موضوعاتها وأفكارها تبعا لتغير وتطور نمط الحياة وتبعا لمجريات ا
 عت في البالد اإلسالمية.السياسية التي وق

أن الكتابة قد أصبحت شائعة بين الناس في عهد عثمان رضي اهلل عنه »ويمكن القول 
وزاد االهتمام بها، ويكفيها فخرا أنها ساهمت في كتابة سور القرآن الكريم وأخرجته برسم واحد 

 5.«معتمد
                                                           

، 2محمد، حميد اهلل: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ، دار النقائص، بيروت، لبنان، ط 1
 .428-427م، ص1987ه، 1407

، دار المعرفة الجامعية،  1عثمان موافي: في نظرية األدب )من قضايا الشعر والنثر في النثر العربي القديم(، ج  2
 .75، ص2009اإلسكندرية مصر، دط ، 

 .135شوقي ضيف: تاريخ األدب العربي)العصر اإلسالمي(، ص  3
 .192واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم، ص 4
 .722الطبري: تاريخ الطبري، ص  5
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ء وعماله ومنها أول كتاب كتبه إلى أمرا ولعثمان كتابات كثيرة إلى والته وقضاءه 
 في الفروج كما يلي: األنجاد 
ب بل كان عن ادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يأما بعد، فإن حماة المسلمين وق)"

ملئ منا، وال ينبغي عن أحد منكم تغيير أو تبديل فيغير اهلل ما بكم وسيبدل بكم غيركم، 
وجاءت كلماته  1"،(لزمني اهلل النظر فيه والقيام عليهفانظروا كيف تكونون فإني أنظر فيما أ

رشادات إلى من هم تحت إمرته وتحت وصايته وكتب أيضا  وعباراته بمثابة توجيهات وا 
 الخليفة عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال: 

، نفسه أما بعد، فقد بلغ السيل الزبى، وجاوز الحزام الطيبين، وطمع فيما ال يدفع عن)"
 ك كتابي هذا: فأقبل إلي، علي كنت أم لي:فإذا أتا

 فإن ُكْنُت َمْأُكوالا فكن خير آكل
اّل                                2".(ركني ولّما أمّزقِ فادوا 

فهذا الكتاب كدليل عن تطور فن الرسائل في عهد عثمان، فيغلب عليها البيان وهي 
بالشعر مجموعة من األمثال اختارها الخليفة بدقة ليخبر بها علياا عن حالته وختم رسالته 

رضي اهلل عنه  (علي ابن أبي طالب)بموت عثمان بن عفان وانتقاله إلى جوار ربه، بويع و 
وكانت مسؤولية علي الجديدة على »زال الفتنة قائمة بين المسلمين، بالخالفة وكانت ال ت

 3.«جانب كبير من الخطورة والصعوبة، فلم يكن يتمتع برضا جميع األحزاب السياسية
هو بدوره رسائل وكتابات إلى والته وقواده في مختلف  (علي بن أبي طالب)وقد أرسل 

قبل وعن هذا يقول صاحب كتاب أدب البقاع، وقد تغير شكل الرسائل نوعا ما عن ذي 
وفذ نفوذنا على الرسائل التي تتضمن العبارات »صدر اإلسالم الدكتور واضح الصمد: 

الموجزة البليغة بينما نرى بعض الرسائل الطويلة في عهد علي رضوان اهلل عليه، وقد يكون 
 4.«السبب في ذلك الجو السياسي العام وتعدد األحزاب والفرق

                                                           
 .143الباقالفي: إعجاز القرآن ، تح أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط ، دت، ص 1
 .192واضح الصمد: أدب صدر اإلسالم، ص  2
 .190نفسه، ص رجعالم 3
 .191، صنفسهالمرجع   4
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ي كتابات كثيرة وتعتبر وثيقة التحكيم بينه وبين معاوية من أهم الوثائق التي ولإلمام عل
كتبت في عهده، وقد ورد نص هذه الوثيقة في كتاب "مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 

بسم اهلل الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه )والخالفة الراشدة"، وهذا مقتطف منها لطولها: "
فيه من الحكم بكتاب  اوشيعتهما، فيما تراضي بن أبي سفيانالب، ومعاوية علي ابن أبي طا

اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم. قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم، وقضية 
وقصة التحكيم هذه مشهورة في التاريخ  1".(معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم...

 اإلسالمي.
ولعل أطول نص مكتوب في صدر اإلسالم ذلك الذي كتبه اإلمام علي كرم اهلل وجهه »
حين واله على مصر وأعمالها حيث بلغ حوالي ثماني وعشرين صفحة  األشتر النخعيإلى 

)...( والكتاب آية في البالغة والفصاحة وغزارة المعاني وصدق اللهجة إنه اإلسالم الذي 
 ث تتجلى معالم التطور في الرسالة.حي 2،«تجسد في شخصية صاحبه

تم دين يوكحوصلة تقييمية علن تطور الكتابة الفنية أو فن الرسالة في عهد الخلفاء الراش
 رصد مجموعة من المالمح من أهمها:

حيث يعتمد الخلفاء إلى  3"،ظهور بوادر التأثر بالقرآن الكريم لفظا ومعنى وأسلوبا"
تخصيص الذكر الحكيم في كتاباتهم ومحاكاة األسلوب القرآني في جل رسائلهم المتبادلة فيما 

هذا باإلضافة إلى القصد إلى الغرض دون إطالة أو تكلف، فالمعاني يقتصر فيها »بينهم، 
حينها، بال  على الحقائق غالبا، في غير مبالغة أو التهويل واألغراض يقصد إلى الضروري

زيادة أو تطويل، ولذلك كانت بعض رسائلهم تطول فيها الجمل وتمتد العبارات، ومع ذلك 
حيث تعبر عن الحقائق تعبيرا مباشرا بعيدا عن  4،«تعد موجزة لوفائها بالغرض دون أن تزيد

 التعقيد.

                                                           

 .539-538والخالفة الراشدة(، صمحمد حميد اهلل: مجموعة الوثائق السياسية )العهد النبوي  1 
 .192واضح الحميد: أدب صدر اإلسالم، ص 2 
م، 1987ه، 1407، 3صالح الدين الهادي: األدب في عصر النبوة والراشدين ، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  3
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في  بالوضوح وتحري اإليجاز والدقة»وعموما كانت الرسائل النبوية والراشدية تتميز 
 1.«كتاب العصرين: األموي والعباسيالالتعبير وظلت مثاال سار على منواله 

وعند الحديث عن فن الترسل في عصر صدر اإلسالم بشكل عام وفي عهد الرسول 
الكتابة تطورت تطورا واسعا  عليه الصالة والسالم أو في عهد الخلفاء الراشدين يتضح" أن

ن للعربي بها عهد والتي لم يكالتي تناولتها  العصر، فقد تعددت الموضوعات في هذا
صاحبه النبوية، إذ أخذت تحمل مجموعة النظم الجديدة التي قامت عليها  اإلسالم ورسالة

 فقد كان هذا العصر عصر ازدهار وتطور للكتابة. 2دولة اإلسالم العتيدة"
ع بناء مجتموكان الرسول الكريم عليه الصالة والسالم هو الذي مهد لهم الطريق نحو 

هب جديد وعقلية جديدة، فالدين الذي جاء به غّير وحّول النظام السائد إذ خلصهم من غيا
 الجاهلية وأدخلهم في دائرة نورانية أال وهي الدين اإلسالمي.

 مرحلة العصر األموي:د.
العهد األموي  فمع مجيءعندما اتسعت الفتوحات اإلسالمية، وكثرت موارد الدولة 

 ءوازدهرت الكتابة وذلك نتيجة اهتمام الوالة واألمراء بها، فاحتاج المجتمع إلى إنشا نشطت
رضي اهلل عنه والذي أنشأ  (عمر بن الخطاب)الدواوين وكان انتشارها قد بدأ في عصر 

ديوان العطاء فلما جاء األمويين أوجدوا دواوين أخرى كديوان الرسائل وديوان الجيش وديوان 
ة، أصبح الكاتب أن كانت الرسائل يغلب عليها اإلمالء من قبل الملوك والوالالخاتم، وبعد 

أواخر العصر األموي حتى نرى »شخصيته وقد تطور في  تظهر في هته المرحلة مستقل و 
ة بن دؤيب( يفحص الكتب الواردة على عبد الملك بن مروان ويقرؤها قبل عرضها )قبيض

 3.«على الخليفة
مهمة في تاريخ تطور كتابة الرسائل بين الكتاب والملوك، ألن فيه حيث تعد هذه بداية 

أهمية بالغة في تطور شخصية الكاتب، فتنوعت وتعددت الموضوعات وقد كان الخليفة في 
                                                           

، ديوان المطبوعات  1القرنين السابع والثامن من هجريين، جالطاهر محمد الثوات، أدب الرسائل في المغرب العربي في   1
 .82، ص2010، 2الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط

 .135شوقي ضيف: تاريخ األدب العربي )العصر اإلسالمي(، ص  2
 .64م، ص1954، 1نصار حسين: نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي ، مكتبة النهضة المصرية، ط  3
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أول األمر هو الذي يملي الرسائل على كاتبه، ثم بمرور الزمن أخذ الكتاب هم الذين يعدون 
ا ما أدى إلى تغير في صيغة الرسائل في هذا العهد. الرسائل ثم يعرضونها على الخليفة وهذ

فتن التخريب واالختالف واالنقسام التي كانت أهم باعث على شيوع  وذلك تزامنا مع ظهور
 الكتابة والخطابة في تلك األمة.

حظ عليها هو كثرة الرسائل السياسية في هذا فعند تصفحنا لكتب األدب فإن ما يال
حزاب ونشوء صراعات شديدة بينهم بين هته الطوائف فتغذت العصر نظرا لظهور تلك األ

فمثال »الرسائل على هذه األحداث وهذه التفرعات الحزبية، فنضجت وخرجت عن ركودها 
رسائل الشيعة، في هذا العصر كثيرة، وأول حادث تكثر رسائلهم في استدعاء أهل الكوفة 

ثورة على بني أمية لظلمهم الرعية على ال ا كان بينه وبينهم من مراسالت تحضللحسين وم
وهذا النشاط الكبير للرسائل تبعا للوضع  1.«واغتصابهم الخالفة من أصحابها الشرعيين

 السياسي يعتبر طبيعيا ألنه من المعلوم أن األدب وبصفة عامة يتأثر بالبيئة المحيطة به.
نة وضعها أبو بكر لقد "كان الخلفاء يكتبون بالعهود أي من يتوّلون الخالفة بعدهم، س

وعمر وسار عليها خلفاء بني أمية، وكذلك كانوا يكتبون بالعهود، إلى من يوّلونهم على 
 2ة وصغيرة".ة بينهم وبين والتهم في كل كبير دبيالواليات، وكانت الكتب ال تزال ذا هيبة أ

 كثيرة وقد اشتهر عمر بن عبد العزيز يةضوعظهرت كتابات »هذا وبعيدا عن السياسة 
ى رسل إل، ويروى أنه لما تولى الخالفة أبعظاتهمبأنه كان يكتب إلى الوعاظ أن يرسلوا إليهم 

له الحسن البصري، أن يكتب إليه بصفة اإلمام العادل، فدبج له رسالة طويلة استهلها بقو 
صالح و كل مائلة وقصد كل جائر،  "اعلم يا أمير المؤمنين أن اهلل جعل اإلمام العادل، قوام

 «كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم...
 ههذا الفن قد مست ان فلقد تطورت أنواع كثيرة من الرسائل في هذا العصر باإلضافة

شاعت »ة يظالرسائل السياسية والوع المختلفة وصوال إلى أشكالها التطورات في العديد من
ر بعض الظروف يتأث، بحكم تباعد العرب في مواطنهم وبيةفي هذا العصر الكتابات الشخص

                                                           
 .459، ص2002، 20: تاريخ األدب العربي )العصر اإلسالمي( ، دار المعارف، القاهرة، مصر، طشوقي ضيف  1
 .460مرجع نفسه، ص  2
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من موت يقتضي التعزية أو والية تقتضي التهنئة أو شفاعة عند واٍل لقريب أو بعيد أو 
 1.«عتاب أو اعتذار

كما ساعدت البيئة األموية وعناية الخلفاء بالكتابة في انتشار الرسائل حيث ظهرت 
نشاء الرسائل في تطور مستمر عبر طائفة من الكتاب في هذا العصر وبق ي فن الكتابة وا 

كان لكل واٍل وقائد كاتب وأحيانا كان يتخذ الوالي في العمل الكبير أو الوالية »الزمن فقد 
الكبيرة طائفة من الكتاب، وكثيرا ما كان يطمح كتاب الواليات إلى أن يلفتوا بالغتهم من 

 2.«واوينهميكتبون إليهم من الخلفاء، حتى يعينوهم في د
وفي األخير ما يمكن قوله أن الكتابة في أواخر عصر بن أمية قد صارت صناعة 

 عتيدة لها أصولها ومناهجها ورسومها وقواعدها بما زاد فيها من تطور ورقي وازدهار.
فقد نهضت في عصر نفوذ الخلفاء وصارت صناعة من أشرف الصناعات، »

 .«وأصبحت سلم الوصول إلى المجد
أصبح للكتاب شأن عظيم لدى الخلفاء واألمراء والوالة فهو بمثابة اللسان الناطق "حيث 

 3في قصور الخالفة".
فبهذا يتضح أن فن الترسل قد تطور وارتقى في هذا العصر، وابتعد عن السذاجة 

 ى وتلكبثقافات األمم األخر والنظرة القديمة، وعن الزخرف المنمق، وهذا راجع إلى االحتكاك 
 التي دعا إليها الدين اإلسالمي.النظم 

 العصر العباسي:.ه
 وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي عصر االزدهار والتطور والرقي وبعد أن استقر بن

عباس احتاجت الدولة إلى الكتاب والشعراء واألدباء، لتلبية حاجات المجتمع فظهر الكتاب ال
الرسالة في هذا العهد تتطور أيضا وقد  راحت»يتحلون بالثقافة الكبيرة وعمق أفكارهم حيث 

                                                           
 .463شوقي ضيف: المرجع السابق، ص  1
 .466المرجع نفسه، ص  2
 .419ص ،1995، 1، ط، دار المعارف، القاهرة، مصر محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة األدبية بعد ظهور اإلسالم 3 
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خرجت شيئا فشيئا عن كونها حديثا يهدف إلى التفريج عن القلوب أو التوصية أو ما إلى 
 1.«ذلك، وانزلقت في تيار الزخرفة والتصنع حتى أصبحت ميدانا إلظهار البراعة

ائدة وأرزاق لقد نشطت الكتابة وانشغل بها عدد كبير من الكتاب كونها تعود عليهم بالف
كان الكاتب في دواوين الدولة إذا أظهر نبوغا ارتقى سريعا وما يزال يرتقي حتى »كبيرة فقد 

يتدبر أمور الدولة كلها فإن فاتته الوزارة  يصبح رئيس مجموعة من الدواوين وقد يصبح وزيرا
طاهر وأخيه  أصبح واليا لمدينة كبيرة مثل: إبراهيم بن المدبر الكاتب ومحمد بن عبد اهلل بن

 2.«عبد اهلل...
أي أن الكاتب أصبحت له مكانة مرموقة ومحترمة في المجتمع ولعل هذا سبب في 
النهوض بالكتابة لفن الرسائل حتى بلغت ذروتها وهو ما أّدى إلى تثقف الكتاب بكل ألوان 

تمدوا على الثقافة، وفي مقدمتها الثقافة اللغوية وكان ال بد من إتقان الفقه والحساب كما اع
وما تبادله له  حكمة يونانية مأثورة»الفلسفة الحتكاكهم بعلوم اليونان وقراءة ما ترجمه من 

اإلسكندر المقدوني وأرسطو من رسائل، وما نقل عن الفالسفة اليونانيين من أقوال وما نقل 
 3.«عن الهنود من حكم وقصص تتصل بتدبير الملك، وخاصة كتاب كليلة ودمنة

يلتزمون الوضوح ألن رسائلهم توجه إلى العامة »كان الكتاب في هذا العصر وبهذا فقد 
ما كانوا يلتزمون فيها شيئا من مع دون حاجة إلى الشرح أو بيان كوال بد من تفهم ما تس

 4.«التنميق حتى تنال استحسان من يكتبون عنه من الخلفاء والوزراء، والوالة والقواد واألمراء
ابن العميد، والقاضي، فكانا زعيمي مدرستين »ولعل من أشهر الكتاب في هذا العصر 

م( وأبي 993ه، 383كبيرتين، انظم إليهما عدد من الكتاب من أمثال: أبي بكر الخوارزمي )

                                                           
 .641م، ص2005ه، 1426، ، دط ، دار الجيل، بيروت، لبنان حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي  1
م، 2001، 12، طة، دار المعارف، مصر، القاهر  شوقي ضيف: سلسلة تاريخ األدب العربي العصر العباسي الثاني 2 
 .550، ص2ج
م، 1981، 12، ط، دار المعارف، مصر، القاهرة العصر العباسي األولشوقي ضيف: سلسلة تاريخ األدب العربي   3
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م(، وبديع الزمان 995ه، 385م(، والصاحب بن العباد )994ه، 384إسحاق الصالي )
 1.«ثر ابن العميد وكانوا أئمة البالغة العربية في هذا العهدالهمداني وغيرهم ممن اقتفوا أ

إن معظم كتاب هذا العصر حافظوا على األسلوب، وطريقة كتابة الرسائل لدى عبد 
ت الحميد الكاتب ودام هذا حتى أوائل القرن الرابع حيث طرأت على كتابة الرسائل تغيرا

 منها:
وع أعمال الدواوين وشيوع السجع تعدد الموضوعات وأغراض الكتابة بتعدد وتن»

القصير للفقرات غالبا والولوع بالمحسنات البديعية كالطباق والجناس وتضمين الحديث النبوي 
واقتباسه من القرآن الكريم ومن كالم البلغاء، وغيرها من التغييرات التي طرأت على الرسائل 

 2.«في هذه الفترة
 العصر العباسي وصلت إلى ذروتها وعنصر وفي أخير األمر يتجلى لنا أن الكتابة في

في القرن و  التصنيع ظهر منذ القرن الثاني الهجري السجع هو العنصر األول في مذهب
 األدبية.نية و في الرسائل الديوا الثالث وجدناه في الرسائل السياسية أما في القرن الرابع وجدناه

 عبد الحميد الكاتب الذي كما أن فن الترسل في العصر العباسي كان متأثرا بأسلوب
ديع القرن الرابع الهجري ظهر التأنق بأنواع الب عليه التبسيط وتوازن الفقرات، حتىغلب 

  والسجع.
 

 

 
 
 

                                                           
 .641حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي، ص  1
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 المبحث الثالث: نشأة وتطور أدب الرسالة في األندلس:
 نشأة وتطور أدب الرسالة األندلسية: .أ

الشعر، ومن فنون النثر كان للنثر مساحة واسعة في العصر األندلسي إلى جانب 
ت إضافة إلى الخطابة والوصايا والمقامات نجد الرسائل التي كانت وسيلة اتصال ومبادال

عند معظم كبار الشعراء والكتاب من أمثال: ابن زيدون، ابن شهيد ولسان الدين بن 
الترسل في  الخطيب، وغيرهم، حيث سار الترسل األندلسي على الطريقة التي سار عليها

لى ت خطوته األو ق ألوان النثر الفني إلى الظهور في األندلس، فكانمشرق إذ كان من أسبال
 الترسل في صدر اإلسالم، وفي العهد األموي.اي 

ا يمكما اتخذ "والة األندلس وأمرائها منذ بداية القرن الثاني الهجري كتابا يكتبون لهم ف
حيث اقتصر أدب الرسائل في القرن الثاني هجري على  1يصدر عنهم من رسائل وعهود"،

بعض الكتابات الرسمية كرسائل التوجيهات واألوامر اإلدارية وكانت خصائصها الفنية تشبه 
إلى حد بعيد الخصائص التي اتسمت بها الرسائل في المشرق أيام الدولة األموية باإليجاز 

 .والطبع غير الملتزم بالسجع، والبعد عن التعقيد

يتطور شيئا فشيئا وذلك راجع إلى تأثر الكتاب بأساليب م أخذ الترسل في األندلس ث
المشارقة، ومذاهبهم الفنية "كأسلوب عبد الحميد الكاتب الذي يعد مبتكر أدب الرسالة الفنية 
في المشرق في أواخر العصر األموي، وأول من أطال الرسائل، وأكثر التحميدات في فصول 

 2الرسائل".

رسمون خطى البلغاء في عهد تا إن جاء القرن الرابع الهجري حتى راح المسترسلون يوم
بني العباس ولقد تطور أدب الرسائل تطورا كبيرا في األندلس إلى أن بلغ أوجها في القرن 

                                                           
، دار البشير للنشر والتوزيع، 1القرن الخامس الهجري، طفايز عبد النبي فالح القسي: أدب الرسائل في المغرب في   1
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 .91، صنفسهالمرجع  2 



فصل األول:                             فن الرسالة في األدب العربيال  
 

 
26 

عوامل متعددة يتعلق بعضها باالزدهار السياسي الذي بلغته الى ذلك  دالخامس الهجري، ومر 
 1هذا القرن الذي يرتبط بقيام الخالفة األموية في األندلس. الدولة األموية في

إذ كانوا يختارون الكتاب الذين يتحلون بالثقافة والبالغة والفصاحة وغيرها من أدوات 
الكتابة وأن يكون مقبول الصورة سليم الجوارح، ألنه يجالس الخليفة و"لهذا لم يصل ابن شهيد 

أبي عامر على شدة تشوقه إلى بلوغ هذا الشرف العظيم إلى منزلة الكتابة عند المظفر ابن 
إذ قعد به ثقل سمعه كما قعد بالجاحظ إفراط جحوظ عينيه، وبأبي القاسم اإلفليلي ورم أنفه، 
ويقول ابن شهيد ال بد للملك من كاتب مقبول الصورة تقع عليه عينه وأذن ذكية تسمع منه 

 2ه...".حسه، وأنف نقي ال تذم أنفاسه عند مقاربته ل

م، ابن شهيد، ابن برد ا في هذا العصر )ابن زيدون، ابن حز ومن الكتاب الذين برزو 
األكبر، لسان الدين بن الخطيب، ابن برد األصغر( الذي روى له صاحب الذخيرة مجموعة 

 3كثيرة من الرسائل، ومنهم أيضا "الرازي بن موسى الذي كان كتابا بليغا".

تطور تطورا ملحوظا من الناحيتين الموضوعية والفنية، فأما يثم بدأ أدب الرسائل 
الموضوعية فكانت "كل ما يدور بين األمراء والعمال، وأولي األمر من تهنئات وتوصيات 
سناد عمل من األعمال، وما إلى ذلك، وكل ما يدور بين األصدقاء واإلخوان من أمور،  وا 

اء من العواطف وكانت موضوعاته وما يحصل من أحوال وما يجول من خواطر، وما يش
يين، وبين كاتب، وجعلتها بين الرياض والرياحأيضا تلك المناظرات التي دبجتها أقالم ال

 4السيف والقلم".

وأما من الناحية الفنية فقد أصبح الكتاب يهتمون بالبناء الفني للرسالة "من حيث البداية 
وقد ارتقوا كذلك بأساليبهم البيانية كامل والموضوع والختام، فظهرت الرسالة في بناء فني مت

وعُنوا باستعمال المحسنات البديعية المختلفة من سجع وجناس ومقابلة وازدواج حتى مالوا 
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لى تدعيم الرسائل بالشعر، وكثرت األلقاب والجمل الدعائية في  إلى اإلطالة واإلطناب، وا 
 1مختلف الرسائل".

ها لبت جميع مظاهر الحياة األندلسية مما جعل ومن هنا يمكننا القول أن األندلس واك
 قيمة إنسانية حفظت له قيمته وضمنت له بقاءه في المصادر التاريخية واألدبية.

 أنواع وأشكال أدب الرسالة في األندلس: .ب
كانت كتابة الرسائل عند العرب أفضل مراتب الكتابة وأعلى مناصب الوجاهة، وهذا 

توفرون على تزيين رسائلهم وتنميقها حتى أصبحت من سبب كاف جعل الكتاب واألدباء ي
ض أهم األجناس األدبية التي تبين قدرة األديب الفنية، وعنوان براعته األسلوبية ومعر 

 شخصيته األدبية.
هذا ما خلق تنافس في مجال اإلبداع فتعددت أنواع هذه الرسائل واختلفت أشكالها 

خوانية وأدبية...وشملت جميع أنواعها باختالف مشاربها بين   ديوانية وا 
 الرسائل الديوانية: .1

تكتسب الرسائل الديوانية أهميتها وخطورتها بوصفها لسان حال الدولة وعليها يعتمد 
ترتيبها وتسيير أمورها وتحديد عالقاتها مع الدول األخرى، وعليها تعتمد هيبتها وتستند إليها 

فهي تسمى السلطانية أو اإلنشائية كما أنها رسائل  2أركانها، فهي قوام الملك وضبط قواعده
 دولة من وزراء والعاملين عليها.التصدر عن دار الحكم وتوجه إلى مسؤولية 

اد النتقفلذلك كانت العناية بها كبيرة السيما في األندلس، حيث كان األندلسيون كثيري ا
لة اتها، وال يغفرون له ز على كاتب الرسائل ال يتساهلون معه أبدا لو أخذ بشيء من مقوم

ن نقص عن ذلك درجة لم ينفعه جاهه  كبار ما دام متمكن من أدواته وا  فهو محل إجالل وا 
 وال مكانة من سلطانه، من تسلط األلسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه.
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 او تردر عن الدواوين دبأنها "ما يص بايا األساس يعرفها األستاذ أحمد الشوعلى هذ
يرا للعمل تثبيتا للنظام العام، ويغلب على هذا النوع يسالدولة وصالحها ت خاصة بشؤونإليها 

الدقة والسهولة في التعبير، والتقيد بالمخططات الحكومية والفنية والمساواة في العبارة والبراءة 
 1من التهويل والتخيل".

كما يعرفها عبد العزيز عتيق "هي التي كانت تصدر عن ديوان الخليفة أو الملك الذي 
لى أعدائه أحيانا  متوعدا، وقد كان لكل  منذرايوجهها إلى والته، وعماله وقادة جيوشه، بل وا 

 2خليفة أو ملك كاتبه الذي يتولى الكتابة عنه في كل مهام الدولة وشؤونها".
ع رسمي تعريف بأن الرسائل الديوانية هي رسائل ذات طابونستنتج من خالل هذا ال

ى لمواقف سياسية للدولة وهذا يدل على أن هذا النوع من الرسالة هو أرقوترجمة واضحة، 
 أنواع وأعظمها مكانة وشأنا.

اسم  ائل فنجد بعض الباحثين يطلق عليهاوقد تعددت تسميات هذا النوع من الرس
سائل م بالشؤون واألمور السياسية وقد أطلق عليها أيضا بالر الرسالة السياسية، ألنها تهت

، لفائهالسلطانية لما يصدر فيها من أحكام الملك أو السلطان ورسائله، التي تبعث بها إلى ح
 وأعدائه أيضا.

ة مقنن فعلى الرغم من أن الرسائل الديوانية تتقيد بأساليب ورسوم معروفة تكاد أن تكون
ة بترتيب سائل ومقدماتها فحسب بل من حيث عنايتهم الخاصليس من حيث مطالع الر 
 يجعلها تسير على وتيرة واحدة وهو بذلك يعطي صورة واضحة عن عناصر الرسالة، فهذا ما

وفي يمدى اهتمام األندلسيين في بناء رسائلهم، على خالف ما ذكره الدكتور مصطفى الس
نما و ها، تيمها مثل: احتفاء المشارقة بوخوامن أن "األندلسيين لم يحتفوا بمطالع الرسائل  ا 

 من حيث الطول والقصر وغير ذلك...". اختلف ذلك
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ومن هنا يتجلى لنا بأن الثقافة األندلسية من أولها إلى آخرها قد تعددت مناحيها وتوسع 
حتى في أقسى الظروف  اهبط بمستواهومع هذه الكثرة وهذا التنوع لم ت علمها وكثر نتاجها

 1وأثارها المختلفة.التي مرت بها، بل تجدها تبلغ الذروة في كل ناحية من نتاجها، 
وقد كان لكتاب هذا النوع من الرسائل منزلة عظيمة ورفيعة، قال القلقشندي: "ليس في 
منزلة خدم السلطان والمتصرفين في مهامه أخص من كاتب الرسائل فإنه أول داخل على 

الوآخر خارج عنه، وال غ الملك  2فضاء عليه بمهامه".نى له عن مفاوضاته في آرائه وا 
وهذا يدل على المكانة األدبية والعلمية لكتاب الرسائل الديوانية وبلوغهم درجة من العلم 

تتسم رسائل السلطان وكتاباته والثقافة واألدب التي أهلتهم لتولي هذا المنصب العالي، حيث "
حيان باإليجاز ما عدا الرسائل التي يرسلها إلى أمرائه وعماله في أمر من ر من األيفي كث

 3األمور، التي تختص بأعمال الدولة فإنما تتسم باألطناب واإلسهاب ووضوح التعبير".
ب فهذا النوع من الرسائل يبتعد عن الزخرف اللفظي ألنه يعبر عن الحقائق فهو يتطل

 فة الرسمية فيما تنطويه هذه الرسائل.دقة في نقل المعلومات حيث يحمل الص
 الرسائل اإلخوانية أو اإلخوانيات: .2

اء ر بين األصدقفراد فيما بينهم "فهي رسائل تدو هي تلك الرسائل التي يتبادلها األ
رسائل من ال لعرى المحبة والصداقة والود بينهم" ولهذا يعتبر هذا النوع الثانيواألقران توكيدا 
 وانتشارا بين األدباء وعامة الناس، وهذا النوع يطلق على الرسائل غيراألكثر رواجا 

الديوانية، وهي التي يكتبها الناس بعضهم إلى بعض في موضوعات إخوانية كالتهنئة 
ة ألدبيوالتعزية والبشارة... وغيرها، حيث تعد إخوانيات  العديد من األدباء "إحدى الصور ا

بين  ير، كما تعبر عن االحترام المتبادلفة وعفوية التعبدق العاطالرائعة التي تعبر عن ص
 اإلخوة واألصدقاء من خالل بث المشاعر واألحاسيس فيها.
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إخوانية نسبة إلى ويعرف هذا النوع من الرسائل القلقشندي بقوله: "اإلخوانيات هي جمع 
بالطابع تسم يفهذا النوع من الرسائل  1اإلخوان، جمع أخ والمراد المكتبات بين األصدقاء"،
 لرفيق، أو تعزية ومواساة في حزن وكرب.اإلنساني فهي حديث موجه لصديق أو عتاب لين 

ئل الشوق وهي ما وتعرف برساوقد أطلق عليها أحمد الهاشمي اسم رسائل الشوق: "
حرج على  بين األقارب واألصدقاء، وأسفرت عن مكنون الوداد وسائر الفؤاد، وال دارت
 2يها الكالم على سجيته".ط فإذا بس الكاتب

 اتبهاوهي رسائل ال يلتزم كاتبها بما يمليه عليه الملك أو الوالي أو السلطان، ألن ك
 يتمتع بالحرية المطلقة التي فقدها كاتب الديوان.

ئة كما أنها تتناول أغراض شعرية استعصت على النثر كالعقاب والهجاء والفخر والتهن
 عة إلىانتظام فتصبح بهذا قطعة فنية مؤثرة دافوالشوق تتوارد فيها الخواطر بال ترتيب وال 

 استجابة المشاعر لها.
ية وجدانية ذاتية ونجد أيضا خالد إبراهيم يوسف يعرضها بقوله "هي رسائل شخص

 3ألمر ما، في مناسبة ليعبر من خاللها عن كوامن نفسية".شئها صاحبها ين
ذا في ه هذا النوع فخاضوا في الكتابةة العديد من األدباء األندلسيين بعناي ولهذا كانت

 المجال وبرزت النتاجات واإلبداعات األدبية.
عر عن المشاوهكذا يكون طابع هذه الرسائل وجداني ينبع من الذات اإلنسانية للتعبير 

 طا. االمتبادلة بين الناس، وهو ما جعل هذه العالقات أكثر تماسكا وارتب
فالرسائل اإلخوانية وسيلة للتواصل بين األحباب واألصدقاء، تختلف موضوعاتها 
بحسب مقتضى الحال فقد يكون غرضا اجتماعيا كتهنئة أو تعزية، أو عتاب، وقد يكون 

 غرضا سياسيا كتهنئة بمنصب.
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 سالة األدبية:لر ا .3
ال تختلف من حيث الصناعة اللفظية عن الرسائل الديوانية فأكثرها فيه السجع والبديع 

الرسائل تأتي بعد النوعين  أغراضها عن الرسائل الرسمية، وهتهولكنها تختلف من حيث 
السابقين وهي أوسع وأفصح مجاال عنهما يطلق فيها الكاتب العنان لقلمه "فهي الرسائل 
األدبية المطولة التي يكتبها البلغاء يسجلون فيها خواطرهم ويدونون آراءهم فيها تصف شؤون 

على فريق أو االجتماع أو الفكر أو األدب أو يحملون على تأييد مذهب أو تفضيل فريق 
بمعنى أن هته الرسائل  1يكتبونها في الترويح عن النفس أو الفكاهة أو السخرية ونحو ذلك".

تندرج تحت دائرة محدودة وغير مقيدة بموضوع معين أو فكرة محددة لذاتها بل يمكن القول 
 أن لها محور عاما تمكن الكاتب من أن يحرر رسالته من أجله: هذا المحور يتخذ مثال من

 الخصال البشرية أساسا ينطلق منه.
حيث أن هذا النوع )أي الرسائل األدبية( "ينشئها الكاتب واألدباء عامة، وتكون في 

، فضال عما ترمي إليه حال المجتمع من بدخ وترف ومحاولة 2موضوعات أدبية بعينها"
عطاء الحلول المناسبة ومح اربتها الوصول إلى معالجة هذه المشاكل بإكشاف األسباب وا 

 بوسائل الكتابة الراقية.
يتميز األسلوب في الرسالة األدبية "بحسن اختيار األلفاظ وبراعة أداء المعاني مع 
جودة في سبك الجمل ووضوح في الهدف مع زخرفة بديعية وغيرها من التشبيهات والخيال 

توجه مجموعة نمط من الدقة والثبات  على ومن هنا يتجلى لنا بأن هذا النوع سار 3الواسع"،
من القوانين والضوابط المعتمد في هذا العصر، وتلتقي الرسالة األدبية مع الرسالة اإلخوانية 

مفهوم الرسائل ا أن هذا النوع من الرسائل أقرب لفي العديد من الموضوعات واألغراض كم
ي تلتبسها من النوع السابق وذلك راجع إلى نضجها الفني باعتبارها من "األشكال التعبيرية الت

                                                           
 .215، ص1أمين أبو الليل، محمد ربيع: العصر العباسي األول، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  1
، 2011ه، 1432، 1سامي يوسف أبو زيت: األدب العباسي النثر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط  2

 .193ص
فيصل حسين طحيم العلي: فن الترسل عند عبد الحميد الكاتب وابن العميد، أطروحة ماجستير، إشراف محمد محمود   3

 .53م، ص2001ه، 1422قاسم نوفل، جامعة النجاح الوطنية، نابل فلسطين، 



فصل األول:                             فن الرسالة في األدب العربيال  
 

 
32 

ومن هنا  1رة، والمحاورة والمفاضلة والمساجلة وغيرها"،لرسائل األدبية، المناظرة والمفاخا
يتجلى لنا بأن هذا النوع تابع لذلك النوع الذي وجد قبله حيث: "تعتبر هذه الرسائل مرحلة 

إلى  الرسالة األدبية تمالفصديق معين مثال، ئل اإلخوانية حيث يعبر عن وداد تطور للرسا
التجريد فأصبح يكتب عن الوداد واألخوة بصفة عامة" ولهذا كانت مواضيعها )اإلخوانيات(: 

كاتبي هذا  أو أكثر من إخوان األدب، ومن أشهر اثنينوالتي هي مكاتبات شخصية بين 
مؤلف أشهرها: الفصل  400المضمار: ابن حزم األندلسي، حيث ترك األول ما يقرب من 

والنحل/ واإلحكام ألصول األحكام/ جمهرة األنساب/ طوق الحمامة... في الملل واألهواء 
 وغيرها.

وكذا إسماعيل بن محمد الشقندي فهو من األندلسيين الذي برع فيها حيث كتب في 
 المناظرات والمناقشات والقصص الخيالية ورسائل االستعطاف والهجاء الساخر وغيرها من

 الكتابات األدبية.
غية لنا بأن هذا النوع من الكتابات يظهر لنا براعة الكاتب البالوفي األخير يتجلى 

سالة وفيها يظهر حسن ترسله، تكون لها فائدة المتعة األدبية باإلضافة إلى سبب إنشاء الر 
 باتأي هي مزدوجة الغاية وقد أبدع الكاتب في هذا الصنف أيما إبداع، وهكذا تطورت الكتا

 في هذا النوع من الرسائل.
 بنية أدب الرسالة في األندلس:شكل و ج. 

جي لنموذاوفي دراستنا للرسائل الرسمية واألدبية ننطلق بداية من شكلها وبنيتها وهيكلها 
ذ بة منالمشكل للرسالة، حيث تعتبر الرسالة من األشكال النثرية التي حفلت بها صناعة الكتا

خرى من شعر وخطابة، القديم وقد وصفت بالصناعة والفن كغيرها من الفنون األدبية األ
حيث خصصت للرسائل مؤلفات خاصة بها باعتبارها فنا أدبيا متميز ومتأنقا عن غيره من 

ا ، ولهذاهتمام خاص وكبير من قبل النقاد القدامىباألنواع النثرية األخرى، ولهذا فقد حظيت 
ة من قوم عليه حيث "تحددها مجموعى شكل هته األخيرة والبناء الذي تيجدر اإلشارة إل

 األجزاء والعناصر وهي: 
                                                           

يع، عمان، دط، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز 1محمد محمود الدروي: الرسالة الفنية في العصر العباسي، ط  1
 .8،9م، ص1999
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 .البسملة، والتصلية عن النبي، وعلى آله وصحبه 
 .ذكر المرسل، والمرسل إليه والدعاء لهما 
 .التحية والتحميد 
 دية )أما بعد(.البع 
 .الحمدلة 
 .التصلية 
 .إيراد خطبة بما فيها من دعاء 
 .ذكر مكان كتابة الخطاب، والدعاء له بالحماية 
 1الرسالة، وهذا يكون في بعضها".كر تاريخ ذ 

إضافة إلى ذكر العالمة السلطانية التي كان يتم وضعها إما في األول وبعد البسملة 
ما في األخير.  2وا 

لدين بينهم: لسان اوقد سار على هذا النهج من البناء العديد من الكتاب واالدباء من 
لميذ برد، وأبو المغيرة بن الحزم تابن الخطيب، ابن العميد، القاضي الفاضل، أبو حفص بن 

 لبديع الزمان الهمداني... وغيرهم، ولكل منهم أسلوبه وبراعته في كتابة هذا الفن.
ة، وهذا هو الهيكل الرسمي الذي كان سائدا في العهد األندلسي وفي بالد المغرب عام

نما كانت تتسم ب ذي التغيير الولكن بعض تلك العناصر لم تكن تتسم بالثبات واالستقرار وا 
 كان يتم عن طريق التعديل أو الحذف أو التقديم أو التأخير.

ومن المالحظ أن "الدعاء كان يتكرر كلما ذكرنا المرسل والمرسل إليه والمكان الذي 
يصدر منه الخطاب هذا باإلضافة إلى التحية، التي تذكر قبل البعدية وقبل الختام، أو قْل 

 3إنما تحية الختام".

                                                           
، ديوان المطبوعات 2، ط2الطاهر توات: أدب الرسائل في المغرب العربي )في القرنين السابع والثامن الهجريين(، ج 1

 .101، ص2010الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون الجزائر، 
 .101، صنفسهالمرجع  2
 .102المرجع نفسه، ص 3
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 در  تحته من أنواع وأضربنستنتج أن فن الترسل عبر مراحل تطوره وما ينح ومن هنا
 كانت لها شكل وميزة تنفرد بها باختالف تقسيماتها وتنوعها.

 موضوعات ومضامين الرسالة األندلسية: د. 

قد تطورت مضامين وموضوعات الرسالة من العصر الجاهلي إلى العصر األندلسي، ل
ة )المدح، التشوق والحنين، الثناء والشكر، ورسائل التهنئ فتنوعت موضوعات الترسل بين

 والتعزية وكذا رسائل العتاب ورسائل الوصف...(.
 الثناء والشكر: .1

وهي رسائل تتعلق بالشكر واالمتنان والفضل على الهبات والهدايا المبعوثة اعترافا 
األثر الذي خلفته غالبا ما تشير هذه الرسائل إلى و بالجميل عليها، وعرفانا لفضل مرسلها 

متلقيها. "وهي رسائل تنوعت سواء كانت صادرة عن ديوان اإلنشاء بالرد  وأحدثته في نفس
وتمتينا  على ما يرد السلطان من هدايا أو معبرة عن شكر وجميل متبادل بين األهل واألحبة

جالال لمرسليها.أي أنها رسائل شأن ت 1للصداقة التي تربط بينهم"،  حمل تقديرا وا 
في معاني الشكر يقول "ابن منظور" في لسان العرب: "إن الشكر هو مقابلة الهمة، 
والفعل والنية فيثنى على المنعم بلسانه... وهو من شكرات اإلبل تشكر إذا أصابت مرعى 

 ، كما أن الشكر في الحديث هو الثناء.2فسمنت عليه"
 

بعضهم به  ا تصف اإلنسان من مدح أو ذم وخصفهو: "م أما الثناء في لسان العرب
أي أننا نجد أن الثناء هو الشكر وهو المدح والعكس صحيح أن الشكر هو الثناء  3المدح"،

 وهو المدح.
ها إلى أحد الرؤساء بشاطبة "ابن عميرة" في هذا الشأن إلى ومن ذلك رسالة بعث ب

حميدة المتمثلة في الجود والكرم الذي قّل شاطبة شاكرا أحد رؤسائها ويثني على خصاله ال
                                                           

 .100عبد الحليم حسين الهروط: الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني األحمر، ص  1
 .20الطاهر توان: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن الهجريين، ص  2
 .21المرجع نفسه، ص  3
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ابن عميرة" وفي نظر أهل عصره بل انعدم حتى جاء هذا الشخص الكريم الجواد في نظر "
المتتبع آلثاره آبائه وأجداده الذين حافظوا على السنة، فكانت هبة عبارة عن حملة لألقالم 

كلم الذات السنية ذخيرة جليلة والسيوف وفي هذا يقول "ابن عميرة" شاكرا صاحب الفضل: "وت
وأمل ال تخطئ منه مخيلة وهبة يكذب معها أن يقال إن األيام بخيلة، وكنا نظن أن الكرم 
صم صدره، ومربع الفضل غاض براده، وغابت عن المتوسد أبراده حتى نشأ هذا الماجد من 

، وهنا محاولة 1"طرفيه، المتقبل آثار سلفيه، حفظة األطراف والسنة وحملة األقالم واألسنة
 منه لربط جود صاحب الفضل بسالفه من أصحاب الكرم.

 رسائل العتاب: .2
 العتاب من اللوم الذي يحدث بين األصفياء األوفياء ولمن يوثق فيهم خاصة وهو في

ليا كرتبط ويالغالب "يوجه لألصدقاء األوفياء حينما يستشعر المعاتب منهم ابتعادا أو اجتنابا، 
 باألشقاء واألصدقاء دون غيرهم".أو باألخص 

 وهذا ما تطرق إليه الشاعر فيقول:
 أعاتُب ذا المودة من صديق         إذا ما رأيتني منه اجتنابُ 
 2إذا ذهب العتاُب فَلْيَس ُودُّ           ويبقى الُودُّ ما بقي العتاب"

عن األصدقاء  أي أن العتاب تناول موضوع الصفاء والوفاء والود والمحبة وعدم الميل
م هوخيانتهم ومن الطبيعي جدا أن نجد التمسك باألصدقاء األوفياء بتلك العالقة الطيبة وتشبث

عليها ولو من شيء بسيط يشيلها أو يكدرها وفي هذا الصدد يقول "ابن  بها، وذلك حفاظا
 3لمكاتبة"األحمر" معاتبا ابن عمه: "وَبْعُد فإني أصرف عليك عنان المعاتبة لعدم المراسلة وا

 وفي ذلك لوٌم من "ابن األحمر" إلى ابن عمه معاتبا إياه على انقطاع أخباره وغياب مراسليه.
 وكذا يقول "ابن عميرة" أيضا معاتبا بعض األصدقاء.

                                                           
 .22لثامن الهجريين، صالطاهر توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع وا  1

 .67المرجع نفسه، ص 2
  .68، صنفسه المرجع 3
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"فما الذي ُعِرَض دون إرسالها )الرسائل( وزوي عني وجه إقبالها؟ أتيه فلست من 
، ومن هذا نجد "ابن عميرة" 1أذياله؟ وما أظن بك غيرة"رجاله؟ أم كسٌل فإلى متى تتعطل في 

يستفسر عن المانع الذي حال دون إرسال كتبه أو رسائله فهل هو التّيه أو التكبر؟ أم أنه 
با آخر غير الكسل، أو أنه هناك لكن ابن عميرة ال يظن أن هناك سب الكسل الذي تعوده؟

ن تتمثل في الَجْفَوة وفي استبدال األصدقاء أسباب أخرى من عدم، المكاتبة واإلرسال قد تكو 
 بآخرين، باإلضافة إلى الظروف التي لطالما تغير قلوب األشخاص وعقولهم.

 رسائل التشوق والحنين: .3
رسائل الشوق وهي رسائل ينقل لنا الكاتب من خاللها تجربة شعورية ويبث لنا 

اعر كاذبة بل مشاعر حقيقية أحاسيسه غير المصطنعة والغير الزائفة، حيث ال يعّبر عن مش
خالصة، حيث جاء في اللسان "إن الشوق واالشتياق هو نزاع النفس إلى الشيء، وجمعه 
أشواق، وشاق إليه شوقا، وتشوق واشتياق اشتياقا، والشوق حركة: حركة الهوى أما الشوق 

بة رغ أي 2بضّم الشين فيعني الُعشاق، ويقال: شاقني الشيء شوقني فهو شائق وهو مشّوق"
 ب.النفس الشديدة إلى الشيء المحب

ومن أمثلة الرسائل التي وردت في موضوع التشوق والحنين نذكر قول الجزنائي في 
حنينه إلى الماضي الجميل فنجده يقول في هذا الصدد. "فكيف وقد عاد الدهر بجوره 

يا، بيداا ُمَزْيقاب وسطاه، فشَّت عقد شملنا، وأذهب وسطاه، وأرانا من حدثانه عجبا: يد الشب
انيا حتى ال نلتقي اق مراميا، وصرت شآما، فانفردت يموشمل األحباب أيدي سبا ورمانا الفر 

 3إال بالفكر، وال نجتمع إال في الذكر، اللهم إال طيف الخيال كالبدر المتوهم".
 ويعتبر الكاتب هنا عن حالة وما ينغص حياته السعيدة التي أصبحت مجرد ذكرى تحنّ 

لى استحضار ماضيه السعيد.و قللها ال  ب والتي تدفع بصاحبها إلى استذكارها وا 
 
 

                                                           
 .68الطاهر توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن الهجريين، ص  1

  .10، صنفسهالمرجع  2
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 رسائل التعازي: .4
تعد رسائل التعزية من المكاتبات التي تنقل لنا أحوال كاتبتها معبرة عن معاني الفجع 
والهلع والموت وطعمه، وكلمة "تعازي" مأخوذة من "العزاء": ويعني الصبر عن كل ما فقدت، 

والتعزي: التأسي والصبر، وعّزيُت فالنا ُأعزيه تعزية أي أسيته  زي، عزاءَ وقيل: عّزى، يع
أي أن نقوم بمواساة أهل  1وضربت له األسى، وأمرته بالعزاء فتعزى تعزيا أي: تصبر صبرا"،

 المتوفي.
أما التعزية في المصطلح: "نوع من أنواع المراثي العربية التي تتغلب فيه على البكاء 

 ، أي: هي حالة من الفقد يعيشها صاحب الحال.2والتأبين"والحزن 
ومن أمثلة الرسائل التي وردت في موضوع التعازي نذكر: خطاب "ابن عميرة" في 
تعزية صديقة "أبي الحسن الرعيني" في وفاة زوجته فنجده يعبر عن تلك الحال فيقول: "وذكر 

عجت لمصابه، وقرأت ذلك الفصل فهاج الوفاة أم الولد، وما علمتها إال من خطابه، ولقد انز 
يحا شها، وهذه األعمار لقلبي شجنا والتقطت من خبره ما كان لي حزنا، وتمثلت تلك الحال وا 

، 3وما يلقى من عاشها، فتوجمت للخطب ومضاضته، وأفضُت دمعي في موضع إفاضته"
لى حد االنزعاج فإن "عميرة" هنا كان تأثره عميقا بخبر تلك الوفاة فأثارته هذه المصيبة إ

 فغرست في قلبه الحزن والكآبة حتى أنه تخيل طال صديقه وتمثلها إلى أن بكى.

 خصائص ومميزات أدب الرسالة األندلسية:ه. 

 .بفنونه القولية ومن ذلك النثر، كما يدل على تاريخ أدبي حافل باألدب ثري خصن ا
ة تطاع أن يظهر مرونالنثر العربي تمكن باقتدار أن يكون لغة الحضارة والعلم واسف

 فائقة في التعبير.
النثري مجموعة من الرسائل اهتم وولع بها  د عرف األدب األندلسي خاصة في شقهلق

الكتاب لما تنطوي عليه هذه الرسالة "من كالم مكتوب يحمل موضوعا معينا من طرف 
                                                           

 .141، مادة عّزا، ص10أبو الفضل جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، المجلد   1
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تناول فالرسالة إذن كتاب ي 1إلى مرسل إليه أو متلق عبر وسيلة اتصال وهي الكتابة" مرسل
 بة والمرسل إليه.تاموضوع معين يهم كل من ك

ديب تزيين الرسائل وتنميقها حتى أصبحت من أهم األجناس األدبية التي تبين قدرة األ
 الفنية وعنوان براعته األسلوبية.

للرسالة )األندلسية( أهداف وخصائص تتميز بها يجب تحقيقها من خالل قواعد وطرح 
 لقواعد بلغة متميزة عن اللغة العادية ببعض السمات والخصائص.تلك ا

أهل األندلس  الرسائل في هذا الصدد فيقول "حرصيتحدث مصطفى السيوفي عن 
على حفظ كالم العرب، ورواية أخبارهم، ودراسة أيامهم، وعّد مفاخرهم إلى جانب عنايتهم 

وهذا ما خلق  2ونها برغبة أكيدة..."بالعلوم اإلسالمية وغيرها يحصلونها بشغف زائد، ويجمع
 تنافس في مجال اإلبداع.

تنوعت واختلفت أنواع وأشكال الرسالة في األندلس فاختلفت مشاربها بين ديوانية 
خوانية وأدبية...  وا 

فلقد "تنوعت الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل، وتباينت مقاصدها، وتعددت 
إذ  3ت مضامينها تعكس معالم الحياة األندلسية آنذاك"أشكالها بسبب ما يقتضيه الحال، فكان

نجد بأن موضوعات الرسائل تنوعت بين رسائل العتاب والشكوى، واالعتذار، والطلب 
 واإلستمناح، والشوق والحنين ورسائل الوصف وغيرها.

كانت العناية بفن الترسل كبيرة السيما في األندلس حيث كان األندلسيين "كثيري 
لى كاتب الرسائل، ال يستهلون معه فيما لو أخذ بشيء من مقوماتها، وال يغفرون االنتقاد ع

كبار ما دام متمكنا من أدواته".  4له زلة، فهو محل إجالل وا 
ن أي أن الكاتب كان محل األنظار، لن تغفر له زلة ولن يسلم من تسلط األلسن والطع

 عليه إن أخطأ.

                                                           
 .176، ص2008، 1مصطفى السيوفي: تاريخ األدب األندلسي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، ط  1
 .176المرجع السابق، ص  2

 .44بن الخطيب، صوط: النثر الفني عند لسان الدين عبد الحليم حسين الهر   3
 .44المصدر نفسه، ص  4
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يؤسسها وبنية تنفرد بها فكانت "تتقيد قامت الرسالة األندلسية على هيكل خاص 
أي أن كتاب الرسائل لم يهتموا بمصالح  1بأساليب ورسوم معروفة، تكاد أن تكون مقننة"

 الرسائل فحسب بل من حيث عنايته بترتيب عناصر الرسالة األخرى.
اتسمت رسائل األندلس بتنوع أساليبها البالغية والبيانية من مرسل، ومتوازن ومسجوع، 

ن الرسالة الواحدة "فكان األسلوب  يف كانت هذه األساليب في أغلب األحيان تتمزج معا وا 
المسجوع هو األكثر شيوعا عندهم، وقد تفننوا في ضروبه ودبجوا رسائلهم به، حيث كانت 

 2هذه السمة شائعة فيها".
مع  افقاو وعليه فإن علم البالغة والبيان قد استغل استغالال كبيرا في الرسائل األدبية ت

 متطلبات هذه الكتابة.
ذا هتنافس كبير في مجال اإلبداع والمكاتبة فبرز العديد من الكتاب الذين خاضوا في 

 المجال من أمثال: "ابن زيدون" "ابن شهيد" و"لسان الدين ابن الخطيب"، فكانت آثارهم
ما لدبيا سياسيا وأالعامل األساسي الذي انبنى عليه األدب األندلسي معتمدا على هؤالء الرواد 

 يمتلكونه من لغة خطابية تأثيرية داخلية خاصة "لسان الدين ابن الخطيب" ومن تبعه من
 كتاب عصره. 

ة، وهذا هو الهيكل الرسمي الذي كان سائدا في العهد األندلسي وفي بالد المغرب عام
نما كانت تتسم با ذي لتغيير الولكن بعض تلك العناصر لم تكن تتسم بالثبات واالستقرار وا 

 كان يتم عن طريق التعديل أو الحذف أو التقديم أو التأخير.
ومن المالحظ أن "الدعاء كان يتكرر كلما ذكرنا المرسل والمرسل إليه والمكان الذي 
يصدر منه الخطاب هذا باإلضافة إلى التحية، التي تذكر قبل البعدية وقبل الختام، أو قْل 

 تميزت بها اغلب مكاتبات االندلس. وهذه سمة 3إنما تحية الختام".
ه كانت له صفاته أضربتعدد و  هأنواع وباالختالف نستنتج أن فن الترسلومن هنا 

 وتنوعها. اته التي ينفرد بها باختالف تقسيماتهوميز  الخاصة
                                                           

 .45المصدر السابق، ص  1
 .260روط: الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني األحمر، صعبد الحليم حسين اله  2

 .102المرجع نفسه، ص  3



 



بن ية ألدب الرسالة عند لسان الدين خصائص الفنال :    الفصل الثاني
 .الخطيب

 

 41 

 المبحث األول: نبذة عن لسان الدين بن الخطيب:

 نسبه ومولده:.أ
بن الخطيب" مؤرخ الدولة النصرية وأعظم كتاب األندلس وشعرائها فكان كان "لسان الدين 

ي األصل ثم بعلي بن أحمد، ويلقب قرطمركز الصدارة وهو: "محمد بن عبد اهلل بن سعيد بن 
 1طليطلية، ثم لوشيه، ثم غرناطية، يكنى أبا عبد اهلل، ويلقب باأللقاب المشرقية بلسان الدين".

اهلل بن سعيد المعروف بابن  عبد وهو "ذو الوزارتين لسان الدين أبو عبد اهلل محمد بن
 2الخطيب، أكبر كتاب غرناطة واألندلس في أزمتها األخيرة".

م( ويذكر ابن 1313ه، 713كما يذكر بأنه "ولد بمدينة لوشة في الخامس والعشرين من )
الخطيب أن بيتهم كان يسمى بيت الوزير، ثم سّمو ببني الخطيب وسبب هذه التسمية يرجع إلى 

 3عهد جّده سعيد".
 كان أبوه من أهل العلم واألدب فعين بدواوين غرناطة عند أمرائها بني األحمر.

ويقول ابن خلدون: "كان آية من آيات اهلل في النظم والنثر والمعارف واألدب ال يساجل 
 4مداه وال يهتدي فيها يمثل مداه".

يعتبر "ابن الخطيب" من أشهر وأعظم الشخصيات التي ظهرت في األندلس وكان ذلك 
فا، وكاتبا وشاعرا ذا كان طبيبا وفيلسو لجوانب عديدة، إه، "فقد كانت عبقريته شاملة 8رن في الق

مفلقا أضف إلى ذلك أنه مؤرخ بارع ووزير سياسي، ثاقب النظر ذو إدراك قوي، وقد ولد عن 
 5عبقريته وقوة نفسه وأصالة تفكيره وبيانه وجزالة شعره أعظم شاعر ونموذجا أدبيا في األندلس".

                                                           
عبد الحليم حسين الهروط: الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في مصر بني األحمر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،  1

 .173صم، 2013، 1434، 1األردن، ط
 .298، ص2007، 1عيسى خليل محسن: أمراء الشعر األندلسي، دار جرير، عمان، األردن، ط 2
، حقق نصه ووضع مقدمته وطواشية محمد عبد اهلل 1ينظر: لسان الدين بن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة، المجلد  3

 .18، ص1973، 2عنان، مكتبة الخانجي القاهرة، مصر، ط
 .289، ص2006، 9بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد الرحمن ا 4
 .18لسان الدين بن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة، ص 5
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السالطين بني األحمر تميز "لسان الدين" بانفتاح موهبته الشعرية مبكرا، وأخذ يمدح أهم 
السلطان "الغني باهلل محمد بن أبي الحجاج يوسف"، فأعجب بأشعاره وألحق بدوانينه، "ودرس 
ابن الخطيب في غرطانة على يد عدد كبير من مشايخ العلم واألدب منهم: "ابن مرزوق 

بي" وقد ترجم التلمساني" و"ابن الفخار البيري"، "ابن الجياب"، "ابن الحكيم" و"ابن هذيل التبجي
 1خم من شيوخه".والتاج المحلي ونقاضة الجراب وعائد الصلة لعدد ض في اإلحاطة

 كما نجد أيضا أن "ابن الخطيب" أخذ يلزم "أبا الحسن بن الجياب" رئيس ديوان الكتاب
ن لسلطااوشيخ العدو تبين وبعد وفاته واله السلطان "أبو الحجاج" في رئاسة الديوان، ولما توفي 

القلم(، و لسيف "الغني باهلل" "لسان الدين" إلى رئاسة الوزارة، وبالتالي لقبه بذي الوزارتين )ا تولى
وشارك في حملة المرينيين باستعادة كل من غرناطة واشبيلية وأرسل إلى أبو يحيى الحفظي 

 سلطان تونس يصف له انتصارات الحملة.
 2ه علما وأشهرهم شهرة"."نشأ في بيت علم وفقه وطّب، إذ كان أوسع أبناء زمان

افيا ترك "ابن الخطيب" تراثا علميا كثيرا شمل جوانب متعددة حيث كتب في التاريخ والجغر 
 لنثر.والفلسفة والطّب والدين واألخالق، إضافة إلى ذلك فقد ترك تراثا أدبيا شامال الشعر وا

 نشأته:.ب
إن عائلة "ابن الخطيب" وسلفهم األول بنو سلمان كان مستقرهم األول هو مدينة قرطبة "وقد 
كانت قرطبة وما جاورها منزل قبائل الشام الوافدة على القطر الجديد، وقد كان بنو سلمان 
ينتمون إلى الحزب المعارض للبالد أيام الحكم بن هاشم أمير األندلس، وعند وقوع حادثة 

لمشهودة في نواحي قرطبة ثار أهل قرطبة بتحريض من الخرب المعارض واستطاع "الربض" ا
الحكم أن يمزق الثورة وقد غادر قرطبة كثير من الفقهاء المعارضين وكان من بينهم أسرة "لسان 
الدين بن الخطيب" إلى "طليطلة" واستقرت بها مدة نصف قرن، وعند شعورها بالخطر المحدق 

                                                           
ينظر: لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح، حققه وقدم له وترجع حواشيه هالل ناجي، مطبعة المنار، تونس، دط، دت، 1

 ،3ص
 .928، ص1968، 1الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي، أدب قديم، دار الجيل، بيروت، لبنان، طينظر: حنا  2
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ذلك في منتصف القرن الخامس الهجري وأنها أصبحت مطمع النصارى بها في طليطلة وكان 
 1لوشة" والتي أصبحت فيما بعد مسقط رأس لسان الدين بن الخطيب".غادرت منها إلى مدينة "

لك نشأ لسان الدين بن الخطيب في مدينة غرناطة وتربى وترعرع فيها، "وقد نشأ نشأة علمية ذ
 وقد تخرج على يد علمائها وتعلم علوما شّتى منها:أنه عاش في معهد العلم والسياسة، 

 2علوم اللسان والشريعة والفلسفة والّطب والرياضة والتاريخ".
ورغم عيش "ابن الخطيب" في غرناطة والتي ترعرع فيها إال أنه لم ينسى مسقط رأسه وهو مدينة 

في شعره ويسميها "بنت "لوشة"، فقد كان لها في قلبه دائما "منزلة األم"، "إذ كان يتغنى بها 
الحضرة" أي "بنت غرناطة"، وأحيانا "فتية غرناطة" وقد كانت غرناطة في ذلك الوقت أعظم 

 3مركز للدراسات اإلسالمية في المغرب اإلسالمي".
كان جد "لسان الدين" يلقي دروسه وموعظة تحت أطالل برج بجوار أمالك أسرته ومن ثم غلب 

اللقب لبنيه فعرفوا "بني الخطيب" منذ ذلك الوقت، "كان والده من عليه اسم "الخطيب" وأرث هذا 
أكبار العلماء والخاصة، استقر الخطيب في "غرناطة" ثم عاد إلى "لوشة"، وعاد مرة أخرى إلى 
غرناطة ليلتحق بخدمة السلطان، ولما توفي السلطان خدم عبد اهلل من بعده ولده السلطان ثم 

ه، الموافق ل 733حين غرناطة وقد ولى العرش سنة أخوه السلطان يوسف أعظم سال
 4م".1332

ي كما تأثر لسان الدين منذ صباح لهذا األفق السلطاني الذي عاش والذي في كفنه، فلما توف
والده سمحت الفرصة ودعي للخدمة مكان أبيه وكان يومئذ في الثامنة والعشرين من عمره 

 لمبدعوان اإلنشاء على يد أستاذه الكاتب الشاعر اوتولى أمانة السر. "تلقى ابن الخطيب في دي
 "ابن الجياب" أرفع أساليب النظم.

                                                           
 .19ينظر: لسان الدين بن الخطيب: إلحاطة في أخبار غرناطة، ص 1
 .342أحمد حسن الزيات: تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا، دار النهضة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص 2
 .21ينظر لسان الدين بن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة، ص 3
 .22ينظر: المصدر نفسه، ص 4



بن ية ألدب الرسالة عند لسان الدين خصائص الفنال :    الفصل الثاني
 .الخطيب

 

 44 

 1والنثر في هذا العصر، وظهرت براعته في تدبيج الرسائل السلطانية.
ولما توفي ابن الجياب خلفه ابن الخطيب وقد جعله أبي الحجاج يوسف سلطان غرناطة كاتبا، 

سع نفوذه، "ويصف لنا ابن الخطيب في ترجمته في ثم نصبه وزيرا يدير شؤون ملكه فات
اإلحاطة مركزة في الوزارة وما أغدقه عليه السلطان من الثقة واإليثار في قوله: "فقلدني السلطان 
سره، ولما يستكمل الشباب ويجتمع السن معززا بالقيادة، ورسوم الوزارة واستعملني للسفارة إلى 

إلى يدي بخاتمة وسيفة، واتهمني على صنوات حصرته الملوك، واستنبأني بدار ملكه ورمى 
 2وبيت ماله وسجوف حرمه، ومعقل امتناعه".

لى لقد كان للسان الدين الخطيب مكانة كبيرة لدى السلطان ولم يكتم عليه سره، كما يرسله إ
 الملوك عند احتياجهم وهذا الثقة الكبيرة به وارتياحه له وتعلقه به.

 يوسف سلطان غرناطة وخالفة ابنه له، أبقى عليه في الوزارة.بعد وفاة أبو الحجاج 
"ولكن هناك من الوشاة من أفسد العالقة بينهما فتنكر له السلطان، وهنا فر لسان الدين إلى 

ه، وكان السلطان "عبد 773"إفريقيا" متجها إلى "جبل طارق" ومنه إلى سبتة فتلمسان سنة 
رقه إلى غرناطة إلحضار أهله وولده فجاؤوه مكرمين بها فأكرمه وأرسل سفيرا من ط العزيز

 3واستفز "بفاس القديمة"، واشترى ديارا فيها، وحفظت عليه رسوم السلطانية".
 وفاته:.ج

عدد  أّدت المكانة العلمية والشهرة والثقافة والعلم التي حظي بها ابن الخطيب إلى ظهور
احة ة اإلطمنه، فقاموا بدس المكائد له ومحاولكبير من الحّساد والوشاة الذين أرادوا أن يتخلصوا 

 به، وكانت الظروف السياسية هي األخرى في وفاته، كما وجهت إليه تهم عديدة منها إللحاد
 والطعن في النبي وكانت هذه أخطر التهم وأيضا تركه لسلطانه حيث كان منفيا.

                                                           
 .22، ص ة في أخبار غرناطةاطحن الخطيب: اإللسان الدين بينظر:  1

 .19، صنفسهالمصدر نظر: ي 2
 .342ينظر: أحمد حسين الزيات: تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا، ص 3
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ن إال يدافع الحسد "وعليه فإن هذه التهمة الخطيرة التي قضت على لسان الدين، لم تك
 1والغيرة والمكيدة".

ي ومن هنا نرى أن لسان الدين بن الخطيب دّست له مكائد عديدة حيث لم يستطع البقاء ف
 غرناطة ففر منها".

واستدعى بن الخطيب المناقشة ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وأفتى لبعض الفقهاء 
 2(".1375-776سنة ) المتعصبين بقتله... وقتلوه خنقا، وذلك في أواخر

 خنًقا وهذا كان نتيجة المكائد العديدة التي وضعت له. قتل لسان الدين بن الخطيب
 ثقافته ومؤلفاته:.د

لقد كان للسان الدين بن الخطيب ثقافة واسعة حيث تميز برصيد أدبي ومعرفي غزير، إذ 
بي فكان يتقلب بين أن "ابن الخطيب" لم يتقيد في كتاباته بمذهب معين من مذاهب النثر العر 

هذا وذاك، يعتمد تارة هذا ويعتمد تارة ذاك، إال أنه اعتمد في أحيان كثيرة مذهبا بعيدا عن 
سهاب، الذي ال يفهمه األداء بمثل ما  االنطالق والتفجر، مذهب التنميق الذي يمتد في إطناب وا 

ظهار البراعة والمهارة، هذا المذهب اللفظي التكراري الذي يحتال على  يهمه التحبير والزخرفة، وا 
السجع فيجعله سجعا ضمن سجع، ويطّرز الكالم بأنواع من الجناس واأللوان، وبأنواع من 

 3اإلشارات التاريخية والعلمية".
كان "لسان الدين بن الخطيب" من أصحاب الترسل في األندلس والذي كان يعتبر صورة 

اني متاز بالنزعة الصوفية التي توشي المعمن صور الحياة األندلسية الناعمة المترفة الذي ي
 نهاراألواأللفاظ بالنور، وتنثر عليها األصباغ واألزهار، وتطلقها أغاني وابتسامات على ضفاف 

 وبين تغريدات الطيور.

                                                           
 .25الحليم حسين الهروط: النشر الفني عند لسان الدين بن الخطيب، صعبد  1

 .42ينظر: لسان الدين بن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة، ص 2
 .928حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي، أدب قديم، ص 3
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فكان من أبرع الشعراء السجاعون أصحاب الزخرفة والتنميق وكان يتقلب بين مذاهب 
 التنميق واإلطناب والتكرار.الكتابية وكثيرا ما اعتمد مذهب 

 أّما مؤلفاته:
ة، البن الخطيب آثار متعددة تناول فيها األدب والتاريخ والجغرافيا والرحالت، الشريع
عيا األخالق، السياسية والطب والموسيقى، النبات، الفلسفة، التصوف وغيرها، كان كاتبا موسو 

خصبا في مجاالت عديدة ومن أهم ما ومؤرخا إلى جانب ذلك كله أديبا وشاعرا، فترك تراثا 
 تركه نذكر ما يلي:

اإلحاطة في أخبار غرناطة "ويعتبر هذا الكتاب من أهم كتبه وأكثرها داللة على  .1
جوانب فكره وعلى الرغم من أنه أّلفه للحديث عن غرناطة، وكذلك لإلشادة بتاريخها وأمجادها 

يها والغرباء عنها غير أنه تضمن عددا وأيضا للترجمة ألعالمها األصليين وآخرون طارئين عل
من رسائله الديوانية واإلخوانية المزاوجة ولم يصل هذا الكتاب كامال كما ألفه ابن الخطيب بل 

 1وصل إلينا نصفه تقريبا".
كناسة الدكان بعد انتقال السكان: "جمع ابن الخطيب في هذا الكتاب بعضا من رسائله  .2

لحجاج يوسف، وعهد ابنه السلطان محمد الغني باهلل، الديوانية في عهد السلطان أبي ا
 2والمعروف أن جمعه لهذا الكتاب كان مّدة إقامته األولى سبيال".

اللمحة البدرية في الدولة النصرية: "جمع لسان الدين بن الخطيب في هذا الكتاب  .3
ين دولة م ترجم فيه لسالط1362ه/ 763ترجماته بين الطريقتين الطولية والعرضية ألف سنة 
 3بني نصر وبني األحمر، وعرض فيه أخباهم وآثارهم".

                                                           
)المضامين والخصائص األسلوبية(، دار المدار محمد مسعود جبران: فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب  1

 .87، ص2004، 1اإلسالمي، بن غازي، ليبيا، ط
 .86المصدر نفسه، ص 2
 .88ينظر: المصدر نفسه، ص 3
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جيش التوشيح: "صّنف هذا الكتاب وقت إقامته في غرناطة، وتحتوي على مجموعة  .4
كبيرة من وشاجي األندلس، وأورد فيه لجملة كبيرة من موشحاتهم، وال يمكن الوقوف عليها إال 

 1في هذا الكتاب".
باألندلس من شعراء المائة الثامنة: "بعد هذا الكتاب من  الكتيبة الكامنة في من لقيناه .5

كتبه األخيرة، أّلفه عند رغبته في الرحلة إلى الشرق قصد الحجج، وقد استفاد منه األدباء 
 2المستشرقين في معرفتهم األخبار أدباء وطنه األندلس وأدبهم".

اسم الرحلة في نفاضة الجراب في عاللة االغتراب: "أطلق ابن الخطيب على كتابه  .6
ن العديد من المرات وقد ألفه ابن الخطيب في أحلك فترات حياته التي عانى فيها غربة الوط

 ب".وبعدا عن األصدقاء تطرق في هذا الكتاب إلى أخباره ووصف أحواله في أثناء منفاة بالمغر 
 السحر والشعر: وهو عبارة عن مختارات من شعر شعراء المشرق وشعراء األندلس. .7
كتاب الدار الفاحرة والحجج الزاخرة: "وهو عبارة عن مجموعة أشعار أساتذة أبي جعفر  .8

 3بن صفوان".
 ."4"التاج المحلي في مساجلة القدح المحلي تحدثت فيه عن تاريخ مملكة بني نصر 
 .خطرة لطيف في رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة في مدن األندلس 
  الطاعون الجارف الذي كان سنة مقدمة السائل عن المرض، الهائل، وصف
 م.749/1347

 .ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب: وهي عبارة عن ملخصات من عد كتبه ورسائله 

                                                           
 .89آثار لسان الدين بن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، صمحمد مسعود جيران: فنون النثر األدبي في  1
، 1989، تح سعدية فاغية، الرباط، المغرب، دط، 3الخطيب: نفاضة الحراب في عاللة اإلغتراب، جينظر: لسان الدين بن  2

 .10ص

، 1، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط6ينظر: عمر فروخ: تاريخ األدب العربي )األدب في المغرب واألندلس(، ج 3
 .506، ص1983

 .507ينظر: المرجع نفسه، ص 4
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 كتاب اإلكليل الزاهر في من فصل عند نظم التاج والجواهر، وهو عبارة تكملة التاج 
 المحلي.
 .نسيان الدول: وهو كتاب في السياسة والحرب والقضاء المجتمع 
 عر، ئد الطّلة وهو تتمة لكتاب الصلة البن الوزير، إضافة إلى ذلك له ديوان شكتاب عا

 ومجموعة من شعر ابن الجياب.
ا بل كّله ولهذا تعد هذه هي أهم المؤلفات التي أّلفها "ابن الخطيب" ولكثرتها لم نقم بذكرها

كّم كبير من وقفنا على الشهيرة منها، "فابن الخطيب" كتب في مجاالت عديدة فنتج عن هذا 
 المؤلفات التي تدل على سعة ثقافته وأيضا ذكائه وفطنته.

 رسائله:.ه
"للسان الدين ابن الخطيب" كم هائل من الرسائل التي خلفها متنوعة بين اإلخوانية 

مع جوالديوانية، فهذه األخيرة أي )الديوانية( أنشأها خالل عمله في خدمة دولة بني األحمر 
 مثل:كثيرا منها في مجموعات 

"كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان، وريحانة الكتاب ونجمة المنتاب، وما بثه في 
  1كتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة".

 وهذا ما أشرنا إليها سالفا في مؤلفاته المذكورة.
ورة: وهذه الكتب انطوت على العديد من الرسائل الثرية والمتنوعة من بينها رسالته المشه

السلطان "المنصور بن سلطان الناصر محمد بن قالوون": والتي شرح فيها حال بالد إلى 
ر دا إثاألندلس وما يعتبرها من أخطار في الفترة التي كانت أعمدة الدولة اإلسالمية تنهار عمو 

 اآلخر وتسقط حصن بعد حصن.
 ال.ومكاتباته المختلفة إلى سلطان مصر حيث كان له الحضور الواسع في هذا المج

                                                           
، دار جرير للنشر والتوزيع، 1لهروط: الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني األحمر، طعبد الحليم حسين ا 1

 .180، ص2003ه، 1434عمان، األردن، 
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وفي "اإلخوانية نجد له العديد من الكتابات أيضا، فتنوعت بين التهاني والتعازي، 
 1السخرية، الشفاعات، الدعايات والشكر...".

 "ابن فمن بينها رسالته في الشوق كتبها إلى "ابن خلدون"، ورسالته في التعزية كتبها إلى
 ر".التهنئة رسالته إلى "محمد بن نواالهنتاتي"، وأما في المدح رسالته إلى "اليتيم"، وفي 

 وهذه هي البعض من رسائله التي كتبها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .203محمد مسعود جبران: فنون النثر األدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، ص 1
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 بنوالجمالية في رسائل لسان الدين  المبحث الثاني: الخصائص الفنية
 الخطيب )الرسائل الديوانية والسلطانية(:

المكاتبات المتنوعة من بينها للسان الدين ابن الخطيب العديد من الرسائل والكم الهائل من 
الرسائل الديوانية وتسمى السلطانية، والتي كانت تصدر عن الحكام والسالطين أو عن دواوين 
إنشائهم إلى الذين يضارعونهم في المنزلة أو شارة الحكم، "ويتناول المنشئون فيها على ألسنة 

، وهذا ما توجه إليه "ابن 1ة"حكامهم مسائل ومضامين مختلفة من صوالح الدولة وأمورها الخاص
الخطيب" حيث خاض في هذا المجال فكتب إلى أصحاب السلطة والنفوذ في شتى الدول 

ا تتعلق أغراضنهم وتزلفا إليهم وقد شملت هذه اإلسالمية السيما في المغرب واألندلس، تقربا م
 في معظمها. بشؤون  الدولة والحكم

تي هذا األخير أي )ابن الخطيب( نذكر رسالته الومن النماذج السلطانية التي كتب فيها 
ي ليها فه هدية منه شاكرا إياه ع، لتلقيبعث بها إلى سلطان تونس "أبي إسحاق" الملقب بالخلفية

  مقاطع نصية جميلة ممتنا له بذلك.

نس بن الخطيب إلى سلطان تو )رسالة شكر من لسان الدين الرسالة السلطانية .أ
 أبي إسحاق(:

 لرسالة: مضمون نص ا.أ
هذه الرسالة من خير ما تصوره الرسائل الديوانية "للسان الدين بن الخطيب"، وهي عبارة 
عن رسالة أرسلها عن سلطانه "الغني باهلل" إلى سلطان تونس الملقب "بالخليفة"، جوابا عن 

افا من الرقيق والفتيان وغير حوبا "بهدية تضمنت خيال عتاقا وأصنكتاب وصل منه مص
بين الطرفين، وهذه تمتينا للصداقة التي تربط توكيدا لحسن الجوار وحسن النوايا، وكذا  2ذلك..."

                                                           
 .154األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب )المضامين والخصائص األسلوبية(، ص محمد مسعود جبران: فنون النثر 1
 .153ص، نفسهالمصدر  2
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ة ضمن الرسائل السياسية والدبلوماسية الرفيعة، بل هي من أطول النصوص الرسالة معدود
النثرية الديوانية التي كتبها "ابن الخطيب" وأبدعها، فشكر فيها هذا األخير أي )الكاتب( بأسلوبه 
المتميز والمتنوع يد سلطان تونس "أبي إسحاق" في الهدية النفيسة لسلطانه، فنجده يعبر لذلك 
في مستهل رسالته بالحمد والثناء ويطيل "لسان الدين" في هذا الوصف ليذكر ألقاب الخليفة أو 

جى السلطان المرسل إليه، كما يطيل في الدعاء له ولدولته فنجده يقول في ذلك: "وفي رهبان الد  
م بإيناسها وتفاوح نواسم األصحار عند يهالسميع العليم في وحشة الليل الب تتكفل مناجاة

االستغفار بطيب أنفاسها والدعاء لخالفتكم العلية المستنصرية التي تشعشع أيدي العزة القعساء 
لدولة وتحقيق األمن والسالم لهذه ا ، وهنا يواصل تمنياته بالدعاء له بالثبات1من أكواسها..."

ة ليذكر جملة الفتوحات واالنتصارات العسكرية التي حققوها، وفيما ناله اإلسالم سلينتقل بسال
أمام زحوف أهل  دن وبانحدار الكفر وعقيدة التثليثمن هذه االنتصارات بفتح األراضي والم

خاللها من من التوحيد وما ظفروا به أي )المسلمون( من غنائم وأسالب، وما عاد عليهم 
اسب مادية ومعنوية، فنجده يقول في ذلك: "... وأنباء الفتوح المؤيدة للمالئكة والروح، ريحان  مك

أي أنه يشير  2ج السها وآيات المفاخر التي ترك األول لآلخر، مكتبة األسفار بأطراسها..."،
ى مفتخرا بما حققته هته الدولة وما ألت إليه من انتصارات محققة، لينتقل بعدها مباشرة إل

الحديث عن نفوسهم التي أرمضها االنتكاس الكثير من األمل، وهي ما رأى فيه الكاتب سببا 
وجيها خيرا يتحف به صاحب تونس ويجيب عليه فيقول في ذلك: "...وصفيحة النصر العزيز 

شرة انتكاسها بانتهاب، البالد لى رّياسها عند اهتياج أضدادها و تفيض كفها المؤيدة باهلل ع
أي أنه يتحدث هنا عن مصاب أصاب هذه الدولة  3وهبوب رياحها وتمرد مرداسها". وانتهاسها

ا لها ومعبرا عن موحّل بها، ثم يواصل في نفس الرسالة ليؤكد دعمه لكيان حمراء غرناطة داع
األندلسية "التي علت بها أصوات المآذن على أصوات النواقيس أو  فرحته الغامرة باالنتصارات

                                                           
 .184الهروط: الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني األحمر، صعبد الحليم حسين  1
 .184ص ،نفسهالمصدر  2
 .184، صنفسهالمصدر  3
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، فكانت بذلك فرحته 1تحريره مع نشوة النجاح الكبير على فيالق األعداء..." تزامن الشروع في
قول معبرا لذلك ألخوة الذي بين الدولتين، فنجده يكبيرة لمتانة الصلة التي تربطها ولحكم رباط ا

في رسالته: "... من حمراء غرناطة حرصها اهلل... تحتفل وقود المالئكة الكرام بوالئمها 
في عدو الدين المعان، والحمد هلل حمدا معادا من انتكاب الجدو  عين الطعانوأعراسها وطوا
ها يفعبر عن سعادته منتقال إلى شكر الهدية وتعظيم شأنها والثناء على مهد 2وانتكاسها..."،

بلسان "محمد الغني باهلل"، ليواصل مباشرة الدعاء والثناء لخالفتهم العلية بالثبات والشدة لتجاوز 
 المحان التي يمرون بها، أو حتى يتصادفون بها.الصعاب و 

ار فكانت خاتمته لهذه الرسالة تمنيات بالحفاظ على المكانة ودعاء بدوام الحال واستمر 
 ي:لته فالعهود الودادية بينهم وبقاء العالئق السياسية والحفاظ على العهد ويتمظهر ذلك في رسا

بمحاسن مجدها زهو الرياض بوردها وأساها، "... وخالفتكم المتابة التي يزهى الوجود 
وتستمد أضواء الفضائل من مقابسها، وتروي رواة اإلفادة واإلبادة، غريب الوجادة عن ضّحاكها 

را التونسية نعوتا بديعية جميلة معب فقد نعت "لسان الدين" في هذه القطعة الخالفة 3،وعباسها"
عة بينهما، فكانت هذه آخر قطعة خّص بها فيها عن حبه ومدى امتنانه لهذه العالقة الجام

  رسالته.
 رموز نص الرسالة:.ب

يندرج نص الرسالة تحت مسمى فن الترسل حيث تنتحل هته األخيرة شكال مميز تنفرد به 
عن بقية الفنون النثرية األخرى، وهي تعد من الفنون النثرية التي برع فيها كاتب هته الرسالة، 
من خالل إبداعه وتفننه وبراعته الخاصة به في إثبات مقدرته البيانية وبراعته األسلوبية بطريقة 
خيالية أو غير خيالية تقوم على مجموعة من الحقائق والدالئل والبراهين، وذلك لما يمتلكه لسان 
الدين ابن الخطيب شخصية أدبية ساحرة، "فكتب في فن الرسائل حق كتابة دلت على سعة 

                                                           
 .155محمد مسعود جبران: فنون النشر األدبي في آثار لسان الدين ابن الخطيب، ص 1
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خياله إذ كان نصيبها أكثر من نصيب غيرها من الفنون النثرية األخرى، بدليل أنه نوع في 
 1ومقاصدها".أغراضها 

حيث أن هذا األخير استعمل عبارات وكلمات رامزة وهادفة تدل على معاني متفرقة تخدم 
نص هذه الرسالة، أضف إلى ذلك تأثره بكتاب اهلل عز وجل وكذا أنبياءه ورسله األكرمين، وقد 

غايته حيث نجده يستهل حاول الكاتب توظيف كلمات رامزة في نصه لتبيان معانيه وتوضيح 
رسالته بذكر الحمدلة واالمتنان لنعمه عز وجل وفضله على الناس أجمعين فيقول: "... أما بعد 
حمدا هلل الذي أخفى حكمته البالغة على أذهان البشر، فعجزت عن قياسها وجعل األرواح كما 

، كما يواصل حمده مؤمنا بصفات مالئكته وعظمة أنبياءه 2ورد في الخبر تحن إلى أجناسها..."
ق رساالتهم المنزلة والثناء والسالم على آله وصحبه أجمعين، حيث نجده يقول: "... حمدا وصد

يدرُّ أخالف النعم بعد ابساسها وينشر رمم األعمال من أرماسها ويقدس النفوس بصفات مالئكة 
 الهدايا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسراج السماوات بعد ابالسها، والصالة على

 3ونبراسها...".
جم وقد استعمل لسان الدين عبارات الحمد له والثناء واالمتنان للداللة والتعبير عن ح

وسعة محبته وتقديره لخالفتهم الغلية وذلك لما وصلتهم من هدايا بعث بها سلطان تونس، 
لى عدالة فراسله شاكرا ممتنا داعيا له بالخير واليمن والبركات، وهذا يتجلى من خالل عباراته ال

 ذلك.
نجده يقول مفتخرا بمكانتهم فيقول في ذلك "... ومناجات السميع العليم في وحشة الليل ف

إليهم بالدعاء لخالفتكم العلية المستنصرية فالصنائع التي تشعشع أيدي العزة القعساء من 
 4أكواسها والزالت التلعصمة اإللهية كفيلة باحترامها واحتراسها...".
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ن ولى عز وجل أن يحفظ مكانتهم المستنصرية لما تحمله مأي أنه يمدح مفتخرا داعيا الم
 وجاهة تقّربها كل األقران ممن جاورها وأحاط بها. 

فالمالحظ أن رسالة ابن الخطيب تكتسب أهمية بالغة وذات خطورة بوصفها لسان حالة 
تستند إليها الدولة توجه لمعالي الخالفة شاكرة أو محددة لعالقاتها المختلفة وعليها تعتمد هيبتها و 

وتمثيل له بصفة رسمية، وهذا كله يتجلى من خالل الكلمات الراقية أركانها فهي "قوام الملك" 
التي تليق بالمقام فكانت رامزة مشفرة في أغلب األحيان مثال ذلك قوله: "وفي رهبان الدجى 

هم العلية تتكفل مناجاة السميع العليم في وحشة الليل البهيم بإيناسها... والدعاء لخالفت
إذ نجد ابن الخطيب  1المستنصرية، بالصنائع التي تشعشع أيدي العزة القعساء من أكواسها..."

يثني لخالفتهم بأحر الدعاء مستعمال في ذلك العديد من الكلمات ذات الداللة الغامضة والرامزة 
 التي تهدف من خاللها إلى الوصول إلى معنى معين يسيطر على تخمينه وتفكيره مثل
"أمراسها" وهي من المرس وهو الشدة والقوة. وهنا تمجيد لمكانتهم وتشييد بقوتهم وشجاعتهم 

وهي كلمة أخرى تأتي بمعنى المشعل والنبراس أي المصباح، فقد خص بها لسان  2"نبراسها"
الدين في رسالته خير خلق اهلل سيدنا وشفيعنا محمد "صلى اهلل عليه وسلم" وهذه ليست سوى 

ة من الكلمات التي استدلينا بها فالرسالة تحصل في طياتها العديد من الكلمات اإليحائية ثلة قليل
 3الرامزة "رهبان، القعساء، أطراسها، فسطاسها، قسطاسها، مرداسها، مقباسها...".

وهكذا في أخير األمر شكلت رسالة لسان الدين ابن الخطيب لوحة فنية زاخرة بأعذب 
 من خاللها براعته األسلوبية ومقدرته األدبية.الجمل والعبارات مبررا 

 المؤثرات المشرقية:.ج
 ال شك أن لسان الدين بن الخطيب قد أفاد من المدارس النثرية أغلبها ومن االتجاهات

 األدبية التي ظهرت في هته المرحلة الطويلة التي قطعها النثر على مّر هذه القرون.
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المذاهب النثرية وهضمها وتمثلها ومن ثم  "حيث نجد أن طريقته في ذلك استرجاع تلك
الخروج من هذا الخليط المنوع بمسلك أدبي وبأسلوب في النثر الفني متفرد، حتى يبدو لقارئ 

وال يعني ذلك أنه  1نثره أنه نمل من هذه المدارس األدبية واالتجاهات الفنية من جميع جوانبها"
نما كان يأخذ من هذه المؤثرات ويض يف إليها من روحه وذاته وطبيعة ثقافته مما كان مقلدا وا 

 أعطى نثره ميزة تفترق عما هو عند غيره من األدباء.
وقد تأثر هذا األخير في كتابة هذا النوع من رسائله بعديد من األدباء من سابقي عصره 
وتبع نهجهم فنجده "سلك مسلكا طريفا في سوق العزاء، فقد كتب في هذا الغرض ومشى على 

 2الحجاج يوسف في مخاطبته ألبي العنان بمناسبة وفاة والده "السلطان أبي الحسن"خطى أي 
الده، فقد أشار في كتابته إلى الكتاب الذي بعثه أبو العنان إلى بالط غرناطة يخبره فيه بوفاة و 

فسعى هذا األخير بالتذكير بأن الصوت فرض محتوم وقضاء مبرم، كل ذلك أورده في تعزياته 
عد الديباجة المطولة التي ال تختلف عن بقية الديباجات في الرسائل األخرى، حيث المختلفة ب

أن هذا األخير )أبو الحجاج يوسف األول( ومن خالل رسالته يلتفت الكاتب إلى تهوين 
المصاب والعزاء حيث نجده يقول "فإننا اتصل بنا ما أشرق األنفاس بمعداتها وأجشى النفوس 

ائها، وعصر القلوب بغمائها من استثار اهلل عز وجل بتلك الجهة بدائها وغمر الشؤون بم
السلطانية ذات البركات، الطاهرة والمكارم الهارمة، التي تثبت في أوراق اآلفاق أي مفتخرها 
المتولة... أصاب الملك بأعلى ذخائره المحسوبة وأنسى حسناته المكتوبة، وأعظم عدده 

يواصل المواساة والتهوين، فقد تبع "ابن الخطيب" مسار هذا فنجده ينتقل ل 3المصونة المحجوبة".
األخير في صياغة بعض كتاباته ورسائله فكان ينهون من هذا األمر بقوله "ثبت عن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث فذكر ولدا صالحا، 

جتمع لها الثالثة والحمد هلل في نظم منسق لها أعّده اهلل وصدقة جارية وعمال ينتفع به وقد ا
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نمط العديد من الكتاب  حيث اتبع 1لمقدمها من أسباب الكرامة وعلو الدرجة في دار المقامة".
 في اإللحاح والمواساة وتأكيده لصدق مشاركته المصاب.

مرحلة الطبع  وال يمكننا أن نتجاهل في أخير األمر أن هته المرحلة األدبية التي تلت
والتسجية أو "التي اتسمت بشيء غير قليل بالفواصل واألشجاع والتوازن فيها والتحسينات 

ثراء المضامين بمعطيات المعاني الحضارية" فقد تجلت في تأثره بالعديد من كتابات  2البالغية وا 
" و"الخوارزمي" " و"أبي عثمان الجاحظ" و"ابن العصيدالكتاب واألدباء أمثال "عبد الحميد الكاتب

في الوصف والرسائل، وبالفن النثري التركيبي عند "بديع الزمان الهمداني" و"أبي القاسم" 
"الحريري" و"القاضي الفاضل"، "ومحي الدين بن عبد الظاهر" في فن رسائله وكذا مقاماته 

يب" في بناء المختلفة، فمما ال ريب فيه أنه قرأ أو أفاد من آثار نثرهم وطور واعتمد "ابن الخط
شخصيته األدبية، انطالقا مما جاءوا به، وتتجلى عوالم هذا التأثر من خالل ما ورد في نص 

 رسالة تعزيته التي كتبها إلى "عبد العزيز الهنتاتي" حيث يقول:
 أعيذك أن يلقى حسودك شاميا ***أبا ثابت كن في الشدائد ثابت 

 نك أعجز ناعمايليق بغير م ***عزائك عن عبد العزيز هو الذي 
  وسرحتك الشماء طابت منابتـــــــــــــا ***فدوحتك الغناء طالت ذوائبا 

 3إذا لم تكن بالحزن نرجع فائتا. ***وللصبر أولى أن يكون رجوعنا 
حيث يتبين لنا ومن خالل هته المقاطع أن ابن الخطيب ابتدأ رسالته بأبيات شعرية كانت 

 4عامر بالصبر الجلل فيقول: "أبا ثابت كنا في الشدائد ثابت"جميلة رقيقة وعذبة، نصح فيها 
فهكذا كان تأثره جليا في اعتماده على "إقامة الوزن، وتميز األلفاظ وسهولة المخرج وفي صحة 
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إذ أن الشعر عنده صناعة وضرب من الصبغ، وجنس من التصوير  1الطبع، وجوده السبك"
 تجاه الجاحظي.وهنا تتجلى الرؤية الخطيبية من مسار اال

 األساليب البالغية والتصويرية والفنية:.د
لكل أديب وكاتب ومبدع أسلوب ونهج خاص في الكتابة فهو يختلف من أديب آلخر 
ولكل طريقته المتبعة في التعبير عما يريد إيصاله فهو )أي األسلوب( "يعد وسيلة األديب في 

فنية مقصودة فيكون بذلك انعكاسا  التعبير عن آرائه ومراميه في نص أدبي مكتوب، بطريقة
لشخصية األديب بكل جوانبها الثقافية واالجتماعية فلكل أديب أسلوبه المميز الذي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بأفكاره وآرائه، وفلسفته في الحياة ونظريته لها، مما ينعكس على طريقة معالجته 

لوب المطبوع، وهناك األسلوب ولهذا تنوعت أساليب األدباء فكان هناك األس 2لموضوعاته"
المصنوع المتمثل باألسلوب المتوازن، واألسلوب المسجوع، "حيث كان لسان الدين ابن الخطيب 
واحدا من أدباء عصره الذي وسم به األدب األندلسي الذين ارتادوا األساليب الفنية الثالثة في 

جوع وما فيه من صنعة من بناء نصوصه األدبية إال أنه كان يميل أيضا إلى األسلوب المس
فقد وسم أدبه به أما األساليب  3حيث اللغة والتراكيب ومن حيث الضروب البيانية والبديعية"
 األخرى فكانت محكومة بأهداف محددة، ومواضع مخصومة.

كما يظهر في مقطع آخر أنه وفي بناء سجعته، اعتمد أسلوب التناوب بين السجعات فيما 
على حرف الراء  -مثال–فهو يبدؤها  في الحروف التي يعقدها لسجعتهيسعى بالسجع المزدوج 

وفي الجملة الثانية على حرف الهاء فيقول "أما بعد حمًدا اهلل الذي أخف حكمته البالغة على 
 4أذهان البشر، فعجزت عن قياسها وجعل األرواح كما ورد في الخبر تحن إلى أجناسها".

الهاء مسبوقة بالالم وحرف الهاء مسبوقة بالسين  وفي موضع آخر نجده يراوح بين حرف
يتجلى في قوله "...الملك الحق، واصل األسباب بحوله، بعد انتكاث أمراسها ومغني النفوس 
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وهكذا تفنن هذا األخير في ضروب وتركيب سجعته فقد كان محيدا في  1بطوله بعد إفالسها"
 أسلوبه المسجوع.

 بديع وهو الّطباق والذي يعني:كما استخدم مظهرا آخر من مظاهر ال
"الجمع بين الشيء وضّده، في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت 

وهو يعد من المحسنات المعنوية التي اعتمدها "لسان الدين" في البنية الفنية للنص  2القصيدة"
عباسها(  -اويتجلى ذلك من خالل قوله في مقاطع رسالته: )... األول واألخير( )ضحاكه

 أفراحه(. -)اإلفادة واإلبادة( )الظلمة واألنوار( )أحزانه
حيث أن هذا األخير كان يكثر من االعتماد علي الثنائيات المتضادة في بنية النص 

 حسب ما يقتضيه المعنى وما يوافق هذا الغرض وما يحتاجه اإليقاع.
ص أغلب وجل رسائله وبالخصو إننا وبالنظر إلى األساليب البالغية والفنية الموظفة في 

 رسالته إلى سلطان تونس الملقب "بالخليفة" نلحظ ما يلي:
  امتازت رسائل لسان "الدين ابن الخطيب" "باإلطناب بشكل واضح وجلي، فهو يطيل

 3في المقدمة، كما يطيل في التحميدات والصالة على الرسول الكريم، صلى اهلل عليه وسلم"
لب رسائله على تفاوت طولها من رسالة ألخرى، ومن غرض وجل مقاطع الرسالة وفي أغ

آلخر، ويالحظ أن تحميداته غالبا ما تطول خاصة في الموضوعات المتعلقة بالتهاني 
والتبريكات والشكر واالمتنان، فهذه تحميداته في رسالته المذكورة سالفا إلى سلطان تونس يشكره 

ما بعد حمدا هلل الذي أخف حكمته البالغة من على هداياه المبعوثة والتي استهلها ب "... أ
ثم ينتقل إلى ذكر واستحضار أعذب وأنقى العبارات في شكره للمولى على  4أذهان البشر..."

نعمه عز وجّل فنجده يقول "... منجد هذه المّلة من أوليائه الجّلة بمن يرو منه اآلمال بعد 
يد المودات في ذاته، وابتغاء مرضاته، شماسها، وييّسر األغراض قبل التماسها ويعني بتجد
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الملك الحق واصل األسباب بحوله، بعد انتكاث أمراسها ومغني النفوس بطوله بعد 
  1إفالسها...".

فاستنتجنا من خاللها أن الكاتب أسهب وأطال كثيرا في تحميداته فبعدها مباشرة نجده 
وينشر رمم األعمال من أرماسها  يواصل في ذلك فيقول "حمدا يدّر أخالف النعم بعد ابساسها،

حيث يتضح لنا جليا من خالل هذه  2ويقدس النفوس بصفات مالئكة السموات بعد إبالسها..."
القطع بأن "لسان الدين" ابن الخطيب ذو مقدرة على اإلطناب المسرف وما ينطوي عليه من لف 
ودوران حول الموضوع في حشد كثير من األلفاظ والعبارات للداللة على مفهوم واحد، واإلكثار 

 من الفقرات المتباينة، شرحا للفكرة، وتوضيحا لها.
  ة أخرى تبرز في أسلوب "لسان الدين" وهي وجود نمط من السجع فيها أي وثمة ظاهر

دون تكلف وتدريج رسائله فيه، والتفنن في ضروبه واإلطالة في تركيب سجعته فهو في القطعة 
األولى اعتمد حرف الراء مسبوق ذلك بحرف األلف كحرف روي، وفي القطعة الثانية اتخذ 

أطال النفس في اعتماده على حرف واحد فضال عن  حرف الهاء مسبوقا بحرف السين وقد
اإلطناب في بناء سجعته كي ال يمل القارئ من هذا اإلطناب، ويتجلى ذلك في قوله "... 
والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد رسوله، نخبة األكوان وسّر الّدهور واألزمان، وفائدة 

  3ه واستخالصه قبل خلقه الظلمة واألنوار".األدوار، نور اهلل المتميز باختصاصه، واستصفائ
 وهي األساس الذي يقوم عليه  ياأللفاظ: حيث تشكل المفردة اللغوية أساس العمل األدب

أي نص من النصوص. "فهي مادة األدب التي يتشكل منها وعامل من أقوى العوامل التي 
متها إال من خالل التركيب فال تظهر داللة هته األلفاظ أو قي 4تتوقف عليها قيمته الجمالية"

الذي ترد فيه ومناسبتها للموقع التي وضعت فيه و "لسان الدين ابن الخطيب" كان يعرف كيف 
يبدع ويتفنن في اختيار نموذجه اإلبداعي فهذا األخير أعطى اللفظة أو المفردة عناية خاصة 
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لمناسبة وتخيرها وفق ما وأهمية يبنى عليها نّصه، فسعى بقدراته المتفوقة إلى تحيز األلفاظ ا
يناسب الطلب ومراعاة للعالقة القائمة بين اللفظة ومدلولها باعتبار أن العالقة بين األصوات 
تمنح الموسيقى مغزاها مما يعطيها عذوبة ورشاقة، ومن ذلك قوله في رسالته "وال زالت العزة 

فالمالحظ هنا  1اد جودها وباسها"يراسها... وميادين الوجود مجاال لجاإللهية كفيلة باحترامها واحت
على سبيل المثال أنه في معظم تراكيبه استحدث لذة نغمية من خالل تواتر حرف الهاء 
)احتراسها، احترامها، جودها، باسها( ما أعطاها تناسبا صوتيا في أذن السامع، وهكذا اتسمت 

 اب تستجذب المتلقي. ألفاظه بالجزالة والمتانة والسالسة في رسائله، مما يجعلها محط إعج
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بن المبحث الثالث: الخصائص الفنية والجمالية في رسائل لسان الدين ا
 الخطيب )الرسائل اإلخوانية(:

ات والتهاني ندلس،  فشملت المكاتبات والمجاوبلقد تنوعت الرسائل اإلخوانية في عصر األ
وعلما يحتذي به، فلمع نجمه في والتعازي... وغيرها، فكان ابن الخطيب رجل األندلس آنذاك 

تلك الفترة فأصبح يتحلق مراتب العلماء واألدباء، فخط بذلك مكانة مرموقة بين أبناء جنسه فقد 
أي أن  1"كان الصدر المقدم في الشعر والكتابة فأصبح بابا مطروقا والتزلف إليه معروفا..."،

 مكاتباته كان لها األثر الواسع فكانت مثاال يستدل به.

ن من النماذج اإلخوانية التي كتب فيها هذا األخير أي )ابن الخطيب( نذكر له رسالتيو 
كتبها  رسالة األولى في التهاني كتبها "لمحمد بن نوار" يهنئه فيها بزواجه ببنت المزوار، والثانية

 إلى "عامر الهنتاتي" معزيا إياه وفاة أخيه "عبد العزيز".

 ذه الرسائل.وهذا ما سنتطرق إليه في تحليل ه

 تاتي(:)رسالة تعزية من لسان الدين ابن الخطيب إلى عامر الهن إخوانيةرسالة .أ
 :مضمون نص الرسالة.أ

نستهلها بمقدمة موضوعها التعزية، وهي رسالة وجهها "لسان الدين ابن الخطيب" إلى 
يعتبر هذا ه "عبد العزيز" حيث "عامر الهنتاتي" والتي كان موضوعها "التعزية" في وفاة أخي

رض من الكتابة من الفنون التي اعتمد عليها "ابن الخطيب" في رسائله والتي كتب فيها وقد الغ
استعملها في كل مناسبة سنحت له بذلك، "وهذا الفن الذي يلتفت الكاتب من خالله إلى تهوين 

س ووقعه المصاب، والعزاء فيمن أصابه المكروه ووصف ما تحدثه الوفاة من أثر كبير في النفو 
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ن داء الموت ليس مستحدثا بل  فيها، وتصوير حال الدنيا لمن يتدبرها فهي ال تبقى على حال وا 
 1هو قديم قدم اإلنسان وسنة من سنن الكون يتساوى فيه أصحاب القوة والنفوذ...".

طفاء نار تكلهم"،  2فالتعزية هي أن يذكر "ما يتوصل إليه من مخلفي الميت وتصبيرهم وا 
 التهوين على أهل البيت واالستعطاف بهم وحثهم على الصبر الجلل. ويقصد بها

وهذا ما وظفه "ابن الخطيب" في مستهل رسالته حيث نجده يقول: "أبا ثابت كن في 
فابتدأ رسالته بأبيات شعرية نصح فيها "ابن الخطيب" "الرئيس عامر" بالصمود  3الشدائد ثابت"

 ورقيقة وعذبة. مها جميلةنظوالثبات في أبيات كانت في 
وأما في متن وعرض رسالته فيقيم عزاءه معتمدا على النثر، فيبتدئه بالثناء واالفتخار 

، فقد أراد لسان الدين بوصفه هذا تشجيعه على الصبر كما 4ليقول له: "اتصل بي أيها الهمام"
يذكره بمسؤوليته، ويواصل الحديث ليؤكد أن الموت حق ال مهرب منه فهذا مصير جميع 

 5البشر" وما استأثر به الحمام فلم يغن الدفاع وال نفع الدمام من وفاة صنوك الكريم الصفات".
 ثم نجده يثني على الفقيد عبد العزيز وعن مدح قربه من أخيه عامر فهو كريم الصفات،

ب نة ذو قلوأن عبد العزيز بالنسبة إلى عامر هو مضيء أيامه السوداء وحافظ األسرار واألما
سل حالته قبل وفاة عبد العزيز وبعد الوفاة، فوصف نفسه بأنه ر تامح، ويقارن المصاف مس

 مسموم بسبب الفراق وهو لن يشفى أبدا من هذا السم حتى ولو وجد ألف راٍق لعالجه.
ثم مدح عبد العزيز وتصرفاته وصفاته النبيلة التي يتصف بها ويعيد كالمه إلى عامر وما 

، ويتبع 6لفقد أنيس سهل علي مضٍض النكبة"خير فنجده يقول: "خلفته وفاته في نفس هذا األ
وصف خصاله بأنه: يقف بجانب من يتعرض للمصائب ويتميز بالشجاعة والقوة كالليث وأنيس 
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ري خير الكفالة وعاملني من حسن العشرة بما تسجل دة ويقول ابن الخطيب: "وكفل أصاغالوح
ن كان فيها شيء من المبالغة  ، وهنا يريد ابن الخطيب ذكر1عقد الوكالة" أهم صفاته حتى وا 

 فهو كفيل أوالده، وفي هذه العبارة إشارة على ما يجمعهما من صداقة ومحبة وعشرة جميلة.
ن طمس إلى الفقيد عبد العزيز فيقول: "ولبعدها يرجع الحديث  عمري لقد خلدت الفقيد وا 
ن يخلد الفقيد ولو اختفى الجمال عن فهنا نجد ابن الخطيب يقسم بأ 2الحمام محاسنه الوضاحة"

وجهه الكون سيقوم بالتذكير به بكل األشكال بنشر الصحف أو بالحمد والدعاء له، ويعود ذلك 
بالنفع على الناس واألصحاب الذين يدعون له، ويشير في أواخر رسالته بأن اهتمامه بقومه 

حس مكان فقيد مع وجوده وال يومسؤولياته يمنعه من التفكير الموحش بالفقيد "حتى ال يوحش 
 3ه وولد ولده، ويجعل أيدي مناوبة تحت يده".بعض زمان مع وجوده ويقر في ولد

 ثم يختم رسالته "بالسالم".
كان لقد كان ابن الخطيب في هذه الرسالة صاحب الكلمة الراقية والمذكرة باهلل تعالى، و 

جة في در  فيها إذ كان له أسلوب متفنن برزلها األثر البالغ في كل من يتلقاها أو يقرأها ويتمعن 
 حبه لعبد العزيز واأللم الذي خلفه وفاته لديه.

يواصل ابن الخطيب في رسالته ذكر ذلك األثر والفراغ الذي خلفه وفاة صديقه عبد 
العزيز وتلك الحرقة التي يعيشها بعد غيابه مشيرا إلى أنه يكره نظرة الشفقة عليه بسبب وفاة 

يقول: "فهو جميل الخلق يلقى الناس بوجه فرح ظاهر ال يعبس في وجوههم، يتمم  هصديقه فنجد
لتحقيق أعلى ، أي أنه رحمه اهلل كان يسعى 4ذكرى الخصال الخلقية وشيم تطمح للمعالي بحق"

المراتب في الشيم الجيدة التي يتحلى بها أي إنسان كريم، وكان شجاعا أمين يكرم الضيف غير 
في قوله: "ففقده جليل عظيم، فهو مصباح انطفأ بعدما أنار من حوله بشدة بخيل، يتجلى ذلك 
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"". أي 1هنوره، ثم يقول لسان الدين: "اللهم لو بكى بندى أياديه، أو بغمائم عوادية أو بعباب وادي
أنه حتى ولو بكى "عامر الهنتاتي" على أخيه قدر الندى الذي يمأل اليدين أو الظالم الذي 

ب الماء من الواد دون توقف كل ذلك لن يغير القدر فكل شيء في يد اهلل عز يطول أو قدر شر 
وجل، فحتى لو اعترضنا على حكمه فالروح راجعة إليه طوعا أو غالبا، ومن ثمة يشير إلى 

، ويتبعها بالتعليق لما جاء في رسالته ويواصل 2موضوع رسالته "فأنا يا سيدي أقيم رسم التعزية"
لى القدر، ثم يتحدث ابن الخطيب عن اهلل سبحانه وتعالى ويوم الحساب وأن إسناد هذه الحالة إ

 واخرها صالة وسالم. الجميع سيقفون عنده كٌل بما عمل في دنياه.
 رموز نص الرسالة: .ب

يندرج نص الرسالة تحت مسمى "فن الرسالة" التي اعتنى بها العرب منذ البداية وأعطوها 
التي ال يليق بطالب العلم سواها، وال يجوز له العدول  جل اهتمامهم حتى أصبحت "هي الحرفة

 3إلى ما عداها، وعدوها من أشرف الصنائع وأربحها وكالم الكتاب أشرف بضاعة".
ولقد تنوعت الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل وتباينت مقاصدها وتعددت أـشكالها 

هذا النمط من الكتابة حق ب حيث نجد أن ابن الخطيب قد اعتنىنذكر من بينها: التعازي، 
العناية ويتمظهر ذلك في كثرة ما أورده من هذه الرسائل، فاستعمل في إنشائها وبناء فقراتها 
عبارات وكلمات ذات داللة رامزة وهادفة، فالمالحظ هنا أن جّل العبارات كانت موجهة لغير 

عامر ابن محمد صود هنا المعنى الذي وضعت له، حيث نجده يقول في رسالته "أبا ثابت" والمق
يا إياه وفاة أخيه عبد العزيز، فابن الخطيب هنا استعمل عبارة: "أبا ثابت بن علي الهنتاتي معز 

، رامزا إلى أن عامر عنوان للصبر والثبات والصمود، حيث ابتدأ هذه الرسالة 4كن للشدائد ثابتا"
بأبيات شعرية نصح فيها "ابن الخطيب" الرئيس "عامر" بالصبر والجلل، ثم يبتدئ عزاءه بالنثر 
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موظفا كلمات تليق بالمقام كلمات تعد في نظمها جميلة ورقيقة وعذبة تحمل في طياتها نغمات 
 تلقي وتسلب اهتمامه.فنية تستقطب الم

الة داللة ففي الرس 1حيث نجد ابن "ابن الخطيب" يقول في رسالته: "اتصل بي أيها الهمام"
هذا الكالم الجميل أطلقه ابن الخطيب فسماه ب "الهمام"، فالهدف من إيحائية جذابة ابتدأت ب

 ذكره بمسؤوليته.يبه "لسان الدين" تشجيعه على الصبر و  دهذا الوصف يري
نجد أن ابن الخطيب حاول توظيف رموز وردت في القرآن الكريم وكذا توضيحه لفكرة  كما

حتمية الموت في نصه وذلك لتبيان معانيه وتوضيح غاياته حيث نجده يقول في رسالته: 
، ويكمل ابن الخطيب في إيراد الحقائق فيقول: 2"الصبر على المصائب، ووقوع سهمها صائٌب"

حيث أن "ابن الخطيب" ومن خالل هذه المقاطع  3جع إليه طوعا أو غلبا""أوال ما اعتمد طلبا ور 
يؤكد بأن ما حدث قدر وأنه ولو أسعف المريض للعالج من اإلصابة فهي ستعود إليه، رضي 
بذلك أم لم يرضى، فالمتوقع سيحدث ذلك شئنا أم أبينا، فيواصل في إسناد هذه الحالة إلى القدر 

تحدث لسان الدين عن اهلل سبحانه وتعالى ويوم الحساب وأن وأنه ال يوجد فيه خالص، وي
بأحسن منه ومن يعمل شًرا  فمن يعمل خيرا يجازى دنياهالجميع سيقفون عنده كٌل بما عمل في 

 يلقى شًرا منه وكل شيء بحسبان.
وهكذا كانت رسالته تدل على سعة خياله الواسع لما انطوت عليه من رموز ودالالت 

 وهادفة. إيحائية رامزة 
 المؤشرات المشرقية: .ج

هذه الرسالة تأثرها بأساليب الكتاب المشرقين حيث أن "لسان الدين ابن  مما يالحظ في
رهم واعتمد في ب الذين سار على نهجهم واقتفى آثالخطيب" تأثر بمجموعة من األدباء والكتا

كتاباته على أساليبهم واتبع طرائقهم فكانت المرتكز األساسي له، الذي انبنت عليه آثاره 
ومخلفاته األدبية، فعدت بذلك منهل تطور وبناء له ولشخصيته األدبية، فمن بين هؤالء ومن 
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بن الخطيب" "لسان الدين  اي بين األوائل الذين تأثر بهم نذكر "الجاحظ" فقد اتبع هذا األخير
"الجاحظ" وذلك في "كثرة االستطرادات وكثرة الجمل الدعائية التي تفيض بها أعماله النثرية، 
وعدم التزامه السجع في بعض رسائله في عصر طغى عليه األسلوب المسجوع كما تبعه في 

كما ، 1"كثرة الجمل التي تقدم معنى واحدا، واعتماده على قوة الحجة والدليل بطريقة أدبية شائعة
تعددت مصادر تأثره بعديد من األدباء والكتاب أمثال "ابن أبي الخصال" ويتجلى ذلك من خالل 
ابتداءاته الدينية ورسائله التي أرسلها إلى ضريح الرسول صلى اهلل عليه وسلم جليا في رسالته 

، ولكثرة الموجهة إلى "سلطان تونس الملقب بالخليفة" جوابا على كتاب وصل له مصحوبا بهدية
طالعه على العديد من اآلثار والكتابات  تباع ثقافة هذا األخير "ابن الخطيب" وا  وتعدد وا 

 ى تأثره بأسلوب "أبي المطرف بنالمختلفة بتنوع أشكالها منهم: "أبي الوليد الباجي"، أضف إل
واالتكاء  نيتها الشكليةسيما رسائله اإلخوانية من حيث ب عميرة المخزومي" في بعض رسائله ال

على المحسنات البديعية كما راق له بعض الصيغ في افتتاحيات رسائله فردد المعنى نفسه في 
 رسائله واقتفى أثره فيها.

حيث يقول "أبو المطرف بن عميرة" في رسالة كتبها ألحد رؤساء شاطبة فيقول: "تخص 
جابته، ا وثقة، حفظ اهلل عنايته وجعل لداعياالبن محبة ومقة اعتدادا بجانبه  لسيادة تلبيته وا 

 2الل والتكرمة والمودة الخالصة المستحكمة".جتحية اإل
فقد اقتفى أثره "لسان الدين" في رسالة كبتها إلى "ابن خلدون" فنجده يقول: "تخص الحبيب 
الذي هون االستظهار أخ، وفي الشفقة عليه ولد... أبقاه اهلل وفاز فوزه، وعصمته لها من توفيق 

 3د، ومورد سعادته المسوغ لعادته غ ْمر ال ثمد".اهلل ع م  
ة ألفاظا وتراكيب اتسمت بجزالتها ومتانتها فضال ي"من حيث بنائها الفني ومفرداتها التكوين
ومثال ذلك نجد أن "ابن  4ل الغاية من هذه الرسالة"اثعن المماثلة في األفكار والمعاني بسبب تم
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"إلى الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم والحسب ال" افتتح إحدى رسائله بقوله: صأبي الخ
مامهم في اليوم  العميم... المخصوص بالمقام المحمود، والحوض المورود خطيب األنبياء وا 
المشهود المكين األمين الذي ليس على الغيب بصنفين، النازل من خير الظهور إلى خير 

 1البطون".
على منواله فنجده قد افتتح إحدى بن الخطيب" فكتب افسار على نهجه "لسان الدين 

رسائله بقوله: "إلى رسول الحق إلى كافة الخلق، وعصام الرحمة الصادق البرق، والحايز في 
مام مالئكة السماء، ومن وجبت له النبوة وأدم بين  اصطفاء الرحمة قصب السبق خاتم األنبياء وا 

 2الطين والماء".
سوله ستهالله بالحمدلة والثناء والسالم على ر المالحظ كذلك في رسالته المذكورة سابقا ا

 .الكريم وآله وصحبه إلى يوم الدين ولشكره وامتنانه لنعمه عز وجل، حيث برز لنا التأثر
وهؤالء هم ثلة فقط ممن تأثر بهم لسان الدين فال زال منهم بعضهم ومن خالل ما ذكرناه 

ألندلسي بصفة عامة "قد سار في يتضح لنا بأن أدب "لسان الدين ابن الخطيب" أو األدب ا
بتجميلها  ره في الشرق حيث ابتدأ موجزا يعنى بقوة العبارة أكثر ما يعنىتطوره على سنن تطو 

كما يتسم بالبساطة في التعبير واألسلوب المطلق المباشر الذي يقوم على سهولة التعبير 
تقديم له أو تمهيد وال يلتزم ووضوح الداللة، كما كان يتسم باالبتداء بالموضوع مباشرة من دون 

 .3أصحابه سجعا وال توشية، إال ما جاء مناسبا واقتضته العبارة"
أثر توفي األخير فإن بوادر التأثر والتأثير بارزة وواضحة وبذلك يكون "لسان الدين" قد 

م أثره فامتدت األندلس، فترك بصمته األدبية وعوأثر فاستحدث مدرسة فنية في النثر في 
 ه إلى زمن طويل وأمد بعيد حتى يومنا هذا.نتاجات
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 األساليب البالغية والتصويرية والفنية: .د
 وظف "ابن الخطيب" في رسالته التي وجهها إلى "عامر الهنتاتي" مجموعة من قواعد البالغة

فنية واألساليب التصويرية والفنية، من بيان وبديع ومعان حيث خّط صورا دقيقة تبرز قدرته ال
اإلبداع األدبي حيث نجد هذا األخير أي )ابن الخطيب(، اعتمد على مقاطع شعرية في في 

مستهل رسالته فعرضها لنا في طبق فني متناسق، فاعتمد "لسان الدين" مجموعة من الصور 
 نذكر منها:

التي هي تكلم بما يريد به خالف الظاهر فنجد أن ابن الخطيب قد عني بالكناية  الكناية
 1ي رسائله حق العناية "لما فيها من جمالية وتأثير تحدثه في أذن المتلقي".وتوظيفها ف

ونستدل في دراستها برسالة التعزية التي بعثها إلى "عامر الهنتاتي" والتي وردت وتوظفت في 
ففي هذه العبارة تعبير عن طموح "عبد العزيز"  2العبارة التالية: "شيم تطمع للمعالي بحق".

في العبارة وذلك للوصول  بة من األخالق الحميدة لنصل إليه من خالل التمعنلتحقيق أعلى مرت
المراتب العالية للشيم إلظهار المعنى المعين للكالم، وذلك من أجل تفخيم المعنى  إلى اسمى

 في نفس المتلقي وهذا ما أراده "ابن الخطيب" بها.
صراره عن مواجهة  ، كناية على3وفي عبارة أخرى وهي: "صدر الزمان بال مدافع" حثه وا 

صعوبات الزمان ومشاكله دون دفاع من أحد أو أي تدخل، فنكبات الزمان هي دائما في مقدمة 
المعارك إال أننا قبل أن نفهم هذا المعنى فإننا نفهم الكالم األولي على أنه كان معروفا ومشهورا 

 ى المراد.في زمانه، وفي هذا التعبير بلورة لفظية راقية في تدويره للمعن
فعند قراءتنا لها يتبادر لنا بأن "عامر"  4ار"،رة أخرى نجدها في قوله: "عامر الدوأما في عبا

يمأل الدار أو المنزل، ففي العبارة كناية على أنه يبني الدولة ومملكته والغرض من الكتابة هو 
 تعظيم للعبارة والمعنى ككل.
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ولهذا  متلقيه، دوقوة وتجعله نصا إبداعيا متجددا عنللكناية قيمة فنية تكمن في منح النص حياة 
 نجد ابن الخطيب ع ني بتوظيفها في رسائله.

 كما استخدم لسان الدين ابن الخطيب مظهرا آخر من مظاهر البديع وهو:
ع ويقتصر الطباق على المطابقة بين لفظين ويشترط فيه التقابل: فال تجيء باسم م الطباق:

 فعل وال بفعل مع اسم.
حيث نجد أن "ابن الخطيب" أورده كثيرا في رسائله، "فأكثر من االعتماد على الثنائيات 
المتضادة في بنية النص حسب ما يقتضيه المعنى وما يوافق الغرض وما يحتاجه اإليقاع". 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله في رسالته: "وذات اليد بعام حالها من يعلم ما ظهر وما 

 .جده في الكلمتين: ظهر وبطنفهنا ن 1بطن..."
 .2كما ورد في قوله في رسالته: "والستر على الحي والميت"

 وهنا ورد الطباق بين لفظة الحي والميت.
القرح( -كما نجد العديد من الثنائيات المتضادة التي أوردها ابن الخطيب مثل: )الفرح

 البعيد(... الخ. -و)القريب
 الخطيب" اعتمد على الطباق ليحدث نغما موسيقيا ويكونومن هنا نلحظ أن "لسان الدين ابن 

 دقيق التصوير فيخرج منها زفات ممزوجة باإليقاع والنغم.
اإليجاز واإلطناب معنيان متضادان ولكل واحد منهما موضعه، ال يحسن فيه غيره  اإليجاز:

 3"فالحاجة إلى اإليجاز في موضعه كالحاجة إلى اإلطناب في مكانه".
ان ها لساهرة فنية في األعمال األدبية البارزة، وهي أحد السمات الظاهرة التي اعتمدفاإليجاز ظ

 الدين ابن الخطيب في أسلوبه، السيما في رسائله ومقاماته.
نالحظ في رسالة التعزية "للسان الدين ابن الخطيب" إلى "عامر الهنتاتي" أن الرسالة كانت 

ت وخمٌس وأربعون سطًرا، إال أننا مع البداية نلحظ مطولة نوعا ما، حيث أنشأها في سبعة أبيا
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، فكلمة ركنا هنا ذات معاني عديدة 1إيجازا بالقصر في عبارة: "إذا كان ركنا قد بنته معرفتك"
وكثيرة متنوعة فهي تحمل معنى )السلطة، المكانة، النجاح، الفالح(، فهذا اإليجاز يحمل في 

 لوقوف المطول عند هذه الصورة من قبل المتلقيطياته بالغة في المعنى، وهذا ما يحقق ا
ومعرفة قيمتها الفنية التي أراد ابن الخطيب إيصالها إليه، وهذه الكلمات الموجزة المليئة 

 بالمعاني الدالة والرامزة ليست سوى دالة على مدى قرابته األخوية من "عامر الهنتاتي".
فنجد هنا إيجاز، فهنا عالقة جزئية فاأليادي ، 2وكذا في عبارة: "ويجعل أيدي مناوبة تحت يديه"

هنا هي جزء يدل على الكل، فال بد أن يقول في ذلك بأن عامر كريم غير بخيل، وأنه كرمه 
واسع، يتصدق على الناس، وحتى على أعدائه، فهنا أشار في ذلك بكلمة يده وذلك من أجل 

 االختصار لعدم اإلطالة في الوصف.
 .ة إلى المبالغة في المعنى، وذلك لتحريك مشاعر "عامر الهنتاتي"والتعظيم للرجل باإلضاف

، حيث يتضح لنا 3وكذلك نجد بوادر اإليجاز تظهر في قوله: "أبا ثابت كن في الشدائد ثابتا"
 جليا اختصاره في إطالق التسمية في ابتدائه لرسالته "بأبا ثابت" في تعزيته.

ختصر قدر المستطاع في توظيفه لعباراته، حيث ، فابن الخطيب قد ا4ثم قوله "عامر الدار"
 يقصد بها بأن عامر أهٌل للملك يبني الدولة ويمأل الدار أو المنزل والمقام الممنوح له.

ه، فمنه ما هو متأصل في نفسه من حيث إرادته ما ز عند "ابن الخطيب" أسبابه وبواعث"لإليجا
بالغية والبيانية، وولوعه بفن القول، فيكون منحه التفرد عن غيره من األدباء بإبراز مقدرته ال

 5جانب من ذلك غاية في ذاته".
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في نفسية  ا وذلك لبالغته ولألثر الذي يحدثهيوظف "ابن الخطيب" اإليجاز بالقصر كثير 
مكانية  المستمع، فكان توظيفه متواصال لإليجاز مما أدى إلى إظهار قوة بالغة الخطيب وا 

 ليل.وحسن توظيفها وكذلك قام بتوظيف اإليجاز بالحذف إال أّنه قاستخدامه لأللفاظ والمعاني 
 :وار()رسالة تهنئة من لسان الدين ابن الخطيب إلى محمد بن ن رسالة إخوانية.ب
 :مضمون نص الرسالة.أ

 أورد "لسان الدين ابن الخطيب" في رسالته كالم يدل على غرض التهنئة، ألن فيها وقع
يها إليه في رسالته المبعوثة إلى "محمد بن نوار" التي هنأه فطيب في النفس، وهذا ما تطرق 

بزواجه ببنت مزوار الدار السلطانية، استهلها بأبيات شعرية يصف فيها كيف كانت حالة 
العرس عندما كان حاضرا ويصف حالته حين ذهب دون هدايا، ويرى بأن كالمه وشعره يحل 

 النخالة، أي أن كالمه يساوي جميع الخيراتمحل الهدايا الجميلة فهو ينوب عن التيس وعن 
 فيقول فيها:

 هــ"إن كنت في العرس ذا قصور       فال حضور وال دخال
 1ينوب نظمي مناب تيــــــــــــــــــــــس        والنثر عن قفة النخالة"

 لينتقل بعد هذا اإلنشاء الشعري إلى النثر ليقول:
فهذا الكالم كان مصحوبا مع التهنئة بالدعاء بالخير  2م اهلل سبحانه دعاء وخبرا"،"هناك

والمباركة وهذا سبيل كل مترسل في كتابة هذا الغرض تعبيرا عن حبه ووداده وتقديره واحترامه 
لطبيعة هذه العالقات المتبادلة مع تمنيه دوام الحب والخير والسرور، ففي هذا يتمم "ابن 

من السرور خيرا" إذ يدعوا له ببقاء السرور ودوام الخطيب" دعاءه ل"محمد بن نوار" "ألبسكم 
 الحال في حياته الجديدة مليئة بالفرح واألنس والمحبة.

)محمد بن نوار( من كل شر ومن كل حاسد حتى من عين الشمس، ايثم ينتقل لتعويذه 
فهو بذلك يظهر خوفه عليه حتى من أبسط األمور، ليواصل مباشرة تهنئته بالنسب الجميل 
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وبحياة أكثر رفعة، ففي هذا ثناء على عائلة مزوار، وافتخار بتلك العالقة الجديدة بين العائلتين 
وفي هذا أكبر تعظيم  1فيقول: "فلعمري لقد حصلت النسبة، ورميت هذه المعيشة الحسنة"

 للمزاور.
ل، ثم ليعود في تهنئته إلى مدح "محمد بن نوار" وأنتم أيضا بركان جمال وبقية رأس الما

ثني على جماله ووسامته الجذابة، فهو يلقته و فنجده هنا يصف خ 2ويمين في اإلنطباع وشمال"
بركان من الوسامة والجمال، فوصفه ومدحه بأحسن الخصال وأنه ال ينقصه شيء، وسار "ابن 
الخطيب" على هذا النمط من الكتابة ألن هذا النوع )أي التهاني( يستدعي تعظيم شأن 

ومدحه  3فيقول "بمنزلكم اليوم بدر وهالل" عدها ينتقل إلى وصف عروسهالمخاطب، من ب
لعروسته هو فخر "لمحمد بن نوار" في حّد ذاته وفي أخير األمر يختتم لسان الدين "ابن 

 الخطيب" تبريكاته بتمنيه االستمرارية والدوام لهذه العالقة فأنهاها بالدعاء وختمها بالسالم.
رقيقة عذبة، في نظمها نابعة من قلب صاف وحب طاهر،  كانت هذه الرسالة جميلة،

 تعبر عن تعلق كبير يجمعهما نتيجة عالقة الصداقة التي تربط بينهما.
 رموز نص الرسالة:.ب

يندرج نص "لسان الدين" في تهنئة إلى "محمد بن نوار" تحت مسمى فن الرسالة والتي 
األفراد ومحاولة إيصال فكرة معينة، فكانت تقوم في أساسها على الحوار والنقاش والجدل بين 

"ابن الخطيب" الذي كان يمتلك بتمثل لذلك ادئة ذات دالالت إيحائية واسعة ونرسائلهم رامزة ه
ملكة عقلية وناصية علم جوهرية وأسلوب متفنن في التالعب والتحكم في الدالالت باختالف 

وأصالة تفكيره وروعة بيانه، وجزالة شعره أعظم ما  يث كان "يمثل بعبقريته وقوة نفسهمشاربها ح
أي أنه كان له طريقته الخاصة التي ينفرد بها عن غيره في  4تمخضت عنه األندلس الكبرى"

الكتابة، فمما ال ريب فيه أنه يستحوذ على طبائع معرفية موسوعية متنوعة مكنته من بلورة ونقل 
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ى "محمد بن نوار" نجده أي "لسان الدين بن ة إلول في خواطره، ففي رسالته الموجهكل ما يج
الخطيب" يستعمل هذا النمط في الكتابة، فاستعمل العديد من الكلمات الموحية الرامزة الهادفة، 

 ذات المدى البعيد.
 حيث نجده قد استهل نص الرسالة بأبيات شعرية يقول فيها:

 فال حضور وال دخالة  ***"إن كنت في العرس ذات قصور  
 1والنثر عن قفة النخالة"  ***وب نظمي مناب تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ين

فقد خّط "لسان الدين ابن الخطيب" أن يفتتح رسالته بالشعر ثم االنتقال إلى النثر وذلك 
لما ينطويه )أي الشعر( من قوة بالغية وبيانية وكلمات وألفاظ رامزة تستجذب المتلقي وتستحوذ 

لى خياله لتسير به بعيدا لتجعله جواال في بحر من المعاني المتفرقة كما أن "ابن الخطيب" قد ع
بقدسية ألفاظه فكانت له ازدواجية في الكتابة بين ما هو ديني اعتمد على القرآن الكريم متأثرا 

بدوام  وما هو أدبي في نفس الوقت، فنجده في رسالته يستفتح تهانيه بذكر لفظ الجاللة والدعاء
الفرح والسرور، وتعويذه "لمحمد بن نوار" من كل شر وخوفه عليه من العين الحاسدة ويتجلى 
ذلك في مقطع رسالته من خالل قوله: "هناكم اهلل سبحانه دعاء أو خبرا، وألبسكم من السرور 

 2حبرا، وعوذكم بالخمس حتى من عين الشمس...".
لإلعالء بالمعنى  من خاللها بن الخطيب" يهدفوهنا تتجلى اللمسة الدينية التي وظفها "ا

عطاءه حيزا وبعدا دالليا أكثر اش ماال وأوسع نظرا ليختم رسالته بالمن والثناء لفضله سبحانه توا 
وتعالى ثم ينتقل لينهي رسالته بأعذب كلمات السالم وأنقى كلمات الوداع، فيقول: "فأنا أهنيكم 

 3بتسني أمانيكم والسالم".
 تهنئة مصحوب بالدعاء بالخير والمباركة.فهذا كالم 

فمن خالل كل هذا فإن "ابن الخطيب" كان يسترسل في كتابة هذا الغرض رامزا من خالله 
إلى التعبير عن مدى الحب والتقدير واالحترام المتبادل بين المرسل )ابن الخطيب( والمرسل 

                                                           
 .208أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب في غصن األندلس، ص 1

 .208، صنفسهالمصدر  2
 .208، صنفسهالمصدر  3



بن ية ألدب الرسالة عند لسان الدين خصائص الفنال :    الفصل الثاني
 .الخطيب

 

 74 

تلقي وجعله يغوص في طيات إليه )محمد بن نوار(، غايته األولى واألسمى هي استهداف الم
ولهذا نجده )لسان الدين( هذه الرسالة بتحليل شفراتها المختلفة والوصول إلى شخص كاتبها، 

في رسالته منها: ")قصور، عرس، تيس،  مستوحاة من عمق الطبيعة استخدم كلمات إيحائية
 1نخاله، بدر، حبر...(".

 اختالف نظرة الباحث والمتلقي.فلكل كلمة من هذه الكلمات مدى تصوير واسع يختلف ب
وهكذا كانت رسالته في التهاني تدل على سعة إطالعه على النصوص الدينية ومعرفته 

لى مقدرته األدبية وبراعته األسلوبية في الوقت ذاته  .العميقة بما سبقه من كتاب عصره وا 
 المؤثرات المشرقية:.ج

قد عملوا على محاولة  اتواجدوا فيهمما ال شك فيه أن كتاب األندلس بطوال الحقبة التي 
احتذاء النماذج المشرقية والخروج بأنماطها كالمشارقة من طور الطبع والسجية إلى طور الترسل 
والتبسط والتصنع والتجنيس، كما عملوا أيضا على رغبة في التميز والتفوق والظهور، على 

مقامات والتراجي... وغيرها، مواجهة تلك النصوص المشرقية المتكلفة في فنون الرسائل وال
بصياغة نصوص ال تقل عنها في اإلغراب والتعقيد وممن تأثروا بذلك نجد "ابن الخطيب" في 

اعتمد  كتابة رسائله، حيث مضى على نهج عديد من األدباء سابقي عصره، فنجد هذا األخير
-394بن زيدون )ا(، وأبو الوليد 528-480الطابع التركيبي الذي عرف به "الفتح خاكان، )

بن أبي الخصال ا(، ومحمد بن مسعود 658-582بن عميرة )ا(، وأبو المطرف أحمد 463
المقام ما  (... وغيرهم، فحسب ما نذكر بهذا426-382(، وابن شهيد األشجعي )465-540)

عرف به النثر األندلسي من التأنق في األشكال والعمق في المعاني المستمدة من الحياة 
لتي شهدتها األندلسي بزخمها بعد عهود الوالة والخالفة، والتي أعملت على الكتاب الحضارية ا

" أي أن "ابن الخطيب" ترعرع في كنف الحضارة 2التكلف في األداء الفني والتصنع فيه
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األندلسية بتراتب وتعاقب ملوكها وطوائفها المختلفة فأخذ منهم وتعلم عليهم مختلف العلوم من 
 بة والترسل.بينها: فن المكات

من معالم تأثر "لسان الدين" في رسالته إلى "محمد بن نوار" نذكر تأثره "بابن مغاور 
ي" في نمط كتابته لرسائل التهاني وذلك في مزجه بين الشعر والنثر في كتابته للرسالة، بالشاط

فيها  حيث نجد "ابن مغاور" سنَّ هذا األسلوب في تهانيه المختلفة حيث يقول في رسالة يهنئ
لى "بلنسية" بالقدوم من حضرة "إشبيلية" حيث طال مقام خليفة الموحدين  السيد "أبا الربيع" وا 

بها، إذ مكث بها خمس سنوات فقال فيها: "هناكم اهلل بسالمة سحبتم أذيالها، وأدرتم جريالها، 
قصركم  -هللأيدكم ا–وكرامة فضضتم ختامها، ولبستم خيتامها، وغيمة زحزحتم قتامها، فاستقبلوا 

ن كنتم البدر كماال..." ، 1المكرم استقباال، وانعموا باالستقرار باال واطلعوا بأفق بلنسية هالال، وا 
وهذه أسمى عبارات التهاني والتبريكات التي قدمها "ابن المغاور" للسيد "أبا ربيع" متمنيا له 

 حسن الهناء ترفقها زينة العاقبة.
سالته ل"محمد بن نوار" من خالل مستهل الرسالة، إذ ويتمظهر تأثر "ابن الخطيب" في ر 

، 2يبتدأها على نفس المنوال فيقول: "هناكم اهلل سبحانه دعاءا وخبرا وألبسكم من السرور حبرا..."
 إذ أنه سار على خطاه في عرض رسالته بالدعاء والثناء وتمنيه دوام الخير والبركات.

 بيات شعرية ينطلق منها قبل الخوض في فحووفي نفس الرسالة نجد "لسان الدين" يدرج أ
 الرسالة فيقول:

 فال حضور وال دخاله ***"إن كنت في العرس ذا قصور 
 3والنثر عن قفة النخالة" ***ينوب نظمي مناب تيـــــــــــــــــــــــس 
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 وهذا ما سارت عليه أغلب رسائل "ابن مغاور" نتمثل لذلك برسالة كتبها لشيخ من شيوخ
ية، الموحدين ال يصرح لنا باسمه يخيره هذا األخير أي "ابن مغاور" بين شراء البغل أو المط

 سفواء" لها حميد خبرة وحسن زواء، فيقول: فإن لم يكن بغال فلتكن "مطية
 علي التي بين الحمار والفرس ***"إذا حملت بّزتي على عدْس 

 فال أبالي من عزا ومن جلس                
 1وضمن اآلالء بلقائكم متوافرة" ***لى النفوس السّراء سافرة وأهدى إ

ا ما فيواصل رسالته إلى أن يهنئه بما اقتناه واشتراه في آخر األمر، وهنا يتضح لنا جلي
يمتلكونه من درجة عالية من الحدق واإلتقان والصنعة والتنوع من خالل مزجهم بين الشعر 

 واالنثر.
 لكتاب النثر األندلسي واضحة، فقد حاولوا احتذاءلتأثر في أخير األمر فإن بوادر او 

اثا هم تر النماذج المشرقية والخروج بأنماط وأساليب مختلفة في الكتابة فقد خلف األندلسيون وراء
 نثريا عظيما استطاعوا من خالله أن يتركوا بصمة خالدة ال تحول وال تزول.  

 األساليب البالغية والتصويرية والفنية:.د
مما ال شك فيه أنه لكل مبدع أو كاتب أسلوب يميزه، ينفرد به عن غيره من الكتاب، 

ال في كل عبارة من عبارات الرسالة، بل ليا أن "أسلوب لسان الدين كان ماثحيث يتراءى لنا ج
 2في كل لفظة من ألفاظها، حيث أنه له أسلوب ينفرد به عمن سواه".

بالغية فذة وأسلوب خاص وراٍق تنوع بتنوع أي أن ابن الخطيب كان ذو قدرة فنية 
 المواضيع التي عالجها في رسائله المختلفة.

فنجد أنه يعتمد في أسلوب الرسالة على االزدواج في إيراد الجمل فكل جملتين تنتهيان 
بحرف متماثل، حيث نجده يقول في رسالته: "هناكم اهلل سبحانه دعاءا وخبرا، وألبسكم من 
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فالملحوظ هنا تشابه في أواخر الحروف في الرسالة وذلك ليضفي عليها نغما  1السرور حبرا..."
 موسيقيا تستجذب القارئ أو المتلقي.

 وكذا وظف ابن الخطيب مجموعة من الصور في معالجته لرسالته نذكر منها: 
حيث شبه الكاتب السرور باللباس  2موظفة في "ألبسكم من السرور حبرا"،االستعارة:  (1

  به وترك الزمة من لوازمه وهو فعل اإللباس على سبيل استعارة مكنية. حذف المشبه
، حيث شبه الكاتب القبول بشيء ينشر، 3كما تجسدت االستعارة في قوله: "وينشر القبول"

حذف المشبه به وترك الزمة من لوازمه وهو فعل النشر على سبيل: االستعارة المكنية. حيث 
صفة معنوية وهي القبول من أجل إظهار الفرح والسرور، أسند صفة مادية وهي النشر إلى 

 وهذه االستعارة أبلغ من الحقيقة وذلك إليصاله للمعنى المرغوب.
، حيث 4كما نجده يقول في عبارة أخرى وهي: "عوذكم بالخمس حتى من عين الشمس"

و شبه الكاتب الشمس في الحسد كعين اإلنسان، فقال بذلك عين الشمس حذف المشبه به ه
 اإلنسان وترك الزمة من لوازمه وهو فعل الحسد على سبيل االستعارة المكنية.

ر "ابن الخطيب" في استخداماته على االستعارة المكنية أكثر من التصريحية، حيث يكث
اج ذلك وجودا قليال لالستعارة التصريحية في خطاباته في حين أحسن "ابن الخطيب" إدر لفنرى 

 سالته مع مبالغة قليلة منه في ذلك التوظيف.االستعارة المكنية في ر 
ضّمن "ابن الخطيب" في رسالته معاني اإليجاز، حيث نجده قد أنشأها في  اإليجاز: (2

بيتين وخمسة أسطر فقط، حيث نجد هذا األخير قد وظف عبارات مختصرة وموجزة أتم 
نجده في رسالته  اإليجاز، ولكنها انطوت على إيحاءات ودالالت معمقة بعيدة المدى وهذا ما

، إيجاز يدل على خوف "ابن الخطيب" على "محمد بن نوار" من 5في جملة: "عوذكم بالخمس"
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الناس الحاسدة، حيث أن المفردتين تدل على الحرص وكذلك على إبعاد العين الشريرة عليه، 
 فهذا لفظ قليل دّل على معنى كثير.

يوصله الكاتب لما يختلج في نفسه  إيجاز جميل لما أراد أن 1وفي قوله: "بركان جمال"
اتجاهه فاستدل لكل تلك الصفات واألحاسيس الجياشة التي تنطبع لديه عنه )أي محمد بن 
ًقا وأنه ذو صفات حسنة وفضيلة فأعطى التعبير  ال  ْلًقا وخ  نوار( فبدال من أن يصفه بأنه جميل خ 

ى اختصار المعنى في كلمتين رونقا جماليا فقال: "بركان جمال"، فحرص هنا ابن الخطيب عل
 جوهريتين دون اإلطالة في الوصف.

، 2وفي عبارة أخرى نجده يوجز )أي ابن الخطيب( فيقول: "فلعمري لقد حصلت النسبة"
ة التي حدثت بوجود ذلك العرس الذي أقيم، وكذلك فرحته هذه العبارة تدل على تأكيده للفرحو 

 وعن جملة المعاني واألحاسيس بها فذلك القسم يدل على المشاعر بفخرهبتلك النسبة، وكذلك 
التي يحملها "ابن الخطيب" في طياته، فقد وظف هذا اإليجاز إليراد الفكرة التامة وإليصالها إلى 

 المتلقي مع حصول فائدة التأكيد.
جذب النفس وكذلك كان يحرص على وذلك ل وظف "ابن الخطيب" اإليجاز في رسائله

 مكاتباته من التكرار الذي هو عيب من عيوب الكالم.سالمة 
كان لإلطناب حضور واسع في رسائل "لسان الدين ابن الخطيب" فقد  اإلطناب: (3

استعمل أسلوب اإلطالة في الكتابات من أجل إفهام الرعية "فهو يعني بأنه يساعد على إفهام 
 .3"""الخاصة والعامةالرعية 

الموجزة نجده وظف اإلطناب في العديد من العبارات  ففي رسالته إلى "محمد بن نوار"
فجاء  4مثال: "هناكم اهلل سبحانه دعاء وخبرا، وألبسكم من السرور حبرا"،نذكر على سبيل ال
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يراد اإلطناب تماشيا مع ما  اإلطناب هنا في جملة حيث أراد "ابن الخطيب" التوسع في المعنى وا 
خير بالتهنئة فقط "هناكم اهلل"، وال بلفظة الدعاء فقط تستحبذه الرسالة، فلم يكتفي هنا هذا األ

فهي الكافية الشافية، بل فضل أن يطنب في العبارة أضاف جملة أخرى "وألبسكم من السرور 
حبرا"، ففيها دعاء البقاء السرور والفرح مع تمنيه دوام الحال، وفي مقطع آخر يتجلى مظهر من 

ِمْزو ار ذ و اقه، كيف ال يشق  البدر أطواقه، وينشر القبول مظاهر اإلطناب في قوله: "ومن يكْن ال
 1على رواقه".

لذلك حيث لجأ "ابن الخطيب" إلى اإلطناب لشرح الفكرة التي يطمح إليصالها، فاستعمل 
ر فكرته إذ ذكر لنا مجموعة من الصفات المتعلقة بالمزوا جملة مطولة يبالغ فيها في إيراد
شباع الفكرة التي سعى من خاللواستعمال صورة اإلطناب من  ها إلى حّثه على أجل شرح وا 

 بداية الرسالة إلى نهايتها. تكرار التهنئة من

له هو من أدوات علم البديع التي اعتمدها "ابن الخطيب" في مكاتباته ورسائ السجع: (4
 المختلفة.

الفنية حيث حرص "ابن الخطيب" في رسالته إلى "محمد بن نوار" على إظهار براعته 
وله: "هناكم اهلل سبحانه دعاء عبر استخدامه للسجع، فنلحظ اتفاقا في نوع األسجاع فيبتدئها بق

فهنا اتفاق في الكلمتين األخيرتين لهذا فهو سجع متوازي  2را، وألبسكم من السرور حبرا"،وخب
لقي فهذا كله )خبر ا، حبًرا(، فيه إيقاع نغمي فحروفه المسجوعة جاءت خفيفة تستلطفها أذن المت

يدل على نفسية "ابن الخطيب" المرتاحة الفرحة، وكذلك نجد توظيف آخر للسجع في قوله: 
 3"وأنتم أيضا بركان جمال، وبقية رأس المال، ويمين في االنطباع وشمال".
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فقد وظف أسجاعا مطرفة فقط، ال وجود ألنواع أخرى، فهذا السجع خال من المبالغة 
ساس " الفنية ويبرز مهارته في التالعب في حيثيات رسالته ونقله إلحيظهر براعة "ابن الخطيب

 مؤثر في النفس يحرك مشاعر المرسل إليه.
 تبين لنا هذه الدراسة أن موضوعات "لسان الدين ابن الخطيب" اختصت بمعالجة الجوانب
ة الفنية، فحرص في رسالته على التنويع في توظيفه للمحسنات البديعية والصور البياني

رسائله الثالث، ضف إلى ذلك أنها  على واستخدامها باعتدال، ما عدا السجع الذي طغى
 تميزت بكثرة االقتباس من القرآن الكريم.

ر الدو  هذا ما جعل من الترسل فنًّا أدبًيا راٍق من فنون النثر في األدب العربي، فكان له
 الكبير في رقي الذوق العربي، واألدب والسمو الفكري.
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عة بعد أن تم بحمد اهلل وفضله، وبمرورنا بمراحل البحث المختلفة، تم التوصل إلى مجمو 
 من النتائج وهي:

  مكانة كبيرة حيث شهد تطورا  ضاربة في عمق التاريخ، احتل جذوريعتبر النثر ذو
 ملحوظا على مّر العصور، فأصبح له سمات متفردة.

 يعد فن الترسل من أبرز الفنون النثرية التي القت رواجا كبيرا عند العرب فاحتلت 
 أفضل مراتب الكتابة.

  ظهر فن الرسائل منذ العصر الجاهلي وكان العامل األساسي الذي ساعد على نشأته
سية في ظل الثقافة األندل طريقه اختطوسارت األمور على هذا النحو إلى أن  وتطوره اإلسالم،

 المتنوعة.
 را كان النثر األندلسي يحتل مكانة كبيرة، وباألخص فن الرسائل الذي شهد تنافسا كبي

في مجال الكتابة، فكانت بداياته صورة عن األدب المشرقي إلى أن تطور وأصبح كفن قائم 
 به. يحتذىبذاته 
 فظت الرسائل في العهد األندلسي على بنية الرسالة، ولكن بعض عناصرها لم تكن حا
نما بالتغيير والتعديل المستمر. باالستقرارتتسم   وا 

 ل يرية تشتمى ظهور عدة أنواع، ألنها أداة تعبإن حاجة المجتمع إلى فن الرسائل اقتض
 على العديد من الموضوعات.

 اطق ن النالنثر فأجاد فيه، فكانت رسائله بمثابة اللسا ابن الخطيب أبوابا جديدة في ارتاد
ر من بين الملوك واألمراء والخلفاء وعامة الناس، حيث عمد إلى توصيل األوامر وتبليغ األخبا

 خاللها.
  ضمت رسائل لسان الدين ابن الخطيب تنوعا بين الصور البالغية والمحسنات

 لرسائلاوالمبالغة في التصوير وهذا ما الحظناه في البديعية، فاتبع بذلك مذهب التنميق اللفظي 
 المتطرق إليها.

  رصد أهم األغراض األدبية في المجتمع األندلسي لدى ابن الخطيب، حيث لم يركز
 على غرض واحد بل تعددت موضوعاته وفنونه منها: المدح، الشوق، التهنئة، والتعزية.
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  تشربه بالثقافة اإلسالمية.استخدم الكاتب األلفاظ الدينية داللة على 
 ه قيام ابن الخطيب بتوظيف الموسيقى الداخلية التي كان لها الحظ الوافر في كتابات

يلة متمثلة في السجع الستئناس األذن عند سماعه، وهذا يدل على فكره األدبي الرفيع في األخ
 والتصوير وعلى امتالكه قدر غير محدود من الملكة اإلبداعية.

 ل ابن الخطيب بين الطول والقصر ونالحظ هيمنة الرسالة المطولة على تباينت رسائ
 القصيرة. ألن في الطول شرحا لألفكار وتوضيحا لها.

  تقوم الصور البالغية والمحسنات البديعية في رسائل ابن الخطيب على التأثير في
 المتلقي وتحريك انفعاله وبالتالي تحريك مخيلته.

ون قد أصبنا بعضا من جوانب هذا الموضوع محاولين وفي أخير األمر نرجو أن نك
 االقتراب من جوهره ولو بقليل.
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 سالة شكر بعث لها لسان الدين إلى سلطان تونس:ر  (1
ى وهي رسالة يشكره فيها على هدية بعثها، يخبره فيها عن جملة فتوحات من اهلل بها عل

 المسلمين حيث نجده يقول: 
"...أما بعد حمد اهلل الذي أخفى حكمته البالغة على أذهان البشر، فعجزت عن قياسها، 
وجعل األرواح كما ورد في الخبر تحّن إلى أجناسها، منجد هذه العلة من أوليائه الجلة لمن 
يروض اآلمال بعد شماسها، ويسير األغراض قبل التماسها، ويعني بتجديد المودات في ذاته، 

اته على حين اخالق لباسها، الملك الحق واصل األسباب بحوله، بعد انتكاث وابتغاء مرض
أماريسها، ومغني النفوس بطوله، بعد إفالسها حمدا يدّر أخالق النعم بعد إبساسها وينشر رمم 
األعمال من أرماسها، ويقدس النفوس بصفات مالئكة السماوات بعد إبالسها، والصالة على 

. "... وفي رهبان الدّجى تتكفل مناجاة 1الهدايا ونبراسها"حبه سراج سيدنا محمد وعلى آله وص
السميع العليم في وحشة الليل إليهم بإيناسها وتفاوح نواسم األسعار عند االستغفار بطيب 
أنفاسها والدعاء لخالفتكم العلية المستنصرية بالصنائع التي تشعشع أيدي الغيرة القعساء من 

 أكواسها.
يدة بالمالئكة والروح، اإللهية كفيلة باحترامها واحتراسها، وأنباء الفتوح المؤ  زالت العصمةوال

ها، وآيات المفاخر التي ترك األول لآلخر، مكتبة األسفار بأطراسها وميادين ريحان جالس
الوجود مجاال وجودها وباسها، والعزو والعدل منسوبين بقسطاسها، وصفيحة النصر العزيز 

باهلل على رياسها عند اهتياج أضدادها، وشّرة انتكاسها بانتهاب البالد تفيض كّفها المؤيدة 
 2وانتهاسها، وهبوب رياحها وتمّرد مرداسها".

 فيقول:ثم يواصل في نفس الرسالة 
"فإن كتبناه إليكم كتب اهلل لكم من كتائب نصره، أمداد تذعن أعناق األنام لطاعة ملككم 
المنصور األعالم عند إحساسها وآتاكم من آيات العنايات أية تضرب الصخرة الصماء ممن 

وأيام اإلسالم بعناية الملك  -حرسها اهلل–عصاه بعصاها، فتبادر بانبجاسها، من حمراء غرناطة 
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حتفل وقود المالئكة الكرام بوالئمها وأعراسها وطواعين الطعان في عدو الدين المعان... العالم ت
والحمد هلل حمدا معادا يقيد شعراء النعم ويستدر مواهب الجود والكرم ويؤمن من انتكاب الجدود، 
وانتكاسها، ولّي األمال ومكاسها وخالفتكم المثابة التي برزها الوجود بمحاسن مجدها، زهور 

ة اإلفادة واإلبادة، ء الفضائل من مقابسها، وتروي رواالرياض بوردها وآسها، وتستمد أضمرا
 1غرب الوجادة عن ضحاكها وعباسها".

 الرسالة إلى عبد العزيز الهنتاتي: (2
 تا.ـــــــــــــــــأعيذك أن يلقى حسودك شام ***ت ــــــــــــــــــأبا ثابت كن في الشدائد ثاب)

 تا.ــــــــــــــــــــــــــــــيليق بعز منك أعجز ناع ***ذي ــــــــــعبد العزيز هو العزاؤك عن 
 تا.ـــــــــــــــــــــــــابوسرحتك الشماء طابت من ***با ــــــــــــــــــــــــــفدحوتك الغناء طالت ذوائ
 تا.ــالسجو من كان صاموأنطف منه  ***ه ــــــــــــــــــــلقد هد أركان الوجود مصاب

 تا.ـــــــــــــــــومن نفس بالوجد أصبح خاف ***فمن نفس حر أوثق الحزن كضمها 
 ا.تــــــــــــــوكيف أن ترجى تصاحبا مائ ***ده ــــــــــــــهو الموت لإلنسان أصبح لح
 تا.ـــــــــــــــــــــإذا لم تكن بالحزن نرجع فائ ***نا ــــــــــــــوالصبر أولى أن يكون رجوع

ام، اتصل بي أيها الهمام، وبدر المجد الذي ال يفارق التمام، ما جنته على عليائك األي
 خمام،واقتصه محلق الردى بعد أن طال الحيام، واستأثر به الحمام، فلن يغن الدفاع وال نفع ال

 من وفاة صنوك الكريم الصفات، وهالك وسطى األسالك، بدر األحالك.
ير األمالك، وذهاب السمح الوهاب، وأنا لديغ صل الفراق الذي، ال يفيق بألف راق ومج

وجريح سهم البين، ومجاري العيون الجارية بدمع العين، لفقد أنيس سهل على مضض النكبة 
وصحبني إلي منقع التراب، وكفل ونحى ليث الخطب عن فريستي، وآنسي في االغتراب، 

من حسن العشرة بما سجل عقد الوكالة، انتزعه الدهر من يدي  أصاغري خير الكفالة، وعاملني
حيث ال أمل وال وطن، االغتراب قد ألقى بعطن، وذات اليد بعام حالها من يعلم ما خطر وما 
بطن ورأيت من تطارح األصاغر على شلو الغريب، النازح عن النسب والقريب، ما حملني أن 

لديه، وأن ظل شفقته  من يرى أنه لم ينزل مقيما جعلت البيت ضريحا، ومدفنا صريحا، ألخدع
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منسحب عليه، فأعيا مصابي عند ذلك القرح، وأعظم الضمأ البرح، ونكأ  القرح القرح، إذ كان 
ركنا قد بنته لي معرفتك، ومتصفا في البربي والرعي لصاغيتي بكريم صفتك فوا لهفا عليم من 

ام وسام، وأي جمال الخلق، ووجه للقصد حسام، وعز سام، وأيادي جسام، وشهرة بين بني ح
طلق، وشيم تطمح للمعاني بحق، وأي عضد لك يا سيدي األعلى ال يهن إذا سطا، وال يقهقر 
إذا خطأ، يرج ذلك على تحلية بالشيبة، ما توجبه البنوة من الهيبة، يرد ضيفك آمنا من الخيبة، 

، فدعوت بالصبر فولى وأدبر، يسد ثغرك عند الغيبة، ذهبت إلى الجزع فرأيت مصابه أكبر
واستنجدت الدمع فنضب، واستخرت الرجاء فأنكر ما روى واقتضب، وبأي حزن يلقى عبد 
العزيز، وقد جل فقده، أو يطفأ العجه وقد عظم وقده، اللهم لو بكى بندى أياديه، أو بغمائم 

ن طالت المدة، فرقت لم تبله غواديه، أو بعباب واديه، وهي األيام أي شامخ لم تهده، أو جديد  وا 
نما هي إغفاءة  بين التيجان والمفارق، الحدود والنمارق، والطلي والعقود، فما التعلل بالفان، وا 
نما هو ظل زائل؟ والصبر على المصائب ووقوع سهمها الصائب،  أجفان، والتشبت بالحبائل، وا 

ن يؤت  أولى ما اعتمد طالبا، ورجع إليه طوعا أو غالبا، فأنا يا سيدي أقيم رسم التعزية، وا 
بمضاعف المرزية، وال عتب وعلى القدر في الورد من الصدر، ولو ال أن هذا الواقع مما ال 
يجدي فيه الخلصان، وال يغني فيه اليراع وال الخرصان، ألبي جهده من أقرضتموه معروفا، 

التسليم، للحكيم وكان إلى بالتشيع إلى تلك الهضبة معروفا لكنها سوق ال ينفع فيها إال ساعة 
ن طمس الحمام  العليم، وطي الجوائح على المضض األليم، ولعمري قد خلدت لهذا الفقيد وا 
محاسنه الوضاحة، لما كسب منه الساحة، صحفا منشرة، وثغورا بالحمد مؤشرة، يفخر بها بنوه 

، وعامر ويستكثر بها مكتسبو الحمد ومقتفوه وأنتم عماد البازة، وعلم المفازة، وقطب المدار
الدار، وأسد األجمة، وبطل الكتيبة الملحمة، وكافل البيت، والستر على الحي والميت، ومثلك ال 

ب، وال ينبه على سنن نبي كريم، أو صاحب يهدي إلى نهج ال حب، وال تشرده نار الحباح
ا قدرك أعلى وفضلك أجلي، وأنت صدر الزمان بال مدافع، خير معلم األعالم الفضل ورافع، وأن

ن أخرت فرض بيعتك بما خصني من المصاب، ونالني من األوصاب، ونزل بي من جور  وا 
الزمان العضاب، ممن يقبل عذره الكرم، ويسمعه الحرم المحترم، واهلل سبحانه الكفيل لسيدي 
وعمادي وببقاء يكفل به األبناء، وأبناء األبناء، ويعلي لقومه رتب العز سامية البناء، حتى ال 
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ن فقيد مع وجوده، وال يحس بعض زمان مع وجوده، ويقر عينه في ولده وولد ولده، يوحش مكا
 ويجعل أيدي مناوبة تحت يديه والسالم(.

 نص رسالة لسان الدين إلى محمد بن نوار: (3
 فال حضور وال دخاله ***)إن كنت في العرس ذا قصور 

 والنثر على قفة النخاله ***ينوب نظمي مناب تيس 
سبحانه دعاء وخبرا، وألبسكم من السرور حبرا، وعوذكم بالخمس، حتى من هناكم اهلل 

عين الشمس، فلعمري لقد حصلت النسبة، ورضيت هذه المعيشة الحسبة، ومن يكن المزوار 
ذواقة، كيف ال يشق البدر أطواقه، وينشر القبول عليه رواقه، وأنتم أيضا بركان جمال، وبقية 

شمال بمنزلكم اليوم بدر وهالل، ولعقد التوفيق بفضل اهلل تعالى رأس مال، ويمين في االنطباع و 
 1استقالل، فأنا أهنيكم بتسني أمانيكم والسالم(.
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 الملخص باللغة العربية:

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة نظرا لطبيعة الموضوع، فهو موضوع ذو ثقل وفير 
جذوره ضاربة في عمق التاريخ، المتمثل في: "الخصائص الفنية ألدب الرسائل عند لسان 

 وا فيهأدبي نثري اعتنى به الكتاب وأعطوه جل اهتمامهم فألف الخطيب"، والترسل فنالدين بن 
 ي هذاالعديد من المكاتبات والمؤلفات المتخصصة في هذا المجال، فقد ارتاد "لسان الدين" ف

 به. جعل منه سنة يحتذى ما الميدان أبوابا جديدة فكان علما فيه، أجاد به شكال

 لك جاءالمميزات الفنية لرسائل لسان الدين ابن الخطيب، وكل ذتناولنا في هذه الرسالة 
 في مقدمة وفصلين وخاتمة، ويجيب البحث عن مجموعة من األسئلة، وأهم إشكالية يعالجها

البحث هي التعرف على الخصائص الفنية للرسائل في العصر األندلسي، ومعرفة مدى 
ن الدي التي تتميز بها الرسائل عند لسان التطور الحاصل عليها وكذا معرفة السمات الجمالية

ذلك ابن الخطيب، وكانت رسائله في التهاني والتعازي وكذا رسائله السلطانية خير نموذج ل
 لما انطوت عليه من صور إبداعية راقية ذات بعد جمالي واسع.

 وبعد هذا تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

 ة ن األدبية التي شهدت تطورا عبر العصور، وكانت بمثابأن جنس الرسالة من األلوا
البتلة التي أخذت تنمو شيئا فشيئا ابتداء من العصر الجاهلي، إلى ما وصلت إليه في 

 العصر األندلسي أين تفتحت براعم تلك البتلة وتطورت أكثر فأكثر على يد ابن الخطيب.
 لتصوير الفني وحلق به أعطى لسان الدين من خالل هذه الرسائل عناية خاصة ل

 عاليا، واستطاع بقدرة فائقة أن يصوغ منها صورا جميلة مشرقة تهتز لها، األعطاف.
  ،كتب ابن الخطيب ونوع في أشكال الرسالة ما جعل منها قطعا أدبية فنية خالصة

 استمرت بعده أجياال متعاقبة.
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 الملخص باللغة األجنبية:
Cette étude acquiert une importance particulière en raison de la 

nature du sujet , car il s'agit d'un sujet d'un poids abondant et digne 

d'être frappé dans la profondeur de l'histoire représentée dans:« les 

caractéristiques techniques de la littérature des lettres selon lison 

al_din lbn al_ khatib » ,et la transmission est un art littéraire en prose 

dans lequel le livre a pris soin et lui a accordé la plus grande attention 

, ils y ont donc trouvé de nombreuses bibliothèques. 

Et la littérature spécialisée dans ce domaine; lison ad-din a ouvert 

de nouvelles portes dans ce domaine. 

Domaine et y était un érudit, le perfectionnant sous une forme qui 

en faisait une sunna à imiter. 

Dans cette étude , nous avons traité des caractéristiques technique 

des lettres de lisan al –din ibn al-khatib ;tout cela est venu dans une 

introduction ,deux chapitres et une conclusion , et la recherche répond 

à un ensemble de questions, et le problème le plus important que la 

recherche aborde est d'identifier les caractéristiques techniques du 

message à l'époque andalouse et de connaitre l'étendue de son 

développement, ainsi que la connaissance des caractéristiques 

esthétiques qui caractérisent les messages d'ibn al-khatib, et ses 

messages étaient de félicitations et de condoléances. 

De même, ses lettres royales en sont un bon exemple, en raison de 

ce qu'elles comportaient de créativité, des images haut de gamme avec 

une large dimension esthétique. 

Après cela, un ensemble de résultats a été atteints, dent les plus 

importants sont : le genre des lettres est l'une des couleurs littéraires 

qui ont connu un développement à travers les âges et était comme un 

pétale qui a commencé à croitre petit à petit à partir de la pré –époque  

islamique, à ce qu'elle a atteint à l'ère andalouse, ou les bourgeons de 

ce pétale se sont ouverts et se sont développés de plus en plus aux 

mains d'ibn al-khatib. 



 الملخص
 

 

A travers cette lettre, lisan al-din a accordé une attention 

particulière à la photographie artistique et s'est envolée, et a pu, avec 

une grande capacité, représenter de belles images lumineuses qui font 

vibrer ses sympathies. 

Ibn al-khatib a écrit et tapé des formes de lettres, ce qui en fait des 

pièces littéraires purement artistiques, qui se sont poursuivies après 

des générations successives. 

 
 

 

 

  


