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 أحمد بن بلة 1جامعة وهران   

 كلــية اآلداب والفــنون

 قسم اللـغة العربـية وآدابها

 النثر في خدمة الدولة األموية

 ملخص

 ،كبيرا الدولة اإلسالمية في عهد بني أمية اتساعا   اتسعت رقعة

في عهد عبد الملك بن مروان، وقد كان  امداهأقصى  تبلغ لعلها

لون كتَّابا  غير عرب على ديوان مالخلفاء قبل عبد الملك يستع

بها جميعا، وأصبحت الخراج، فلما آلت الخالفة إلى عبد الملك عرَّ 

الرسائل السياسية وشؤون ديوان الخراج تكتب كلها باللغة العربية. 

ية فصيحة ألنها نشأت لقد كانت الرسائل السياسية تكتب بلغة عرب

في أحضان العرب وأُنشئت بأقالمهم، ثم ما لبث الموالي أن دخلوا 

الميدان متسلحين بكثير من أدوات الكتابة من ثقافة عريضة ومعرفة 

 مرتب أهلهم ألن ينافسوا العرب في لغتهم وأسلوبهم.متشبعة وفكر 

 اب النثر الفنيأوائل كت  -1

أول اسم من الموالي يلمع في سماء الكتابة العربية هو سالم  إن

ة الكتابة مولى هشام ابن عبد الملك، الذي أنشأ األسس األولى لمدرس

الفنية العربية التي منها تخرج عبد الحميد بن يحيى، ومع ذلك ال 

 ، بل كانت تؤديكانت قاصرة يعني أن الكتابة قبل هذه الفترة 

 ح الستيفاء الغرض كامال ، إال أنها)الكتابة(بوضو نى المرادالمع

إلى اإليجاز البليغ بعيدة عن محاولة الصنعة والتأنق، كانت تميل 

فهذا يزيد بن المهلب أحد قواد الحجاج يكتب إليه بقلم يحيى بن يعمر 

يبلغه بنتيجة إحدى معاركه يقول: ))إنا لقينا العدو، فمنحنا هللا 
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ا طائفة، ولحقت طائفة أخرى برؤوس أكتافهم، قتلنا طائفة وأسرن

الجبال وعرائر األودية وأهضام الغيطان، وبتنا بعُْرُعَرة الجبل، 

 1بحضيضه.((وبات العدو 

 -ليغولكنه ب -وإذا كانت هذه الرسالة تمثل في إيجاز شديد

ا فإنه أرض الخالفة األموية، أخبار معركة دارت رحاها على حدود

ل حمرئيسه في جمل قصيرة، كل منها ت فَّت بما أخبر به القائد  و

 تلك الجمل. صورة الخبر في بنية 

ة وانيمن المعلوم أن كال من الرسائل الديوانية والرسائل اإلخ

 وموكب وافقانعربية الوجه واللسان والفكرة والتعبير، فهما تت

لى أع الحضارة العربية اإلسالمية المتحفزة للنهوض بهذه األمة إلى

عب واالندماج بين شنتيجة التفاعل والتداخل  ،حقةالمراتب المست

ان بلدالبلد العربي المتمثل في عرب شبه الجزيرة العربية وشعوب ال

من  مواساهبالعقيدة اإلسالمية، ف المفتوحة شرقا وغربا بعدما تشبعوا

هر في جميع المقومات التي بها تزد في النهضة المتناميةخاللها 

جاالت. ومن هنا تجاوب مفكرو الشعوب وتتقوى في جميع الم

اجهم ندمالشعوب اإلسالمية المستنيرين، فأتقنوا اللغة العربية بعد ا

دي الوفي الوسط العربي وأصبحوا من ألمع رافعي القلم  ِّ رق ومسو 

بالخط العربي من يونانيين وفارسيين على الخصوص، ونذكر 

 بعضا من هؤالء على سبيل المثال ال الحصر عبد الحميد الكاتب

 اد،لعميد والصاحب بن عبوعبد هللا بن المقفع والخوارزمي وابن ا

دة ستمالمالكتابة  ومن على شاكلتهم من العرب والعجم الذين امتهنوا

غ نبولل التي هيأتهم موه من الثقافة العربية اإلسالمية مما استله

 واللمعان في دنيا الكتابة.
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 ومدرسة االسترسالعبد الحميد -2

بل ها قصالة فن الكتابة العربية وعمقاألعلى الرغم من يقيننا ب

 ات،كانت تتصف بالقصر وال سيما في المكاتبإال أنها عبد الحميد 

 الذي ديدعبد الحميد  أضاف إلى هذا الفن الكثير من التج ولما توالها

 يبرز إلى العيان من خالل االسترسال في الحديث دون تكلف وال

 .تنميق

 د في البيئةيد بن يحيى فارسي األصل، ولكنه ولعبد الحمف 

 ر بنبن وهب العامري من عامالعربية اإلسالمية، فهو مولى العالء 

العربية واغترف من فيض العلوم  أخذ بأسباب الثقافة لؤي،

شام هعلى عهد الخليفة األموي  اإلسالمية، والتحق بديوان الرسائل

بل قبن عبد الملك الذي كان يمتلك )سالما( ذلك الذي أشرنا إليه 

 بن قليل، فلما نبغ عبد الحميد وعلت منزلته الفنية اتخذه مروان

 عمنكان ، فسرارهمحمد آخر خلفاء بني أمية كاتبا له وأمينا على أ

 .لعبادوا للخليفة في تسيير أمور البالد اب ونعم األمين الناصحالكتَّ 

يبدو أن النقاد ومؤرخو األدب بايعوا عبد الحميد أميرا على 

العربية حين أطلق الثعالبي جملته المشهورة التي عرش الكتابة 

 2سارت مع الزمن))فتحت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد.((

ففي  ،وأما أن الكتابة على هذا النحو البليغ الرفيع فتحت بعبد الحميد

ففي ذلك  القول كثير من الصحة، وأما كونها ختمت بابن العميد

كالم، ألن بعد هذا األخير جاءت جيوش من الكتاب الذين تفننوا في 

 أدبية. سعوا في الموضوعات، علمية كانت أوالكتابات النثرية وتو

إذن، لقد جعل عبد الحميد من نفسه إماما للكتاب، وهم قبلوا 

دبية وأسس تقاليدهم الفنية ألنه وضع لهم دستور حياتهم األذلك منه 

لتي إن انتهجوها نالوا ما يستحقون من سمو وسداد وتوفيق، ففي ا
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رسالة عبد الحميد إلى الكتَّاب يبين لهم مكانة الكاتب وشرف مهنته، 

وأثرهم على الدولة وانتظام شؤونها، ويبين عبد اب وفضل الكتَّ 

الحميد الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الكتاب واألسلحة التي 

فظ لكتاب ا، من خلق وعلم وأدب وفقه ودين وحينبغي أن يتسلحوا به

والعجم ثم هو  وتعلم اللغة ورواية لألشعار ومعرفة بأيام العربهللا 

 بعضهم على بعض.هم على احترام الناس وعطف يحضَّ 

 ،هامأن وصف الرسالة أو تحليلها ال يغني عن تقدي مع العلم

فهي في فكرها وصوغها وأسلوبها ومضمونها من أروع ما سجلته 

الكتابة العربية في مثل هذا الباب. يقول عبد الحميد بن يحيى موجها 

  3رسالته إلى الكتاب:

 نص رسالة عبد الحميد إلى الكتاب-3

حفظكم هللا يا أهل هذا الصناعة، وحاطكم ووفقكم أما بعد، "

 جعل الناس بعد األنبياء والمرسلين وأرشدكم، فإن هللا جل وعزَّ 

صلوات هللا عليهم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين سوقا ، 

وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم، فجعلكم 

مروءة، والحم معشر الكتاب في أشرفها صناعة، أهل األدب وال

والروية،وذوي األخطار والهمم، وَسَعة الذرع في األفضال والصلة، 

بكم ينتظم الملك، وتستقيم للملوك أمورهم، وبتدبيركم وسياستكم 

يصلح هللا سلطانه، ويجتمع فيهم، وتعمر بالدهم. يحتاج إليكم الملك 

ِّ والدني من واليته، ال  في عظيم ملكه، والوالي في القدر السني 

يستغني عنكم منهم أحد، وال يوجد كاٍف إال منكم، فموقعكم منهم 

يبصرون،  بها موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي

إذا آلت  أنتم وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون.

األمور إلى موئلها، وصارت إلى محاصلها، ثقاتهم دون أهليهم 
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كم من فضل وأوالدهم وقَراباتهم و نَُصحائهم، فأمتعكم هللا بما خصَّ

صناعتكم، وال نزع عنكم سربال النعمة عليكم، وليس أحد من أهل 

إلى استخراج خالل الخير المحمودة، الصناعات كلها أحوج 

وخصال الفضل المذكورة المعدودة، منكم  أيها الكتاب، إن كنتم على 

ج من نفسه ويحتاج ما سبق به الكتاب من صفتكم، فإن الكاتب يحتا

منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره إلى أن يكون حليما في 

موضع الحلم، فقيها في موضع الحكم، مقداما في موضع اإلقدام، 

في موضع اللين، شديدا في  نا  ي  ، لَ ومحجما في موضع اإلحجام

موضع الشدة، مؤثرا للعفاف والعدل واإلنصاف، كتوما لألسرار، 

عند الشدائد، عالما بما يأتي ويذر، ويضع األمور في موضعها،  وفيا  

مه شدا   قد نظر في كل صنف من صنوف العلم فأحكمه، فإن لم يُحكِّ

وفضل منه شْدوا  يكتفي به، يكاد يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه، 

تجربته ما يرد عليه قبل وروده، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، 

دَّ لكل أمر عُ   -معشر الكتاب–بته، فنافسوا دَّته، ويهيئ لكل أمر أهْ فَيُعِّ

في صنوف العلم واألدب، وتفقهوا في الدين، وابدءوا بعلم كتاب هللا 

عز وجل، والفرائض، ثم العربية، فإنها ثقاف ألسنتكم، وأجيدوا 

رفوا غريبها ومعانيها، واعْ  ا األشعاروْ وَ الخط فإنه حلية كتبكم، وارْ 

ما  وأحاديثها وسيرها،فإن ذلك معين لكم على موالعج وأيام العرب

كم في الحساب فإنه قوام كتاب كم، وال يضعفنَّ نظرُ ممهتسمون إليه ب

الخراج منكم، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع، سنيَّها ودنيَّها، 

ومساوئ األمور ومحاقرها، فإنها مذلَّة للرقاب، مفسدة للكتَّاب. 

م عن السعاية والنَّميمة، وما في ، وأربأوا بأنفسكونزهوا صناعتكم

أهل الدناءة والجهالة، وإياكم والكبر والعظمة، فإنها عداوة مجتلبة 

بغير إْحنٍَة. وتحابوا في هللا عزَّ وجل في صناعتكم، وتواصوا عليها، 

فإنها شيم أهل الفضل والنبل من سلفكم. وإن نَبَا الزمان برجل منكم 

بَ فاعطفوا عليه وواسوه، حتى ترجع  أحدَكم  رإليه حاله، وإن أقعد الكِّ



6 
 

عن مكسبه ولقاء إخوانه، فزوروه وعظموه وشاوروه، واستظهروا 

بفضل رأيه وتجربته وقديم معرفته،وليكن الرجل منكم على من 

اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحدب وأحوط منه على أخيه 

وولده، فإن عرضت في العمل محمدة فليضفها إلى صاحبه، وإن 

ة فليحملها من د ذر السقطة والذلة والمالل ي، ولحْ ونهعرضت مذمَّ

عند تغير الحال، فإن العيب إليكم، معشر الُكتَّاب، أسرع منه إلى 

المرأة، وهو لكم أشد منه لها، فقد علمتم أن الرجل منكم قد يصفي 

الرجل، إذا صحبه في بدء أمره، من وفائه وشكره، واحتماله 

ما هو حريٌّ أن بوصبره، ونصيحته وكتمان سره، وعفافه وتدبيره، 

 –وفقكم هللا-يحققه بفعاله، في غير حين الحاجة إلى ذلك منه، فابذلوا

ذلك من أنفسكم في حال الرخاء والشدة، والحرمان والمواساة، 

واإلحسان واإلساءة، والغضب والرضا، والسراء والضراء. فنعمت 

لي من أهل هذه الصناعة الشريفة. فإذا و بها مَ هذه لمن ُوسِّ  ةُ مَ الس ِّ 

الرجل منكم، وصير إليه من أمور خلق هللا وعباده أَْمٌر، فليراقب هللا 

تعالى ذكره، وليؤثر طاعته فيه، وليكن على الضعيف رفيقا ، 

وللمظلوم منصفا ، فإن الخلق عباد هللا، وأحبهم إليه أرفقهم بعباده، ثم 

، موفرا   يءومداريا ، وللف كرماليكن بالحق حاكما، ولألشراف مُ 

الد عامرا ، وللرعية متألقا، وليكن في مجلسه متواضعا  حليما وللب

لينا ، وفي استجالب خراجه واستقصاء حقوقه رقيقا، وإذا صحب 

، 4أحدكم الرجل فليستشف خالئقه، كما يستشف الثوب، يشتريه لنفسه

وقبيحها، أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال فإذا عرف حسنها 

ن القبيح، بألطف حيلة، وأحسن مداراة لصرفه عما ال يوافقه م

 ورفقة. 

والكاتب يفضل رأيه، وشرف صناعته، ولطيف حيلته، 

ومعاملته لمن يحاوره ويناظره، ويفهم عنه ويخاف سطوته، أولى 
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هِّ   –مكم هللارحي–... فأدقوا5بالرفق بصاحبه، ومداراته وتقويم أََودِّ

النظر، وأعملوا فيه الروية والفكر، تأمنوا ممن صحبتموه.بإذن هللا ، 

واالستثقال والجفوة، وصيروا منكم إلى الموافقة، وتصيروا  ْبوةَ النَّ 

 منهم إلى المواساة والشفقة ، إن شاء هللا.

ال يجوزنَّ الرجل منكم، في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه و

ذاك من فنون أمره قدر ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير 

صناعته، فإنكم مع ما فضلكم هللا به من شرف صناعتكم، خدم، ال 

اتحتم ن وحفظة، ال يحتمل منكم لون في خدمتكم على التقصير، وُخزَّ

بالقصد في كل ما عدَّدت التضييع والتبذير، واستعينوا على عفافكم 

، عليكم، فنعم العوُن عونكم على صيانة دينكم، وحفظ أمانتكم

، وسوء عاقبة الترف، 7السَرف 6ذروا َمتالِّفَ حوصالح معاشكم، وا

ويذالن الرقاب، ويفضحان أهلها، وال سيما  فإنهما يعقبان الفقر،

، فاستدلُّوا على الكتاب، واألمور أشباه، وبعضها دليل على بعض

أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك 8ُمْؤتَنَفِّ 

جة، وأرجحها حجة، وأحمدها عاقبة، واعلموا  التدبير أوضحها محجَّ

ا ، وأنهما ال يجتمعان في أحد أبدا ، وهو الوصف  أن للتدبير آفة وضر 

قصد الرجل منكم في يفلْ الشاغل لصاحبه على انقاد عمله ورويته، 

في منطقه، وْليقصد في كالمه، وْليوجز  مجلس تدبيره قصد الكافي

ته، فإن في ذلك مصلحة لعقله،  في ابتدائه، وليأخذ بمجامع ُجَجة حجَّ

ة لذهنه ، ومرفعة للتشاغل عن إكثاره، وإن لم يكن اإلكثار  9ومجمَّ

عادة، ثم وضع موضعه في ابتداء كتاب أو جواب عند الحاجة فال 

 تعلى ذكره، له في أمره، وال يدعَونَّ الرجل منكم صنع هللا بأس،
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وتأييده إياه بتوفيقه، إلى العُْجبِّ المضر ِّ بدينه، وعقله وأدبه، فإنه إن 

ْنَع لفضل حيلته، وأصالة  ، أو قال قائل: إن ذاك الصَّ ظن منكم ظانٌّ

فيصير رأيه، وحسن تدبيره، كان مستعرضا ألن يكلَّه هللا إلى نفسه، 

م إنه آدُب وأعقل أحمل لعبء منك منها إلى غير كاف. وال يقل أحد

التدبير والعمل من أخيه في صناعته، فإنه أعقل الرجلين عند ذوي 

األلباب، القائل إن صاحبه أعقل منه، وأحمقهما الذي يرى أنه أعقل 

كان  من صاحبه، لعُْجب هذا بنفسه ونبذ ذاك العُْجب وراء ظهره، إذْ 

ل أن يعرف فضل ، ولكن قد يلزم الرجاآلفة العظمى من آفات عقله

نعمة هللا عليه من غير عجب برأيه، وال تزكية لنفسه، وال تكابر 

على أخيه  وُكفئه، ويشكر هللا ويحمده بالتواضع لعظمته، وأنا أقول 

في آخر كتابي هذا ما سبق به المثل: من يلزم الصحة يلزمه العمل، 

 ذكر هللا عز وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كالمه بعد الذي فيه من

 فلذلك جعلته آخره، وختمته به.وجل، 

من سبق علُمه في  ا يتولى بهمتوالنا هللا وإياكم معشر الكتاب ب

 سعادته وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده، والسالم عليكم ورحمة هللا".

 تزام بفوائد الكتابةلاال-4

هذه رسالة عبد الحميد إلى الكتَّاب، كل الكتاب، في كل زمان 

وهي على طولها وإسهابها ال تستغني فقرة عن وفي كل مكان، 

أخرى، وال جملة منها عن أختها، وال حكمة من حكمها عن 

إال من فقرة - نظائرها، ولذلك فلم نحجم عن اإلتيان بنصها كامال

فهي بما قد حوت -ضرب بها أمثلة عن ترويض الحيوانات األليفة

قرأها من من نصح وحكم وإرشاد وتواضع وخلق وبيان جديرة بأن ي

يدَّعي وزارة القلم من كتابنا المحدثين الذين ظن كثير منهم أن 

الكتابة مجرد جرأة على القلم وعلى الناس، يسودون الصفحات 

الكثيرة دون ما سند كاف من سابق معرفة أو سالف تحصيل أو 
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.ألن الكتابة الحقيقية هي تلك التي تقوم االعوجاج كامل استعداد

الساسة وتبين العالقة السوية بين الجانبين وتصلح أمر الرعية و

المدعمة  للنهوض بالوطن والمجتمع ، وبهذا تتبين حقوق اإلنسان

القائم عن العدل  بالرصيد المعرفي الذي يربط الحاكم بالمحكوم

والمساواة مستعينة بأحداث التاريخ، ومستفيدة من التراث الجمعي 

 الذي يهيئ لألمة التفاعل والتقارب واألخذ باألسباب لتقويم النتائج

بعد الغربلة، بغية تعبيد الطريق لألجيال الصاعدة قصد مواصلة 

 السير على المنوال السليم.

 تطور النثر في الخالفة األموية-5

ها سابقا، نقف على أمور ولنانابالرجوع إلى النصوص التي ت

، منها ما هو أصيل متعارف كثيرة حدثت في آخر الخالفة األموية

والعقيدة والتقاليد التي تحكم العرب فيما بينهم،  واللغة عليه، كالتراث

ومنها ما هو طارئ على المجتمع العربي كالسياسة ونظام الحكم، 

، الممثلة في الفتوحات ت لتثبيت أركان الدولةوما تتطلبه المعامال

راج وفيء، وللتحكم في هذا خوما يترتب عن ذلك من غنائم و

فكان ال بد من إنشاء  وعليه، ليس باألمر الهين، ةتمعاألمور مج

دواوين إدارية ومقاطعات يتولى أمرها والة، وجباة يسهرون على 

جمع خراجها، وقادة جيوش يحفظون أمنها والدفاع عن حدودها، 

 من الدول المتاخمة.والستعداد لفتح ما جاورها 

ونظريا، يبدو لنا أن هذه األمور سهلة المنال، قابلة للتحقيق في 

لكن الواقع يختلف عند العرب، كون تاريخهم نرغب فيه، وقت أي 

القبلي القائم على التجمعات التي لك، وال ماضيهم ال يسمح لهم بذ

 اإلسالمتبتعد عن مفهوم المجتمعات شكال ومضمونا، وبمجيء 

األولى لتأسيس أركان الدولة، ممثلة في وحدة األمة  الحت المبادئ

لزم من الحفاظ على هذه ووحدة الجغرافيا، مع ما يست ووحدة العقيدة
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الوحدات الثالث من جيش موحد وثروة تغطي احتياجاته 

  ...وووو. ينمومستلزمات أسر المسل

 فحوى الرسالة إجماال-5

بالرجوع إلى الفقرة األولى من الرسالة، نجد عبد الحميد يقر 

وهم في المرتبة  بأن الناس أصناف وطبقات منهم األنبياء والرسل

العليا، يحدوهم الناس على العموم لترتقي منهم طائفة إلى مصاف 

الملوك المكرمين، ولم يبق بعدهم إال العامة الذين يسميهم السوقة، 

وبتفاعل العامة بعضها ببعض تكون طبقة األشراف المحترمين، 

وطبقة الكتَّاب المحترفين المرموقين الذين لهم شرف تدبير أمور 

 عباده بالركون إلى الطاعة هللاولة وضمان استقرارها بما أوصى الد

 الدولة من جهة، تثبيت أركان ومن ثمواالنقياد ألولى األمر منهم 

 على اختالف مشاربهم وأجناسهم. العبادشؤون ات يومجار

جعل يللكتاب نصيب في النظام بما يقومون به من عمل جليل، 

من تخطيط وتفكير وتسوية  مما يقوم به القائمون على الكتابة

المستحدثات بروية وعدل مستنبط من شريعة اإلسالم شركاء في 

تسيير شؤون الدولة، بل يرفعهم عبد الحميد إلى مصاف كبار الدولة 

من وزراء وقادة الجيوش، ألن في نظره بهم يستقيم نظام الملك، 

لوم العتماد الساسة عليهم في كل شيء، وهذا ال يتم إال بتحصيل الع

أم  كانت عربية ،الشرعية وحفظ ما يفيد من رواية األشعار واآلثار

 .أعجمية

يدخل أيضا ضمن هذه الشروط، التمتع بمقومات الكتابة من 

خط وفهم ومثابرة في العمل دون كلل وال ملل، والمعاملة الطيبة 

الرعية بمختلف توجهاتها، والتسوية العادلة بين األفراد والجماعات 

على أساس المبادئ اإلسالمية. ثم يحذر الكتاب من السعاية والنميمة 

وما يفرق بين الكتاب، ويحثهم على التالحم والتكاتف والجد 
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واستقصاء األخبار عمن أصيب منهم بمكروه فيسارعون لزيارته 

 محترفو الكتابة بعضهم إلى بعض.ومساعدته ليطمئن 

( وصيته رسالة الكتاب)ـ: يختم صاحب الرسالة التي وسمت ب

على مظهرهم  وحفاظا باالعتناء بأنفسهم مصداقا لمكانتهم، لهم،

في الدولة، وتزكية ألعمالهم الجليلة التي  المتساوق مع مناصبهم

ترفعهم إلى المراتب العليا، فالملبس والجلسات واألحاديث 

واالستقامة في العمل وإقامة العدل سمة من سمات الكبار في نظر 

في نظره، بل هي واجب  مستحبةة ، فالحفاظ على هذه األمور العام

على من يتمتع بمثل هذه المناصب، عليه أن يكون حريصا بالظهور 

الالئق أمام العامة والخاصة. وال يفوت الكاتب أيضا أن يوصي 

ممتهني الكتابة بالمنهج الذي يجب إتباعه في كتابة الرسائل، 

في أقل ما  وبسطا الموضوع فختامه فيوصيهم بالتقيد بأحكام البداية

كم، يهتدي بها ذوو التفكير والبصيرة.  يمكن إيجازا بحكمة أو حِّ

 اليب التعبير الموظفة في الرسالةأس-6

لتنوع في األساليب للتأكيد لقد لجأ الكاتب في رسالته إلى ا-أ

على شرف المهنة باستعمال الجمل القصيرة الموحية بالسمو إلى 

المنزهين عن الحقارة والدناءة والخيانة والتملق مرتبة األشراف 

ألن مثل األمور ال تليق بالكاتب  ،واللجوء إلى السعاية والنميمة

المشرف، القدير الذي يسعى إلى تأكيد جدارته ومهارته في العمل 

ومع ذلك ال يرضى لنفسه المدح والشكر، وال يدعي لنفسه التفوق 

 الكتابة.على غيره، ممن يمتهنون صناعة 

، لم أن عبد الحميد وهو يخط رسالته -نحن القراء-نشعر  -ب

لى التزويق والتنميق، وال التكلف الممل، إنما ترك القلم يجري يلجأ إ

أهداف مراميه، مخالفا بذلك  طراسعلى الورق، مترجما أفكاره وم

حث عن جمل التوازن المكللة سمة العصر في الكتابة القائمة على الب
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وما يوافقها من مقابلة وطباق، واالجتهاد في من يسعفه  ،باألسجاع

، على الحظ في اإلكثار من التنميق الصوتي الذي يصك طبقة األذن

الشعر،  قصائداألذن العربية في خواتم أبيات شاكلة ما تعودت عليه 

قد و في كثير من األحيان، عنده ومع ذلك نجد بعض األسجاع تتواتر

، إذ كان هدفه تبليغ منهج غير مقصود في وجودها اضطراراكون ي

فوافقه في هذا المنهج االسترسال المعبر  لكتابة ألصحاب المهنة،ا

تواتر األفكار وتداعي بعضها لبعض أثناء الكتابة، ولتأكيد ما عن 

الحظناه، أن الكاتب يعمد إلى اإلكثار من جمل التقابل لترسيخ 

والعمل على تحقيقها ها أفكاره لدى الكتاب، وكأنه يحثهم على اعتناق

 في عالم الكتابة.

 اإلطالة-7

من النظرة األولى لكتابات عبد الحميد، نقف على ما لم نتعود 

ذلك أنه يتمتع بالنفس عليه، فيما كتب سابقا في أي موضوع مشابه، 

الطويل المشبعة  بالثقافة اإلسالمية العريضة التي استقاها من علماء 

اإلسالم الكبار الذين كانوا يرسخون مبادئ الشريعة اإلسالمية 

ويحثون المجتمع على تحقيقها في الواقع ويتمنون أن يعمل السمحة 

 بها ممتهنو السياسة.

ل الذين يجتهدون في من معدن الرجا عبد الحميدلقد كان 

اآلخرين إلى االجتهاد فيه، بل يحثهم على اتباع  نالعمل، ويدعو

بها يكون قد طبق  المتحمس الطريق السليم في العمل ، فإن عمل

 ، وبهذا يكون قد حقق الكثير مما كان يدعو إليه.جانبا من الشريعة

من الرسالة التي كتبها، ندرك أنه كان ملما بالموضوع إلماما 

بحيث لم يترك ثغرة ينفذ  فوفَّاه،  اسعا، جعله مادة إشباع بما يستحقو

أو  التأويل لما كان يهدف إليه، ولهذا نراه منها المتقولون لالفتراء 

يرفق الطلب بالنصائح، والتحذير بما يترتب عنه من فضائح، 
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وفي كل ما  عليه، ويوصي باستعمال العقل في كل ما يراد اإلقدام

  يقه.يصبو إلى تحق

بمن ومن الطلبة باالستفسارات،  في الختام أرحب بمن وافانا

حول ما يجب أن يقوم به الطلبة حيال ما  وجه إلينا أيضا أسئلة

 توصلوا به من دروس عبر األرضية.

أتوجه بالشكر لجميع أبنائنا الطلبة على االهتمام بما يقدم لهم، 

 هم ويضر صحتهم.وأتمنى لهم العناية بأنفسهم واالبتعاد عما يرهق

 بن عاشور وليد المسجل تحتاإلجابة عن أسئلة الطالب 

  189:رقم

 :يحتوي سؤاله على ثالثة أسئلة

هذه الدروس تحتوي على النظري متبوعة بأسئلة -

لوا أن تعملوا بهما، ويعد األول نظري أي ووتوجيهات، حا

إليه يقرأ بإمعان وتفكير للحصول على ما كان يقصد 

 الخطيب.وووالكاتب أو 

العمل بالتوجيهات المقدمة في األخير يعني تطبيقا على -

المادة أو الموضوع، باستعمال الكتابة حول الموضوع. إما 

محاولة اإلجابة عن األسئلة ، وإما الوقوف على مقاصد 

الكاتب، والمبتغى من هذا وذلك هو أن نتعود على البحث 

 يد.عن المقاصد، وتمرين الذهن على العمل المف

لستم مطالبين بنقل هذه الدروس على الكراسات الخاصة -

تعذر عليكم مراجعتها فاسحبوها بالساحبة، بخط اليد، فإن 

                 .وتبادلوها عن طريق التصوير فيما بينكم
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مفيد، ذا الدرس بعناية فائقة، كونه مالحظة: خذوا ه       

كذلك جديد تخطى ما عرفناه سابقا ،كتابة، وتفكيرا، وتنظيما، 

 وقصدا.وموضوعا، 

سؤال: ما هي العوامل التي جعلت عبد الحميد الكاتب يوجه -

رسالته إلى الكتاب؟ هل فقرات الكتابة في الرسالة للكتاب تشبه 

؟ اذكر  (لوداع التي خاطب بها المصطفى )صلعفقرات خطبة حجة ا

     واالختالف من حيث التوجيه والمقاصد. اإلتالف

      

              

                               

                                                                                                                                           

          

    


