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ملخﹼ ص البحﺚ:
لق ــد امت ــاز األدب الع ــريب بخصائ ــص كث ــرية م ــن حي ــث األس ــلوب ،فم ــن أق ــدم
هـــذه األســـاليب هـــي التوقيعـــات األدبيـــة ،التـــي ارتبطـــت نشـــأهتا بالكتابـــة،
وم ــال إليه ــا اخللف ــاء وال ــوالة يف العرصي ــن اإلس ــالمي واألم ــوي وتط ــورت
حت ــﯽ ازده ــرت يف الع ــرص العب ــايس وانت ــرشت ب ــني اخللف ــاء واألم ــراء وق ــادة

اجلي ــوش ،واخت ــص هل ــا دي ــوان خ ــاص باس ــم دي ــوان التوقيع ــات .فأقب ــل عليه ــا

ـري مــن الك ّتــاب األُدبــاء ،ومنهــم الصاحــب بــن عبــاد الــذي نبــغ فيهــا وطبقــت
كثـ ﹲ
اآلف ــاق ش ــهرته يف ه ــذا الف ــن .فل ــام رأين ــا ّ
أن ه ــذا الف ــن ﱂ ين ــل حظ ــه م ــن عناي ــة

الباحث ــني ك ــام يلي ــق ب ــه عام ــة وعن ــد الصاح ــب خاص ــة وﱂ تف ــرد ل ــه أﳘي ــة كافي ــة
م ــن البح ــث يف الدراس ــات الس ــابقة ،عل ــﯽ الرغ ــم م ــن قيمت ــه واﳘيت ــه الك ــﱪی

اليـــزال جمهـــوال لـــدی كثـــري مـــن الدارســـني ،فأعددنـــا هـــذا البحـــث الـــذي
يغل ــب علي ــه املنه ــج الوصف ــي -التحلي ــيل للبح ــث عن ــه وبي ــان نش ــأته وتط ــوره

خ ــالل العص ــور وبي ــان كيفيت ــه خاص ــة عن ــد الصاح ــب ب ــن عب ــاد ال ــذي ب ــرع
فيـــه ،ونتيجـــة البحـــث هـــي ّ
أن نشـــأة التوقيعـــات يف األدب العـــريب ترجـــع
إل ــﯽ ع ــرص الراش ــدين ّ
ـم ميزاهت ــا ه ــي اإلجي ــاز ،والزخرف ــة ،والتصني ــع
وإن أه ـ ّ

وقدج ــاء الصاح ــب يف توقيعات ــه فض ــال ع ــن ه ــذه املمي ــزات بخصائ ــص أخ ــری

التـــي ﲣتـــص بـــه وهـــي االرجتـــال ،واملفاجـــأة يف األمـــر ،والنهـــي ،والتهديـــد.
واحل ـ ّـق ّ
ـف عل ــﯽ حقيق ــة التوقي ــع وش ــتﯽ أنواع ــه
أن الصاح ــب ب ــن عب ــاد واق ـ ﹲ

وﴐوب ــه بحي ــث اقتب ــس م ــن اآلي ــات القرآني ــة حين ــا واألمث ــال واحلك ــم حين ــا

آخ ــر وكذل ــك بع ــض توقعيات ــه تتمث ــل يف األش ــعار الت ــي أنش ــدها.
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Abstract
Anticipation grows momentum in the Arabic literature ; the Califs
and incharges take lead in such an art as it develops from Umayyad
era to Abbasid era to be an independent section called anticipation
Diwan. Many litterateurs exploit such an art and Al-Sahib Bin `Abad
takes lead in such an art , many studies miss such a propensity and
many scholars have no knowledge of such a figure , that is why the
research , here, intends to be a map to him and his artwork , Al-Sahib manifests more than the art of anticipation : the improvisation
, suspense, warning and threatening . For truth Al-Sahib fathoms
the essence of anticipation and its kinds and takes some examples
from the Glorious Quran on one hand and the proverbs and sayings
on the other hand : certain anticipation found in his poetry.
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املقدمة
التوقيـــع فـــن نثـــري إنشـــائي مـــن فنـــون النثـــر العـــريب ظهـــر يف عهـــد اخللفـــاء
الراش ــدين ومارس ــه يف الع ــرص األم ــوي بع ــض األم ــراء وال ــوالة حت ــﯽ ازده ــر

يف الع ــرص العب ــايس ال ــذي ازده ــرت في ــه كث ــري م ــن الفن ــون النثري ــة األخ ــری ،إذ
ّ
وأهن ــم أبدع ــوا
إن معظ ــم التوقيع ــات الت ــي ب ــني أيدين ــا تع ــود إل ــﯽ ه ــذا الع ــرصّ ،

فيه ــا .ولق ــد عرض ــت الكت ــب الت ــي ت ــؤرخ ل ــﻸدب الع ــريب لف ــن التوقيع ــات ك ــام

عرض ــت الفن ــون األدبي ــة األخ ــری ،لكنّه ــا تدرس ــها بش ــكل وجي ــز وتكتف ــي
هـــذه الكتـــب بتعريـــف فـــن التوقيـــع واإلشـــارة إىل بعـــض النـــامذج وأغفلـــت
احلديـــث عـــن نشـــأته وتطـــوره وأســـباب ازدهـــاره وأنواعـــه فاكتفـــوا بتعريفـــه

وذك ــر مجاع ــة معدودي ــن م ــن الكُت ــاب هل ــذا الف ــن ،ك ــام ﱂ ﳞتم ــوا باحلدي ــث ع ــن

أس ــلوبه عن ــد املش ــهورين هب ــذا الف ــن.

و وراء هـــوالء األعـــالم واملشـــهورين يف فـــن التوقيعـــات ،كان الصاحـــب بـــن

عبـــاد أســـتاذا ماهـــرا مـــن أســـاتذته يف القـــرن الرابـــع ،الـــذي بلـــغ فيـــه مبلغـــ ًا
عظي ـ ًام م ــن الزخرف ــة والتنمي ــق بحي ــث يب ــدو كأ ّن ــه م ــن كث ــرة اس ــتعامله البالغ ــة
في ــه ،س ــار عل ــﯽ منه ــج اب ــن العمي ــد وأرب ــﯽ علي ــه يف العناي ــة بأل ــوان البدي ــع
واحلليـــة اللفظيـــة الســـيام اجلنـــاس والســـجع .ويد ّلنـــا علـــﯽ إﴍافـــه الكثـــري

عل ــﯽ الس ــجع حين ــام نق ــرأ ّ
أن بدي ــع الزم ــان اهلم ــذاين عندم ــا ت ــرك بلدت ــه وراح

ـدرب
ي ــﴬب يف الب ــالد اتص ــل بالصاح ــب ب ــن عب ــاد ول ــزم دار كتب ــه لك ــي يت ـ ّ
عل ــﯽ أس ــلوبه يف التس ــجيع والتنمي ــق.
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اﳘية البحﺚ
التوقيعــات املختلفــة ذات قيمــة حضاريــة كبــرية ،فهــي تطلعنــا علــﯽ معلومــات
وافيـــة حـــول األلقـــاب واألخبـــار وفيهـــا فوائـــد لغويـــة كثـــرية فهـــي بمثابـــة

معج ــم يمكنن ــا أن نس ــتخرج منه ــا التعاب ــري واملصطلح ــات الفني ــة آن ــذاك ،وفيه ــا
م ــا يد ّلن ــا عل ــﯽ مبل ــغ رق ــي الكتاب ــة حي ــث وصل ــت بعضه ــا إل ــﯽ درج ــة عالي ــة

م ــن حي ــث املس ــتوی البالغ ــي ،ك ــام ّ
أن البح ــث ح ــول ه ــذا األم ــر إضاف ــة إل ــﯽ

أﳘيتـــه يف اطالعنـــا علـــﯽ األدب الديـــواين ،يســـاعدنا يف البحـــوث التارﳜيـــة
ـم يس ــاعدنا يف فه ــم
ح ــول الش ــؤون واملش ــاغل الديواني ــة واحلكومي ــة وم ــن ث ـ ّ

التاري ــخ الس ــيايس واالجتامع ــي عن ــد املس ــلمني .ﳑ ــا دفعن ــا أكث ــر إل ــﯽ اهت ــامم

برس ــم موج ــز لش ــخصية الصاح ــب ب ــن عب ــاد وخصائ ــص توقيعات ــه ،وعل ــﯽ
الرغ ــم م ــن انش ــغاله يف ال ــوزارة والسياس ــة لكن ــه االهت ــامم هب ــذا الف ــن الرائ ــع
والبدي ــع أكث ــر بكث ــري م ــن أي كات ــب أخ ــر.

هدف البحﺚ
فنح ــن حاولن ــا يف ه ــذه املقال ــة اس ــتعراض ف ــن التوقي ــع وبي ــان نش ــأته ،وتط ــوره
وميزاتـــه طـــوال العصـــور وخاصـــة يف العـــرص العبـــايس الـــذي ظهـــرت فيـــه

توقيعـــات الصاحـــب بـــن عبـــاد ،وقدجـــاءت بتوقيعـــات حســـنة ومتميـــزة.
منهج البحﺚ

هنتـــم بتعريـــف
يغلـــب علـــﯽ هـــذا البحـــث املنهـــج الوصفـــي -التحليـــيل إذ
ّ

حقيق ــة التوقي ــع ونش ــأته وتط ــوره ك ــام نتن ــاول بالبح ــث والتحلي ــل توقيع ــات
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الصاحـــب بـــن عبـــاد ونعالـــج أســـلوبه وكيفيـــة توقيعاتـــه مـــن جهـــة اهليـــأة
واألن ــواع واملضام ــني ال ــواردة فيه ــا فنس ــتخرج املحس ــنات البديعي ــة الت ــي ج ــاء

هبـــا الصاحـــب بـــن عبـــاد متأ ّثـــرا ببيئتـــه التـــي مـــن ميزاهتـــا التصنيـــع والتصنـــع.
سابقة البحﺚ
يع ــدّ كت ــاب» العق ــد الفري ــد« الب ــن عبدرب ــه وكتاب ــا » خ ــاص اخل ــاص و يتيم ــة
الده ــر« للثعالب ــي أه ــم مص ــادر التوقيع ــات ،فه ــذه الكت ــب أوردت ع ــددا م ــن

التوقيع ــات ،وق ــد كُتب ــت بع ــض املق ــاالت يف ه ــذا املج ــال كمقال ــة“ التوقيع ــات
األدبي ــة ف ــن إس ــالمي خال ــص“ ملحم ــد الش ــهاوي الت ــي ق ــد ن ــرشت يف جمل ــة

الداع ــي س ــنة 2013للمي ــالد والباح ــث قدج ــاء فيه ــا ببي ــان نش ــأة ه ــذا الف ــن

وأنواعـــه واﳘيتـــه كـــام قـــد ذكـــر بعـــض النـــامذج الرائعـــة منـــه ،واعتقـــد ّ
بـــأن
أهـــم اســـباب ضعـــف التوقيـــع هـــي منظومـــة التسلســـل اإلداري ،ذلـــك
مـــن
ّ
ّ
ألن اإلدارة احلديث ــة حت ــرص عل ــﯽ وض ــوح التوجي ــه ودق ــة ال ــرشح أكث ــر م ــن

حرصهـــا علـــﯽ بالغـــة الـــرشح ومجـــال التعبـــري .وقدتناولـــت راحيلـــة خالـــد

قريـــﴚ بالبحـــث عـــن التوقيـــع يف مقاهلـــا باســـم“ التوقيعـــات يف النثـــر الفنـــي
يف العص ــور اإلس ــالمية والعباس ــية“ الت ــي ق ــد طبع ــت يف س ــنة  2016للمي ــالد
وق ــد ج ــاءت ه ــي أيض ــا بتعري ــف ه ــذا الف ــن وتط ــوره وأنواع ــه ،مس ــتنتجة ب ـ ّ
ـأن

ه ــذا الف ــن يؤث ــر يف السياس ــة واألدب .ك ــام كت ــب محدب ــن ن ــاﴏ الدخي ــل مق ــاال

باس ــم“ ف ــن التوقيع ــات يف الع ــرص اإلس ــالمي ،واألم ــوي والعب ــايس“ وحت ــدث
هن ــا ع ــن مص ــادر التوقيع ــات وأنواعه ــا وتطوره ــا ط ــوال التاري ــخ بع ــد أن ج ــاء

بتعريفه ــا .وق ــد ن ــرشت يف جمل ــة آف ــاق احلض ــارة اإلس ــالمية يف الع ــدد الثام ــن
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عـــرش مقالـــة حلامـــد صدقـــي حتـــت عنـــوان“ مقارنـــة بـــني توقيعـــات األئمـــة
الش ــيعية م ــع توقيع ــات اخللف ــاء واألم ــراء“ وقدعال ــج الباح ــث فيه ــا مقارن ــة

بـــني توقيعـــات أئمـــة الشـــيعة واخللفـــاء وكشـــف عـــن بعـــض امليـــزات لذلـــك
الف ــن عن ــد األئم ــة الت ــي منه ــا :تعلي ــم الدع ــاء وبي ــان املضام ــني الفقهي ــة .ك ــام

أ ّل ــف الش ــيخ كام ــل حمم ــد حمم ــد العويض ــة كتاب ــه »الصاح ــب ب ــن عب ــاد الوزي ــر
األديـــب « و جـــاء بتعريـــف الصاحـــب بـــن عبـــاد مـــن والدتـــه حتـــﯽ هنايتـــه

ولق ــد ذك ــر مؤلفات ــه الت ــﯽ منه ــا التوقيع ــات وأورد ثامني ــة منه ــا يف كتاب ــه .وأم ــا
نح ــن يف ه ــذا البح ــث فنج ــيء بمقدم ــة ع ــن ماهي ــة التوقي ــع وكيفيت ــه ث ــم نذك ــر

الصاحــب بــن عبــاد بشــكل خــاص مــن تابعــي هــذا الفــن ،فنلقــي الضــوء عــىل

أس ــلوبه في ــه ونب ــني أنواع ــه ومضامين ــه عن ــده.
أسئلة البحﺚ:

ما هو أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد بمعناه العام؟
ما هي أبرز املضامني يف توقيعات الصاحب بن عباد؟
نشأة التوقيعات و تطورها و أسباب ازدهارها
ق ــد تضارب ــت آراء العل ــامء وأصح ــاب ال ــرأي ح ــول نش ــأة ه ــذا الف ــن ،فت ــكاد
جتمـــع البحـــوث علـــﯽ ّ
أن هـــذا الفـــن األديب ،ﱂ تعرفـــه العـــرب يف جاهليتهـــا،
بحيـــث ينســـب بعـــض الباحثـــني بدايـــة هـــذا الفـــن إلـــﯽ أيب بكـــر ،اخلليفـــة
األول) ،)1وبعضهــم ينســبون صــدوره ألول مــرة إلــﯽ عمــر بــن اخلطــاب )،)2كــام
ّ

ينســبه شــوقي ضيــف إلــﯽ ملــوك الفــرس ويقــول يف تعريــف التوقيع»:والتوقيــع
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ه ــي عب ــارة موج ــزة بليغ ــة ،تع ـ ّـود مل ــوك الف ــرس ووزراؤه ــم أن يو ّقع ــوا هب ــا

عل ــﯽ م ــا يق ــدّ م إليه ــم م ــن تظل ــامت األف ــراد يف الرعي ــة وحاكاه ــم خلف ــاء بن ــي
العب ــاس ووزراؤه ــم يف ه ــذا الصني ــع«).)3

ويذه ــب بع ــض النق ــاد واملؤرخ ــني إىل أن ف ــن التوقي ــع ظه ــر قدي ــام يف األدب

الف ــاريس ،ونش ــأ يف األدب الع ــريب من ــذ ع ــرص ص ــدر اإلس ــالم وي ـ ُـروى ّ
أن أول

توقيـــع عـــرف كان لعمـــر حـــني كتـــب إليـــه ســـعد بـــن ايب وقـــاص يســـتأذن يف
بن ـ ٍ
ـاء ،فو ّق ــع ل ــه عمر»:اب ــن م ــا يكنﱡ ــك م ــن اهلواج ــر وأذی املط ــر« ) )4أو يف رواي ــة
»:اب ــن م ــا يس ــرت م ــن الش ــمس و ُي ِكــ ُن م ــن املط ــر«.

) )5

ـﴬ هبــذا الفــن النبيــل ا ّلــذي شــوهدت
ولكــن مهــام تكــن اآلراء متضاربــة ،فالتـ ّ
ـم بــه األمويــون وازدهــر يف العــرص العبــايس.
بدايتــه يف صــدر اإلســالم واهتـ ّ

وم ــن أش ــهر ه ــوالء الذي ــن اش ــتهروا يف كتاب ــة التوقيع ــات يف ع ــرص ازده ــاره

أي يف العـــرص العبـــايس :جعفـــر بـــن ﳛيـــى الﱪمكي(189هـــ) ،والفضـــل

بـــن ســـهل(203هـ) ،وســـيف الدولـــة احلمداين(356هـــ) ،والصاحـــب بـــن

عباد(385هـــ) ،واملعتمـــد بـــن عبـــاد( 488هـــ ) ،و . ...

وظ ّلـــت التوقيعـــات هكـــذا حتـــﯽ أيـــام هـــارون الرشـــيد حيـــث كثـــرت

التوقيعـــات ،فأصبحـــت تنـــاط بوجـــه عـــام بالكتّـــاب.

)) 6

وتط ـ ّـور مفهومه ــا يف الع ــرص العب ــايس واكتس ــب معن ــﯽ أدبيــ ًا فاطلق ــت عل ــﯽ
تلـــك األقـــوال البليغـــة املوجـــزة ،فالتوقيعـــات بشـــكلها الثـــاين أصبحـــت فنـــ ًا
وصنعـــ ًة تكتـــب يف الدواويـــن ،حيـــث وضعـــت هلـــا القواعـــد ،وعينـــت هلـــا

األقـــالم.
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ويف العصـــور الوســـطﯽ أضيـــف إلـــﯽ التوقيعـــات داللـــة جديـــدة مـــع بقـــاء
داللته ــا األدبي ــة الس ــائدة يف الع ــرص العب ــايس وأصبح ــت تطل ــق عل ــﯽ األوام ــر
واملراس ــيم الت ــي يصدره ــا الس ــلطان لتعي ــني املل ــك أو الوزي ــر أو ال ــواﱄ وق ــد

أورد القلقش ــندي يف صب ــح األعش ــﯽ ن ــامذج كث ــرية بعضه ــا امت ــاز بطول ــه حت ــﯽ

جت ــاوز أرب ــع صفح ــات .)7 ).فالتوقيع ــات هب ــذا املعن ــﯽ التع ــدّ توقيع ــات أدب ّي ــة
الفتقادهــا عنــرصي البالغــة واإلجيــاز ويمكننــا أن نعدّ هــا مــن الكتابــة الديوانيــة
أو النث ــر التارﳜ ــي.

ويف الع ــرص احلدي ــث أيض ــا هن ــاك مج ــع م ــن التوقيع ــات ،ك ــام أطل ــق عزالدي ــن
املن ــاﴏة قصائ ــده القص ــرية أي ومضات ــه ،توقيع ــات العتق ــاده ّ
أن ذل ــك الش ــكل

الش ــعري ،يش ــبه التوقي ــع يف توخ ــي اإلجي ــاز واكتن ــاز العب ــارة املوج ــزة.

) )8

وأمـــا التوقيـــع كســـائر فنـــون األدب وليـــد املجتمـــع ،إذ مـــن املعـــروف أن
التوقيعـــات أســـهمت يف حـــل كثـــري مـــن املشـــكالت والقضايـــا االجتامعيـــة
يف املجتمـــع ،فحاجـــة الـــوالة إلـــﯽ الـــردود الرسيعـــة علـــﯽ املكاتبـــات وكثـــرة

الرســـائل وتنـــوع شـــؤون الدولـــة انتهـــت إلـــﯽ ظهـــور هـــذا الفـــن.

ك ــام ّ
أن انتش ــار الفتوح ــات اإلس ــالمية واتس ــاع رقع ــة الدول ــة اإلس ــالمية بع ــد
االنتصـــار علـــﯽ الـــروم والفـــرس ،وانتشـــار الفســـاد ،والتظ ّلـــم مـــن الـــوالة

يف بعـــض املناطـــق وتقصـــري بعـــض الـــوالة يف فهـــم أوضـــاع النـــاس وبحـــث
أهـــم اســـباب ازدهـــار هـــذا الفـــن.
مظاملهـــم كان مـــن
ّ
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اخلصائص الفنية للتوقيعات وميزاهتا حتﯽ العرص العبايس
وق ــد ب ــدأ التوقي ــع يف زم ــن مبك ــر يف النث ــر الع ــريب والتوقي ــع طب ــع آن ــذاك بطاب ــع

اإلجي ــاز واإلقن ــاع ،فنظ ــرا ّ
ألن ه ــذا الف ــن األديب ﳐت ــص ب ــأوﱄ األم ــر وكان ــت

تع ــرض عل ــﯽ رأس الدول ــة فإ ّن ــه م ــن الطبيع ــي أن تش ــتمل الكث ــري م ــن نواح ــي
احلي ــاة السياس ــية و اإلداري ــة كتعي ــني ال ــوالة وعزهل ــم وإدارة ش ــؤون اجلي ــوش

ف ــإذا ل ــه القيم ــة السياس ــية و االقتصادي ــة والتارﳜي ــة اجلليل ــة ،لكنّ ــه بق ــي خاليــ ًا

م ــن املحس ــنات األدبي ــة يف أكث ــره لس ــبب بس ــيط وه ــو ّ
أن التوقي ــع لدﳞ ــم أم ــر

حكوم ــي الغ ــري ،هل ــذا غاب ــت عن ــه الصنائ ــع األدبي ــة.

أمج ــع القدام ــﯽ واملحدث ــون عل ــﯽ ّ
أن التوقي ــع ال ــذي يمكنن ــا أن نعت ــﱪه ذا قيم ــة

أدبي ــة إل ــﯽ جان ــب م ــا ل ــه م ــن القيم ــة السياس ــية والتارﳜي ــة ،ل ــه ﴍوط منه ــا م ــا
ي ــأﰐ:

 .1اإلجيــاز :وهــو أن تكــون ألفاظــه قليلــة واملعنــﯽ غزيــرا ،وإن خرجــت أحيانــا

التوقيع ــات يف الع ــرص العب ــايس م ــن إط ــار االجي ــاز وص ــارت مطولــ ًة فيمكنن ــا

أن نعدّ ه ــا م ــن الرس ــائل الديواني ــة أو النث ــر التارﳜ ــي وبس ــبب قلته ــا اليمك ــن
اعتباره ــا مي ــزة ش ــاملة هل ــذا الع ــرص.

 .2البالغة:وهي أن يكون التوقيع مناسب ًا ومقتضيا للحال.
 .3اإلقن ــاع :وذل ــك أن يش ــتمل التوقي ــع عل ــﯽ وض ــوح احلج ــة وق ــدرة اإلقن ــاع
وصح ــة الق ــول بحي ــث يقن ــع املخاط ــب ويقط ــع علي ــه ع ــودة املراجع ــة.

_ قــد تكــون عبــارات التوقيــع إبداعــا مــن ذات الكاتــب أو إنشــاء فقــط ،كــام قــد
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تكــون اقتباســا مــن القــرآن واألحاديــث ،أو تضمينــا مــن األمثــال واألشــعار.
_ أيضـــا قـــد ذكـــر شـــهاب الديـــن العمـــري “:قـــد تســـتفتح التواقيـــع بحمـــد

اهلل ،أو بـــ أ ّم ــا بع ــد مح ــد اهلل ،أو بـــ ” أن أول ــﯽ م ــاكان ك ــذا“ أو ”م ــن حس ــنت

طرايق ــه و مح ــدت خاليق ــه“ و ....وال يق ــال يف آخ ــر التواقي ــع عل ــﯽ اختالفه ــا:

”وس ــبيل كل واق ــف علي ــه“  ،ب ــل يق ــال  ” :فليعتم ــد م ــا رس ــم ب ــه من ــه بع ــد
اخلـــط الرشيـــف أعـــاله“).)9

_ك ــام أقب ــل الع ــرب إل ــﯽ ف ــن التصني ــع والزخرف ــة ،متأ ّثري ــن ببيئته ــم املرتف ــة
واهتمـــوا بالتصنّـــع ،والـــرتادف ،والتكـــرار ،والتـــوازن ،والســـجع ،وتنميـــق

العبـــارات ،وزخرفتهـــا ،وتزيينهـــا.

الصاحب بن عباد صاحب التوقيعات
ه ــو ابوالقاس ــم اس ــامعيل اب ــو احلس ــن عب ــاد ب ــن العب ــاس ب ــن عب ــاد ب ــن أمح ــد
ابــن أدريــس الطالقــاين ولــد يف 16مــن ذي القعــدة ســنة  326للهجــرة يف بيــت

عل ــم وج ــاه.

ق ــد أخ ــذ اس ــامعيل اب ــو احلس ــن العل ــم ع ــن أمح ــد ب ــن ف ــارس ،واب ــن العمي ــد
وكان ط ــوال حيات ــه يف خدم ــة اب ــن العمي ــد ،حت ــﯽ س ــمي صاح ــب اب ــن العمي ــد.
ث ــم ص ــار وزي ــرا ملؤي ــد الدول ــة البوﳞ ــي يف إصبه ــان .ك ــام يق ــول ش ــوقي ضي ــف:

»واب ــن عب ــاد ه ــو الوزي ــر الث ــاين ال ــذي مل ــع اس ــمه يف ب ــالط البوﳞي ــني وق ــد درس
عل ــﯽ ابي ــه وأخ ــذ عن ــه مذهب ــه الدين ــي والس ــيايس وأخ ــذ األدب ع ــن أمح ــد ب ــن
ف ــارس اللغ ــوي املع ــروف وأكم ــل دراس ــته ببغ ــداد .ث ــم جعل ــه اب ــن العمي ــد
٣٨٦
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مربيــ ًا ملؤيدالدول ــة اخ ــي عضدالدول ــة ومل ــا تق ّل ــد ش ــؤون الدول ــة بع ــد اخي ــه
ـتمر عل ــﯽ وزارت ــه حت ــﯽ ت ــويف ،ف ــوزر م ــن بع ــده
اﲣ ــذ الصاح ــب وزي ــرا ل ــه واس ـ ّ
ألخي ــه فخرالدول ــة وظ ـ ّـل يف ال ــوزارة حت ــﯽ وافت ــه املني ــة ع ــام 385هـــ وقدق ــﴤ

يف ال ــوزارة نح ــو ثامني ــة ع ــرش عامــ ًا«).)10

وﳑ ــا ال ري ــب في ــه أن ــه ل ــو ﱂ يق ّل ــد ش ــوؤن ال ــوزارة ل ــكان عامل ـ ًا ﳑت ــاز ًا م ــن عل ــامء

ع ــرصه .ولك ــن م ــع ه ــذا م ــا ش ــغلت الصاح ــب تكالي ــف ال ــوزارة والمظاه ــر
ـب عل ــﯽ حتصي ــل العل ــم واألدب
اإلم ــارة ع ــن االهت ــامم بكس ــب العل ــوم ،فأك ـ ّ

وصـــار شـــخيصا يف الفصاحـــة والبالغـــة فجلـــب إليـــه مـــن اآلفـــاق وأقـــاﴆ
البـــالد .فإنّـــه »كان أديبـــ ًا مرتســـالً ،وشـــاعر ًا وعاملـــ ًا .وهـــو يتخـــري ألفاظـــه

الفصيح ــة ويس ــوقها يف الرتكي ــب املت ــني .ث ــم ه ــو ش ــديد التكل ــف يف الصناعت ــني

املعنوي ــة واللفظي ــة وكان م ــن العل ــامء الفصح ــاء ،مولعــ ًا بالس ــجع ،واجلن ــاس،

والتصوي ــر ،ول ــه بع ــض الرس ــائل منش ــورة يف عرشي ــن بابــ ًا وكل ب ــاب يش ــتمل
علـــﯽ عـــرش رســـائل ماعـــدا البابـــني الســـابع عـــرش والثامـــن عـــرش وأوهلـــام يف

اآلداب واملواعـــﻆ والثـــاين فصـــول قصـــرية وتوقيعاتـــه«).)11

ول ــه ع ــدة م ــن التوقيع ــات و ّق ــع أكثره ــا ارجت ــاالً ،وقدد ّل ــت عل ــﯽ ق ـ ّـوة حافظت ــه،

وج ــودة عقل ــه ،وفصاحت ــه ،وبالغت ــه يف الفن ــون األدبي ــة .ولع ــل أب ــرز مظاه ــر
اجل ــامل للصاح ــب ب ــن عب ــاد يف ه ــذا الف ــن ،اإلﳛ ــاز وقرصاجلم ــل؛ وق ــد ي ــأﰐ

التوقيـــع يف كلمـــة واحـــدة تفـــي بالغـــرض ،وقـــد تكـــون اجلملـــة القصـــرية أو

مكون ــة م ــن اجلملت ــني أو أكث ــر ،ويكث ــر م ــن الس ــجع املطب ــوع.
اجلمل ــة الك ــﱪی ّ
وإذا جـــاء التوقيـــع أكثـــر مـــن مجلتـــني الﲣـــرج مـــن الصناعـــات البديعيـــة كـــام
٣٨٧
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طول ــت حي ــث خرج ــت م ــن مي ــزات
ن ــری بع ــض التوقيع ــات ملعاﴏي ــه الت ــي ّ

التوقي ــع ،فس ــنجد يف توقيع ــات الصاح ــب املطول ــة تقس ــيام متوازنــ ًا ب ــني اجلم ــل
الصغـــری بحيـــث تنتهـــي كل مجلـــة بســـجع ،علـــﯽ أن الســـجع ليـــس ﴍطـــ ًا

أساس ــي ًا يف مج ــال التوقي ــع.

مصادر توقيعات الصاحب بن عباد
ولق ــد ذك ــر الثعالب ــي يف كت ــاب »خ ــاص اخل ــاص« طائف ــة كب ــرية م ــن التوقيع ــات
وجـــاء بتوقيعـــات الصاحـــب بـــن عبـــاد ضمـــن توقيعـــات الـــوزراء والســـادة

الك ــﱪاء الت ــﯽ كان ــت ثالث ــة ع ــرش توقيع ـ ًا ،ك ــام ق ــد أش ــار يف كتاب ــه اآلخر(يتيم ــة
الده ــر يف حماس ــن أه ــل الع ــرص) إل ــﯽ توقيعات ــه وق ــد اخت ــص يف الب ــاب الع ــاﴍ

قس ـ ًام يف ذكــر الصاحــب بــن عبــاد ونــوادر توقيعاتــه ،وهكــذا قــد أورد الكالعــي
اإلش ــبييل يف»إح ــكام صنع ــة ال ــكالم« بع ــض التوقيع ــات لصاح ــب ب ــن عب ــاد

ك ــام أ ّل ــف الش ــيخ كام ــل حمم ــد حمم ــد العويض ــة كتاب ــه »الصاح ــب ب ــن عب ــاد
الوزي ــر األدي ــب « ولق ــد ذك ــر ثامني ــة م ــن توقيعات ــه.

أنواع توقيعات الصاحب بن عباد
ال ﳜل ــو التوقي ــع يف أكث ــر األحي ــان م ــن أن يك ــون إ ّم ــا حم ّل ــﯽ باآلي ــات القراني ــة
أو حمل ــﯽ باحلدي ــث أو بالش ــعر أو باحلكم ــة اجلليل ــة .وج ــاء الصاح ــب الوزي ــر

األدي ــب بأن ــواع م ــن التوقيع ــات .فه ــو يف ح ــني يو ّق ــع بالش ــعر و ّمل ــا كان نفس ــه
ش ــاعرا ف ـ ّـذا فق ــد نق ــل م ــراده ش ــعر ًا بأفض ــل طري ــق وأخ ــرج بع ــض توقيعات ــه

أش ــعارا أنش ــدها.
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 .1اآلية القرآنية
وال ــذي لف ــت نظرن ــا يف البح ــث ،اهت ــامم الصاح ــب ب ــاآلي القرآني ــة فه ــو كان
مولع ـ ًا بالق ــرآن وق ــد تأث ــر ب ــه يف س ــلوكه وكتابات ــه كث ــري ًا ،حي ــث س ــأله ابوحي ــان
التوحيدي:كي ــف ت ــری كتابن ــا أعن ــي الق ــرآن؟ ق ــال“:ذاك كالم لي ــس في ــه أث ــر

للصنع ــة ،وال عالم ــة للتكل ــف ،وه ــو كالم ُمنْس ــكب انس ــكاب ًا ،ومعن ــاه أق ــوم
م ــن لفظ ــه ،ولفظ ــه أرش ــق م ــن وزن ــه.)12)“. ....

وهك ــذا يعتق ــد ب ـ ّ
ـأن اآلي القرآني ــة الت ــي وصل ــت إل ــﯽ أعل ــﯽ درج ــات البالغ ــة

التـــي هـــي مـــن ميـــزات التواقيـــع هـــي أفضـــل طريـــق يف إقنـــاع األشـــخاص.
ووصلن ــا عدي ــد م ــن التوقيع ــات القرآني ــة الت ــي تظه ــر أناق ــة أف ــكاره يف اختي ــار

اآلي ــة القرآني ــة ،ونكتف ــي بذك ــر اثن ــني منه ــا:

»وق ــع يف رقع ــة ايب حمم ــد اخل ــازن وكان ذه ــب مغاضب ــا كت ــب إلي ــه يس ــتأذنهيف مه ــاودة حﴬت ــه﴿ َأ َﱂ ْ ن َُر ِّب ـ َ
ني .
ـك فِينَ ــا َولِي ــدً ا َو َلبِ ْث ـ َ
ـت فِينَ ــا ِمــ ْن ُع ُم ـ ِـر َك ِس ــنِ َ
ـت َف ْع َل َت ـ َ
ـت﴾).)13
ـك ا َّلتِ ــي َف َع ْل ـ َ
َو َف َع ْل ـ َ

ِ
ـــح ﹲر َٰه َ
ُـــم َال
»وقـــع يف رقعـــة استحســـنها فصاحـــة وبالغـــة ﴿ َأ َفس ْـــذا َأ ْم َأنت ْ
ِ
ـــرص َ
ون﴾) .)14
ُت ْب ُ
 .2الشعر
 وقع يف جواب من تقدم له هبدية:ِ
الﱪكَه
السن َِّة ا َمل
َر َو ُ
شـــــــــــهورة َ َ
َ
يت ِيف ُ

ِ
اِ َّن اهل َ ِد َّي َةيف ِ
شرتكَه
اإلخوان ُم َ َ
(بحـــر البســـيط)
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»أهدی العمريي قاﴈ قزوين إلﯽ الصاحب كتب ًا وكتب معها:ِ
جـــوه ال ُقضـــاة
َو َمـــن اعتَـــدّ يف ُو

ِ
الكفـــاة
ال َعمـــريي عبـــدَ كايف

مفع ـ ٍ
ـامت ِم ــن ُحس ــنِها ُمرتع ــات
ُ

ٍ
بكتـــب
الرفيـــع
لـــس
َ
املج َ
َخـــدَ َم َ

(بحر اخلفيف)

فو ّقع حتتها:
ِ
جلميـــ ِع ِكتابـــ ًا
قـــد َقبِلنـــا مـــن ا َ

َو َر َددنـــا

لِ َوقتِهـــا

ال َباقيـــات

ـول ُخـ ْـذ ،ليــس مذهبــي قــول هـ ِ
قـ ُ
ـات«
َ

الكثـــري َفطبعـــي
لســـت أســـتَغنِ ُم
ُ
َ

(بحر اخلفيف)
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 .3وقديكون التوقيع حكمة صار بعضه مثال:
»-رفـــع إليـــه الﴬابـــون يف دار الـــﴬب قصـــة مرتمجـــة بالﴬابـــني فوقـــع

الصاح ــب حتته ــا(يف حدي ــد ب ــارد) «) )17وه ــذا مث ــل يق ــال مل ــن ي ــﴬب يف حدي ــد
ب ــارد أي يعم ــل عمــ ً
ال غ ــري ُجم ْ ـ ٍـد.
-

»ووقع يف رجل عصﯽ له امر ًا” :العصا ملن عصﯽ“«) .)18

ويف قص ــة ُم َتن َّص ـ ٍـل م ــن ذن ــب” :م ــن ثقل ــت علي ــه النعم ــة خ ــف وزن ــه وم ــن
اس ــتمرت ب ــه الغ ــرة ط ــال حزن ــه“.

))19

٣٩٠
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»و يف رقعـــة وكيـــل عزلـــه” :عزلـــك أحســـن حالـــك وحســـبك أوطـــأرحليـــك“

) )20

»ويف رقع ــة قائ ــد إزاء احل ــرب “:إرج ــف ف ــان أجل ــك اليس ــبقك ورزق ــك اليتأخ ــر عن ــك“.

))21

أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد
ت ــأﰐ التواقي ــع أحيان ــا يف كلم ــة أوعب ــارة موج ــزة قص ــرية وت ــأﰐ أحيان ــا عل ــﯽ

ش ــكل الرس ــائل ،لكننّ ــا ن ــری ّ
أن الصاح ــب ق ــد اخت ــار يف كث ــري م ــن األحي ــان
التواقيـــع املوجـــزة وتـــكاد ﲣلـــو توقيعاتـــه مـــن توقيـــع وصـــل إلـــﯽ الرســـائل

الطويل ــة يف ع ــدة م ــن الصفح ــات ،ونش ــاهد ّ
أن أكث ــر توقيعات ــه ج ــاء يف ألف ــاظ

قص ــار ومع ــان فضفاض ــة وغزي ــرة ﳑ ّــا يس ـ ّـمﯽ بإجي ــاز الق ــرص أو بالغ ــة اإلجي ــاز

كأنّـــه تأ ّثـــر بجعفـــر بـــن ﳛيـــى الﱪمكـــي الـــذي يقـــول يف إيثـــار اإلجيـــاز »:إن
اســـتطعتم أن جتعلـــوا كتبكـــم كلهـــا توقيعـــات فأفعلـــوا«.)22) .

للصاح ــب يف ه ــذا الف ــن بع ــض األس ــاليب يمكنن ــا أن نجعله ــا يف ه ــذه األقس ــام
الت ــي نش ــري إليه ــا:
اإلجياز:
ّ
إن الصاح ــب كان مولع ــا باإلجي ــاز وقل ــام ن ــراه تط ـ ّـول يف توقيعات ــه حت ــﯽ يش ــتمل

بع ــض األس ــطر .وم ــن أمج ــل وأوج ــز ه ــذه التوقيع ــات يمكنن ــا أن نش ــري إل ــﯽ
م ــا حك ــﯽ ابومنص ــور ع ــن ايب ن ــرص العتب ــي حي ــث قال»:كت ــب بع ــض خ ــدم

الصاحـــب إليـــه رقعـــة فوقـــع فيهـــا فلـــام ردت إليـــه ﱂ يـــر فيهـــا توقيعـــ ًا .وقـــد
٣٩١
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تواتـــرت األخبـــار بوقـــوع التوقيـــع فيهـــا ،فعرضهـــا علـــﯽ عـــيل ايب العبـــاس

ـف واح ــدةﹲ .وكان
الضب ــي ف ــام زال يتصفحه ــا حت ــﯽ عث ــر بالتوقي ــع ،وه ــي أل ـ ﹲ

يف الرقع ــة “:ف ــإن رأى موالن ــا أن ينع ــم بذل ــك فع ــل“ ،فأثب ــت الصاح ــب أم ــام
فعـــل ألفـــ ًا يعنـــي :أفعـــل )23) «.وال شـــك ّ
بـــأن مثـــل هـــذا التوقيـــع يعـــدّ مـــن

التوقيع ــات الت ــي ت ـ ّ
ـدل عل ــﯽ بالغ ــة الصاح ــب بحي ــث أ ّن ــه أس ــتفاد م ــن صنع ــة

اإلكتف ــاء واإلجي ــاز كاملعت ــاد ،بأحس ــن أش ــكاله.
االرجتال عند الصاحب:

االرجتـــال يعنـــي أن يـــأﰐ املتكلـــم باحلديـــث مـــن دون اعـــداد ســـابق وهـــذه
الصف ــة م ــن أب ــرز الصف ــات عن ــد الصاح ــب ب ــن عب ــاد ،فإ ّن ــه كان كث ــري املحف ــوظ

ورسي ــع النكت ــة ،ح ــاﴐ اجل ــواب ،كث ــري الفكاه ــة والدعاب ــة و كان ذل ــك أث ــر ًا
لثقافت ــه الواس ــعة ،وعلم ــه املتبح ــر ،وجتارب ــه الكث ــرية ،وتو ّق ــد ذهن ــه ،وحض ــور

بدﳞت ــه .وق ــد ُروي ــت ل ــه يف ه ــذا الس ــياق طرائ ــف مهم ــة ومنه ــا » :أط ــال ش ــاب

عن ــده املك ــث وﱂ يقت ــد بغ ــريه يف املق ــام ،فقال:للفت ــى ،م ــن أي ــن؟ فق ــال :م ــن

ق ــم .ق ــال الصاح ــب :ف ــإذا ُق ــم«.

))24

وأمــا مــن توقيعاتــه املرجتلــة مــا حكــﯽ عنــه الثعالبــي حيــث يكتــب» :كان مكــي
املنشــد قــد انتــاب الصاحــب بجرجــان وكان قديــم اخلدمــة لــه فأســاء أدبــه غــري

م ــرة فأم ــر الصاح ــب بحبس ــه فحب ــس يف دار ال ــﴬب وه ــي بج ــواره بجرج ــان

فاتف ــق أ ّن ــه صع ــد يومــ ًا س ــطح داره حلاج ــة يف نفس ــه وأﴍف ع ــىل دارال ــﴬب
اجل ِحي ـ ِم » فضح ــك
فل ـ ّـام رآه مك ــي ن ــادى بأعل ــﯽ صوت ــه“ َفا َّط َل ـ َ
ـع َف ـ َـرآ ُه ِيف َس ـ َـواء ْ َ
ِ
ِ
ْ
ـم أم ــر بإطالق ــه«.
الصاح ــب
وقال«اخ َس ـ ُئوا ف َيه ــا َو َال ُت َك ِّل ُم ــون »ث ـ ّ
٣٩٢

))25

فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

فن ــری أ ّن ــه إضاف ــة إل ــﯽ ال ــر ّد مرجتــالً ،يقابل ــه يف ر ّده باآلي ــة القرآني ــة م ــن نف ــس

الســـورة التـــي مدحـــه هبـــا .وأمثـــال هـــذه التوقيعـــات املرجتلـــة تـــكاد تكـــون
منف ــردة عن ــد الصاح ــب وه ــذا يرج ــع إل ــﯽ إملام ــه بالعل ــوم ،وكث ــرة حمفوظات ــه،
وفصاح ــة لس ــانه ،وج ــودة عقل ــه ،وق ـ ّـوة حافظت ــه.
وجود عنرص املفاجأة من األمر والنهي والتهديد:
نـــری يف بعـــض توقيعاتـــه عنـــرص املفاجـــأة مـــن األمـــر والنهـــي مـــع التهديـــد
ال ــذي ي ـ ّ
ـدل عل ــﯽ قدرت ــه وهيبت ــه يف األم ــور بوصف ــه ش ــخصية سياس ــية ومنه ــا:
 -وق ــع يف ش ــأن جم ــرم :إحل ــق َن َب ــات خدي ــه وأنق ــش بالس ــمط حدي ــه ليعت ــﱪ

الناظـــر إليـــه ).)26

 -رف ــع إلي ــه عل ــوي قص ــة بع ــد قص ــص أب ــرم فيه ــا ،فوق ــع :الحتوجن ــي إل ــﯽ أن

أق ــول“ ي ــا ن ــوح إ ّن ــه لي ــس م ــن أهل ــك“ والس ــالم“( ه ــود.)27) .)46/

فـ ّ
ـإن الصاح ــب يف كل ه ــذه التواقي ــع ج ــاء ب ــر ّد اليتوقع ــه املخاط ــب أو الق ــارئ

لتوقيعاتــه كــام ﱂ يتوقــع املجــرم يف املثــال األول أن يغرمــه الصاحــب بحلــق شــعر
خدي ــه وكان أم ــرا غريب ــا ل ــذاك الش ــخص العل ــوي أن ي ــر ّده الصاح ــب هك ــذا.
االهتامم بالصور البالغية
ف ــن التوقيع ــات مث ــل كل أث ــر فن ــي ش ــق طريق ــه ط ــول التاري ــخ بلغت ــه الفني ــة

٣٩٣

ا.م.موسى صدر الله عربي

زهراء فتاح هاشمي تزنكي

داود رضا شيرواني

واإليقاعي ــة حي ــث ص ــار مليئــ ًا باملحس ــنات اللفظي ــة واملعنوي ــة وكان الصاح ــب

م ــن املولع ــني باملحس ــنات البالغي ــة وم ــﻸ توقيعات ــه بأن ــواع منه ــا حي ــث يؤك ــد
فـــروخ عـــىل هـــذا » :كان الصاحـــب يتخـــري ألفاظـــه الفصيحـــة ويســـوقها يف
ثـــم هـــو شـــديد التك ّلـــف يف الصناعتـــني املعنويـــة واللفظيـــة
الرتكيـــب املتـــنيّ .

مولـــع بالســـجع«).)28

اهتـــم الصاحـــب باملحســـنات اللفظيـــة أكثـــر مـــن اهتاممـــه باملحســـنات
قـــد
ّ

املعنوي ــة ،فاش ــتهر بالس ــري القلم ــي عل ــﯽ خ ـ ّ
ـط الس ــجع ،كأ ّن ــه يتع ّب ــده .وأك ــﱪ
الظ ــن ّ
أن م ــا دفع ــه إل ــﯽ االهت ــامم بالصنائ ــع البديعي ــة ه ــو طبيع ــة ع ــرصه ال ّن ــه

عــاش يف العــرص الــذي كان مــن ميزاتــه التصنيــع والتصنــع ،وكان حق ـ ًا اســتاذ ًا

ماه ــر ًا م ــن أس ــاتذة ه ــذا الف ــن يف الق ــرن الراب ــع ،بل ــغ في ــه مبلغــ ًا عظيــ ًام م ــن
الزخرفــة والتنميــق فهكــذا ســار علــﯽ هنــج ابــن العميــد وأربــﯽ عليــه يف العنايــة

بألـــوان البديـــع واحلليـــة اللفظيـــة الســـيام اجلنـــاس والســـجع .ويد ّلنـــا علـــﯽ

إﴍاف ــه الكث ــري عل ــﯽ الس ــجع حين ــام نق ــرأ ّ
أن بدي ــع الزم ــان اهلم ــذاين عندم ــا

تـــرك بلدتـــه وراح يـــﴬب يف البـــالد اتصـــل بالصاحـــب بـــن عبـــاد ولـــزم دار
ـدرب عل ــﯽ أس ــلوبه يف التس ــجيع والتنمي ــق ،فيش ــاهد يف توقيعات ــه
كتب ــه لك ــي يت ـ ّ

مج ــاالً وروع ــة موس ــيقية ،ف ــكل كلم ــة فيه ــا آخ ــذة برق ــاب الكلم ــة األخ ــری يف
صف ــة أدبي ــة متقن ــة.

»رف ــع إلي ــه أن رجــ ًال غري ــب الوج ــه يدخ ــل داره ويس ــرتق الس ــمع ،فوق ــع

“:دارن ــا خ ــان ،يدخله ــا م ــن وﰱ وم ــن خ ــان« )29) .وفي ــه إجيازالق ــرص و م ــن

الفن ــون البديعي ــة :اجلن ــاس الت ــام ب ــني خ ــان أول (اس ــم) وخ ــان الث ــاين (فع ــل)،

الطب ــاق ب ــني ويف وخ ــان ،الس ــجع ب ــني خ ــان وخ ــان.
٣٩٤
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»-كت ــب إلي ــه اب ــو حف ــص ال ــوراق :ل ــوال الذك ــری تنف ــع املؤمن ــني وه ـ ّـز الس ــيف

يغن ــي امللتم ــس مل ــا ذك ــرت ذاك ــر ًا وال ه ــززت ماضي ـ ًا ولك ــن ذا احلاج ــة لﴬورت ــه
يس ــتعجل النج ــح ويك ــد اجل ــواد الس ــمح .وح ــال عب ــد موالن ــا يف احلنط ــة ﳐتلف ــة
وجــرذان داره عنهــا منرصفــة فـ ّ
ـإن رأی موالنــا أن ﳜلــط عبــده بمــن أخصــب رحلــه

عن ــده إن ش ــاء اهلل تعال ــﯽ .فوق ــع يف ظه ــر رقعت ــه  :أحس ــنت ي ــا اب ــا حف ــص ق ــوال،
وستحس ــن فعــالً ،فب ــرش ج ــرذان دارك باخلص ــب ،وأمنه ــا م ــن اجل ــدب ،واحلنط ــة

تأتي ــك يف األس ــبوع ،ولس ــت ع ــن غريه ــا م ــن النفق ــة بممن ــوع«).)30

في ــه م ــن املحس ــنات :الطب ــاق ب ــني اخلص ــب واجل ــدب ،الكناي ــة يف فب ــرش ج ــرذان
دارك باخلصـــب :إقبـــال امللـــك عليـــه ،املشـــاكلة بـــني أحســـنت وستحســـنّ .
فـــإن

املش ــاكلة ب ــني الكلمت ــني قدأ ّث ــرت عل ــﯽ موس ــيقﯽ ال ــكالم وزادت ــه حس ــنا وط ــالوة،

ﳛـــرك بـــال القـــارئ لفهـــم املعنـــي احلقيقـــي الـــذي خفـــي
كـــام االتيـــان بالكنايـــة ّ
يف ال ــكالم .وأم ــا الطب ــاق فل ــه حض ــور كثي ــف الف ــت يف توقيعات ــه ،وقدتب ـ ّـني ّ
إن
الس ــتخدامه مه ــامت تل ّب ــي الت ــذوق اجل ــامﱄ ،و التأث ــري النف ــيس ،ولي ــس جم ــرد حلي ــة
لفظي ــة أو تالع ــب بالكل ــامت.

»-كتـــب ابـــو شـــجاع يف ذيـــل جتـــارب األمـــم :شـــكا أهـــل أهـــواز يف رســـالة

إلـــﯽ الصاحـــب مـــن تعـــدّ ي أفـــراد فخرالدولـــة وتظ ّلمهـــم إياهـــم فو ّقـــع

الصاحب:يظلمـــون شـــهر ًا وينصفـــون دهـــر ًا«).)31

وقـــد جـــاء الصاحـــب يف هـــذا التوقيـــع أيضـــا بالبعـــض مـــن املحســـنات ومنهـــا:
الس ــجع ب ــني ش ــهر ًا وده ــر ًا ،واإلجي ــاز ،واالنس ــجام يف س ــهولة ألفاظ ــه ،واإلب ــداع،

واملش ــاكلة ،والت ــوازن ب ــني يظلم ــون ش ــهرا وينصف ــون ده ــر ًا ،والطب ــاق ب ــني يظل ــم
٣٩٥
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وينص ــف .فقضي ــة( االنص ــاف و الظل ــم) قضي ــة نلمس ــها بش ــدة يف التوقيع ــات،

الع ــدل ه ــو أس ــاس املل ــك وال ــذي يرق ــﯽ بالدول ــة وغياب ــه وحض ــور نقيض ــه

بـــني
يعنـــي الظلـــم الـــذي يقـــود الدولـــة واملجتمـــع إلـــﯽ الدمـــار والصاحـــب ّ
عواق ــب ال ــرصاع القائ ــم بينه ــام وأثب ــت يف توقي ــع مجي ــل ّ
أن بالظل ــم ﳛك ــم ش ــهرا
وبالع ــدل ﳛك ــم ده ــرا.

يســـميه
» -4كتـــب إليـــه بعـــض العلويـــة ﳜـــﱪ بأنـــه رزق مولـــود ًا ،ويســـأله أن
ّ
ويكنّيـــه فوقـــع يف رقعتـــه :أســـعدك اهلل بالفـــارس اجلديـــد ،والطالـــع الســـعيد،

فق ــد واهلل م ــﻸ الع ــني ق ــرة ،والنف ــس م ــرسة مس ــتقرة .واالس ــم ع ــيل ليع ــيل اهلل

ذكـــره ،والكنيـــة ابواحلســـن ليحســـن اهلل أمـــره .فـــأين أرجـــو لـــه فضـــل جـــده،
وســـعادة جـــده ،وقدبعثـــت لتعويـــذه دينـــارا مـــن مائـــة مثقـــال ،وقصـــدت بـــه

مقص ــد الف ــأل ،رج ــاء أن يعي ــش مائ ــة ع ــام وﳜل ــص خ ــالص الذه ــب اإلبري ــز

م ــن ن ــوب األي ــام ،والس ــالم«

))32

ويف نــص التوقيــع هــذا نــرى أنــه يســتخدم الســجع بــني اجلديــد والســعيد وأيضــا

بـــني قـــرة ومســـتقرة ،اجلنـــاس بـــني عـــيل ويعلـــﯽ أيضـــا بـــني حســـن وﳛســـن،
التش ــبيه وقدشــ ّبه خل ــوص أيام ــه م ــن املصائ ــب بخل ــوص الذه ــب ،الرتصي ــع

يف الفـــارس والطابـــع ،اجلديـــد و الســـعيد ،ومراعـــاة النظـــري ،واالنســـجام يف
األلف ــاظ.

فهك ــذا ج ــاء الصاح ــب بكث ــري م ــن املحس ــنات اللفظي ــة واملعنوي ــة يف توقيعات ــه

مـــدركا مـــا هلـــا مـــن التأثـــريات علـــﯽ موســـيقﯽ الـــكالم وحتســـينه وهتييـــج
املخاطـــب وســـوقه بمتابعـــة النـــص بـــام فيـــه مـــن اجلامليـــات املعنويـــة ،فعلـــﯽ
٣٩٦
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س ــبيل املث ــال ّ
إن الق ــارئ حين ــام يكش ــف التش ــبيه املوج ــود يف اجلمل ــة ﳜل ــص
خ ــالص الذه ــب اإلبري ــز م ــن ن ــوب األي ــام يعجب ــه الن ــص م ــن ش ــدة الروع ــة

واجل ــامل ويتض ــح ل ــه مس ــتوی مايدع ــو الصاح ــب لذل ــك الش ــخص العل ــوي
م ــن الس ــعادة البن ــه.

وهب ــذا النتعج ــب عندم ــا ن ــری الفاخ ــوري يق ــول »:قي ــل ع ــن الصاح ــب ب ــن

عبــاد » :إنــه لــو رأی ســجعة تنحـ ّـل بموقعهــا عــروة امللــك ويضطــرب هبــا حبــل
الدول ــة مل ــا ه ــان علي ــه التخ ــيل عنه ــا«.

))33

مضامني توقيعات الصاحب بن عباد
ارتبط ــت التواقي ــع ارتباط ــا وثيق ــا باحل ــكام وال ــوزراء وه ــذا األم ــر جع ــل هل ــا

قيمــ ًة أدبي ــة وأعطاه ــا لون ــا سياس ــي ًا ّ
ألن كث ــري ًا م ــا كان يو ّق ــع يف س ــؤال حاك ــم

أو وزيــر أو ر ّد للذيــن كانــوا حتــت إﴍافهــم أو جوابـ ًا لشــخص كان يطلــب مــن

ال ــوزراء أو احل ــكام الع ــدل أو الصل ــة و . ...فغالب ـ ًا م ــا كان ﳛم ــل التوقي ــع رأي ــا

صائبــ ًا وحكمــ ًة جليلــ ًة أو توجيهــ ًا حمكــ ًام فله ــذا ملئ ــت بالظواه ــر األخالقي ــة

والسياســـية .فبهـــذه الظواهـــر يمكننـــا أن نـــدرك طبيعـــة شـــخصية كاتبـــه يف

مواجه ــة مطال ــب اآلخري ــن ،ك ــام يفت ــح أمامن ــا الطري ــق لفه ــم م ــدی فراس ــته،
وبذل ــه ،ومعاﴍت ــه الن ــاس وحت ــﯽ ح ّب ــه لع ــامرة وطن ــه وغ ــري ذل ــك م ــن األم ــور
األخالقي ــة والسياس ــية.

أم ــا الظواه ــر الت ــي نراه ــا يف توقيع ــات الصاح ــب ب ــن عب ــاد فه ــي إم ــا أخالقي ــة،
وإ ّم ــا سياس ــية ،وإ ّم ــا ديني ــة.
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املضامني األخالقية
أ .اجلود والسامحة
اش ــتهر الصاح ــب ب ــن عب ــاد بالك ــرم واجل ــود ب ــني الع ــوام واخل ــواص وعط ــاؤه

يش ــمل كل الن ــاس وان ﱂ يك ــن يعرفه ــم وإ ّن ــه يعط ــي أل ّن ــه كري ــم بذات ــه وجي ــد يف

اهلب ــة والعط ــاء متع ــة ف ــأالً وجي ــد يف املن ــع ش ــؤماّ .
يتذك ــر هبمني ــار وج ــود ه ــذه
املي ــزة عن ــده ويقول»:وص ــارت صف ــة اجل ــود والك ــرم الت ــي ه ــي متمم ــة لرشف ــه

وجالل ــه وبني ــة لتحصي ــل ش ــهرته ،مث ــار إعج ــاب ،وتقدي ــر ،واعت ــزاز م ــن قب ــل
اكثــر الك ّتــاب ،فقــد أثنــوا عليــه الثنــاء الكبــري بعــد أن اطلعــوا علــﯽ أعاملــه و...
ويرجحون ــه يف ه ــذة الصف ــة عل ــﯽ اب ــن العمي ــد ،ه ــذه إضاف ــة إل ــﯽ ّ
أن ل ــه يف
.
ّ
عنف ــوان ش ــبابه طبع ــا فياض ــا وكف ــا واس ــعا!« ).)34

_»قـــال ابـــو نـــرص النمـــري ســـمعت القـــاﴈ اباحلســـن عبدالعزيـــز يقـــول
انرصف ــت يوم ــا م ــن دار الصاح ــب و ذل ــك قبي ــل العي ــد فج ــاءين رس ــول بعط ــر

الفط ــر ومع ــه رقع ــة بخط ــه فيه ــا ه ــذان البيت ــان:

يا أﳞا القاﴈ الذي نفيس له مع قرب عهد لقائه مشتاقه
أهديت عطرا مثل طيب ثنائه فكأنّام أهدی له أخالقه«(بحر كامل)

))35

_»حك ــي أن اب ــا القاس ــم الزعف ــراين مل ــا أنش ــد الصاح ــب قصيدت ــه الت ــي يق ــول
فيه ــا:

٣٩٨
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وح ِ
يمش َ
اشي ُة الدَّ ِار ُ
ون ِيف
َ َ

صن ٍ
ُوف ِم َن ْ
اخلَ ِّز َّإال أنَا (بحر املتقارب)
ُ

و ّق ــع فيه ــا الصاح ــب :ق ــرأت يف أخب ــار مع ــن ب ــن زائ ــدة أن رجــ ً
ال ق ــال ل ــه:

»إمحلن ــي ي ــا ّأﳞ ــا األم ــري .فأم ــر ل ــه بناق ــة وف ــرس وبغل ــة ومح ــار وجاري ــة ،ث ــم
ق ــال :ل ــو علم ــت أن اهلل خل ــق مركوبــ ًا غ ــري ه ــذه ،حلملن ــاك علي ــه «.ونح ــن
قدأمرن ــا ل ــك م ــن اخل ــز بجب ــة وقمي ــص ودراع ـ ٍـة ورساوي ــل وعامم ــة ومندي ــل
ومط ــرف ورداء وكس ــاء وج ــورب وكي ــس ول ــو علمن ــا لباســ ًا آخ ــر يتخ ــذ م ــن
اخلـــز ألعطيناكـــه«).)36

ب .العدل يف السخط والرضا
م ــن أخ ــالق الصاح ــب وم ــن فضائل ــه اجلي ــدة الع ــدل واالعت ــدال في ــام يرضي ــه

وفي ــام يس ــخطه وه ــذا اخلُل ــق ق ــد أ ّث ــر يف س ــلوكه م ــع م ــن كان حت ــت إﴍاف ــه

وهــو ظاهــر وواضــح يف توقيعاته».كتــب إليــه شــخص بأنــه قــد مــات أحــد مــن
اخلــدّ ام وقــد بقــي منــه أمــوال كثــرية وليــس لــه ّإال ولــد واحــد فو ّقــع الصاحــب:
أم ــا امل ــال فأن ــامه اهلل وأم ــا الطف ــل فأس ــعده اهلل وأم ــا الس ــاعي فلعن ــه اهلل«.)37)..

_»رفـــع الﴬابـــون مـــن دار الـــﴬب قصـــة إلـــﯽ الصاحـــب يف ظالمـــة هلـــم
مرتمجـــة بالﴬابـــني فوقـــع الصاحـــب حتتهـــا (يف حديـــد بـــارد)«) .)38أي ّأهنـــم

أرادوا أن يرف ــع الصاح ــب منه ــم غرام ــة جعله ــا بس ــبب ج ــرم ص ــدر منه ــم،

فق ــال الصاح ــب أنت ــم جتته ــدون جه ــدا ضائع ــا وتطمع ــون يف أم ــر اليطم ــع في ــه.
_»انتح ــل أح ــد املتش ــاعرين بح ــﴬة الصاح ــب ش ــعرا اليب احلس ــن املصي ــﴢ
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وبلغ ــه ذل ــك فق ــال الصاح ــب أبلغ ــوه عنّ ــي :
رسقت شعري وغريي

يضام فيه وﳜدع

فسوف أجزيك صفعا يكد رأسا وأخدع
فسارق املال يقطع

وسارق الشعر يصفع /بحر املجتث

الری«.
قال فاﲣذ الليل مجال وهرب من ّ

) )39

فك ــام ن ــری أ ّن ــه كان يعام ــل كل ش ــخص مطابق ـ ًا لعمل ــه ف ــكان يف حكم ــه ع ــادالً

لك ــي يمن ــع حال ــة الفوض ــﯽ .فبذل ــه وكرم ــه اليمنع ــه م ــن إقام ــة الع ــدل فحين ــام
يظل ــم ش ــخص يعاقب ــه ب ــام يناس ــبه.

ج .حسن املعاﴍة
اب ــن عب ــاد م ــن أخل ــص الن ــاس و ّد ًا وأصفاه ــم مع ــرش ًا ،ل ــه م ــن لس ــانه وس ــلوكه
الناع ــم مدخ ــل إل ــﯽ كل نف ــس ،ول ــه م ــن س ــلطانه وس ــيطرته عل ــﯽ العق ــول قي ــد

لـ ّ
ـكل قل ــب ،تعل ــق ب ــه م ــن عرف ــه ت ّعلق ـ ًا يق ــرتب م ــن العب ــادة.

»ول ــه هيب ـ ﹲة وجالل ـ ﹲة يف أم ــر ال ــوزارة الت ــي المثي ــل هل ــا ،م ــع ه ــذا يتضم ــن نفس ــه

يف تعامــل الطبقــات املختلفــة ومصاحبتهــم ،خاصــة العلــامء والشــعراء والندمــاء
بحســن األخــالق واملعاملــة«).)40

 حدثنـــي ابوســـعد نـــرص بـــن يعقـــوب قـــال :كان الصاحـــب يقـــول بالليـــاﱄ٤٠٠

فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

إل ــﯽ جلس ــائه إذا أراد أن يبس ــطهم ويؤنس ــهم نح ــن بالنه ــار س ــلطان وباللي ــل
إخـــوان.

) )41

ـي األخب ــار أن رج ـ ً
ال ﳑ ــن ينط ــوي عل ــﯽ غ ــري اجلمي ــل
» -رف ــع إلي ــه بع ــض منه ـ ّ

يدخــل داره ويســرتق الســمع ،فوقــع الصاحــب فيها«:دارنــا هــذه خــان ،يدخــل

فيه ــا م ــن وف ــﯽ وم ــن خ ــان«).)42

املضامني السياسية
ارتبط ــت التوقيع ــات من ــذ نش ــأهتا بدواوي ــن اخللف ــاء وال ــوزراء وكان ــت إح ــدی

تضم ــن توقيع ــات
الوس ــائل املب ــاﴍة يف توجي ــه السياس ــة العام ــة للدول ــة .فق ــد ّ
الصاح ــب بع ــض املضام ــني السياس ــية الت ــي منه ــا:

بالقواد
أ .إلقاء النصائح ّ
أس ــهمت توقيع ــات الصاح ــب يف تزوي ــد الق ـ ّـواد يف مواق ــع حروهب ــم بالنصائ ــح
واإلجــراءات الالزمــة واملناســبة فإ ّنــه و ّقــع يف رقعــة قائـ ٍـد بــإزاء حرب»:إزحــف
فـ ّ
ّ
اليتأخ ــر عن ــك«).)43
ـإن أجل ــك اليس ــبقك ورزق ــك

ب .تدبريملكه
وزر الصاحـــب ملؤيـــد الدولـــة بـــن بويـــه بعـــد أن قتـــل ابوالفتـــح بـــن العميـــد
٤٠١

ا.م.موسى صدر الله عربي

زهراء فتاح هاشمي تزنكي

داود رضا شيرواني

وزيـــره فد ّبـــر أمـــوره وســـدّ ثغـــوره وكان وزيـــرا ذا درايـــة منقطـــع النظـــري.
»اســـتئصل الصاحـــب البدائـــع الســـيئة والرســـوم اجلائـــرة وأيـــد الوظائـــف
والس ــنن اجلاري ــة للعل ــامء والفقه ــاء والقش ــور األخ ــری وأنجزه ــا دون حتوي ــل

ونقــص ورفــع احلاجــات والﴬوريــات ملواطــن كل البلــد بــال متهــل وبالحاجــة
إل ــﯽ ش ــفيع أو رس ــول«).)44

العـــامل رقعـــة يف التـــامس شـــغل وفيهـــا إن رأی موالنـــا
»كتـــب إليـــه بعـــضّ

أن يأمـــر يإشـــغاﱄ ببعـــض أشـــغاله .فو ّقـــع :مـــن كتـــب إشـــغاﱄ اليصلـــح
ألشـــغاﱄ«

))45

القـــواد الشـــجعان بســـبب مـــا
وﳞمـــه أن ﳜتـــار
ّ
وهكـــذا كان مد ّبـــرا يف امللـــك ّ

عليهـــم مـــن الوظائـــف اخلطـــرية يف احلـــروب وأن يســـتخدم ألشـــغاله بعـــض
أهـــم أســـباب
املوظفـــني الذيـــن ســـيطر عليهـــم العلـــم واألدبّ ،فإهنـــم مـــن
ّ

ـب العل ــم والتعلي ــم واهتامم ــه
ـب ح ـ ﱡ
رق ــي املجتم ــع ،فكث ــريا م ــا ش ــغل الصاح ـ َ

بالثقاف ــات والعل ــوم املختلفةكالنح ــو ،وال ــكالم ،واللغ ــة ،واحلدي ــث ع ــن تدب ــري
امللـــك والسياســـة قبالـــة األحـــداث التـــي وقعـــت يف عـــرصه.

٤٠٢

فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

املضامني الدينية
ـب اه ــل البي ــت ،gوالعلوي ــني ،والفاطمي ــني فإن ــه يم ــوج يف وج ــدان
وأ ّم ــا ح ـ ّ
الصاح ــب وق ــد م ــال إليه ــم ميــ ً
ـم األخب ــار الت ــي
ال منقط ــع النظ ــري وم ــن أه ـ ّ

تـ ّ
زوج بنت ــه ب ــايب احلس ــن ع ــيل ب ــن
ـدل عل ــﯽ خلوص ــه يف ح ّب ــه هل ــم ماج ــاء بأ ّن ــه ّ

احلس ــني اهلم ــداين لك ــي يق ــرب منه ــم ).)46

ـب أه ــل البي ــت عليه ــم الس ــالم يف توقيعات ــه املرس ــلة ملحب ــي
 -فإ ّن ــه ين ــرش ح ـ ّ

أه ــل البي ــت عليه ــم الس ــالم حي ــث يغتن ــم كل فرص ــة و يف توقي ــع ﳜت ــار إس ــم

عــيل و كنيــة أيب احلســن ملولــود جديــد ألحــد العلويــني عندمــا »يســأله أن يسـ ّـميه

ويكنّيــه فوقــع يف رقعتــه :أســعدك اهلل بالفــارس اجلديــد ،والطالــع الســعيد ،فقــد

واهلل م ــﻸ الع ــني ق ــرة ،والنف ــس م ــرسة مس ــتقرة .واالس ــم ع ــيل ليع ــيل اهلل ذك ــره،
والكني ــة ابواحلس ــن ليحس ــن اهلل أم ــره .ف ــإين أرج ــو ل ــه فض ــل ج ــده ،وس ــعادة

ج ــده ،وق ــد بعث ــت لتعوي ــذه دين ــار ًا م ــن مائ ــة مثق ــال ،وقص ــدت ب ــه مقص ــد

الف ــأل ،رج ــاء أن يعي ــش مائ ــة ع ــام ،وﳜل ــص خ ــالص الذه ــب اإلبري ــز م ــن
والس ــالم«).)47
ن ــوب األي ــامّ ،

٤٠٣

ا.م.موسى صدر الله عربي

زهراء فتاح هاشمي تزنكي

داود رضا شيرواني

النتيجة
أول مـــا يالحـــﻆ يف أســـلوب الصاحـــب يف توقيعاتـــه أنـــه يمتـــاز بعباراتـــه

السلســـة والعذبـــة فهـــو يف لفظـــه أكثـــر صفـــاء وأكثـــر تنغيـــ ًام مـــن معاﴏيـــه

وﳑ ــا س ــبقوه م ــن ك ّت ــاب التوقيع ــات ،حي ــث مج ــع فيه ــا ب ــني حس ــن الصياغ ــة

ـمو مـــا يدع ــو إلي ــه م ــن
وخط ــر املضم ــون م ــن ناحي ــة ،وفض ــل صاحب ــه وس ـ ّ

ناحي ــة أخ ــری .فإ ّن ــه م ــن البارع ــني يف ف ــن التوقي ــع يف الق ــرن الراب ــع ،ويتخ ــذ

يف هـــذا الفـــن مجيـــع املفاتيـــح املوســـيقية ،مـــن جهـــة بقـــرص ســـجعاته- ،فـــإن

طال ــت -ع ــادل ب ــني ألفاظه ــا مع ــادالت ﲣ ــرج هب ــا م ــن ش ــذوذ الط ــول إل ــﯽ

م ــا يش ــبه الق ــرص ،ث ــم ه ــو م ــن جه ــة أخ ــری يعن ــﯽ بأل ــوان البدي ــع ﳛ ـ ّـيل هب ــا
ـم يف كتابات ــه وخاص ــة يف توقيعات ــه بجان ــب اللف ــﻆ
جي ــد أس ــاليبه ،وق ــد كان ﳞت ـ ّ

أكث ــر م ــن جان ــب املعن ــﯽ وه ــذا األم ــر يرج ــع إل ــﯽ طبيع ــة ع ــرصه أل ّن ــه ع ــاش
يف عـــرص يمـــوج بمذهـــب التصنيـــع والتصنـــع ،كـــام لـــه عنايـــة خاصـــة بلـــوين

الطب ــاق واجلن ــاس ،ولع ــل ميل ــه إل ــﯽ اجلن ــاس ه ــو ال ــذي جعل ــه يكث ــر ف ــﯽ ُرق ــع
توقيعاتـــه مـــن اجلنـــاس الناقـــص .وقـــد كان هبـــذا التصنيـــع ومـــا يندمـــج فيـــه
م ــن وﳾ الس ــجع و الرتصي ــع ال ــذي اس ــتعمل يف رس ــائله وكالم ــه خاص ــة يف

توقيعاتـــه ،يأخـــذ مكانتـــه يف عـــرصه.

م ــال الصاح ــب ب ــن عب ــاد إل ــﯽ التوقيع ــات املوج ــزة ،خ ــالف م ــا ش ــاعت يف

ع ــرصه م ــن االتي ــان بالتواقي ــع املطول ــة ك ــام ج ــاء القلقش ــندي يف كتاب ــه صب ــح
األعش ــﯽ يف صناع ــة اإلنش ــاء بكث ــري منه ــا كتوقيع ــات أم ــني املل ــك ح ــول تدب ــري
املامل ــك الش ــامية ،وه ــو ل ــو ي ــأﰐ بح ــرف واح ــد يف توقيع ــه يف ــي بالغ ــرض .وإن
٤٠٤

فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

كنــا أحيانــا نــری بعــض التوقيعــات الطويلــة عنــده لكنّــه قداختــرص فيهــا حيــث
التتج ــاوز تل ــك التوقيع ــات أكث ــر م ــن بض ــع س ــطور.

فاب ــن عب ــاد قدج ــاء بأن ــواع ه ــذا الف ــن فه ــو إ ّم ــا وق ــع بأش ــعاره الت ــي أنش ــدها
بنفســـه أو باآليـــة القرآنيـــة وإمـــا جـــاء باحلكـــم اجلليلـــة مـــن عنـــده مـــا مـــﻸ

توقيعات ــه باملضام ــني األخالقي ــة والسياس ــية والديني ــة وفات ــت ظاه ــرة الفخ ــر يف

توقيعاتـــه.

٤٠٥
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(حتقيـــق صـــادق النقـــوي)( .ط .) 1

اهلنـــد :جملـــس دايـــرة املعـــارف العثامنيـــة.

أ .املصادر العربية:
.1ابـــن

خلـــدون.

خلدون(حتقيـــق

عـــيل

مقدمـــة

ابـــن

عبدالواحـــد

الـــوايف)،ط ،2القاهـــرة :دار النهضـــة.
) 1 9 8 1م ) .

 .2اب ــن عب ــد رب ــه .العق ــد الفري ــد (حتقي ــق
أمحـــد أمـــني)( .ج3و( .)4ط .)2القاهـــرة:

جلن ــةالتألي ــفوالرتمج ــةوالن ــرش(1965م).

 .4اإلشـــبييل ،أبوالقاســـم .أحـــكام صنعـــة
الـــكالم (حتقيـــق حممـــد رضـــوان الدايـــة).

(ط.)2بـــريوت:عـــاﱂالكتـــب1985(.م).
 .5البطليـــويس ،أبوحممـــد عبـــداهلل.
اإلقتضـــاب يف ﴍح أدب الكتّاب(حتقيـــق

األس ــتاذ مصطف ــﯽ الس ــقا) .القاه ــرة :اهليئ ــة
املرصيـــة العامـــة للكتـــاب1981( .م).

 .6الثعالبـــي ،أبومنصـــور .يتيمـــة الدهـــر،

(ج(، )3ط ، )1دار الكتـــب العلميـــة.
) 1983م).

.--------- .7خـــاص اخلـــاص

) 1984م).

.8اجلاحـــﻆ ،أبوعثـــامن .البيـــان والتبيـــني

(حتقيــق عبدالســالم حممدهــارون)( .ط .)2
مرص:مكتبـــة اخلانجـــي1380( .ه).

 .9اجلرجــاين ،عبدالقاهــر .دالئــل اإلعجــاز

( حتقيـــق حممـــود شـــاكر) .القاهرة:مكتبـــة

اخلانج ــي 1404( .هـــ.ق).

 .10اجلهشـــياري .الـــوزراء والكتـــاب.
م ــرص:مطبع ــةمصطف ــﯽالب ــايب1938(.م).

 .11حســـيني عايشـــة .الكتابـــة الفنيـــة.
بـــريوت :موسســـة الرســـالة1978( .م).

 .12احلـــويف ،أمحـــد حممـــد .أدب السياســـة
يف

العـــرص

األموي(.ط.)2القاهـــرة:

دارالنهضة1384 (.هـــ).

 .13اخلفاجـــي ،حممـــد عبداملنعـــم.
اآلداب العربيـــة يف العـــرص العبـــايس،
بري و ت  :د ا ر ا جليـــل 1 9 9 2 ( .م ) .

 .14الـــدرويب ،حممـــد حممـــود .الرســـائل

٤٠٩

ا.م.موسى صدر الله عربي

زهراء فتاح هاشمي تزنكي

الفنيـــة يف العـــرص العباســـﯽ حتـــﯽ هنايـــة

القـــرن الثالـــث اهلجـــری( .ط .)1دمشـــق:
دارالفكـــر1420( .هـــ).

 .15شـــلق ،عـــيل .مراحـــل التطـــور النثـــر

العـــريب يف نامذجـــه .بـــريوت :دارالعلـــم

للماليـــني1994( .م).

داود رضا شيرواني

االدب العـــريب .هتـــران :منشـــورات ذوي

الق ــريب1385( .هـــ.ش).

 .22ف ــروخ ،عم ــر .تاري ــخ االدب الع ــريب.

(ط .)7بـــريوت :دارالعلـــم للماليـــني.
)2006م).

 .23القلقشـــندي ،ابوالعبـــاس .صبـــح

 .16ضيـــف ،شـــوقي .تاريـــخ األدب

االعشـــى يف صناعـــة االنشـــاء( .ج .)11

) 1995م).

والرتمجـــة والطباعـــة والنـــرش1987( .م).

العـــريب( .ط .)6القاهـــرة :داراملعـــارف.

 .17العـــرص العبـــايس األول( .ط.)8

القاهـــرة :داراملعـــارف1119( .هـــ.ق).
 18الفـــن ومذاهبـــه(.ط .)11القاهـــرة:

داراملعـــارف1119( .هـــ.ق).

 .19العمـــري ،القاضـــﯽ ابـــن فضـــل اهلل.

التعريـــف باملصطلـــح الرشيف.مـــرص:

مطبعـــة العاصمـــة1312( .هـــ).

 .20عويض ــة ،حمم ــد كام ــل .الصاح ــب ب ــن

عب ــاد الوزي ــر األدي ــب .ب ــريوت :دارالكت ــب

للعلميــة1994( .م).

 .21الفاخـــوري ،حنـــا .اجلامـــع يف تاريـــخ

٤١٠

مـــرص :املؤسســـة املرصيـــة للتاليـــف

 .24كيـــاين؛ حســـني ،مريقـــادری؛ فضـــل
اهلل .ومض ــة الش ــعرية وس ــامهتا .جمل ــة اللغ ــة

العربي ــة وآداهب ــا ،الع ــدد  ،9ع ــراق :جامع ــة

كوفـــة.)1389( .

 .25املقـــداد ،حممـــود .تاريـــخ الرتســـل
النث ــري عن ــد الع ــرب يف اجلاهل ّي ــة( .ط.)1

دمشـــق :دارالفكـــر1993( .م).

 .26املوســـﯽ ،أنـــور عبداحلميـــد .علـــم

االجتـــامع

دارالنهضـــة

األدبﯽ(.ط.)1بـــريوت:
ّ

العربية1432(.هـــ).

 .27اهلاش ــمي ،أمح ــد .جواه ــر البالغ ــة يف

فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

املعـــاين والبيـــان والبديـــع( .ط .)4هتـــران:
اهل ــام1386( .هـــ.ش).

.28بيانلـــو ،صفـــر .فـــن التوقيعـــات يف
األدب العربﯽ“منـــذ صـــدر اإلســـالم إلـــﯽ

هنايــة العرصيــن اململوكــي والعثامين،جامعــة
”تربيـــت معلم“1385(،هـــ.ش).

ب .املصادر الفارسية:
 .29أديـــب اصفهـــاين ،عبـــاس .هديـــة
العبـــاد يف الصاحـــب بـــن عبـــاد (حتقيـــق
ن ــرص اهلل ش ــاميل و ع ــيل بنايي ــان اصفه ــاين).

اصفهـــان :ســـازمان فرهنﮕـــي تفرﳛـــي

اصفهـــان1385( .هـــ.ش).

 .30هبمنيـــار ،امحـــد .صاحـــب بـــن عبـــاد.

هت ــران :دانش ــﮕاه هت ــران1344 ( .هـــ.ش).

٤١١

