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 جيازخبار واإِلبالغة اإِل التوقيعات يف العصر العباسي

 أ.م.د.أمحد حييى علي

 8/5/2013 تأريخ القبول:            1/4/2013 تأريخ التقديم:
 مقدمة :  

تزامن ظهور فن التوقيعات في األدب العربي منذ الوهلة األولى البتكاره بوظيفة           
بين الخليفة وعماله ، أو بين من هو أعلى مرتبة كالوزير  إدارية تتعلق بإدارة شؤون الحكم

أو قاضي القضاة ، ومن هو أدنى منه ، ولذلك أخذ طابع اإلخبار بأمور هي أقرب إلى 
واقع الحياة المعاش من شؤون الناس وهذه الوظيفة إبالغية تواصلية تتعلق بالوظيفة 

اليب بالغية مؤثرة في المتلقي ، المتوخاة من أية لغة ، لكن غلب على طابعها توظيف أس
والسيما في أسلوب اإليجاز والكناية والتعريض ، وغيرها من أساليب تأتي بدرجة أقل من 
حيث التوظيف ، إذ كانت تبنى من ألفاظ قليلة لتؤدي معاني كثيرة  وهذا الملمح هو عين 

ل األلفاظ مع إكثار داللة اإليجاز في البالغة العربية ، فقد عرفه البالغيون بقولهم تقلي
 المعاني .
ونستطيع القول بعد ذلك إن فن التوقيعات جمع بين وظيفتي اإلخبار والفن على           

 كونه أساسًا أنشيء للتبليغ بأمر ما ، تبليغًا إخباريًا . 
 التوقيع في اللغة : 

الدبر ظهر  وقع يقع وقعًا ووقوعًا : سقط ، والوقوع : التأثير ، يقال : وقع          
البعير إذا أثر فيه ، وقيل التوقيع مشتق من الوقوع ألنه سبب في وقوع األمر الذي 
تضمنه ، أو ألنه ايقاع الشيء المكتوب في الخطاب أو الطلب فتوقيع كذا بمعنى ايقاعه 

(1) . 
 
 

                                                 

  الموصل/جامعة دا كلية اآل/ اللغة العربيةقسم . 
 ( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة)وقع( .  1)
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 :  وفي االصطالح
، (1)عهاقتباس أو شعار قصير في صدر كتاب أو فصل منه ، له صلة بموضو         

ووقع في الكتاب : بين بإيجاز رأيه في الكتابة ، والتوقيع ما يعلق به الرئيس على كتاب 
 .  (2)أو طلب برأيه فيه

والتوقيعات عبارات سليمة التركيب ، دقيقة الفكرة ، موجزة ومركزة ، تحمل رأي         
 . (3)كاتبها في مسألة من المسائل أو شكوى ، أو تعليقة على موقف معين 

"والتوقيعات عبارات موجزة بليغة يكتبها الخليفة أو الوالي في أسفل الشكاوي         
والمظالم أو المطالب والحاجات التي كانت ترفع إليهم بما يتضمن الرأي فيها ، كأن يكتب 
إلى وزير في غرض ما ، فيكتب الرئيس عنه بما يفيد وجوب الفحص أو قضاء المأرب "  

(4) . 
 تمهيد : 
أسهمت التوقيعات األدبية منذ أبكر عصورها في توجيه السياسة العامة للدولة       

العربية في العصر العباسي ، وكان الخلفاء في أكثر األحيان هم الذين يتولون توجيه ما 
يرد إليهم من رقاع أو خطابات أو معامالت ، وكان التوجيه في حد ذاته توقيعًا أدبيًا 

ي ، أو ما يجب إجراؤه ، ويكلون التوجيه والتوقيع الى بعض الكتاب موجزًا يتضمن الرأ
البلغاء تحت إشرافهم في أحيان أخرى ، وكان في ذلك كله ثروة ال تقدر بثمن في بناء 
ثراء األدب والفكر ، فالتوقيع يحمل رأيًا صائبًا أو فكرة جديدة أو حكمة بالغة ، أو  الدولة وا 

التوقيع أن يكون توقيعه بليغًا مؤثرًا موجزًا ، يعرضه في  توجيهًا سديدًا ، ويحرص كاتب
كلمات قليلة ، وهكذا ظفر األدب العربي بطائفة من التعبيرات األدبية الراقية ، تضم إلى 

 ما أثر عن العرب من حكم وأمثال وأقوال بليغة .
 البديهة ،و  الكتابة ينزع إلى اإليجاز الشديدوتمثل التوقيعات لونًا من ألوان         

                                                 

 .  56( ينظر: معجم المصطلحات العربية ، مجدي وهبة ، وكامل المهندس : 1)

 ( ينظر: المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مادة)وقع( .   2)

 .     5: 1963عات التدريسية ، ناجي معروف ،مطبعة العاني ، بغداد ، ( التوقي3)

( الكتابةةة الفنيةةة فةةي مشةةرق الدولةةة اإلسةةالمية فةةي القةةرن الثالةةث الهجةةري ، د. حسةةني ناعسةةة ، مؤسسةةة 4)
 .   243: 1978، 1الرسالة ، ط
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، التي تعني غة مشتقة من مادة بلغ، ولما كانت البالواإليجاز في األدب العربي بالغة
 .(1)الوصول إلى الغاية ، كان هدفها إيصال المعنى واضحًا كاماًل إلى ذهن السامع

والتوقيعات تستحق الوصف بالبالغة ، ألن الكاتب يعبر عن معناه بعبارة واضحة    
ويوجز التعبير عن المعنى ، وقد عد العرب اإليجاز واالختصار شرطًا  خالية من اللبس ،

 .    (2)أساسًا من شروط الفصاحة ، ألن أحسن الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثيره 
 .  (3)وتعد التوقيعات إحدى عتبات النص ، حرص فيها العلماء على الدقة وااليجاز       

" وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان التوقيع دون أن من خطط الكتابةورأى ابن خل
في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقاة 

، وااليجاز هو درجة من ترتيب المباني على المعاني (4)من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه 
 .(5)دون درجة المساواة ، فالمساواة مطابقة وااليجاز تفاوت

وقد عرض المرزوقي لاليجاز بنوعيه ، الحذف والقصر ، أي االيجاز بحذف أو        
إسقاط كلمة أو كلمات لداللة غيرها على معناها ، وهو ما سمي إيجاز الحذف ، أو بناء 

 (6) ر حذف ، وهو ما يسمى إيجاز القصرالكالم على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غي
بية التي تدخل في صميم البناء اللغوي للنص ، ذلك أنه يمثل ، وهو من المظاهر األسلو 

خروجًا على النظام اللغوي في وجوب ذكر أطراف الكالم جميعًا ، إال أن المبدع ال يلتزم 
 .   (7)هذا الشرط تحقيقًا لغاية بالغية يسعى إلى تحقيقها الذكر  

                                                 

 .    14م : 2008،  1ط( اللغة في الدرس البالغي ، عدنان عبدالكريم جمعة ، دار السياب ، لندن ، 1)

( البيةةةان والتبيةةةين ، ابةةةو عثمةةةان عمةةةرو بةةةن بحةةةر الجةةةاحظ، تحقيةةةق : عبدالسةةةالم محمةةةد هةةةارون ، مكتبةةةة 2)
 .1/83م : 1985،  5الخانجي ، القاهرة ، ط

( بنظر:مدخل إلى عتبات النص ) دراسة في مقدمات النقد العربي القديم ( ، عبد الرزاق بةالل ، إفريقيةا 3)
  . 23الشرق:

 .  619م، 1992، 2( مقدمة ابن خلدون ، تحقيق : علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، ط4)

( ينظةةةر: المصةةةطلح النقةةةدي فةةةي التةةةراث األدبةةةةي العربةةةي، محمةةةد عةةةزام، دار الشةةةرق العربةةةي، سةةةةوريا ، 5)
 .  63،)د.ت(: 1ط

حمةةةد زغلةةةول سةةةالم ، دار ( ينظةةةر: النكةةةت فةةةي إعجةةةاز القةةةران ، الرمةةةاني، تحقيةةةق: محمةةةد خلةةةف ا  وم6)
 .   3،1976:70المعارف، ط

 .   24( ينظر: مدخل إلى عتبات النص : 7)



 أ.م.د.أمحد حييى علي                                                                   التوقيعات يف العصر العباسي بالغة اإلخبار واإلجياز 

 134 

غة أنه متى أظهر صار ورأى ابن األثير أن من شروط المحذوف في حكم البال         
، أي أن الحذف (1)الكالم إلى شيء غث ال يناسب ما كان عليه أواًل من الطالوة والحسن

أبلغ من الذكر ألن النفس تذهب في الحذف كل مذهب ، ولو ذكر الجواب لكان مقصورًا 
 .  (2)على الوجه الذي تناوله الذكر 

الغة الحذف أن يكون في الكالم ما وقد أشار علماء المعاني إلى ان من شروط ب      
 . (3)يدل على المحذوف 

أما النوع الثاني فهو بناء الكالم على اإليجاز وتكثيف المعاني في القليل من األلفاظ     
 .(4)، وهو ما يسمى باإليجاز اختصارًا 

قوم ، ألنه ي(5)وهذا النوع يفتح نفس السامع والمتلقي على مذاهب التأويل الممكنة        
على بنية التقابل وعلى التناسب العكسي بين قلة اللفظ وكثرة المعنى ، وهذه نكتة لطيفة 
تصبح فيها مشيرات اإليجاز غير ماثلة في ما أنجز من الكالم ، وال حتى أحيانًا في 
نما تتولد من قدرة البنية على توليد المعنى وعلى قدرة السامع  مطابقته لمقتضى الحال ، وا 

 . (6) ةتبة ال يمكن أن يكون بعدها مرتبعلى الوصول من تلك المعاني إلى مر  أو القارئ
وال تختلف التوقيعات في العصر العباسي كثيرًا في أسلوبها عن التوقيعات في العصر 
األموي ، فهي تعتمد على اإليجاز والتركيز والوضوح في الفكرة ، ولطف اإلشارة وجمال 

 التصوير . 
من أصحاب التوقيعات في العصر العباسي : السفاح وأبو جعفر وقد برع           

ا  أبو  ا  وهارون الرشيد وأبنه المأمون عبد المنصور وابنه المهدي محمد أبو عبد

                                                 

، 1( ينظةةةر: المثةةةل السةةةائر فةةةي أدب الكاتةةةب والشةةةاعر، ابةةةن األثيةةةر، دار الكتةةةب العلميةةةة ، بيةةةروت، ط1)
1998 :2/268  . 

م 1976ة الحلبةي، مصةر ، ( التبيان في إعراب القران ، العكبري ، تحقيق: علي محمد البجةاوي، مطبعة2)
 :47  ، 

 .   1/181( الموازنة : 3)

 .    70( ينظر: النكت في إعجاز القران: 4)

 ،   118( ينظر: بالغة الوفرة وبالغة الندرة ، مبحث في اإليجاز واإلطناب : 5)

 .  38( ينظر: المصدر نفسه : 6)
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 .   (1)العباس ، وكثير من وزراء الدولة العباسية  
 مقاييس التوقيعات األدبية : 

 مقاييسه األدبية ومنها : التوقيعات فن أدبي قائم بذاته ، وله خصوصيته و 
. البالغة : أي أن يكون التوقيع مناسبًا للقضية التي قيل فيها ، أو مناسبًا للحالة 1

 المعروضة على الخليفة أو الوزير ، أو من ينوب عنهم . 
حكام البناء ، وهو أن تكون ألفاظ التوقيع 2 . اإليجاز : الذي يتميز بالتركيز والتكثيف وا 

 وذات معان عميقة ومؤثرة .معدودة وقليلة 
. اإلقناع : أن يكون التوقيع مقنعًا ، وأن يحمل صاحب الشكوى على عدم المراجعة ، 3

 فيكون فيه من سالمة الحجة ووضوحها ما يسد الذرائع والحجج . 
 أنواع التوقيعات األدبية : 

نا أنها ال تخرج من خالل استقراء التوقيعات األدبية وتتبعها في كتب األدب والتراث ، وجد
 عن األنواع اآلتية: 

. يكون التوقيع آية قرآنية تناسب الموضوع الذي اشتملت عليه القضية ، أو تضمنه 1
 الطلب . 

كتب السفاح الخليفة العباسي األول ، إلى جماعة من أهل األنبار يذكرون أن       
أثمانها ) هذا بناء أسس منازلهم أخذت منهم وأدخلت في البناء الذي أمر به ، ولم يعطوا 

 .(2)على غير تقوى (  ، ثم أمر بدفع قيم منازلهم إليهم 
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ٱُّٱ قولههذا التوقيع اقتباس من و 

 ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

   .(3)َّٱزي

البناء ، ففي اآلية الكريمة استعار القرآن الكريم والبناء هنا فيه معنى االستعارة           
                                                 

 رة رسائل العرب ، أحمد زكي ( ينظر العقد الفريد ،ابن عبد ربه األندلسي ، وينظر: جمه1)
 صفوت .    

 .  4/209( العقد الفريد :2)

 . 109( سورة التوبة ، اآلية 3)
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، فهو لفظ مركب مستعمل ، أما في هذا التوقيع، فالبناء هو استعارة تمثيليةواإليمانللدين 
، أي تشبيه إحدى صورتين بيه التمثيل للمبالغة في التشبيهفيما شبه بمعناه األصلي تش

، ثم تدخل المشبه في جنس المشبه بها مبالغة في نوعتين من أمرين أو أمور باألخرىمت
، وهو تمثيل للبناء على ضد (1)فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوهالتشبيه 

 التقوى وبما سيؤول اليه . 
نه           وااليجاز هنا واضح ، فقد أوجز الخليفة في قوله فقال إن هذا العمل باطل وا 

إجحاف لحقوقكم وظلم ، وأن عماله قد أخطأوا وأساءوا التصرف باقتباس اآلية الكريمة 
 توقيعه بها على مظلمتهم  بإيجاز وبالغة واضحتين . و 

 . (2)ووقع إلى عامل تظلم منه بقوله : )وما كنت متخذ المضلين عضدًا (     
وفي هذا التوقيع أيضًا اقتباس من القرآن الكريم ، فقد اقتبس اآلية الكريمة بنصها من  

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح ٱُّٱقوله تعالى 

  .(3)َّ خض حض

وفي التوقيع معنى اإلشارة والتعريض ، واإلشارة أن يكون اللفظ القليل مشتماًل على      
 .(4)معان كثيرة بإيماء أو لمحة تدل عليها  

فالخليفة اقتبس اآلية الكريمة بقصد اإليجاز واالختصار مع الوفاء التام            
ويؤثر عنه الهدى ويرجى  بالمعنى المطلوب ، وفيه داللة على إن المؤمن يؤمل منه الخير

فيه الصالح ، وأن الكافر ال يؤمل خيره وال يحتمل نفعه وال يؤتمن شره ، وفيه كناية عن 
ضرورة عزله من منصبه ، كما أن في التوقيع معنى التعريض بسوء منقلب هذا العامل 

 ومصيره الذي سيؤول إليه . 
 
 

                                                 

 .  66م : 1985، 1( ينظر: البالغة فنونها وأفنانها ، فضل حسن عباس ، دار الفرقان ، ط1)

 .  4/211( العقد الفريد : 2)

 .   51( سورة الكهف ، اآلية3)

 .  154( نقد الشعر:4)



 
 م2019/هـ1440                                                        ( 77العدد ) –                        

 

 
137 

الكوفة ، بقوله : ) وقيل بعدًا  كما وقع السفاح في قوم شكوا غرق ضياعهم في ناحية  
 . (1) للقوم الظالمين (

عز وجل، والتوقع اقتباس نصي فالخليفة يعرض بهؤالء القوم ألنهم استحقوا عقوبة ا  
 جف  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱكامل من القرآن الكريم من قوله تعالى 

 . (2)   َّ حل جل مك  لك خكحك جك مق حق مف خف حف
عندما اغرقوا ، لحال أولئك الذين غرقت ضياعهم فقد استعار الخليفة حال قوم نوح      

 ، فكأن حالتهم هي شبيهة بحالة قوم نوح المغرقين . 
وهذه اآلية مثلت خاتمة لقصة قوم ضربوا مثاًل في المعصية واإلصرار على             

الكفر ، فناسبت داللة هذه اآلية الحال التي كانوا عليها ، وهي حال ال يمكن أن نتخيل 
ا شكل العصيان الذي كانوا عليه وجسامته  بحيث أن القائل لهم )بعدًا( ، ليس ا  فيه

نما يمكن أن يكون المالئكة والسماء واألرض ، بدليل بناء الفعل  سبحانه وتعالى فقط ، وا 
لما لم يسم فاعله ، فصاحب التوقيع تصور ذلك كله  وعمد إلى جزء اآلية واقتبسه في 

 هة لتلك المناسبة .مناسبة رأى أنها مشاب
كما أن في التوقيع داللة واضحة على انه كان ينصحهم بطاعة ا  واالبتعاد           

عن المعصية ، وأنهم لم يستجيبوا ويمتثلوا ، فكأن ما حصل لهم في رأيه نتيجة طبيعية 
 وواقعية للعصيان . 

جل حبس في دم ، فوقع ورفعت الى الخليفة المهدي محمد أبو عبدا  ، قصة ر           
 . (3)فيها بقوله : )ولكم في القصاص حياة ( 

 مت خت ٱُّٱوالتوقيع اقتباس نصي كامل من القرآن الكريم ، من قوله تعالى             

 (4)  َّ مح جح مج حج  مث هت
والقصاص هو إقامة الحد على الجاني ، والخليفة يبين في توقيعه أن من قتل             

                                                 

 .  214/ 4( العقد الفريد : 1)

 .  44( سورة هود ، اآلية 2)

 ( العقد الفريد :   3)

 .    179( سورة البقرة، اآلية 4)
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ومن أباح دم الناس واستحل حرماتهم أباح ا  دمه واستحق القصاص ، فجزاؤه القتل ، 
ألن في القصاص حياة للمجتمعات التي تنعم باألمن واالستقرار ، وهذه إشارة صريحة 
فشائها  وواضحة من الخليفة أيضًا بأن من الواجب قتل هذا الرجل ، لمنع تسرب الجريمة وا 

 ات . ، فالقصاص هو حياة اآلمنين في المجتمع
والتوقيع الذي وقعه الخليفة العباسي المهدي يبدو مطابقًا تمامًا لفحوى القصة         

 ومضمونها . 
من مثل ما وقعه أبو جعفر المنصور في ، الموقع، يعتب فيه . ويكون التوقيع عتاباً 2

 (أليام في وفيك نصيبًا من حوادثهاال تجعل لعمه عبد ا  بن علي، بقوله:)كتابه إلى 
(1). 

موقع وهو الخليفة أسلوب االيجاز ، ألن هذا النوع من النثر يستلزم فقد اعتمد ال          
إيجازًا . ومعلوم أن من داللة اإليجاز تكثير المعاني مع تكثيف البنية ، ليكون أشد إيقاعًا 
في النفس من أسلوب التقرير المباشر ، وفي هذا التوقيع استند الموقع على أسلوبية 

 و كناية عن إيقاع العقوبة . الكناية فضاًل عن االيجاز ، وه
وقد أسند فعل الجعل إلى المخاطب لكونه سببًا في إيقاع العقوبة عليه ، ويحمل           

حينئذ على المجاز العقلي في عالقته السببية ، وكأن الموقع أو المنشئ أراد أن ببريء 
يام مجاز نفسه مما سيحدثه في المخاطب المعاقب ، كما وأن إضافة الحوادث إلى األ

 عقلي أيضًا في عالقته الزمانية لكون األيام ظروفًا تحمل الحوادث التي تقع فيها .   
ووقع إبراهيم بن العباس الصولي على كتاب وصل إليه من بعض كتابه يمدح        

رجاًل ويذم آخر ، فقال : ) إذا كان للمحسن من الجزاء ما يقنعه ، وللمسيء من النكال ما 
 . (2)ذل المحسن الواجب عن رغبة ، وانقاد المسيء للحق رهبة ( يقمعه ، ب

 
 
 

                                                 

 .  211/ 4العقد الفريد: (1)

 .   270م : 1955( ينظر: أمراء البيان ، محمد كرد علي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 2)
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 وقد التزم صاحب هذا التوقيع بالسجع فقال : 
 من الجزاء ما يقنعه / من النكال ما يقمعه .

 رغبة / رهبة      
والسجع هو اإليقاع الصوتي والحرفي الناتج عن تقسيم الكلمات إلى وحدات مختومة       

 .(2)والسجع ال يكون إال في جملتين أو أكثر، (1)أو متشابهة النظمبحروف موحدة 
وأحسن السجع وأقربه من السمع هو السجع القصير الذي تتألف فيه كل فاصلة        

  (3)من اقل األلفاظ 
 واستخدم المحسنات البديعية من مثل التقابل ، فقابل بين جملة :

 لنكال ما يقمعه .للمحسن من الجزاء ما يقنعه/ للمسيء من ا 
 وجملة انقاد المسيء للحق رهبة / بذل المحسن الواجب عن رغبة .

 واستخدم االستعارة المكنية فشخص الجزاء فإذا هو شيء يقنع ، فقال : 
 من الجزاء ما يقنعه ، وشخص النكال ، فإذا هو شيء يقهر ويقمع .

فقد عقد الموقع عالقة  ، (4)واالستعارة المكنية هي استعارة تشبيه حذف أحد طرفيه 
تشبيهية بين الجزاء من جهة والقناعة من جهة أخرى ، وحذف المشبه به وهو اإلنسان ، 

 وكذلك فعل مع النكال. 
وكتب يحيى بن خالد البرمكي في االستبطاء واالقتضاء ولعله يخاطب الخليفة أبا        

ل عن استبطاء ما تأخر جعفر المنصور ، يقول : ) في شكر ما تقدم من إحسانك ، شاغ
 .(5)منه ( 

 في هذا التوقيع طباق بين اللفظتين :   ما تقدم / ما تأخر 
 وتجانس صوتي بين لفظة شكر / ولفظة شاغل 

 وجملة )في شكر( تقديم الجار والمجرور على المبتدأ شاغل 
                                                 

 .  200اث األدبي العربي ، محمد عزام ، بيروت :( المصطلح النقدي في التر 1)

 .  216م :1997،  1( دراسات في البالغة العربية ، د. عبد العاطي غريب عالم ، بنغازي، ط2)

 .  132( ينظر: علم البديع ، د. محمود أحمد حسن المراغي : 3)

 .    71م : 1989، 1وت ، ط( ينظر: في البالغة العربية " علم البيان" ، د.محمد مصطفى هدارة ، بير 4)

 .    145( ينظر : تحفة الوزراء : 5)
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 وكان في تكرار حرف الجر )من ، منه ( نوع من اإليقاع ، إيقاع تكرار حروف الجر .
وطالت غيبة جندي عن أهله ، فكتب أبوه الى الوزير جعفر بن يحيى يسأله إعادته       

 .(1))غيبة يوسف كانت أطول(   ، فوقع بقوله : 
لى معنى عوفي النص إشارة واضحة إلى قصة يوسف عليه السالم ، وهو خبر خرج      

  يسأل عنه . التوبيخ لوالد االبن ، ألنه سأله عن شيء كان من المفترض أن ال
ن طالت غيبته ، كما في شأن يوسف  وفي النص أيضًا بشارة للوالد بأن ابنه سيعود وا 

  .عليه السالم
ورفع بعضهم إلى الصاحب بن عباد رقعة يذكر أن بعض أعدائه يدخل داره       
هذه خان ، يدخلها من وفى ومن : )دارنا السمع ، فوقع الصاحب فيها بقوله فيسترق
 .(2)(خان

 وقد وظف الموقع فنونًا بالغية عديدة في هذا النص ، وهي : 
 شبه داره بالخان ، لكثرة الداخلين إليها ، وهي استعارة وفيها مدح للنفس . 

 وهناك طباق بين وفى / وخان . 
 .  خان/ ومن  خانوجناس بين دارنا هذه 

الترابط وتواصل العالقات وقد قصد الموقع المقابلة بين الجملتين بإقامة التجانس ، واطراد 
 .  (3)بين جنبات السياق ، بغض النظر عن طبيعة هذه العالقات ضدية أم مطردة 

كما ونلحظ في النص تعريضًا أيضًا ، ألنه لم يرد ذكر اسم الشخص الذي كان يسترق 
 ، وقال دارنا وفيها تعظيم للنفس ، فلم يقل داري .السمع

 فهو يعرض بالخائن وبالنمام أيضًا . ودارنا هذه لإلشارة إلى القريب ، 
. ويكون التوقيع أيضًا توضيحًا لمسألة من المسائل ، من إنشاء الكاتب بأسلوب موجز 3

 دقيق ، من ذلك ما كتبه أحدهم إلى الوزير جعفر البرمكي يعتذر عن ذنب بدر منه .                

                                                 

 .4/219( العقد الفريد : 1)

   .160إحكام صنعة الكالم ، الكالعي : ( 2)

 .  116م : 1986( البديع تأصيل وتجديد ، د.منير سلطان ، مصر ، 3)
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صيحتك ، فإن بدرت منك فوقع جعفر على رقعته )قد تقدمت طاعتك ، وسبقت ن      
 .(1)هفوة ، فلن تغلب سيئة حسنتين ( 

نصيحتك(  وجملة )قد تقدمت ( خبر خرج إلى المدح ، و)تقدمت طاعتك وسبقت         
أسند الفعل إلى  ، واألصل هو صاحب الطاعة ، وهو مجاز عقلي ألنهفاعالن مجازيان
وقوُلُه:   ) لن يغلب عسر يسرين(، الحديث النبوي الشريف اقتباٌس من (2)الفاعل المجازي

سيئة : طاعتك ونصيحتك ، وكذلك بين : وهناك طباق بين ، لْن تغِلَب سيئٌة حسنتينِ 
 وهناك نوع من التوازن الصوتي بين األلفاظ : تقدمت ، سبقت ، بدرت .، وحسنة

وهذا التوازن أدى إلى إيجاد نوع من اإليقاع الصوتي الذي ينسجم مع سمة         
وقيعات بصورة عامة وهي إيجاز القصر ، مما يسهم في وصول معناها إلى القلب قبل الت

 بلوغ بنيتها أذن المتلقي . 
ر منه ، وكأنه يقول وفيه نوع من العتاب الملفوف باللوم الموجه إلى المتلقي لما بد       

 ال يقع منه هذا الفعل .  له:  مثلك
أبو جعفر المنصور رسالة تبين للخليفة منها  ورفع صاحب خراسان إلى الخليفة        

أن عامله قد  أساء في التصرف ، فوقع عليها بقوله : ) شكوت فأشكيناك ، وعتبت 
 . (3)فأعتبناك، ثم خرجت على العامة ، فتأهب لفراق السالمة (  

فالخليفة أبو جعفر المنصور حين جاءه والي خراسان يشتكي الرعية ، سمع         
فناك ، وأشكيناك أي أنص، شكيناكفأوانتصر له بمعاقبة المخالفين ، فقال : شكوت لشكواه 

كوت فأشكيناك و عتبت وهنا جناس اشتقاقي بين جملة ش، وقضينا على أسباب شكايتك
فقال له ، ه يريد المزيد من القوة والحزموحين أظهر عتبه على الخليفة بأنفأعتبناك، 

 بك . الخليفة : وأعتبناك أي قبلنا عت
ثم رأى الخليفة إن عامله على خراسان أساء التصرف وتطاول على عامة الناس          

، فلم يسلم منه أحد ، بين له سوء حاله ، وعدم قدرته على مواصلة الحكم بمنتهى 

                                                 

 .  311/ 4( العقد الفريد: 1)

 من انتظر حتى تدفن .   ( صحيح البخاري ، الطبعة االميرية ، باب 2)

 .   165( إحكام صنعة الكالم ، الكالعي : 3)
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العامة  فقال لعامله : ثم خرجت على  ، وجاء بكلمتين مسجوعتين العامة والسالمةاإليجاز
 فوجب عزل هذا العامل وخلعه عن الحكم .، المة، فتأهب لفراق الس

 الخالصة وأهم النتائج:
بعد هذه الرحلة مع فن التوقيعات في العصر العباسي ، واستعراضنا لعدد منها           

يجازها ، نبين أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، وهي :  ، ودراسة بالغتها وا 
 ه ومقاييسه األدبية .. التوقيعات فن نثري أدبي له خصوصيت1
. ال يشترط في التوقيع البليغ أن يكون كالمًا مبتكرًا ، بل يكون التوقيع آية قرآنية ، أو 2

 حديثًا نبويًا أو بيت شعر أو حكمة أو مثاًل . 
. يشترط في التوقيع االيجاز الذي يتميز بالتركيز والبديهة وقوة العبارة وجمال التصوير 3

 عن البالغة واإلقناع .  ولطف اإلشارة ، فضالً 
. ال يمكن أن نجد االيجاز الذي نجده في التوقيعات في أية لغة من لغات العالم بهذا 4

 الجمال والروعة واتساع المعاني ، مثلما هو مدون في اللغة العربية . 
. ارتبطت التوقيعات بالحكمة والقول المقنع الفصل في الكثير من المواقف ، وقد جاءت 5

 باألمل والتفاؤل حينًا ، وبالوعيد والتهديد حينًا آخر ، وبالتحذير حينًا ثالثًا .   محملة
. التوقيعات ال تصدر من األعلى إلى من هو دونهم ، كما في الغالب ، بل قد تصدر 6

 عن مرتبة دنيا إلى من هو أعلى . 
بير واختيار . اتسمت التوقيعات في األداء األدبي الذي من خصائصه الوجازة في التع7

الكلمات المناسبة ومالءمتها للحالة أو الموقف ، واإلقناع بالرأي ، وهي من خصائص 
 األسلوب البليغ . 

Signatures in the Abbasid Period 

The Rhetoric of Reporting and Brevity 

Assist Prof. Dr Ahmed yahya Ali 
ABSTRACT                                 

    Signatures are a type of Writing depends on brevity and in 

Arabic Literature is called rhetoric’s. The author expresser his 

thoughts Without any ambiguity . Brierty was considered by Arabs 

as one of the significant condition of eloquence .                          

 


