ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
املقدمت :

غالبا  ،فقد لُوحظ اإليجاز في غالب
التصؽ اسـ التوقيعات األدبية بفف اإليجاز البالغي
ً
التوقيعات  ،وربما كاف السبب في ذلؾ يعود إلى أصؿ ىذا الفف األدبي  ،فيو كما عرفنا عبارات

ردا عمى كتاب مرسؿ إليو  ،وقد احتاجوا
موجزة في ىامش الكتب يعمؽ بيا المرسؿ أو الخميفة ً
لإليجاز لكوف ىذه التعميقات تتطمب الرد السريع الموجز الحامؿ لممعاني الكبيرة مف دوف اإلطالة
شيئا
النشغاؿ الخميفة واتساع األمور اإلدارية والسياسية  ،ومف ُيطالع تاريخ ىذا الفف يجده يتطور ً
توقيعا في عصر صدر اإلسالـ
فشيئا الزدياد الحاجة إليو  ،فمف توقيعات ال تتجاوز اإلحدى عشر
ً
ً
إلى ما يفوؽ المائة توقيع في العصر العباسي .

وقد ارتأيت البحث في بداياتو (عصر صدر اإلسالـ) ؛ ألف عصر ما قبؿ اإلسالـ (العصر

وتحديدا في عصر
الجاىمي) لـ يعرؼ الكتابة  ،ولكوف البذرة األولى ليذا الفف كانت في ىذا العصر ،
ً
الخميفة أبو بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو)  ،وأوؿ توقيع يطالعنا في التاريخ األدبي  ،فمـ أعثر فيما
طالعتو مف مصادر عمى توقيع قبؿ توقيعو .

اصطالحا  ،وفي
وقد قسمت بحثي عمى مباحث  :تكممت في األوؿ منيا عف تعريؼ التوقيع لغ ًة و
ً
الثاني منيا عف نشأة التوقيعات وخصائصيا في عصر صدر اإلسالـ  ،وفي الثالث منيا عف اإليجاز

اصطالحا وأقسامو  ،وفي الرابع منيا عف اإليجاز في فف التوقيعات نماذج تطبيقية  ،ثـ
لغ ًة و
ً
الخاتمة وأىـ ما توصمت إليو .
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)

التوقيع لغ ًة :

املبحث األول
ً
ً
التىقيع لغت واصطالحا

ٍ
قعػت فػي
وردت لفظة وقع
بعضػا منيػا  ،فػػػ "يقػاؿَ :و ُ
بمعاف متعػددة بحسػب اشػتقاقاتيا اخترنػا ً
وكتاب ُم ّوقَع فيػو  ،ورجػ ٌؿ ُموِقػع  ،فػذذا أمػرت قمػتَ :وقَػع فيػو .وحقػو فػي المغػة
الشيء أوقعُ تَوِقيعاً ،
ٌ

التأثير القميؿ الخفيػؼ ،يقػاؿ :دؼ ىػذه الناقػة موقػع إذا أثػرت فيػو حبػاؿ األحمػاؿ  -والػدؼ الجنػب -

تأثي ارً خفيفاً.

وحكى العتبي أف أعرابية قالت لخؿ ليا :حديثؾ ترويع وزيارتؾ توقيع".

()1

الشيء ُوقوعاً فيو واقع ...............ووقَ َع
سقوط شيء .يقاؿ :وقَ َع
ُ
ولفظ (وقع) "يدؿ عمى ُ
أنت حددتَيا ،فمف القياس ،أل ّنؾ
فالف في فالف و ْأوقَع بو  .وأما َوقَ ْعت الحديدةَ ِأق ُعيا َوقْعاً ،إذا َ
ٌ
حجر أو ِ
ٍ
يث:
توقٍّعيا عمى
يء وفَ َع ْمتُو .وحديدةٌ وقيعٌ  .ووقَع ال َغ ُ
غيره لتمتد ،فكأنو مف باب فَ َع َؿ الش ُ
ِ
بالكتاب بعد الفَراغ
الب ِعير .ومنو التوقيع :ما ُي ْم َحؽ
سقَط ٍّ
متفرقَاً .ومنو التوِقيع ،وىو أثَُر الد َبر بظير َ
َ
(ٕ)
يء :انتظرتُو متى يقع" .
منو .وتوق ْع ُ
ت الش َ

وجب  .وقولو تعالى :
ووقَ َع القو ُؿ والح ْك ُـ إِذا َ
وكذلؾ يقاؿ َ " :وقع باألَمر  :أَحدثو وأَنزلو َ .
}وِاذا َوقَ َع القو ُؿ عمييـ أَخرجنا ليـ داب ًة{( )3؛ قاؿ الزجاج  :معناه  ،واهلل سبحانو أَعمـ  ،وِاذا وجب

وءهُ كذلؾ  .وقاؿ ػػ عز وجؿ ػػ } :ولَ ّما
س ُ
القوؿ عمييـ أَخرجنا ليـ دابة مف األَرض  ،وأ َْوقَ َع بو ما َي ُ
()4
س ٍّيئاً  :ثبت لديو،
وقَع عمييـ ٍّ
َصابيـ َ
الر ْج ُز{  ،معناه أ َ
حسناً أَو َ
َمُر َم ْوِقعاً َ
ونز َؿ بيـ َ .
ووقَ َع منو األ ْ
ِ
شتَ ٌّ
ؽ
التوِقيعُ في
حاؽ شيء فيو بعد الف ار ِغ منو  ،وقيؿ  :ىو ُم ْ
الكتاب  :إِ ْل ُ
 .........................و ْ
ِ
الكاتب في الكتاب الم ْكتُ ِ
وب أَف
التوِقي ِع الذي ىو مخالف ُة الثاني لأل َّو ِؿ  .قاؿ األَزىري  :تَ ْوِقيعُ
مف ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ظير
وي ْح ِذ َ
ؼ الفُ ُ
سطُوره َمقاص َد الحاجة َ
ُي ْجم َؿ بيف تَضاعيؼ ُ
ضو َؿ  ،وىو مأْخوذ مف تَ ْوِقي ِع الد َب ِر َ
التوِقيعُ :
الم َوقٍّع في الكتاب ُي َؤثٍّر في األَمر الذي ُك ِت َب
البعير  ،فكأ ّ
الكتاب فيو ما ُي َؤٍّك ُده ُ
ُ
ويوجبو  .و ْ
َف ُ
ِ
جائز"(٘).
ما ُي َوقعُ في
ور تَ ْوِقيع ٌ
الكتاب  .ويقاؿ  :الس ُر ُ
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
وفي تاج العروس "وقَع عمى الش ِ
مف َي ِده َيقَعُ بفَتْ ِح ِيما َوقْعاً ،
يء  ،و َ
يء ْ
َ َ
كذلؾ وقَع الش ُ
ع بمع َنى السقُوطِ
سقَ َ
ت مف كذا  ،وعف كذا  .وَن َق َؿ َ
ويقَا ُؿ ْأيضاً َ :وقَ ْع ُ
ط ُ
الوقُو َ َ ْ
ش ْي ُخ َنا أف ُ
ُوقُوعاً أي َ :
ِ
وب يستَعم ُؿ ِ
بم ْف  ،وبم ْع َنى الن ُز ِ
ِ
صور ال َي ْخفَى فتأم ْؿ  .وقولُو
بع ْف ْ ،أو عمى ُ .
وؿ َ
قمت  :وفيو قُ ٌ
َ
وال ُغ ُر ُ ْ ْ َ
ِ ()6
ب عمى ال ُكفّ ِ
ار  ،و ِم ْن ُو قَ ْولُو تعالى }:واذا َوقَ َع القَ ْو ُؿ
ذاب َرٍّب َؾ لواق ٌع{  ،أي  :وا ِج ٌ
تعالى } :إف َع َ
()7
األر ِ
الح ْك ُـ َعمَ ْي ِي ْـ
َعمَ ْي ِي ْـ ْ
أخ َر ْج َنا لَ ُي ْـ داب ًة َ
اج  ،وكذل َؾ َوقَ َع ُ
ض{  ،أي َ :و َج َب  ،وَن َقمو الز َج ُ
مف ْ
)
8
(
ِ
ث  :وقَ َع ِت اإل ِب ُؿ
الحؽ{ أي  :ثََب َت وقا َؿ الم ْي ُ
الحج ُة َعمَ ْي ِيـ وكذل َؾ قَ ْولُو تعالى } :فَ َوقَ َع َ
وقي َؿ :ثََبتَت ُ
ُوقُوعاً َ :ب َرَك ْت"(. )ٜ

فمف كؿ ذلؾ نرى أف المعجمات اتفقت عمى تعريؼ مشترؾ ىو  :كؿ تعميؽ يمحؽ الكتاب في

أيضا
افيا بالغرض  ،وقد بيف معنى التوقيع لغ ًة و
اصطالحا ً
ً
آخره  ،والتعريؼ في لساف العرب كاف و ً
عندما بيف أنو ما يمحؽ في آخر الكتاب .
التوقيع اصطالحاً :

يقوؿ ابف خمدوف " :مف خطط الكتابة التوقيع  ،و ىو أف يجمس الكاتب بيف يدي السمطاف في

مجالس حكمو و فصمو و يوقع عمى القصص المرفوعة إليو أحكاميا و الفصؿ فييا  ،متمقاة مف

السمطاف بأوجز لفظ و أبمغو  :فذما أف تصدر كذلؾ  ،و إما أف يحذو الكاتب عمى مثاليا في سجؿ
يكوف بيد صاحب القصة  .و يحتاج الموقع إلى عارضة مف البالغة يستقيـ بيا توقيعو  .و قد كاف
جعفر بف يحيى يوقع في القصص بيف يدي الرشيد و يرمي بالقصة إلى صاحبيا فكانت توقيعاتو
يتنافس البمغاء في تحصيميا لموقوؼ فييا عمى أساليب البالغة و فنونيا حتى قيؿ  :إنيا كانت تباع

كؿ قصة منيا بدينار  .و ىكذا كاف شأف الدوؿ  .و اعمـ أف صاحب ىذه الخطة ال بد أف يتخير مف
أرفع طبقات الناس و أىؿ المرؤة و الحشمة منيـ و زيادة العمـ و عارضة البالغة ؛ فذنو معرض

لمنظر في أصوؿ العمـ لما يعرض في مجالس المموؾ و مقاصد أحكاميـ"(ٓٔ).

أما القمقشندي فيقوؿ " :أما التوقيع فيو الكتابة عمى الرقاع والقصص بمػا يعتمػده الكاتػب

مػػف أمػػر الواليػػات والمكاتبػػات فػػي األمػػور المتعمقػػة بالمممكػػة والتحػػدث فػػي المظػػالـ وىػػو أمػػر جميػػؿ
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
ومنصب حفيؿ ؛إذ ىو سبيؿ اإلطالؽ والمنع والوصؿ والقطع والوالية والعزؿ إلى غير ذلؾ مف األمور
الميمات والمتعمقات السنية واعمـ أف التوقيع كاف يتواله في ابتداء األمػر الخمفػاء فكػاف الخميفػة ىػو
(ٔٔ)

الػػذي يوقػػع فػػي األمػػور السػػمطانية وفصػػؿ المظػػالـ وغيرىمػػا"

 ،ثػػـ ذكػػر تعريفً ػا آخػػر مبي ًنػػا أنػػو

لألقدميف يقوؿ " :وفي اصطالح األقدميف مػف الكتػاب أنػو اسػـ لمػا يكتػب فػي حواشػي القصػص كخػط
الخميفة أو الوزير في الزمف المتقدـ وخط كاتب السر اآلف ثـ غمب حتى صار عممػا عمػى نػوع خػاص

مما يكتب في الواليات وغيرىا"

()12

،أي  :أف العرب عرفتو منذ القدـ .

وقيؿ في تعريفو " :ما يمحؽ بالكتاب بعد الفراغ منو ممػف رفػع إليػو كالسػمطاف ونحػوه مػف والة

األمر كما إذا رفعت إلى السمطاف أو إلى الوالي شكاة فكتب تحت الكتاب أو عمى ظيره :ينظر في أمر

ىذا أو :يستوفى ليذا حقو أو نحو ذلؾ .فيذا توقيع"(.)13

وعند المحدثيف " التوقيع عبارة بميغة موجزة مقنعة  ،يكتبيا الخميفة أو الوزير كجواب مالئـ

ألمر ما  ،والتوقيع قد يكوف آية قرآنية ،أو حديثًا نبويًّا  ،أو بيت شعر  ،أو حكمة ،أو مثالً  ،أو قوالً
(ٗٔ)

سائرا  ،أو صياغة لغوية جديدة مالئمة"
ً
بالغيا .
سنمحظيا خالؿ تحميؿ النماذج
ً

 ،فيذا التعريؼ جامع مانع موضح لماىية التوقيع التي

أيضا " التعميؽ عمى الرسائؿ والشكاوى التي كانت ترفع إلى الخميفة  ،وربما
والمراد بالتوقيع ً

أنيا كثيرة يبعث بيا كؿ مف عرضت لو حاجة مف الشعب ؛ فقد كاف الخمفاء مضطريف أف يوجزوا في

ردودىـ  ،ويقموا في عباراتيا"

()15

 ،وكؿ ىذه التعريفات ترجع إلى مقصد واحد مع االختالؼ في

استعماؿ األلفاظ المعبرة عنيا  ،فكميا يرجع إلى منظور واحد ىو  :إف التوقيعات عبارة بميغة تمحؽ

ال ُكتب في آخرىا  ،وقد تكوف آية  ،أو حديث أو بيت أو حكمة أو مثؿ أو عبارة مختصرة .

وقد أوردت ىذه التعريفات لبياف مفيوـ ىذا النوع األدبي عند بعض العمماء ليتسنى لمقارئ

معرفة نظرة األقدميف والمحدثيف  ،وىؿ ىناؾ اختالؼ أـ ال ؟
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
املبحث الثاني

نشأتيا :

نشأة التىقيعاث وخصائصها يف العصر اإلسالمي

يقوؿ ابف عبد ربة في كتابػو (العقػد الفريػد) " :ونحػف قػائموف بعػوف اهلل وتوفيقػو فػي التوقيعػات،

والفصوؿ ،والصدور ،وأدوات الكتابة ،وأخبار الكتاب ،وفضؿ اإليجاز؛ إذ كاف أشرؼ الكػالـ كمّػو حسػنا

وأرفعو قدرا ،وأعظمو مف القموب موقعا ،وأقمّو عمى المساف عمال :ما دؿ بعضو عمى كمو ،وكفى قميمػو

رب إشػارة
عف كثيره  ،وشػيد ظػاىره عمػى باطنػو ،وذلػؾ أف تقػ ّؿ حروفػو وتكثػر معانيػو؛ ومنػو قػوليـّ :
أبمغ مف لفظ.

أليس أف اإلشارة تبيف ما ال يبينو الكالـ ،وتبمغ ما يقصػر عنػو المسػاف؟ ولكنيػا إذا قامػت مقػاـ المفػظ

مسد الكالـ ،كانت أبمغ؛ لخفػة مؤنتيػا ،وقمػة محمميػا"
وسدت ّ
ىذا الفف عند العرب ومعرفتيـ بو واف اختمفت طػرؽ التعبيػر عنػو  ،مػع ارتباطػو الشػديد بفػف اإليجػاز
()16

 ،فكالمػو ىػذا يػدؿ عمػى قػدـ نشػوء

البالغي .

وقد ارتبط فف اإليجػاز البالغػي مػع فػف التوقيعػات األدبػي حتػى إف بعػض الػوزراء كػاف يوصػي

ُكتابو بيذا فقد "قػاؿ جعفػر بػف يحيػى
يريد بذلؾ حضيـ عمى اإليجاز واالختصار"( .)18وقد "كاف أبو سممة( )19يوقع في الكتب " :آمنت باهلل
()17

لكتابػو " إف اسػتطعتـ أف تكػوف كتػبكـ كالتوقيعػات فػافعموا ".

وحػػده " .فخرجػػت ألبػػي المفػػائؼ الكػػوفي صػػمة بكتػػاب مػػف السػػفاح فجػػاء يناشػػد أبػػا سػػممة وقػػد تػػأخر

تعميمو فيو:

قؿ لموزير :أراه اإللو في الحؽ رشده

الباذؿ النصح طوعاً  ...آلؿ أحمد جيده

أطمت حبس كتابػػػػػػي  ...وحممو ثػػػػػػػػػػػػـ رده

يا واحد الناس وقػػػػع  ...آمنت باهلل وحده"(.)20
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
والتوقيعات نوع مػف أنػواع الكتابػة التػي أعطاىػا اإلسػالـ أىميػة كبيػرة فقػد "أخػذت منػذ ىػذا العصػر

تسػػتخدـ عمػػى نطػػاؽ واسػػع ال فػػي كتابػػة الق ػرآف فحسػػب  ،بػػؿ فػػي كتابػػة كػػؿ مػػا ييػػـ المسػػمميف فػػي
معامالتيـ وعقودىـ  .وكاف الرسوؿ عميو السالـ يستخدميا في جميػع مواثيقػو وعيػوده  ،كػذلؾ كػاف

الخمفػػاء الراشػػدوف مػػف بعػػده  ،وتكػػتظ كتػػب الحػػديث والتػػاريخ واألدب بيػػذه العيػػود والمواثيػػؽ  ،سػػواء

منيا ما كاف عمى لساف الرسوؿ وما كاف عمى لساف خمفائو"( ، )21فصػحيح أنػو لػـ تُػؤثر عنػو "صػمى
ميتما بالكتابة وتسجيؿ أمور
اهلل عميو وسمـ" توقيعات  ،ولف أُثرت عنو ُكتب وعيود ومواثيؽ  ،وكاف
ً

الدولة .

عدىا الدكتور شوقي ضيؼ غير عربية فقاؿ عنيا " :التوقيعات وىػي عبػارات مػوجزة بميغػة ،
وقد ّ

تعػػود ممػػوؾ الفػػرس ووزراؤىػػـ أف يوقع ػوا بيػػا عمػػى مػػا يقػػدـ إلػػييـ مػػف تظممػػات األف ػراد فػػي الرعيػػة

وشكاواىـ  ،وحاكاىـ خمفاء بني العباس ووزراؤىـ في ىذا الصنيع  ،وكانت تشيع في الناس ويكتبيػا

الكتاب ويتحفظونيا  ،وقد سموا الشكاوى والظالمات بالقصص لما تحكى مف قصة الشػاكي وظالمتػو،

متناسيا بذلؾ عروبة ىذا الفف وأصالتو وبالغػة أوائػؿ
وسموىا بالرقاع تشبييا ليا برقاع الثياب"(، )22
ً
ردا لما قالػو
مف كتب فيو وىـ الخمفاء الراشدوف (رضي اهلل عنيـ أجمعيف)  ،ونجد عند جرجي زيداف ً
متغمبػػا فػػي
شػػوقي ضػػيؼ حيػػث يقػػوؿ فػػي معػػرض حديثػػو عػػف التوقيعػػات " :وظػػؿ الميػػؿ إلػػى اإليجػػاز
ً
نفوس األدباء وال سيما في التوقيع ويراد بو ما يعمقو الخميفة عمى القصص أو ارقاع (العرضػحاالت).

وكاف الخمفاء في صدر اإلسالـ ىـ الذيف يوقعوف بأنفسيـ أو يػأمروف كتػابيـ بتدوينػو  .والغالػب فػي

اسا مف آية أو حديثًا أو حكمة مشيورة أو مف الشعر الحكمي"
توقيعيـ أف يكوف اقتب ً
وىناؾ مف قاؿ "بعربيتيا األصيمة  ،وانيا نبعت مف الصدور العربية  ،ألنيػا مػف ضػرورات الممػؾ
()23

.

واسػػتبحار العم ػراف  ،فضػ ًػال عػػف طابعيػػا المػػوجز الػػذي ىػػو مػػف سػػمات األسػػاليب السػػامية ال اآلريػػة

المطنبػػػة  ،واألمثػػػاؿ الجاىميػػػة المػػػأثورة تنطػػػؽ بيػػػذا  ،وتؤيػػػد مػػػا ذىبنػػػا إليػػػو مػػػف تقريػػػر أصػػػالتيا

العربية .....أليست ىذه األمثاؿ ضرباً مف "التوقيعات" واف لـ تكف محبرة ؟"

()24

.
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
فالعرب كانت تعػرؼ الكتابػة منػذ القػدـ  ،فػػػػ "قػد كػاف ليػـ حػظ ال بػأس بػو مػف الحضػارة فػي مكػة

والطائؼ والمدينة  ،وكانوا يتخذوف الكتابة في أغراضيـ التجارية واالقتصادية  ،وكانوا عمى حظ غيػر
قميؿ مف االتصاؿ بػالييود والنصػارى ومجػوس الفػرس  .فكػاف مػف المعقػوؿ أف يػدعوىـ ىػذا كمػو إلػى

التفكيػػر والرويػػة  ،ثػػـ إلػػى الكتابػػة واس ػتحداث النثػػر"

()25

 ،ولكػػف ىػػذه الكتابػػة لػػـ تُعػػزز بمػػا يسػػمى

التدويف ،فكمنا يعرؼ أف نشاط حركة التأليؼ والتدويف كاف في العصػر العباسػي  ،واعتقػد إف ىػذا ىػو
السبب الرئيس في عدـ وجود توقيعات في العصر الجاىمي  ،فضالً عف بدء التوسػع اإلسػالمي وبنػاء

دولة إسالمية  ،واتساع مساحتيا وأمصارىا جعؿ الحاجة ممحة لظيػور التوقيعػات  ،فقػد بمغػت أوجيػا
بحسب مصادر تاريخ األدب العربي في العصر العباسػي  ،وبػدأت تتػدرج فػي كثرتيػا مػف عصػر صػدر
اإلسالـ إلى اإلسالمي إلى األمػوي إلػى اشػتدادىا فػي العباسػي ألتسػاع األمصػار اإلسػالمية  ،وحاجػة

الخميفة إلى االختصار بما قؿ مف الكالـ ودؿ عمى المعنى المطموب .

ثػػـ كػػاف لإلسػػالـ أثػػر كبي ػر فػػي تطػػور النثػػر بصػػورة عامػػة فقػػد "أيقػػظ العػػرب وأثػػار مػػا سػػكف مػػف

نشاطيـ وحياتيـ وحبب إلييـ القوة والجاه والممؾ  ،فانطمقت ألسنتيـ  ،وظير فييـ الكتػاب والخطبػاء
والشعراء  ،وكاف مف دواعي ذيػوع البالغػة عنػدىـ حػاجتيـ إلػى الػدفاع عػف صػدؽ النبػوة"

()26

 ،ومػع

اتسػاع الممػػؾ وكثػػرة الرسػػائؿ اضػػطروا إلػػى االسػػتعانة بػالوزراء والػوالة والكتػػاب لينوبػوا عػػنيـ فػي ىػػذا
الشأف  ،حتى إنيـ أنشؤوا ديواف التوقيع لمنظر في المظالـ ورقاع الشكاوى وعرفت بالقصص

()27

.

وخالصة األمر في أمر التوقيعات "أف التوقيعات ُع ِرفَت في األدب العربي أوؿ ما ُع ِرفَت في عيػد

أبػي بكػر الصػديؽ ػػػػػ رضػي اهلل عنػو ػػػػػ والسػبب فػي ذلػػؾ شػيوع الكتابػة بعػػد أف أقبػؿ المسػمموف عمػػى
تعمميا  ،وأصبح الذيف يجيدونيا يمثموف شريحة كبيرة  ،يضاؼ إلى ذلػؾ اسػتخداـ الكتابػة فػي تحبيػر

الرسائؿ  ،وتبميغ أوامػر الخميفػة وتوجيياتػو إلػى الػوالة والقػواد فػي مختمػؼ أنحػاء الدولػة اإلسػالمية .
ويعػػد الخميفػػة الراشػػد أبػػو بكػػر الصػػديؽ أوؿ مػػف اسػػتعمؿ التوقيعػػات فػػي تػػاريخ األدب العربػػي  ،وفػػي
ػرت عنػػو ووصػػمت إلينػا قميمػػة  ،ال نسػتطيع أف نبنػػي عمييػػا
أف التوقيعػػات أ ُِث ْ
التػاريخ اإلسػػالمي  ،غيػر ّ

أدبيا  .واستخدـ الخميفة الراشد عمر بف الخطاب ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ ىذا الفف في مكاتباتو
حكما ً
ً
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ؿجؾة ؽؾية اؾعؾوم االسالؿية
بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
لرجاؿ الدولة مف والة وقواد"

()28

.

وختاما فالتوقيعات فف عربي عرؼ منذ القدـ لكنػو لػـ يسػمط عميػو الضػوء بصػورة كبيػرة إال بعػد
ً
ظيػػور التػػدويف وتطػػور الكتابػػة فػػي العصػػر العباسػػي  ،فػػنمحظ االىتمػػاـ بيػػذا النػػوع األدبػػي  ،وكثػػرة

الميتميف بو مف ال ُكتاب في بالط الخالفة .

خصائصيا :

مف أبرز الخصائص التي تطالعنا في التوقيعات ىو تزييف ىذه "التواقيع بألفاظ القرآف ،

وأحاديث النبي صمى اهلل عميو وسمـ فكثير جدا  ،استعممو العمماء الفضالء  ،وىو حسف في الجد
مف األمور  ،محظور في المزح والمطايبة  .وقد كانت الصحابة  ،والصدر األوؿ يصدروف كتبيـ

بآيات القرآف  ،ويذكروف منو ما يتعمؽ بالوعد والوعيد  ،والنيي  ،واألمر إلى غير ذلؾ مف

األغراض"

()29

 ،وىذا ما وجدناه في توقيعات الخمفاء (رضي اهلل عنيـ) ومف جاء بعدىـ.

فضالً عف قمة التوقيعات في صدر اإلسالـ مقارن ًة بالعصور السابقة  ،ويعزى السبب في ذلؾ

إداريا
إلى أف أي شيء في بداية نشأتو يكوف قميالً  ،فضالً عف عدـ تشعب عالقات الدولة
ً

وسياسيا  ،وقد تميزت توقيعات الخمفاء الراشديف ببالغة األداء و وجازة التعبير  ،ولـ يكف ىذا اإليجاز
ً
ٍ
مخالً بالجواب  ،بؿ زاد المعنى عف الحاجة مع إيجازه  ،وقد جسدت التوقيعات معالـ معاف متعددة

بد ت كذشارات مستكنة في وعاء موجز مكثؼ مف التعبير  ،وقد كشفت التوقيعات عمى قمتيا عمؽ

العالقة بيف الخميفة ورعيتو  ،فمـ يمثؿ الخميفة سمطة سياسية فحسب  ،فضالً عف تنوع التوقيعات ،

فق د تكوف آية قرآنية  ،أو مثؿ  ،أو ما يجري مجرى الحكـ  ،فعمى ىذا النحو بدت التوقيعات فاتحة
لفف نثري عربي أصيؿ  ،حمؿ في طياتو بالغة العرب وحرصيـ عمى اإليجاز دوف إخالؿ  ،كما حمؿ

روح اإلسالـ  :القرآف وسنة النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)  ،مع كشؼ لجوانب شخصية الموقع
وكذلؾ "نمحظ أف التوقيعات التي أ ُِث َرت عف الخمفاء الراشديف ووصمت إلينا تمتاز ببالغة األداء
ووجازة التعبير  ،وموافقتيا لمصواب  .وقد يكوف التوقيع يوقع بو الخميفة آية قرآنية  ،أو مثالً ًا
سائر
()30

.

حكما  ،وىو أف
أو حكمة  ،أو قوالً بمي ًغا يجري مجرى الحكمة أو المثؿ ؛ ولكف ينبغي أف نقرر ً
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بالغة اإليجاز ػي اؾتوؼيعات (عصر صدر اإلسالم أـؿوذجاً)
جدا إذا ما قورنت بالتوقيعات في العصور التالية ،
التوقيعات في عصر صدر اإلسالـ تعد قميمة ً

وربما يعزى السبب إلى أف ىذا الفف األدبي ال يزاؿ آنذاؾ في بداية نشأتو"(.)31

وقيؿ أنو "قد تشكمت التوقيعات األدبية مرتكزة عمى ما استقر مف مفيوـ لمبالغة في كؿ

عصر مف عصور انتقاليا  ،ومف ثـ وجدناىا مرسمة فطرية في صدر اإلسالـ  ،ووجدناىا وقد كسيت
حمية وزركشة في فترات مف العصر العباسي  ،وىي في كؿ تحمؿ طاقة إبالغية جسدتيا كممات
مختارة منتقاة  ،الءمت أوضاع المخاطبيف  ،وكاف ليا تأثيرىا في نفوسيـ فتجاوبوا معيا عمى

مستوى الفكر أو العاطفة أو الوجداف"

()32

.

ويبدو أف مسألة اإليجاز واإلطناب كانت تجري في الغالب عمى مقتضى الحاؿ فكاف الكاتب يوجز

ويطنب وفقًا لمظروؼ التي يكتب فييا رسالتو  ،وكذلؾ الخطباء فال يرجعوف في ذلؾ إلى قاعدة غير
المناسبات التي توجب الكالـ  ،وسحباف وائؿ الذي عرؼ بالتطويؿ وبأنو كاف يخطب أحيا ًنا نصؼ

يوـ أًثرت عنو الخطب القصيرة الموجزة  .فذلؾ يدؿ عمى أف القاعدة المطردة لـ تكف شيئا آخر غير
مراعاة الظروؼ  .ورسائؿ الخميفة واإلماـ عمي بف أبي طالب "عميو السالـ" وخطبو ووصاياه

وعيوده إلى والتو تجري عمى ىذا النمط  ،فيو يطيؿ حيف يكتب عيداً  ،ويوجز حيف يكتب إلى

بعض خواصو

()33

.

ومع ذلؾ كمو فقد كاف " أغمب التوقيعات المأثورة عف أدباء المشرؽ عبارات موجزة بميغة كاف

يعمؽ بيا أصحابيا عمى ما يرد إلييـ مف رسائؿ  ،وكثي ارً ما كانت تمعف في إيجازىا فال تبمغ ألفاظيا

حد التواتر"
ّ
وقد تميزت بمميزات أخرى فقد "اختصت التوقيعات عامة بمميزات قمما وجدت في غيرىا مف
()34

.

األساليب الكتابية ،أىميا الطرافة والجدة والتنوع صدرت ىذه التوقيعات عف أناس ليـ إسياـ كبير
في دعـ المغة العربية وتطورىا  ،وىـ الخمفاء الراشدوف  ،ثـ الخمفاء األمويوف وكبراؤىـ وبعدىـ

الخمفاء العباسيوف ووزراؤىـ وأكابر كتابيـ"

()35

.
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أما مف ناحية األسموب فتتحدث إحدى الباحثات عف األسموب في العصر الراشدي (صدر

اإلسالـ مع العيد النبوي) والعصر األموي قائم ًة " :إف أسموب التوقيعات الراشدية واألموية مسبوؾ

غير متكمؼ  ،مختار األلفاظ  ،جزؿ التراكيب وسيؿ  ،ولكنو مف السيؿ الممتنع  ،إضاف ًة إلى بعده

عف الحوشي والغريب إال ما جاء عفوا  .واف أىـ ما يالحظ في ىذا األسموب مف محسنات إنيا
أيضا بسيطة ال تحتاج إلى جيد كبير في استخراجيا  ،فالطباؽ والمقابمة ىيناف يدعو
جاءت ىي ً
إلييما الطبع  ،والسجع والجناس فطرياف  ،واالقتباس مف القرآف الكريـ حسف في كال التوقيعات ،
أيضا  ،مع ندرة بعض ألواف
أما االقتباس مف الحديث فقميؿ  ،واالقتباس مف الحكـ واألمثاؿ حسف ً
البياف كالتشبيو واالستعارة والكناية  .والسبب واضح  ،ذلؾ أف أسموب التوقيعات في ىذيف العصريف

سيؿ ليس فيو تصنع  ،وانما اقتصر المعنى عمى اإللماـ بالحقائؽ وتوضيحيا بال مبالغة"

()36

 ،ىذا

فضالً عف كونيا (بسيطة  ،وعمى الرغـ مف بساطتيا فذنيا تدؿ عمى عمؽ في التفكير وأصالة في
الذوؽ  .ولـ تكف المحسنات البديعية التي وردت فييا مدروسة في عيدىـ  ،واف كؿ ما جاء عفوا

تقود إليو السميقة والطبع  ،واف أصحاب ىذه التوقيعات عندما يأتوف بالتوقيع الموجز ،ال يحاولوف
عفوا  ،ومف غير تعمؿ"
اإلتياف بشيء مف ىذه المحسنات إال ما جاء ً
تحميمنا لمنصوص التي سيأتي ذكرىا  ،فقد وجدناىا فضالً عف قمتيا وايجازىا ال تضـ المحسف
()37

 .وقد الحظنا ذلؾ عند

البديعي بشكؿ كبير كما شيدتو توقيعات العصور الالحقة وخاص ًة العصور العباسية .
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املبحث الثالث
ً
ً
اإلجياز لغت واصطالحا وأقسامه

لغ ًة :

يقػػاؿ أوجػػز فػػي كالمػػو وكتابػػو وفعالػػو يػػوجز إيجػػا ازً إذا أسػػرع وخفػػؼ .ومػػوت وجيػػز وحػػي سػػريع.

ورجػػؿ مػػوجز إذا كػػػاف يفعػػؿ ذلػػؾ .ووجػػػز الكػػالـ بنفسػػو يجػػػز وجػػزأ .قػػاؿ رؤبػػػة :ىػػا وجػػز معروفػػػؾ

بالرماؽ

()38

قاؿ ابف سيدهّ "بيف ِ
وكالـ َو ْجٌز  :خفيؼ وأَمر َو ْجٌز و
اإليجاز واالختصار فرؽ َم ْن ِط ِق ٌّي .....
ٌ
ِ
وجٌز و رجؿ ِميجاز ُ :يوجز في الكالـ والجواب  .وأوجز القوؿ والعطاء  :قممو
وو ِج ٌ
وم َ
وا ِجٌز َ
وموجٌز ُ
يز ُ
وو ْجزاً وأ َْو َجَز َ :قؿ في بالغة  ،وأ َْو َجَزه :
 ،وىو الوجز"( ، )39و يقوؿ ابف منظور َ " :و ُج َز
الكالـ َو َ
جازةً َ
ُ
اختصره"

(ٓٗ)

.

و ُجؿ ىذه التعريفات تعود ألصؿ لغوي واحد ىو  :التقميؿ في الشيء  ،وقمة الكالـ مع الوفاء
بالمعنى .
اصطالحا :
ً
اإليجاز فف بالغي مف فروع عمـ المعػاني  ،ومػف الفنػوف األساسػية فػي ذات البالغػة حتػى إف

قسما منيـ جعمو دالل ًة عمى البالغة العربيػة فقػد "قيػؿ لجعفػر بػف يحيػى بػف خالػد :مػا البالغػة؟ قػاؿ:
ً
()41
التقرب مف المعنى البعيد ،والداللة بالقميؿ عمى الكثير"  ،فقصد بذلؾ أف يكوف اإليجاز ىو البالغة
ّ
ويذكر ابف عبد ربو ما مر بو مف مفاىيـ األقدميف لإليجاز فيقوؿ " :ولـ أجد أحدا مػف السػمؼ

يذـ اإليجاز ويقدح فيو ،وال يعيبو ويطعف عميو وتحب العػرب التخفيػؼ والحػذؼ ،وليربيػا مػف التثقيػؿ
ّ
أخػؼ عمييػا مػف تحريػؾ
مد المقصور ،وتسكيف المتحرؾ
ّ
والتطويؿ ،كاف قصر الممدود أحب إلييا مف ّ
الساكف ألف الحركة عمػؿ والسػكوف راحػة .ومػف كػالـ العػرب االختصػار واإلطنػاب ،واالختصػار عنػدىـ
أحمػد فػي الجممػة ،واف كػاف لإلطنػاب موضػع ال يصػمح إال لػو ،وقػد تػومء إلػى الشػيء فتسػتغني عػػف

التفسير باإليماء ،كما قالوا :لمحة دالّة"

()42

 ،وىو ىنا يشير إلى نوعي اإليجاز (القصر والحذؼ)
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بقولو  :تحب العرب التخفيؼ والحذؼ وليربيا مف التثقيؿ والتيويؿ  ......إلى آخره .

ويعرفو الرماني بقولو " :اإليجاز تقميؿ الكالـ مف غير إخالؿ بالمعنى  ،واذا كاف المعنػى يمكػف

أف يعبر عنو بألفاظ كثيرة ويمكف أف يعبر عنػو بألفػاظ قميمػة  ،فاأللفػاظ القميمػة إيجػاز .واإليجػاز عمػى

وجيػػيف :حػػذؼ  ،وقصػػر  ،فالحػػذؼ إسػػقاط كممػػة لالجت ػزاء عنيػػا بداللػػة غيرىػػا مػػف الحػػاؿ أو فحػػوى

الكػػالـ  ،والقصػػر بنيػػة الكػػالـ عمػػى تقميػػؿ المفػػظ وتكثيػػر المعنػػى مػػف غيػػر حػػذؼ"

()43

باختصار .

 ،فعػػرؼ وقسػػـ

ويعرفو ابف األثير بقولو " :إف اإليجاز ىو أف يؤتى بألفاظ دالػة عمػى معنػى مػف غيػر أف تزيػد

عمى ذلؾ المعنى ،وال يشترط في تمؾ األلفاظ أنيا ال نظير ليػا؛ فذنيػا تكػوف قػد اتّصػفت بوصػؼ آخػر
خػارج عػػف وصػػؼ اإليجػاز ،وحينئػػذ يكػػوف إيجػا از وزيػػادة"( ، )44ويضػػيؼ "وىػو حػػذؼ زيػػادات األلفػػاظ؛
وىذا نوع مف الكالـ شريؼ ال يتعمؽ بو إال فرساف البالغة مػف سػبؽ إلػى غايتيػا ومػا صػمّى ،وضػرب

في أعمى درجاتيا بالقدح المعمّى ،وذلؾ لعمو مكانو ،وتعذر إمكانو .والنظر فيػو إ ّنمػا ىػو إلػى المعػاني
ال إلى األلفاظ ،ولست أعني بذلؾ أف تيمؿ األلفاظ بحيػث تعػرى عػف أوصػافيا الحسػنة ،بػؿ أعنػي أف

النبػي صػمّى اهلل عميػو
سػمى
مدار النظر في ىذا النوع إنما
ّ
يختص بالمعاني؛  ،...............وليػذا ّ
ّ
وسمّـ الفاتحة أـ الكتاب ،واذا نظرنا الى مجموعيا وجدناه يسػيرا ،وليسػت مػف الكثػرة إلػى غايػة تكػوف

بيا أـ البقرة وآؿ عمراف وغيرىا مف السور الطواؿ؛ فعممنا حينئذ أف ذلؾ األمر يرجع إلى معانييا"

()45

وعند أبػي اإلصػبع "اإليجػاز اختصػار بعػض ألفػاظ المعػاني ليػأتي الكػالـ وجيػ ازً مػف غيػر حػذؼ
()ٗٙ

لػػبعض االسػػـ ،وال عػػدوؿ عػػف لفػػظ المعنػػى الػػذي وضػػع لػػو"

 ،وي ػورد تعريفًػػا آخػػر فيقػػوؿ " :وأمػػا

اإليجػػػاز فيػػػو داللػػػة األلفػػػاظ القميمػػػة الحقيقيػػػة عمػػػى المعػػػاني الكثيػػػرة مػػػف غيػػػر إشػػػارة وال إرداؼ وال

حذؼ"(.)47

وقد دارت ىذه التعريفات حوؿ فكرة التخفيؼ سواء كاف بتقميؿ األلفاظ وتكثيػر المعػاني  ،أو

حذؼ بعض األلفاظ غير الميمة  ،والتي يتـ المعنى ويتوضح دونيا .
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وىو مف الخصائص الميمة لمتوقيعات عام ًة فمفيومو العاـ لدى المحدثيف " :أف تكوف

ٍ
معاف غزيرة أو أداء األلفاظ لحاجة المعنى ،وىذا ىو مفيوـ اإليجاز الذي أشاد بو
ألفاظو قميمة ذات
الجاىميوف فكاف مف ذلؾ األمثاؿ والحكـ  ،واستمر مع اإلسالـ فكانت األحاديث النبوية شكالً تعبيريًّا

عف اإليجاز البميغ  ،وال غرابة فقد أوتي النبي  جوامع الكمـ  ،ومازاؿ األمر عمى ىذا النحو مف

العناية واإلشادة"

()48

.

فضالً عف إف " اإليجاز غير المخؿ والمصيب لممعنى  ،قمة البالغة  ،والغاية التي ال يرتقي

إلييا إال الندرة مف فرسانيا  ،الذيف يسبقوف وال يصموف"

()49

أقسامو :

.

تكمـ قدامة بف جعفر عف النوع الثاني لإليجاز (إيجاز الحذؼ) قػائالً " :وأمػا الحػذؼ فػذف العػرب

تسػػػػػػتعممو لإليجػػػػػػاز واالختصػػػػػػار واالكتفػػػػػػاء بيسػػػػػػير القػػػػػػوؿ إذا كػػػػػػاف المخاطػػػػػػب عالمػػػػػػا بمرادىػػػػػػا
فيو؛ .............وىذا كثير في كالـ العرب"

()50

.

وقسػػـ ابػػف األثيػػر اإليجػػاز قسػػميف :أحػػدىما :اإليجػػاز بالحػػذؼ ،وىػػو مػػا يحػػذؼ منػػو المفػػرد،

والجممػػة؛ لداللػػة فحػػوى الكػػالـ  ،وال يكػػوف إال فيمػػا زاد معنػػاه عمػػى لفظػػو؛ واآلخػػر :مػػا ال يحػػذؼ منػو
شػػيء ،وىػػو ضػػرباف :مػا سػػاوى لفظػػو معنػػاه (التقػػدير) ،واآلخػػر مػػا زاد معنػػاه عمػػى لفظػػو (القصػػر) .

وذكر أف القسـ األوؿ (اإليجاز بالحذؼ) يتنبو لو مف غير كمفة في استخراجو؛ وأما القسـ الثاني فذف
التنبو لو عسر؛ ألنو يحتاج إلى فضؿ تأمؿ ،وطوؿ فكرة؛ لخفاء ما يستدؿ عميو ،وال يستنبطو إال مف

رست قدمو

()51

.

وقسػػمو ابػػف أبػػي اإلصػػبع إلػػى قسػػميف فقػػاؿ " :واعمػػـ أف اإليجػػاز عمػػى ضػػربيف :ضػػرب بسػػيط

وضرب مختصر ،ويكوف البسيط مختص ارً بالنسبة لغيره"

()52

.

وقد فصؿ القزويني ىػذه األقسػاـ فػذكر إف اإليجػاز ضػرباف أحػدىما  :إيجػاز القصػر  ،وىػو مػا

ليس بحذؼ  ،و الضرب الثاني  :إيجاز الحذؼ وىو ما يكوف بحذؼ  ،والمحذوؼ إما جػزء جممػة أو
جممة أو أكثر مف جممة واألوؿ :أي مفرد أو جزء جممة  ،إما مضاؼ  ،واما موصوؼ  ،واما صفة ،
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واما شرط  ،واما جواب شرط وىو ضرباف  :أحدىما أف يحذؼ لمجرد االختصػار  ،والثػاني أف يحػذؼ
لمداللػة عمػى أنػػو شػيء ال يحػػيط بػو الوصػػؼ أو لتػذىب نفػػس السػامع كػػؿ مػذىب ممكػػف فػال يتصػػور
مطموبا أو مكروىا إال يجوز أف يكوف األمر أعظـ منو ولو عيف شيء اقتصػر عميػو وربمػا خػؼ أمػره

عنده  ،والثاني :ما يكوف جممة  ،إمػا مسػبب ذكػر سػببو  ،أو بػالعكس  ،والثالػث  :أكثػر مػف جممػة .

والحذؼ عمى وجييف  :أحدىما  :أف ال يقػاـ شػيء مقػاـ المحػذوؼ  ،والثػاني أف يقػاـ مقامػو مػا يػدؿ
عميو

()53

.

املبحث الرابع

اإلجياز يف فن التىقيعاث (مناذج تطبيقيت)

لػػـ أجػػد توقيعػػات لمرسػػوؿ الكػػريـ "صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ"  ،ووجػػدت أوؿ التوقيعػػات فػػي عصػػر

صدر اإلسالـ ىو توقيع أبو بكر الصديؽ "رضي اهلل عنو" عمى كتاب خالد بف الوليد فوقػع إليػو " أ ُْد ُف
وى ْب لؾ الحياةُ"(.)54
مف الموت تُ َ
في ىذا التوقيع إيجاز القصر  ،فأراد الخميفة "رضي اهلل عنو" بألفاظو القميمة ٍ
معاف واسعة ىػي:

مػنح الحيػػاة لرخػػريف ببقػػاء دولػػة المسػػمميف وسػػيطرتيـ وعػػزىـ بالجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل  ،ومػػنح اإلذف

لخالد بف الوليد بالتقدـ لمواجية العدو  ،فنرى أف كؿ ىذا مقصود مف القوؿ الػوجيز السػابؽ  ،ويمكػف
أف نقوؿ أف فيو إيجاز الحذؼ (حذؼ الشرط) والتقدير  :إف تَ ْد ُف مف الموت توىب لؾ الحياة .
وثاني توقيعات العصر ىي توقيعات الخميفة عمر "رضي اهلل عنو" فقد "كتػب إليػو سػعد بػف أبػي

وقاص في بنياف يبنيو ،فوقّع في أسفؿ كتابو :ابف ما يك ّنؾ مف اليواجر

()55

وأذى المطر"

()56

.

وفي ىذا النص نجد نوعػا اإليجػاز بالقصػر وبالحػذؼ  ،فقػد أوجػز مقصػوده بعبػارة قصػيرة قصػد

بيا أال يتمادى في بناءه و أال يجعمو مف الفخامة والعمراف والعمو ما يبمغ كػؿ مبمػغ  ،فالبنيػاف غايتػو
االتقاء مف الحر والبرد  ،لذا أوصى الخميفة "رضي اهلل عنو" أف يكوف البنياف بيذا القدر وال يتعػداه ،

أيضا حيث حذؼ فعؿ األمر لداللة مػا قبمػو أو الفعػؿ األوؿ عميػو والتقػدير ( :ابػف
ونرى إيجاز الحذؼ ً
ما يكنؾ مف اليواجر وابف ما يقيؾ أذى المطر)  ،فحذؼ الفعؿ الثاني لإليجاز .
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أيضا توقيعو "إلى عمرو بف العاص :كػف لرعيتػؾ
ومف توقيعات الخميفة عمر "رضي اهلل عنو" ً
تحب أف يكوف لػؾ أميػرؾ"( ، )57وىنػا نمحػظ إيجػاز القصػر حيػث أوجػز العبػارة وكػاف مقصػوده أف
كما ّ
اعيا لرعيتو  ،وأف يتعامؿ معيـ كما يحػب أف يتعامػؿ معػو أميػر المػؤمنيف  ،أي
يكوف األمير عادالً مر ً
أف يحػػػب ألخيػػػو المسػػػمـ مػػػف رعيتػػػو مػػػا يحبػػػو لنفسػػػو  ،وسػػػيبنى عمػػػى ىػػػذا التعامػػػؿ صػػػالح الدولػػػة
والمسمميف  ،فالخميفة اقتصر كؿ الصفات السامية واالخالؽ الفاضػمة وحسػف التعامػؿ التػي ينبغػي أف

يتحمى بيا ولي األمر  .ومف توقيعات الخميفة عثماف "رضي اهلل عنو" توقيعو "في قصة قوـ تظممػوا
ػوف"(، )58
يء ِممػا تَ ْع َممُ َ
ص ْػو َؾ فَقُ ْػؿ إٍِّنػي َب ِػر ٌ
مف مرواف بف الحكـ وذكروا أنو أمر بوجء أعناقيـ :فَػِذ ْف َع َ
فقد استخدـ ىنا االقتباس القرآني  ،وقد قصػد بػو اإليجػاز عػف مبتغػاه وىػو أف ىػذا األميػر قػد عصػاه
وف"( ، )59فقد اعتمػد
فيو يب أر مف أفعالو ،وىو في قولو تعالى " :فَ ْ
يء ِمما تَ ْع َممُ َ
ص ْو َؾ فَقُ ْؿ إٍِّني َب ِر ٌ
ذف َع َ
الخميفة عمى البالغة القرآنية في إيصاؿ رده إلى رعيتو عندما شكوه أميرىـ وقد "وقع في قصػة رجػؿ
شػػكا عيم ػة عميػػو :قػػد أمرنػػا لػػؾ بمػػا يقيمػػؾ ،ولػػيس فػػي مػػاؿ اهلل فضػػؿ لممسػػرؼ"( ،)60وقػػد قصػػد مػػف
توقيعو الموجز أنو أمر لو ما يكفيو ليقُوـ عوده ويتقوى بو  ،وال يزيد عميػو  ،فػال يجػوز لػو مػف بيػت
نصػيب لممسػرفيف  ،فػأراد ىػذه
الماؿ إال ىذا  ،وما تجاوزه أصػبح مػف اإلسػراؼ ولػيس فػي بيػت المػاؿ
ٌ
المعاني مف توقيعو الذي لـ يتجاوز السطر الكتػابي ،وىػذا مػا يسػميو البالغيػوف (إيجػاز القصػر) فقػد

اقتصرت األلفاظ عف المعاني ففاقت معاني النص ألفاظو .

وقد عمقت إحدى الباحثػات عمػى ىػذا التوقيػع مػع مجموعػة أخػرى مػف التوقيعػات مػف ضػمنيا

توقيع اإلماـ عمي "عميو السالـ" الذي سيأتي ذكره (يحاسػبوف كمػا يرزقػوف) قائمػةً" :وجػاءت توقيعػات

كثيرة خمت مف المحسنات ومع ىذا فيي ال تقؿ رونقًا وبالغ ًة عف سابقتيا"

()61

 ،فػأرادت أف تبػيف أف

البالغة ليست فقط فيما يجػيء مػف محسػنات لفظيػة ومعنويػة  ،بػؿ البالغػة فػي كػؿ عموميػا وفنونيػا

الخاضعة لممقاييس الفنية والذوقية .
اهلل

()62

ومف توقيعات الخميفة اإلماـ عمي بف أبي طالب "كرـ اهلل وجيػو" توقيعػو "إلػى طمحػة بػف عبيػد
ػػ رضػي اهلل عنػو ػػػػػ  :فػي بيتػو يػؤتى الحكػـ"

()63

( ،إيجػاز قصػر) فػأراد أنػو حكػيـ وبيتػو بيػت
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الحكـ والعدؿ ويحتكـ الناس إليو لذلؾ  ،وقد اسػتخدـ المثػؿ العربػي السػائر ليػوجز بػو مبتغػاه  ،فجػاء

ىنا التوقيع عبارة عف مثؿ سائر ،وىذا ما أشرنا إليو فػي بدايػة بحثنػا مػف أف بعػض التوقيعػات عبػارة
عف مثؿ سائر أو آية قرآنية أو  .......إلى آخره  .ومف توقيعاتو "رضي اهلل عنو" توقيعػو "فػي كتػاب

()64
أيضػا مػف
جاءه مف الحسف بف عمي رضػي اهلل عنػو :رأي الشػيخ خيػر مػف مشػيد الغػالـ"
 ،وىػو ً
باب (اإليجاز بالقصر)  ،فقد أراد مف ألفاظو المػوجزة أف رأي الشػخص الكبيػر فػي السػف أفضػؿ بكثيػر

مف رأي الشاب ألف الشيخ لو خبرة في الحياة ومعرفة بحكـ سنو واطالعو عمى األمور  ،وقد قصد رد

ولده عف مطمبو باالعتراض عمػى آراء الكبػار ،ألنيػـ أفيػـ وأعمػـ وليػـ ُرؤيػا قػد ال يفيميػا الشػاب إال
سػائر اعتمػده الميػداني فػي كتابػو( ، )65وىػذا خػالؼ
ًا
بعد أف يدرؾ سنيـ  ،وقد أصبح ىذا القوؿ مػثالً
ما نجده في بعض التوقيعات وىو استعماليا لمثؿ سائر عند العرب كما في التوقيع السابؽ لو .

وقد "وقع في كتاب سمماف الفارسي -وسألو كيػؼ يحاسػب النػاس يػوـ القيامػة؟  :-يحاسػبوف

كمػػا يرزقػػوف"

()66

 ،وقػػد أراد بعبارتػػو المػػوجزة أف النػػاس يحاسػػبوف عمػػى قػػدر أعمػػاليـ التػػي يرزقػػوف

لمتوفيػػؽ ليػػا مػػف األعمػػاؿ الصػػالحة  ،فجػػاء بذيجػػاز القصػػر  ،فقػػد أوجػػز أن ػواع الحسػػاب والػػرزؽ فػػي
أيضػا
العبادة بياتيف الكممتيف  ،فكاف توقيعػو "عميػو السػالـ" مػف بػاب التفقػو الػديني  .ومػف توقيعاتػو ً
()67

،

أف السيؼ قد أكثر في ربيعة :بقية السيؼ أنمى عػددا"
"في كتاب الحصيف بف المنذر إليو يذكر ّ
وىنػا جػاء (بذيجػاز الحػذؼ) حيػث حػذؼ جممػة مػػف بػاب حػذؼ المسػبب  ،فقػد ذكػر السػبب وىػو كثػػرة
()69

،

القتمى وأعدادىـ وحذؼ المسبب وىو الحروب الدائرة والصراعات .
وتوقيعو "في كتاب جاءه مف األشتر النخعي

()68

فيو بعػض مػا يكػره :مػف لػؾ بأخيػؾ كمّػو؟"

(حقيقيا أو صديقًا) مناسػبة لػؾ ومنسػجمة
فأوجز بالقصر مقصده بأنو ال يمكف أف تكوف صفات األخ
ً
دائمػػا منػػو مػػا يسػػرؾ  ،فأحيا ًنػػا يأتيػػؾ بالمسػػرة وأحيا ًنػػا أُخػػرى يأتيػػؾ
مػػع صػػفاتؾ  ،وال يمكػػف أف يأتيػػؾ ً
()70
ػػؿ امػػرئ مػػػا
بالمكػػاره  .وتوقيعػػػو "فػػي كتػػػاب صعصػػعة بػػػف صػػوحاف
يسػػػألو فػػي شػػػيء :قيمػػة كػ ّ

يحسف"

()71

( ،إيجاز قصر) أي أف عمو المرء وارتفاع شأنو وقدره باإلحساف إلػى اآلخػريف  ،وىػو مػف

أيضا مف باب التفقو الديني .
شعب اإليماف  ،وأرى أف ىذا ً
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اخلامتت :

 .1لـ يعثر عمى توقيع قبؿ عصر صدر اإلسالـ وربما يعود السبب في ذلؾ إلى عدـ ظيور الكتابة
إال في ىذا العصر .

توقيعا  ،مع غمبة توقيعات
 .2قمة التوقيعات في عصر صدر اإلسالـ فال تكاد تتجاوز اإلحدى عشر
ً
الخميفة عمي "عميو السالـ" فقد بمغت ست توقيعات أي أكثر مف نصؼ توقيعات العصر  ،وقمتيا
بالنسبة لمخميفة أبو بكر "رضي اهلل عنو "فمـ أعثر لو إال عمى توقيع واحد فقط  ،وتساوي

الخميفيف عمر وعثماف "رضي اهلل عنيما" في عدد التواقيع فمكؿ واحد منيما توقيعيف  ،فتمؾ

توقيعا .
اإلحدى عشر
ً
 .3وضوح فف اإليجاز وبروزه مع اإلجادة في استخدامو في ىذا العصر  ،والتنويع في استخداـ
أنواعو  ،مف إيجاز الحذؼ  ،وايجاز القصر .

 .4التنويع في التوقيعات اإلسالمية  ،فنجد مثالً االقتباس القرآني وىو في ٍ
نص واحد فقط وىو

توقيع الخميفة عثماف بف عفاف "رضي اهلل عنو" عندما اشتكى وتظمـ بعض الناس مف أميرىـ

ٍ
بنص قرآني  ،وضرب المثؿ ونجده في توقيع الخميفة عمي بف أبي طالب "عميو
موقعا
فرد
ً
السالـ"  ،فمرةً ضرب مثالً مف أمثمة العرب وىو في التوقيع األوؿ الذي ذكرناه  ،ومرةً سار قولو
مثالً وأصبح مما يستشيد بو وىو التوقيع الثاني الذي ذكرناه لو  ،والحكـ وىو في أغمبيا ،

والتفقو الديني وىو في توقيع الخميفة عمي "عميو السالـ" عمى كتاب سمماف الفارسي  ،وكتاب

صعصعة بف صوحاف .

الرقي األدبي بينيما  ،وىذا يدؿ عمى الثقافة األدبية
 .5التفاىـ البالغي بيف الخميفة والرعية  ،و ُ
والبالغية التي كاف يممكيا العرب سابقًا مف خميفة وأمير ورعية .
 .6وجود التوقيعات اإلسالمية ينفي بشكؿ كبير أي تشكيؾ في أصوليا العربية .
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ىوامش البحث :
(ٔ)

أدب الكتاب  :أبو بكر محمد بف يحيى الصولي (ت ٖٖ٘ ىػ)  ،نسخو وعنى بتصحيحو وتعميؽ حواشيو :محمد

بيجة األثري  ،ونظر فيو عالمة العراؽ :السيد محمود شكري اآللوسي  ،المطبعة السمفية  -بمصر ،المكتبة العربية –
ببغداد ٖٔٗٔ ،ىػػ  ،صٖٗٔ .
(ٕ)

معجـ مقاييس المغة  :أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ت (ٖٜ٘ىػػ)  ،تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف،

(ٖ)

النمؿ . ٕٛ :

دار الفكر  ،د.ط ٖٜٜٔ ،ىػٜٜٔٚ/ـ  ، ٖٔٗ، ٖٖٔ/ٙ ،مادة وقع .
(ٗ)
(٘)

األعراؼ . ٖٔٗ :

لساف العرب:محمد بف مكرـ بف منظور األفريقي المصري (تٔٔٚىػػ)،دار صادر ػػ بيروت

،طٖٔٗٔٗ،ىػػ،ٖٗٓ،ٗٓٙ/ٛ،مادة وقع .
()ٙ
()ٚ
()ٛ

الطور .ٚ :

النمؿ . ٕٛ :
األعراؼ . ٔٔٛ :

()ٜ

تاج العروس مف جواىر القاموس  :محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني أبو الفيض الممقب بمرتضى

(ٓٔ)

مقدمة ابف خمدوف  :لمعالمة عبد الرحمف بف خمدوف (تٛٓٛىػ)  ،تحقيؽ يحيى مراد  ،مؤسسة المختار

الزبيدي ت (ٕ٘ٓٔ ىػ)  ،تحقيؽ مجموعة مف المحققيف  ،دار اليداية  ،د.ط  ،د.ت  ، ٖ٘ٔ/ٕٕ ،مادة وقع .
لمنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،طٔ ٕٜٔٗ ،ىػػٕٓٓٛ/ـ  ،ص. ٖٓٚ
(ٔٔ)

صبح األعشى في صناعة اإلنشا  :أحمد بف عمي القمقشندي ت (ٕٔٛىػ)  ،تحقيؽ د .يوسؼ عمي طويؿ ،

دار الفكر ػػ دمشؽ  ،طٔ ٜٔٛٚ ،ـ . ٔٗٙ ، ٔٗ٘ /ٔ ،
(ٕٔ)

المصدر نفسو . ٔٔٗ/ٔٔ :

(ٖٔ)

زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ  :الحسف بف مسعود نور الديف اليوسي (ت ٕٓٔٔىػ)  ،تحقيؽ  :د محمد

(ٗٔ)

التوقيعات فف عربي أصيؿ دراسة في النشأة والتطور ح تى نياية العصر العباسي  :د .عرفة حممي عباس ،

حجي  ،و د محمد األخضر  ،الشركة الجديدة ػػػػ دار الثقافة  ،الدار البيضاء  ،المغرب  ،طٔ ٔٗٓٔ ،ىػٜٔٛٔ/ـ /ٕ ،
ٕٕٓ .

مكتبة اآلداب  ،القاىرة  ،طٔ ٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ/ـ  ،ص. ٔٚ
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(٘ٔ)

الكتابة الفنية في مشرؽ الدولة اإلسالمية في القرف الثالث اليجري  :د .حسني ناعسة  ،مؤسسة الرسالة ،

بيروت  ،طٔ ٖٜٔٛ ،ىػػ ٜٔٚٛ /ـ  ،صٖٕٗ .
()ٔٙ

أبو عمر ،شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي (ت ٖٕٛىػ)  :الكتاب طبعة دار الكتب

العممية ،بيروت  ،طٔ  ٔٗٓٗ ،ىػ . ٕٖٚ/ٗ ،
()ٔٚ

(ٓ٘ٔ ػػ  ٔٛٚىػػ =  ٚٙٚػػ ٖٓٛـ) جعفر بف يحيى بف خالد البرمكي  ،أبو الفضؿ  :وزير الرشيد

العباسي ،وأحد مشيوري البرامكة ومقدمييـ  .ولد ونشأ في بغداد  ،واستوزره ىاروف الرشيد  ،ممقيا إليو أزمة الممؾ ،
وكاف يدعوه  :أخي  .فانقادت لو الدولة  ،يحكـ بما يشاء فال ترد أحكامو  ،إلى أف نقـ الرشيد عمى البرامكة  ،نقمتو
المشيورة  ،فقتمو في مقدمتيـ  ،ثـ أحرؽ جثتو بعد سنة  .وكانت لجعفر توقيعات جميمة  .وىو أحد الموصوفيف
بفصاحة المنطؽ وبالغة القوؿ وكرـ اليد والنفس  ،قالوا في وصؼ حديثو ( :جمع اليدوء والتميؿ والجزالة والحالوة ،

وافياما يغنيو عف اإلعادة) وكاف كاتبا ( .األعالـ  :خير الديف بف محمود بف محمد الزركمي الدمشقي (تٖٜٔٙىػ) ،
دار العمـ لممالييف  ،ط٘ٔ  ،أيار/مايو ٕٕٓٓـ . ٖٔٓ/ٕ ،
()ٔٛ

أدب الكتاب . ٖٔٗ :

()ٜٔ
الخال ؿ  ،أبو سممة  :أوؿ
سمَ َمة ا ْل َخال ؿ (ٓٓٓ ػػ ٕٖٔىػػ =ٓٓٓ ػػػ ٓ٘ٚـ) حفص بف ليماف
اليمداني ّ
أ َُبو َ
ّ
مف لقب بالوزارة في اإلسالـ  .كانت إقامتو قبؿ ذلؾ في الكوفة  ،وأنفؽ أمواال كثيرة في سبيؿ الدعوة العباسية .

عباسي  .وكاف يسمر كؿ ليمة عند
 .............ولما استقاـ األمر لمسفاح استوزره  ،فكاف أوؿ وزير ألوؿ خميفة
ّ
السفاح  ،وىو في األنبار  .والسفاح يأنس بو لما في حديثو مف إمتاع وأدب ولما كا ف عميو مف عمـ بالسياسة والتدبير.
واستمر أربعة أشير  ،واغتالو أشخاص كمنوا لو ليال ووثبوا عميو وىو خارج يريد منزلو  ،فقطعوه بأسيافيـ ( .األعالـ :

ٕ. )ٕٙٗ ، ٕٖٙ/
(ٕٓ)

أدب الكتاب . ٖٔٗ :

(ٕٕ)

تاريخ األدب العربي العصر العباسي األوؿ  :د .شوقي ضيؼ  ،د .ط  ،د.ت  ،ص. ٜٗٛ

(ٕٔ)

تاريخ األدب العربي العصر اإلسالمي  :د .شوقي ضيؼ  ،دار المعارؼ  ،د.ط  ،د.ت  ،صٖٓٔ.

(ٖٕ)

تاريخ آداب المغة الع ربية  :جرجي زيداف ،دار الفكر لمطباعة والنشر  ،بيروت ػػ لبناف  ،طٔ ،

(ٕٗ)

بالغة الكتاب في العصر العباسي دراسة تحميمية نقدية لتطور األساليب  :د .محمد نبيو حجاب  ،مكتبة

(ٕ٘)

في األدب الجاىمي :طو حسيف  ،دار المعارؼ بمصر  ،طٓٔ ٜٜٔٙ ،ـ  ،ص. ٖٕٜ

ٔٗٔٙىػػٜٜٔٙ/ـ . ٖٜٔ/ٕ ،

الطالب الجامعي  ،طٕ ٔٗٓٙ ،ىػػٜٔٛٙ/ـ  ،ص. ٜٛ
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()ٕٙ
()ٕٚ
()ٕٛ

النثر الفني في القرف الرابع  :زكي مبارؾ  ،دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر  ،القاىرة  ،د.ت . ٙٙ/ٔ ،
ينظر الكتابة الفنية في مشرؽ الدولة اإلسالمية في القرف الثالث اليجري . ٕٖٗ :

جماؿ فف التوقيعات المعنوي  :د .مسرت جماؿ جامعة بشاور باكستاف  ،وسيدة سميعة عزيز كمية البنات

بباكستاف  ،مجمة الداعي الشيرية الصادرة عف دار العموـ ديوبند  ،العدد  ٔٓ .ٜالسنة ٖٗ  ،رمضاف  .شواؿ
ٖٔٗٔىػػ /أغسطس ػػ أكتوبر ٕٓٔٓـ .
()ٕٜ

تحفة الوزراء  :أبو منصور عبد الممؾ بف محمد الثعالبي (تٕٜٗىػػ)  ،تحقيؽ حبيب عمي الراوي  ،د.

(ٖٓ)
(ٖٔ)

ينظر التوقيعات فف عربي أصيؿ  ٖٔ :ػ ٖٖ .

جماؿ فف التوقيعات المعنوي  :مجمة الداعي الشيرية الصاد رة عف دار العموـ ديوبند  ،العدد  ٔٓ .ٜالسنة

(ٕٖ)

التوقيعات فف عربي أصيؿ . ٕٔٔ :

(ٖٗ)

الكتابة الفنية في مشرؽ الدولة اإلسالمية في القرف الثالث اليجري . ٖٔٛ :

ابتساـ مرىوف الصفار  ،مطبعة العاني  ،بغداد ٜٔٚٚ ،ـ  ،ص. ٔٗٛ

ٖٗ .

(ٖٖ)

(ٖ٘)

ينظر النثر الفني في القرف الرابع . ٜٙ ، ٙٛ/ٔ :
أدب التوقيعات في المشرؽ  :خالدة ناجي معروؼ  ،رسالة ماجستير في آداب المغة العربية ػػ جامعة بغداد ،

ٜٔٚٙـ  ،صٖ٘ .
()ٖٙ

المصدر نفسو . ٖ٘ :

()ٖٚ

المصدر نفسو . ٗٓ :

()ٖٜ

المحكـ والمحيط األعظـ  :أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (تٗ٘ٛ :ىػ)  ،تحقيؽ :عبد

(ٓٗ)

لساف العرب  ، ٕٗٚ/٘ :مادة وجز .

()ٖٛ

أدب الكتاب . ٖٔ٘ ، ٖٔٗ :

الحميد ىنداوي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،طٔ  ٕٔٗٔ ،ىػ  ٕٓٓٓ /ـ . ٕ٘٘/ٚ ،
(ٔٗ)

العقد الفريد . ٕٕٚ /ٗ :

(ٖٗ)

النكت في إعجاز القرآف مطبوع ضمف :ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف (سمسمة ذخائر العرب ( : ))ٔٙعمي

(ٕٗ)

المصدر نفسو . ٕٖٛ /ٗ :

بف عيسى أبو الحسف الرماني المعتزلي (تٗ ٖٛىػ)  ،تحقيؽ :محمد خمؼ اهلل  ،و د .محمد زغموؿ سالـ  ،دار المعارؼ
بمصر  ،طٖ ٜٔٚٙ ،ـ  ،ص. ٚٙ
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(ٗٗ)

المثؿ السائر في أدب الكاتب وال شاعر  :نصر اهلل بف محمد بف محمد الجزري ،أبو الفتح ،ضياء الديف،

المعروؼ بابف األثير الكاتب (ت  ٖٙٚىػ)  ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد  ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر،

بيروت  ٕٔٗٓ ،ىػ . ٙٚ/ٔ ،
(٘ٗ)

المصدر نفسو . ٙٛ/ٕ :

()ٗٙ

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبياف إعجاز القرآف :عبد العظيـ بف الواحد بف ظافر ابف أبي

اإلصبع العدواني (تٗ٘ ٙىػ)  ،تحقيؽ :د  .حفني محمد شرؼ  ،المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية  ،د.ط  ،د.ت ،

ص.ٜٗ٘

()ٗٚ

المصدر نفسو . ٗٙٚ :

()ٗٛ

التوقيعات فف عربي أصيؿ . ٔٔٓ :

()ٜٗ

األسس النفسية لمبالغة العربية  :د .مجيد عبد الحميد ناجي  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر

والتوزيع ،بيروت  ،لبناف  ،طٔ ٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ/ـ  ،صٕ٘ٔ .
(ٓ٘)

كتاب نقد النثر  :أبو الفرج قدامة بف جعفر الكاتب البغدادي (تٖٖٚىػ)  ،تحقيؽ  :د .طو حسيف بؾ  ،وعبد

الحميد العبادي  ،مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر  ،القاىرة  ،طٕ ٖٔ٘ٙ ،ىػٜٖٔٚ/ـ  ،ص. ٜٙ
(ٔ٘)
(ٕ٘)

ينظر المثؿ السائر . ٚٗ/ٕ :
تحرير التحبير . ٜٗٙ :

(ٖ٘)

ينظر اإليضاح في عموـ البالغة  :جالؿ الديف أبو عبد اهلل محمد بف سعد الديف القزويني (تٖٜٚىػ)  ،دار

إحياء العموـ  ،بيروت  ،طٗ ٜٜٔٛ ،ـ  ،ص ٗ ٔٚػػػػػ ٗ. ٔٛ
(ٗ٘)

جميرة رسائؿ العرب في عصور العربية الزاىرة  :أحمد زكي صفوت  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده

بمصر  ،طٔ  ٖٔ٘ٙ ،ىػٜٖٔٚ/ـ . ٙٓٙ/ٔ ،
(٘٘)
()٘ٙ

نصؼ ال ّن ِ
يار عند اشتداد الحر  .معجـ مقاييس المغة  ، ٖٗ/ٙ :مادة ىجر .
اليا ِج َرة :
ُ
العقد الفريد. ٕٛٚ/ٗ :

()٘ٚ

المصدر نفسو . ٕٛٚ/ٗ :

()ٜ٘

الشعراء . ٕٔٙ :

(ٔ)ٙ

أدب التوقيعات في المشرؽ . ٖٜ :

()٘ٛ

(ٓ)ٙ

المصدر نفسو . ٕٛٚ/ٗ :
العقد الفريد . ٕٛٚ/ٗ :
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()62

( ٕٛؽ ىػ  ٖٙ -ىػ =  ٙ٘ٙ - ٜ٘ٙـ) طمحة بف عبيد اهلل بف عثماف التيمي القرشي المدني ،أبو محمد:

صحابي ،شجاع ،مف األجواد .وىو أحد العشرة المبشريف ،وأحد الستة أصحاب الشورى ،وأحد الثمانية السابقيف إلى

اإلسالـ .قاؿ ابف عساكر :كاف مف دىاة قريش ومف عممائيـ .وكاف يقاؿ لو وؿ أبي بكر أديب لو شعر .مف أىؿ
النعمانية (بيف بغداد وواسط) انتقؿ إلى بغداد ومنيا إلى خراساف وسافر إلى البصرة في أياـ الحريري صاحب المقامات

وكتب إليو رسالتو السينية نظما ونث ار ( .األعالـ . )ٕٖٓ ،ٕٕٜ/ٖ :
(ٖ)ٙ

العقد الفريد  ، ٕٛٚ/ٗ :وىو مثؿ عربي ورد في كتاب جميرة األمثاؿ  :أبي ىالؿ العسكري (ت ٖٜ٘ىػ) ،

(ٗ)ٙ

العقد الفريد . ٕٛٛ/ٗ :

تحقيؽ  :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ،و عبد المجيد قطامش  ،دار الفكر  ،طٕ ٜٔٛٛ ،ـ . ٖٙٛ/ٔ ،
(٘)ٙ

ينظر المثؿ في كتاب مجمع األمثاؿ  :أبو الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابوري

(ت٘ٔٛىػػ)  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار المعرفة  ،بيروت ػػ لبناف  ،د.ت  ، ٕٜٕ/ٔ ،رقـ . ٔ٘ٗٚ
()ٙٙ
()ٙٚ

العقد الفريد . ٕٛٛ/ٗ :

المصدر نفسو  ، ٕٛٛ/ٗ :ولـ أجد ترجمة في كتب التراجـ والتاريخ لمحصيف بف المنذر .

()ٙٛ
شتَر الن َخعي(ٓٓٓ  ٖٚ -ىػ = ٓٓٓ  ٙ٘ٚ -ـ) مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث النخعي ،المعروؼ باألشتر:
األَ ْ
أمير ،مف كبار الشجعاف .كاف رئيس قومو .أدرؾ الجاىمية .وأوؿ ما عرؼ عنو أنو حضر خطبة " عمر " في الجابية.

وسكف الكوفة .وكاف لو نسؿ فييا .وشيد اليرموؾ وذىبت عينو فييا .وكاف ممف ألّب عمى "عثماف " وحضر حصره في

المدينة .وشيد يوـ الجمؿ ،وأياـ صفيف مع عمي ،و واله عمى " مصر " فقصدىا ،فمات في الطريؽ ،فقاؿ عمي :رحـ اهلل

ويعد مف الشجعاف األجواد العمماء الفصحاء ( .األعالـ :
مالكا فمقد كاف لي كما كنت لرسوؿ اهلل .ولو شعر جيد،
ّ
٘.)ٕٜ٘/
()ٜٙ

العقد الفريد . ٕٛٛ/ٗ :

العبدي :مف سادات عبد القيس.
(ٓ ٘ٙ - ٓٓٓ( )ٚىػ = ٓٓٓ  ٙٚٙ -ـ) صعصعة بف صوحاف بف حجر بف الحارث
ّ
مف أىؿ الكوفة .مولده في داريف (قرب القطيؼ) كاف خطيبا بميغا عاقال ،لو شعر .شيد (صفيف) مع عمي ،ولو مع
معاوية مواقؼ .قاؿ الشعبي :كنت أتعمـ منو الخطب .ونفاه المغيرة مف الكوفة إلى جزيرة (أواؿ) في البحريف ،بأمر

العربي  )ٖٜٔٚ / ٔٓ / ٕٙأف قبره
معاوية ،فمات فييا عف نحو ٓ ٚعاما .كتب أديب مف البحريف (في جريدة الخميج
ّ
ال يزاؿ معروفا في بمدة تسمى (الكالبية) بالبحريف .وقيؿ :مات بالكوفة .وفي تاريخيا أف مسجده ال يزاؿ معروفا فييا إلى

اآلف ( .األعالـ . )ٕٓ٘/ٖ :
(ٔ)ٚ

العقد الفريد . ٕٛٛ/ٗ :
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Research Summary :
The research the eloquence of brevity found in the literature of

signatures, we have chosen the Islamic era (model) , for being the first
seed of this literary art , has shed light on the art of brevity rhetorical

found in this genre ,because of its great importance adult and effect in
the hearts of readers , has divided research on topics: The first house
after the introduction on the definition of sign language and

idiomatically ,and the second about the emergence of signatures
,evolution and characteristics ,and the third on the definition of brief

language and idiomatically and divisions, and the fourth practical

models of brevity in the signatures of early Islam, then conclusion the
most important thing we came up with the diversity of signatuers

between ideals and governance and Quranic quote , and the diversity of
brevity Boqsama it to last .
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