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الممخص
اعتنى كتاب الرسائل ببناء رسائميم ،ألنيا تعبر عن اىمية الموضوع وتبين مدى
حرصيم الشديد عمى رونقيا  ،فيي الباب الذي يمج منو المتمقي الى النص ،وألنيا كانت
توثيقاً إلحداث ومضامين الحياة وصورة لمواقع االتجتماعي والثقافي والككري فقد حاول الكتاب
الخروج بيا الى االدبية لتعبر عن طبيعة اىل االندلس المائمة الى السيولة والسير عمى نيج

المشارقة مع االحتكاظ بخصوصيتيم .
بناء الرسائل
المقدمة

ولد االنسان متجبوال عمى حب وطنو ،فيو حامل ليويتو وثقافتو ،مكتنز وفاء لو ،معبر
بيذا الحب عن شخصية مستقيمة تحب العيش بعزة وكرامة ،وال ينكر حبو اال متنكر خائن
النتمائو ،واىل االندلس خير من عبروا عن حبيم لوطنيم وىويتيم االندلسية والثقافية من
خالل ىذه الرسائل المميزة المعبرة بعاطكة متدفقة ىادئة متزنة بعيدة عن اليتجاء المقذع
التجارح قريبة من المحاتجة واالقناع لتصل الى المدح والكخر فكانت رسائل الكضائل توثيقاً

ألحداث ومضامين الحياة وصورة لمواقع االتجتماعي والثقافي والككري .

ونحن نتحدث عن بناء الرسائل البد من التعريف بشكل موتجز بيذه الرسائل فقد ذكر
المقري في كتابو (نكح الطيب من غصن االندلس الرطيب) في الباب السابع منو رسائل
متضمنة موضوعا واحدا ىو فضائل اىل االندلس لكل من ابن غالب وابن سعيد وعن
الحميدي وعن ابن بسام وعن الحتجاري ورسالة ابن حزم وتذييل ابن سعيد والشقندي واثناء
الدراسة عثرنا عمى رسالة البن صقالب مشابية لرسائمنا وقد اغكميا المقري وال نعمم السبب
535

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،وبيذه الرسائل سار الشقندي وابن حزم وابن صقالب وتذييل ابن سعيد عمى ما كان متعارفاً
عميو عند المشارقة من منيج كتابة الرسائل ،اما نص ابن غالب فيو يختمف عما وتجد في

مخطوطة فرحة االنكس[ ،]1ونص ابن سعيد ونص الحميدي انكرد بذكرىما المقري مما تجعل
لي ذه النصوص الموتجودة في النكح ميزة خاصة اما الحميدي فقد كان نصو بديية البن ىذيل
معرضا بيا نص مشرقي فإيرادىا في ىذه المتجموعة من الرسائل النثرية كان ليا نظره اخرى
فالمقري عالم تجميل وصاحب عمم وحافظة واسعة فإيراده ليذا النص الشعري البدييي نظرة
نقدية وتجيت المتمقي الى حقيقة قد تكون اغكمت في خضم ىذه النصوص النثرية وىي تميز
اىل االندلس بالشعر كما تميزوا بالنثر وفضميم بارز في االدب عامو ،واما نص ابن بسام
فيناك تجزء من النص موتجود في مقدمة الذخيرة ونص الحتجاري ذكر المقري ان تجزءاً منو

موتجود في المسيب  ،واما رسالة ابن حزم والشقندي فقد ذكرىما المقري كاممين في النكح،
ورسالة ابن صقالب ذكرىا الدكتور فوزي عيسى في كتابو (رسائل اندلسية) واعاد نشرىا
[]2

الدكتور محمود خياري في متجمة الذخائر

من غير ان يشير الى كتاب الدكتور فوزي

عيسى ،وبعد ىذه االطاللة الموتجزة عمى الرسائل يقتضي منا البحث االكاديمي التعريف
بشكل موتجز بمصطمح الكضائل فالكضائل :لغة ىي الكضل والكضيمة وىو ضد النقص وىو
الدرتجة الرفيعة والتكاضل التمازي في الكضل[ ،]3والتكاضل بين القوم :ان يكون بعضيم
افضل من بعض  ،واالفضال :االحسان[ ،]4كما في قولو تعالى ":وفضمناىم عمى كثير ممن

خمقنا تكضيال"[ ،]5واما في االصطالح فيي االحسان ابتداء بال عمة[ ،]6فيي بذلك نيج قام
[]7

اساسا عمى االنكعال الشعوري لدى المبدع

بمعنى اخر ىو خطاب يؤسس داللتو عمى رؤية

نقدية ،استمد موضوعيتو من مرتجعيات فكرية ،وذوقية ولغوية وبالغية متتجذرة في الثقافة[،]8
[]9

وعند العودة الى رسائمنا والمقامات التي تناولت الكضائل

نتجد االندلسيين يستعممون لكظة

فضائل مستبعدين أي لكظة اخرى ولعل السبب يعود الى ان اىل االندلس شعروا بعروبتيم

عمى مر الزمن ،لذلك تكاضموا عمى العرب بما حباىم اهلل وحسب[ ،]11كما ان ىذه الرسائل
كانت موتجية الى بر العدوة وىم في زمن الرسائل كانوا يحكمون االندلس فمم يرغب الكتاب
استثارة الحكام لذا وظكوا لكظة فضل ،او ان السبب ىو ىذه المكظة وما تحممو من معنى
اختيار شيء عمى شيء اخر فيكون لديك شيء تتكاضل بو عمى غيرك ،وغيرك لدييم ما
يتكاضمون بو عميك  ،فيذه االسباب متجتمعة ىي ما دفعت اىل االندلس الى توظيف فضل،
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اما التعريف بالرسائل فقد سبقتنا دراسات متعددة اليو ولكنا نتجد من التجدير بالذكر ان التجذور
االولى لرسائل الكضائل قد وتجدت منذ العصر التجاىمي فاإلسالمي اال ان االسالم حاربيا
[]11

ألنيا تقوم عمى اسس العصبية القبمية

ولكن سرعان ما عادت في العصور الالحقة واذا

اردنا ان نعرف رسائمنا فإنيا رسائل ادبية انتتجتيا الحضارة والشخصية االندلسية المعتزة
بنكسيا بما حباىا اهلل من فضل ونعمة تجمعت بين الرسائل الككرية والرسائل البيانية واعتنت
ببسط االدلة والتجدل والحوار ،وترمي في الغالب الى اظيار براعة الكاتب في االحتتجاج
والتمرس في االساليب السائدة في عصره ،ولم تخرج في حقيقتيا عن النزعة االدبية لممدح
والذم التي صارت لونا اسموبيا قائما بذاتو،فمما صارت المناظرات الكالمية من دعائم ثقافة
المتجتمع كان من الطبيعي ان تترك اثارىا في ادبو فيذه الرسائل طبعت لتحميل االفكار

وتركيبيا مستعينين باالستدالل والعمم[ ،]12وقد ((وضع ادباء القرن الخامس اسسو وقواعده،
ونيتجوا لمناس طريقة قائمة عمى الموازنة واالستيعاب والتركيز عمى أمور العمم والكن

والحضارة واالدب وغيرىا))[ .]13كما أن أىم ما تميزت بو الرسائل ىو السير عمى اليات

التجاحظ في االفيام واالقناع ومراعاة المقام لممقال واختيار األلكاظ المناسبة والحرص عمى
االبانة لكشف المعنى بالقول البميغ والمبالغة في وضوح الداللة لتكون االعناق اليو اميل

والعقول عنو افيم  ،والنكوس اليو اسرع ((فان لكل كممة مع صاحبتيا مقاماً))[ ،]14فرسائمنا

توخت االنغراس في االذىان وامتالك االفئدة لذا احاطت نكسيا بوسائل االقناع الالزمة

لمدعوة والمحاورة والرد والنقص[ ،]15وىي بذلك تجمعت بين الرسائل والخطب لتكون فرعا ميما
[]16

من فروع االدب مشترطاً التجودة واالتقان ألنو يق أر ويتأمل ويحوك كالمو ويتجوده.
بغية االقناع والدفاع .

بناء الرسائل
عني الكتاب بإقناع المتمقي والتأثير فيو وشد انتباىو ومن ضمن ما عني بو الكتاب بناء
بناء يسيم في إبراز الغرض الذي أنشئت من أتجمو من المقدمة المتضمنة التمييد ثم
الرسائل ً
المتن الذي يحوي غرض الرسالة فالخاتمة ،وىذه ىي أىم األقسام.
أما البسممة والتصدير والتسميم والتخمص بـ (أما بعد) فكميا أقسام ثانوية قد توتجد في
الرسائل حسب الموضوع وقد تتضمنيا التقسيمات األولى ،لذا سنعتمد عمى التقسيم األكثر
قبوالً في متجال دراستنا.
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البدء أو المقدمة

تأثرت الرسائل بالغرض كثي اًر فإظيار الكضائل ألىل األندلس وتكوقيم تجعل الكتاب
ييتمون أيما اىتمام بالبدء َّ
ألنو أول تجزء من الرسالة يصل الى المتمقي ويميد الستثارة
انتباىو ،لذا نتجد االستيالل في الرسائل ـ ـ موضوع الدراسة ـ قد دل عمى مضمونيا ،فكان
مطابقاً لمغرض ودليالً عميو ،وكما اثنى عمى ذلك أبو ىالل بقولو(( :احسنوا معاشر الكتاب
االبتداءات فإنين دالئل البيان))[ ، ]17وكما قال ابن رشيق(( :فحسن االفتتاح داعية االنشراح

ومطية النتجاح))[ ،]18وىو أول ما يقع في السمع من كالم[ ،]19ويدل عمى ما بعده من
مضمون الرسالة في تجذب انتباه المتمقي ومعبر عن مشاعر الكاتب الحقيقية الصادقة حتى
يشعر المتمقي بيا من خالل إثارة االنكعال المناسب عنده ،فقد يطول أو يقصر تبعاً لما

يقتضيو المقام ،فبعض الرسائل تضمنت التحميد كما في رسالة ابن حزم إذ يقول(( :الحمد هلل
رب العالمين ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد عبده ورسولو ،وعمى أصحابو االكرمين ،وأزواتجو

أميات المؤمنين ،وذريتو الكاضمين الطيبين))[ ،]21وكذلك رسالة الشقندي إذ يقول(( :الحمد
هلل الذي تجعل لمن يكخر بتجزيرة األندلس أن يتكمم ملء فيو ،ويطنب ما شاء فال يتجد من
[]21

يعترض عميو وال من يثنيو ،إذ ال يقال لمنيار :يا مظمم ،وال لوتجو النعيم يا قبيح)).

أمور الئقة لمحمد وأن الموضوع بحاتجة
ًا
وبذا أدرك ابن حزم والشقندي بأن ىناك
لالستكتاح ،فأتت مالئمة لموضوع الرسالة لتوفر التشويق وتتجذب المتمقي مستعينا بصيغ
بسيطة موتجزة تناسب مقام إنشائيا خاضعة لمقاعدة المتعارف عمييا التي أشار إلييا صاحب
(إحكام صنعة الكالم) إذ قال ((اإلكثار من الدعاء في الرسائل من أبير الدالئل عمى

ضعف البضاعة في الصناعة))[ ،]22فابن حزم ،سار عمى النمط الذي كان سائداً أيامو من
التمييد والصالة عمى النبي ،أما الشقندي فقد تجعل الحمد هلل فقط َّ
ألنو حباه بيذا البمد

التجميل ،فارتبطت الصالة عمى النبي بموضوع الرسالة وان اختمكوا في العبارات ،وقد عد
العمماء ذلك من دالئل الحذق والميارة ،فقال ابن تجني(( :إذا كان المرسل حاذقًا أشار في
تحميده إلى ما تجاء في الرسالة منم أتجمو))[ ،]23فعبرت عن الظروف النكسية واألحوال
الوتجدانية.

[]24

وقد أشار حازم القرطاتجني الى أىمية االنتقال من المقدمة أو التحميد الى غرض الرسالة
من غير أن يشعر المتمقي بانقطاع أو تضمين الكالم الحشود واالخالل واضطراب الكالم فال
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بد من االنتقال اليادئ المطيف حتى يحدث التخييل واالنكعال المطموب مما يحدث تكاعل مع

المتمقي من خالل احداث تأثير في النكوس وتحسين الكالم[ ،]25وذلك بتوظيف تجمل متراصة

متسمسمة ومتصمة من التحميد الى الغرض من غير انقطاع بل يكمل بعضيا بعضاً.

أما التخمص من التحميد والدخول الى غرض الرسالة فقد أشار إليو حازم القرطاتجني من

أن حسن التخمص ضرورة أساسية لمتحرز من انقطاع الكالم ومن الحشو واالخالل
واضط ارب الكالم فيو أشد تأثي اًر في النكوس وأعون عمى ما يراد من تحسين الكالم فيذا

االنتقال اليادئ برز براعة الكتاب واتقانيم من خالل نقل المتمقي من حال الى حال مما
[]26

يتجعمو يتخيل وينكعل ويتكاعل مع الرسالة.

وقد سار حسن التخمص عمى نيتجين :األول ابتداء الرسالة بـ (أما بعد) ،والثاني الدخول
إلى الغرض مباشرة ،فالسير عمى النيج األول من ابتداء الرسالة بـ (أما بعد) ،وىو ال يصمح

إال في المخاشنة والعتاب[ ، ]27كما في رسالة ابن حزم إذ يقول(( :أما بعد يا أخي يا أبا بكر
سالم عميك سالم أخ مشوق طالت بينو وبينك األميال والكراسخ ،وكثرت األيام والميالي ،ثم
[]28

لقيك في حال سكر ونقمة ،ووادك من خالل تجولة ورحمة)).

فابن حزم أحسن التخمص باستخدام (أما بعد) ثم الدعاء الذي أدى تجمالية تعبيرية ودل
عمى تمسكو بتقاليد المشارقة في الرسائل مما تجعمو تجزءاً من الرسالة وتجيو فيو المتمقي الى

ما دار ف ي ذىن الكاتب من أفكار أراد ترسيخيا وقيم حافظ عمييا وخمتجات نكسية أراد البوح
بيا ،وبعد ىذا الدعاء والسالم يطنب ابن حزم في ذكر األسباب حتى يصل الى الذروة
فيقول( ( :وفي وصول كتابي عمى ىذه الييئة حيثما وصل ككاية لمن غاب عنو من أخبار
[]29

تآليف أىل بمدنا مثل ما غاب عن ىذا الباحث األول)).

فبعد ذكر سبب ىذه الرسالة وما ورد في رسالة ابن الربيب التي أورد ابن حزم بعض
أتجزائيا ،نتجده يتبع نيج المشرق بالتخمص من ىذه المقدمات بذكر (ووصول كتابي) كما
[]31

أشار إليو الكالعي

أنو من رد التجواب ،ليبدأ ابن حزم رسالتو بما فتح اهلل عميو من

التجواب ،فيقول(( :فإنما المراد من أىل تمك الناحية من نأى عنو عمم ما استتجمبو السائل

الماضي ،وما توفيقي إال باهلل سبحانو))[ ،]31فيذه المقدمة الطويمة البن حزم تحيمنا الى ما
كان عميو من اضطراب وقمق ورغبة في الرد بأسموب مقنع والسير عمى نيج المشرق ليدعم
بو حتجتو من تمكن أىل األندلس بالسير في ىذا الشأن عمى نيج المشرق ،وىو ما دفع
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الشقندي أيضا لتكون رسالتو مشابية لرسالة ابن حزم ألن رسالة اآلثنين تجاءتا تجوابية مما
سبب ىذه التشابو ،غير ان رسالة ابن حزم احتاتجت الدخول الى الغرض لبيان السبب فكانت

طريقتو غير مباشرة فالمعنى بالتجواب قد وفي لذا اتتجيت الرسالة الى من قمل من شأن أىل
األندلس عامة والى صديقو الذي وتجد عنده الرسالة خاصة ،أما الشقندي فرسالتو تجوابية في
متجمس صاحب سبتة ،وكان التجميع متطمعاً ليذه الرسالة ويعمم متى والى من كتبت ،لذا دخل
الشقندي الى الغرض مباشرة كما في قولو(( :أما بعد فإنو حرك مني ساكن ًا ،ومأل مني فارغا،
[]32

فخرتجت عن ستجيتي في االغضاء ،مكرىا الى الحمية واإلباء.))...

عرف موضوعيا من أوليا بتجعل الحمد هلل مقروناً بما في األندلس من فخر
فالشقندي َّ
ِ
ال مناسباً لطبيعة الموضوع وتجوه العام وليبين مدى
بالشعر ليكون دلي ً
وظكو منذ البدء مستعيناً
اطالعو وثقافتو عمى آداب المشرق وتمكنو منيا بسيره عمى تقاليدىم في الكتابة باالعتناء

بالبدء واالستيالل وليدلل بالعقل والعاطكة فضل أىل األندلس وتميزىم.
أما نص الحميدي فقد سار عمى ما سار عميو األوائل من الوقوف عمى االطالل وذكر
الحبيبة والمنزل فيقول:
وأين استقل الظاعنون وخيموا

عرفت بعرف الـريح أين تيممــوا

[]33

فمست الى غير الحمى أتيمــــ ُم
خميمي رداني الى جانب الحمـى
ُ
أما رسالة ابن صقالب فقد بدأ بالصالة عمى النبي ثم بأربعة أبيات لتكون البدء والدخول
الى الغرض مباشرة من دون حاتجة الى مقدمة ألنيا تجوابية والمقصود معروف لدى المتمقي
م
والكاتب إذ يقول(( :صلى الله على حمد وعلى اله وسلم)):
تبهرج عنها وشي صنعاء واليمــــــن

أتتني من وشي البديــــــــــــــع وشيجـــــــة

[]33

لـــمـــــن هــذي الحـمى والعــمى لــمـــــن؟

فقمت وقد راقت ُحالها واشرقت عالها
ُ
أما باقي النصوص فقد اتبع الكتاب المنيج الثاني وىو الدخول الى الغـ ـ ـ ـ ــرض مباشرة
من دون تحميد أو فصل الخطاب ،ألنيا نقول محددة الغرض فال متجال لمتمييد وربطو بما
بعده ،وىذا مذىب أكثر اىل األندلس[ ،]35فكانت النقول مترابطة مشكمة نسيتجاً متكامالً منذ

البداية كما عند ابن بسام وتذييل ابن سعيد ونص ابن غالب ،وكالم الحتجاري في المسيب،

ونص الحميدي ،ونص ابن سعيد ،وىي بيذا تظير مقدرة المقري عمى التأليف والتمخيص
وبراعة الكتاب في تنسيق النصوص وترابطيا.
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فيا ىو ابن بسام يقول(( :أشراف عرب المشرق افتتحوىا ،وسادات أتجناد الشام والعراق

نزلوىا ،فبقي النسل فييا بكل اقميم ،عمى عرق كريم فال يكاد بمد منيا يخمو من كاتب ماىر،

وشاعر قاىر))[ ،]36وايضا ابن سعيد بقولو(( :يعمم اهلل تعالى أني ما أقصد إال انصاف
المنصكين الذين ال يميل بيم التعصب ،وال يتجمع بيم اليوى)).

[]37

فابن بسام بدأ رسالتو بتجمل اسمية وابن سعيد بتجمل فعمية إال أن االثنين دخال الى
غرض الرسالة مباشرة من دون تمييد أو مقدمة ،ولعل السبب رغبة أىل األندلس بالخروج

عن تقاليد المشارقة واثبات تكوقيم[ ،]38أو ألن مقام الرسائل لم يكن بحاتجة الى مقدمة وتمييد
بل يحتاج الى اإلسراع والرد لبيان تكوق األندلسيين وذكائيم وفضائميم .فكان الدخول الى
الغرض مباشرة ليكون منبياً قوياً لممتمقي ليحسن اإلصغاء.

وىنا ال بد من التأكيد أن رسالة ابن حزم والشقندي كانتا تجوابية مما منح الكاتبين الوقت

الكافي لإلتجابة لذ ا بدأتا بالحمد والمقدمة وغمب عمييا الطابع اليادئ .أما نص الحميدي
فكان معارضا بدييياً لذا عول عميو إلبراز تكوق أىل األندلس عمى المشارقة.

وعموماً فقد أحسن الكتاب البادئون بمقدمة بالغرض فتجاءت رسائميم متسمسمة األفكار

ومرتبة تنم عن انشاء وتصميم مدروس ،وثمرة لمعاناة الكتابة والتمرس بيا ،وىذه المنيتجية
الدقيقة والتقصي ألبعاد الموضوع صدرت عن عقل رزين واسموب كتابي يدقق ،ويحدد
ويستقصي مواطن التجمال والتأثير.

[]39

الــعــــرض
العرض في أي عمل أدبي تجوىره ،واألساس فيو ،وىو كذلك التجزء الذي حكز األديب
إلنشاء عممو األد بي ،لذا اىتم الكتاب بو ايما اىتمام ليكيموا المتمقي ويثيروا فيو لذة التتبع،
من غير تعقيد وغموض ،أو ابتذال وسطحية مع إسيام في تأدية الغرض[ ،]41وقد اقترنت
رسائمنا باألدلة لمتوكيد واثبات براعة أىل األندلس وتكوقيم ،لذا اعتمد الكتاب عمى طريقة
المحاتجتجة وذكر األدلة والبراىين وصياغتيا عمى الحوار والنقاش والتجدل بين األفراد

والتجماعات واألمم[ ،]41التي تؤيد وتجية نظرىم وتقنع المتمقي ،مستخدمين البراىين العقمية،
والدالئل النقمية ،والقياسات المنطقية ،والتضمين واالقتباس إلثبات فضميم وىذا ما أسيم في
وحدة الموضوع واالئتالف بين اتجز ِ
ائو الكنية وترابط أفكارىا واتساق معانييا مما ينقل الرسالة
الى مستوى التكسير والكيم والتصديق من ذلك رسالة ابن حزم إذ يقول(( :وال بد من إقامة
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الدليل عمى ما أشرت إليو ىاىنا  ،...ومن ىاتجر منا الى غيرنا فالحظ لنا فيو والمكان الذي

اختاره أسعد بو فكما ال ند ع اسماعيل بن القاسم فكذلك ال ننازع في محمد بن ىانئ سوانا،
والعدل أولى ما حرص عميو ،والنصف أفضل ما دعي إليو بعد التكصيل الذي ليس ىذا

موضعو ،وعمى ما ذكرنا في االنصاف تراضي الكل))[ ،]42وظف ابن حزم ثقافتو الكمسكية

لكي يضيف الى الرسالة رصانة وتجماالً وتأثي اًر فيذه األدلة (فكما ال ندع اسماعيل بن
القاسم) و (ال ننازع في محمد بن ىانئ) و (ذلك أن تجميع المؤرخين من أئمتنا السابقين

دليال
والباقين) وىي من البراىين المعروفة لدى تجميع أولي العمم اختار المشيور منيا لتكون ً
يدعم بو رأيو وحتجتو وتوضح الطريق الذي سمكو اىل االندلس.

وكذلك فقد تميزت الرسائل من ناحية الغرض في ذكر أصناف العموم التي باىى بيا أىل
األندلس بر العدوة بالدقة الكائقة في تسمسل األفكار وترتيبيا ،والبراعة في تقسيميا ،ومما ال

شك فيو َّ
أن ذلك ناتجم عن التروي في انشاء تمك الرسائل والتأنق في اعدادىا إذ حرصوا عمى

بعضا [ .]43كما
تسمسل الككرة وتنظيميا وتقسيم الموضوع الى أفكار مترابطة يكمل بعضيا
ً
في رسالة الحتجاري ،إذ يقول(( :ولشطار األندلس من النوادر والتنكيتات ،والتركيبات وأنواع
المضحكات ،ما تمأل الدواوين كثرتو ،وتضحك الثكمى وتسمي المسموب قصتو ،مما لو سمعو
أحد ما أورده وال تعتجب ،إال أن
التجاحظ لم يعظم عنده ما حكى وما ركب ،وال استغرب ٌ
مؤلكي ىذا األفق طمحت ىمميم عن التصنيف في ىذا الشأن فكاد يمر ضياعاً ،فقمت

محتسباً لمظرف فتداركتو تجامعاً فيو ما أمسى شعاعاً))[ ،]44ربط الحتجاري بين ما تميز بو
أىل األندلس من النوادر والتنكيتات وسبب تأليكو في ىذا المضمار وبين أىل المشرق ومنيم
التجاحظ ،والمكانة الكبرى بين كتاب أىل المشرق وىم من ألف العديد من الكتب والرسائل
المتميزة.
الخاتمة
وكما أحسن الكتاب البدء فقد احسنوا أيضاً في الخواتيم ،ولعل الصمة الوثيقة بين غرض

الرسالة ،وبين دقة الخاتمة ،وأحكام معانييا وتواؤميا مع تجو الرسالة العام[ ،]45ىو ما دفع
الكتاب الى التنوع في الخواتيم ،وقد أكد ىذه الحقيقة القمقشندي إذا أشار الى تنوع اإلختتامات

عند كتاب الرسائل إذ يقول(( :وأعمم أَّنو لم يكن ليم ضابط لإلختتامات وال ما يقتضي
مالزمة اختتام معين لصدر معين بل ذلك موكول الى رأي الكاتب ال يراعي فيو غير الرتبة
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وىبوطيا حيث تكاوتت رتب االختتامات عندىم))[ ،]46والخاتمة ىي القاعدة التي يرسو عمييا
[]47

العمل األدبي وىي آخر ما يبقى من النص في ذىن المتمقي.

فقد تعارف الكتاب عمى أن تكون الخاتمة إما أدعية ،أو إقراء لمسالم ،أو إشارة ،مما
ان يكون في أحسن األحوال نيايات تقنية لمرسالة ،أما النيايات المنيتجية ذات
يصح ْ
المضمون المرتبط بالمعنى العام ،المتصل أوثق الصمة بالمقدمة[ ،]48وىذا ما وتجدناه عند
الشقندي ،إذ أىتم بيا فقال(( :فالحمد هلل الذي أطمع من المغرب ىذه الشموس ،وتجعميا بين
تجميع أىمو بمنزلة الرؤوس ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد ِ
نبيو المختار من صكوة العرب،
وعمى ِ
آلو وصحبو صالة متصمة الى غابر الحقب))[ ،]49استخدم الشقندي الستجع مع ىذه
الصورة الكنائية التجامعة بين الشمس والرأس وأىل األندلس ،وكما تجمع البصر تجمع البصيرة
أيضاً في ىذا الوصف لنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) المختار في صكوة العرب والمتصل الى

غابر الحقب كذا كنى عن أىل األندلس فيم المختارون من بين األمم والباقي ذكرىم .وبذا

أدرك بالخاتمة مراده ،مع سيرِه عمى األعراف المتعارف عمييا وقد أثارت بذلك االنكعال
المناسب مما دفعنا الى فيم موقكو .أما خاتمة ابن حزم فقد قال(( :وقد انتيى ما اقتضاه
خطاب الكاتب رحمو اهلل تعالى من البيان ولم نتزيد فيما رغب فيو إال ما دعت الضرورة الى

ذكره لتعمقو بتجوانبو ،والحمد هلل الموفق لعممو ،واليادي الى الشريعة المزلكة منو والموصمة،

وصمى اهلل عمى محمد عبده ورسولو وعمى آلو وصحبو وسمم ،وشرف وكرم))[ ،]51اعتنى ابن
حزم بالخاتمة ومقاطعيا ذاك اًر فييا سبب كتابة الرسالة وما تضمنتيا من تجواب عمى قدر

سؤال ابن الربيب وذلك ليعطي الحتجة بأن ما فاتو لم يكن إال ألن رسالة ابن الربيب لم
تقتضو فكانت رسالتو عمى قدر الحاتجة لإلتجابة ،وىذه اإلشارة الى النتائج التي توصل إلييا

ما ىي إال دليل حازم عمى القناعة واليقين الذي دار في فحوى الرسالة ،أما ذكره لمتحميد
والصالة عمى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) فما ىو إال السير عمى النيج المتعارف عميو ولعمو
أراد التخكيف من تجكاف النص بذكره الصالة والحمد.
واذا ما أعدنا النظر إلى باقي النصوص لم نتجد المقدمة ،بل الدخول إلى الغرض مباشرة،
ولعل السبب أن مقدمات ىذه الرسائل قد تتشابو حتى لم يبرز ابداع الكاتب ،لذا رأى المقري
نصوصا وليست
وتتجنبا لإلطالة والتكرار ،لذا سماىا
حذف ىذه المقدمات لالختصار،
ً
ً
رسائل ،فيي نصوص من ىذه الرسائل.
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أما رسالة الحتجاري فقد قال(( :فقمت محتسباً لمظرف فتداركتو تجامعاً فيو ما أمسى
َّ

شعاعاً))[ ،]51فقد ختم الحتجاري رسالتو بالحكمة المتضمنة المدح ليعطي لممتمقي فرصة
لمتككر في خاتمة الرسالة ويثني عمى فصاحتو وبالغتو وبراعتو في تجميع ما قد ضاع.

[]52

أما باقي الرسائل فقد اعتمدت عمى القطع كما في رسالة ابن غالب إذ يقول(( :وافرغوا
َّ

فيو من انواع الحذق والتتجويد ما يميمون بو النكوس إلييم ،ويصير الذكر ليم ،قال :وال يدفع

ىذا عنيم إال تجاىل أو مبطل ،آنتيى))[ ،]53وىذا انما دل عمى الحالة النكسية لمكاتب من
ضيق لما وصف بو أىل األندلس.
وبعد ىذا العرض لبناء الرسائل البد من التطرق الى بضعة أمور نراىا تزيد المعنى
وضوحاً وتتجمو الغمام وىي:

أوالً :عدم وتجود مقدمة أو خاتمة لبعض النقول التي أوردىا المقري وىي رسالة ابن غالب

وأبن سعيد ،وقد يكون السبب رغبة المقري في االختصار -وىذا ما عرف عنو -أو ألن
ىذه المقدمات والخواتيم قد تتشابو مع بعضيا ولم تكن تدل عمى غرض الكاتب بل كانت

تقميدية .وىذا ما أشار إليو عمي بن محمد إذ قال(( :أما ما يتصل برسائل األدباء
األندلسيين ،فإن الغالبية العظمى منيا تخمو من كل الخطوات التمييدية ،فال نتجد فييا
تحميدا ،ومما يدل عمى أن الذين يتجمعون نصوص األدب ،ويؤرخون
عنو ًانا ،وال بسممة ،وال
ً
[]54
ليا من كتاب المصادر ،كانوا يختصون ما ينقمونو منيا بحذف الكقرات التمييدية فييا)).
ثانياً :أما ما تضمنت المقدمة والخاتمة فقد أوتجز الكتاب فييما ،ودلت عمى مقصد الكتاب

[]55
تجو نكسي ،كما
بأن تجعموا األلكاظ شيقة وتجادة  ،يكيم من خالليا ما أراد الكتاب من ٍّ

ساعدت عمى تجذب انتباه المتمقي.

ثالثًا :حتجم الرسائل فقد كانت رسالة ابن حزم والشقندي أكبر الرسائل ألن عدد صكحات
أما الشقندي فقد كانت ىي أربعاً وأربعين صكحة ثم
رسالة ابن حزم سبع وعشرون صكحةَّ ،
يأتي تذييل ابن سعيد إذا كان عدد صكحاتيا سبعا وأبن صقالب أربع وأبن غالب وأبن سعيد

والحتجاري والحميدي ال تتتجاوز الصكحتين .وىذا يوضح لما كان االىتمام برسالة ابن حزم
والشقندي أكثر من غيرىما.
رابعاً :إن رسالة ابن حزم كان التجانب التوثيقي فييا ىي الكتب المؤلكة في صنوف العمم
أما الشقندي فقد كان الشعر التجانب التوثيقي األكثر برو اًز لتأكيد فضل ومزية أىل
المختمكةَّ ،
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األندلس بالتجانب األدبي ،ثم يأتي بالمؤلكات ووصف مدن األندلس وصكات أىميا وأىم ما

امتازت بو.
فالشعر في رسالة الشقندي قد أخذ الحيز األكبر فقد أخذ أكثر من نصف الرسالة إذ أورد
الشقندي مئتين وثمانية عشر بيتًا شعرًيا في مختمف األغراض التجديدة والتقميدية من ذلك
نعمم أن حتجم الشعر بالنسبة لرسالة الشقندي أكثر من نصكيا.
أما نص الحميدي فقد كانت قطعة المشرقي أربعة أبيات بينما بديية ابن ىذيل ستة
َّ

أبيات مما يعطي دليالً مؤكداً عمى تكوق أىل األندلس في الشعر.

وخامسا :تجمع الكتاب في خواتيم رسائميم ما كان معروفًا في عصرىم من أنواع الخواتيم
ً
القطع ،المدح ،والحكمة ،الصالة عمى النبي مقترًنا بالكخر .فكانت إيذانا بوصول الرسائل
[]56

الى نيايتيا واعالم القارئ بذلك.

وىذا إنما دل عمى الشخصية األندلسية المبدعة ،التي لم تقف مكتوفة اليدين ،تنظر
[]57

بدىشة وذىول إلى النماذج الرائعة ،وتكتكي باإلعتجاب ،بل حاكتيا محاولةً المحاق بيا.

أما ما تضمنت المقدمة والخاتمة فقد أوتجز الكتاب فييما ودلتا عمى مقصد الكاتب بأن

تجعموا األلكاظ رشيقة وتجادة[ ،]58يكيم من خالليما ما أراد الكتاب من تجو نكسي ،كما ساعدت
في تجذب انتباه المتمقي.
وقد تعارف الكتاب عمى أن تكون الخاتمة إما أدعية  ،أو إقراء لمسالم ،أو اشارة الى
االختتام ،مما يصمح أن يكون في أحسن األحوال نيايات تقنية لمرسالة ،أما النيايات

المنيتجية ذات المضمون المرتبط بالمعنى العام ،المتصل أوثق الصمة بالمقدمة[ ،]59فقد

وتجدناه عند الشقندي.
واذا اعدنا النظر الى باقي النصوص لم نتجد المقدمة بل الدخول الى الغرض مباشرة
ولعل السبب أن مقدمات ىذه الرسائل قد تشابيت حتى لم يبرز ابداع الكاتب لذا رأى المقري
حذف ىذه المقدمات لالختصار وتتجنباً لإلطالة والتكرار ،لذا سماىا نصوصاً وليست رسائل

فيي نصوص من ىذه الرسائل .وىذا ما اشار إليو عمي بن محمد إذ قال(( :أما فيما يتصل
برسائل األدباء األندلسيين ،فان الغالبية العظمى منيا تخمو من كل الخطوات التمييدية ،فال

نتجد فييا عنواناً ،وال بسممة وال تحميداً .ومما يدل عمى أن الذين يتجمعون نصوص األدب،
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ويؤرخون ليا كتاب المصادر ،كانوا يختصرون ما ينقمونو منيا بحذف الكقرات التمييدية
[]61

فييا)).

لذا ال يمكن التجزم بخاتمة الرسائل.
الخاتمة

الحمد هلل عمى تمام نعمتو وفضمو،المتكضل عمينا بإنياء ىذه الرحمة الممتعة في ىذا األدب
متناولين رسائل دافع بيا أصحابيا األندلسيون ووقكوا إزاء غيرىم من
التجميل ،البعيد القريب،
َ
األمم بصورة عامة ،وبر العدوة بصورة خاصة.ولم يكن بناء الرسائل عمى نيج واحد
فقد توزعت بين الرسائل المحتوية عمى مقدمة وتحميد وخاتمة ،ورسائل دخمت إلى الغرض
فعال من غير مقدمة وتحميد وخاتمة ،أم اختصرىا المقري ،فإن
مباشرة ،وال نعمم إن كانت ً
كانت من غير مقدمة ،فيي سائرة في ركب التتجديد ،وان أصحابيا لم يكونوا في مقام يسمح
ليم بقول ذلك ،أو إن المقري حذفيما حتى ال يطيل ،وفي كل األحوال فقد كانت الرسائل
أخير فإنو عمى الرغم من وتجود رسائل
ردعيا لكل من قمل من األندلس وأىميا.و ًا
كالما موتجيًا
ً
ً
الكضائل في المشرق ،إال أن أىل األندلس أضكوا عمييا طابعيم الخاص مما تجعميا إضافة
ىامة إلى أدب المشرق ،معبرةً وناطقةً عن طبيعة أىل األندلس.

فإن أصبت فمن عند اهلل ،وا ْن أخطأت فمني ،وحسبي
ىذا أبرز ما توصل إليو البحثْ ،
أني سعيت واتجتيدت واهلل الموفق.
Abstract
Artistic Structure in the Letters of the Virtues of the People of
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This study dealt with letters whose Andalusian writers defended their
nation against other nations in general, and Bir bin Adwa in
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particular. These letters where not following the same structure. Some
of them contain introduction, purpose and conclusion; while the
others started directly with the purpose. We do not know whether
these letters originally did not have an introduction purpose and
conclusion, or they were shortened by Al Muqri'. If the first reason is
true, these letters would be of modernism even if their writers did not
propose that. In all cases, these letters contained a directed defending
speech against anyone underestimated Andalusia and its people.
Finally, although there are letters of the virtue of the orient people,
the people of Andalusia has added a special aspect and an important
addition to the orient literature with Andalusian nature .
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النثر األدبي األندلسي في القرن الخامس (مضامينو واشكالو).484:
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ينظر :النثر األدبي في القرن الخامس :م.495 :2

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 إحكام صنعة الكالم :لذي الو ازرتين أبي القاسم محمد بن عبد الغكور الكالعي
اإلشبيمي األندلسي ،تحقيق :محمد رضوان الداية ،دار الثقافة( ،د.ط) ،بيروت ،لبنان،
1966م.
 بالغة االقناع في المناظرة :د .عبد المطيف عادل ،دار ومكتبة عدنان ،ط،1
بغداد2113،م.
 البيئة األندلسية وأثرىا في الشعر ،عصر مموك الطوائف :د .سعد شمبي ،دار نيضة
مصر( ،د.ط) ،مصر( ،د.ت).
 تاريخ االدب االندلسي ـ ـ ـ عصر الطوائف والمرابطين :د .احسان عباس ،دار
الشروق ،ط ،2االردن2111 ،م.
 خطب المحافل والمقامات في العصر األموي :د .غانم تجواد ،دار صادر ،بيروت،
ودار الكتب العراقية ،بغداد ،ط1433 ،1ىـ 2112م.
 الذخيرة في محاسن اىل التجزيرة :ابو الحسن عمي بن بسام الشنتريني (ت542ه)
تحقيق :د .احسان عباس ،دار الثقافة ،ط ،1بيروت ـ ـ لبنان1987 ،م.
545

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسائل الكنية في العصر اإلسالمي إلى نياية العصر األموي :د .غانم تجواد رضا،
دار صادر ،بيروت ،ودار الكتب العراقية ،بغداد ،ط1434 ،1ىـ ـ 2113م.
 رسائل أندلسية :تحقيق :د .فوزي سعد عيسى ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،ط،1
1989م.
 الشعر في عيد المرابطين والموحدين باألندلس :د .محمد متجيد السعيد ،الدار العربية
لمموسوعات ،بيروت ،لبنان ،ط1985 ،2م.
 صبح األعشى في صناعة اإلنشا :شرح وتعميق :عمية نبيل خالد القطب ،دار الكتب
العممية ،ط ،1بيروت1987 ،م.
 العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده :أبو عمي الحسن بن رشيق القيرواني
(ت 456ىـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاىرة( ،د.ط)،
2119م.
 فنون النثر في االدب العباسي :محمود عبد الرحمن صالح ،دار تجرير ،ط ،1عمان ـ ـ
االردن1432 ،ىـ ـ ـ ـ 2111م.
 القاموس المحيط :متجد الدين محمد بن يعقوب الكيروزآبادي(ت817ه) ،دار التجيل.
 كتاب الصناعتين :أبو ىالل العسكري (ت395ىـ) ،تحقيق :محمد أبو الكضل
إبراىيم ،وعمي البتجاوي ،المكتبة العصرية شركة أبناء شريف األنصاري( ،د.ط)،
صيدا ،لبنان1434 ،ىـ ـ 2113م.
 لسان العرب :ابو الكضل تجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت711ه) ،دار
صادر ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).
 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين ابن األثير (ت337ىـ) ،تحقيق:
د .أحمد الحوفي ،ود .بدوي طبانة ،مطبعة النيضة ،ط ،1مصر1959 ،م.
 مكيوم االدبية في التراث النقدي الى نياية القرن الرابع :توفيق الزيدي ،سراس لمنشر،
تونس1985 ،م.
 مكيوم النثر واتجناسو في النقد العربي القديم :د .مصطكى البشير قط اليازوري،
(د.ط) ،عمان ـ ـ ـ االردن2119 ،م.
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 المعتجم الوسيط :اخراج :ابراىيم مصطكى واخرون ،متجمع المغة العربية ،االدارة
العامة لممعتجمات واحياء التراث ،دار الدعوة( ،د.ط) ،استانبول ـ ـ تركيا(،د.ت).
 مكتاح العموم :ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي (ت626ه) ،تحقيق :اكرم
عثمان يوسف ،مطبعة دار الرسالة ،ط1981 ،1م.
 منياج البمغاء وسراج األدباء :أبو الحسن حازم القرطاتجني (ت684ىـ) ،تقديم :محمد
الحبيب بن الخوتجة ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1986 ،3م.
 النثر االدبي األندلسي في القرن الخامس ـ مضامينو وأشكالو :عمي بن محمد ،دار
الغرب اإلسالمي ،ط ،1بيروت ،لبنان1991 ،م.
 النثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطين :د .حازم عبد اهلل ،منشورات و ازرة
الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد لمنشر( ،د.ط) ،بغداد1981 ،م.
 النثر األندلسي في عصر الموحدين :عمي الغريب محمد الشناوي ،مكتبة اآلداب،
ط ،1القاىرة2119 ،م.
 نكح الطيب من غصن األندلس الرطيب :المقري التممساني (ت1141ىـ) ،تحقيق :د.
احسان عباس ،دار صادر ،ط ،6بيروت ،لبنان2112 ،م.
 االطاريح
 المقامات االندلسية في عصري الطوائف والمرابطين :شاىر عوض الككاوين ،تجامعة
الممك عبد العزيز ،مكة المكرمة ،كمية الشريعة والدراسات االسالمية 1411،ه.
 المجالت
 الرسائل النثرية الشخصية في العصر العباسي :د .خالد الحمبوني ،متجمة تجامعة
دمشق :م،25ع1و2119 ،2م.
 فضائل

اىل

االندلس

نصان

تجديدان:

د.

محمود

خياري،

متجمة

الذخائر،ع11و،12صيف وخريف1423ىـ ـ2112م.
 نص اندلسي تجديد قطعة من كتاب فرحة االنكس البن غالب :د .لطكي عبد البديع،
متجمة معيد المخطوطات العربية :م،1ج.2
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