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يعتمد البحث على اختبار أدوات الدرس األسلويب عن طريق رصد أوجو التشابو بني
يعتمد البحث على اختبار أدوات الدرس األسلويب عن طريق رصد أوجو التشابو بني
 واختلف يف زمنها إذا صحت نسبتها, اختلف يف صحة نسبة إحدانبا لعبد اغبميد الكاتب-رسالتني
 واختلف يف زمنها إذا صحت نسبتها, اختلف يف صحة نسبة إحدانبا لعبد اغبميد الكاتب-رسالتني
؛ وذلك هبدؼ الكشف عن مدى قدرة الدرس األسلويب على- واألخرى منسوبة لو وؿبدَّدة الزمن،لو
؛ وذلك هبدؼ الكشف عن مدى قدرة الدرس األسلويب على- واألخرى منسوبة لو وؿبدَّدة الزمن،لو
 وقرهبا من,صحة نسبة تلك الرسالة اؼبختلف عليها لعبد اغبميد الكاتب من ناحية
َّ إثبات أو ترجيح
 وقرهبا من,صحة نسبة تلك الرسالة اؼبختلف عليها لعبد اغبميد الكاتب من ناحية
َّ إثبات أو ترجيح
.حيث زمن كتابتها من رسالتو األخرية دبا يصنفها من آخر رسائلو من ناحية أخرى
.حيث زمن كتابتها من رسالتو األخرية دبا يصنفها من آخر رسائلو من ناحية أخرى
. عبد اغبميد الكاتب، ترجيح، رسائل، أسلوب، ربليل:الكلمات المفتاحية
. عبد اغبميد الكاتب، ترجيح، رسائل، أسلوب، ربليل:الكلمات المفتاحية
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:تمهيد
 "فتحت الرسائل:حّت قيل
َّ من اؼبعلوـ أف لعبد اغبميد بن وبىي الكاتب شهرة يف الرتسل
َّ  ومع ىذا,)137/3 ،)1937( ،بعبد الحميد وختمت بابن العميد" (الثعاليب
فإف ما وصل إلينا
من رسائل عبد اغبميد الديوانية واإلخوانية حّت وقت قريب من هناية القرف اؼباضي من القلَّة باؼبقارنة
.بغريه من الكتَّاب
َّ وقبل أف ينتهي القرف العشروف
بعدة سنوات طالعنا جهد مشكور من الدكتور إحساف عباس
 وذلك عن طريق البحث يف كتاب,بالكشف عن عديد من الرسائل اليت خطَّها عبد اغبميد الكاتب
 وإرجاع بعض الرسائل اليت وردت يف بطوف الكتب دوف الكشف عن,العطاء اعبزيل للبلوي من ناحية
. أو نسبت خطأ آلخرين من ناحية أخرى,صاحبها
َّ  عبد اغبميد بن وبىي الكاتب وما-فكاف كتابو
 ىو-تبقى من رسائلو ورسائل سامل أيب العالء
اغباوي عبميع ما وصل إلينا فبا كتبو عبد اغبميد الكاتب ويبلغ اثنتني وستني رسالة زبتلف يف الطوؿ
.والقصر
 األوىل ىي الرسالة األخرية اليت كتبها عبد اغبميد ألىلو:وما يهمنا من تلك الرسائل رسالتاف
 وال خالؼ يف أهنا آخر ما, وىي رسالة ال خالؼ يف نسبتها إليو,عند ىروبو من العباسيني قبل مقتلو

 "كتب عبد الحميد إلى أىلو وأقاربو عند ىزيمة مروان في: وىي فبا ذكره اعبهشياري,كتب
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فلسطين ,وىي آخر حرب ومواقعة كانت لو وكانوا ينزلون بالقرب من الرقة بموضع يعرف

بالحمراء؛ يعزيهم عن نفسو :أما بعد ,فإن اهلل جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور "...
(اعبهشياري (.)46 ،)1938
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Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
aralarındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
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تتحدث عن غربة عبد اغبميد عن وطنو ,ويصف فيها حالو من اغبزف والشقاء البدين والنفسي
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ولػ َّما شرعنا يف دراستها ورصد ما بينها وبني رسالتو األخرية من تشابو أسلويب يبيزنبا معا عن
بقية رسائل عبد اغبميد -اليت درسناىا دراسة مفصلة ربت مظلَّة الدرس األسلويب منذ ما يقرب من
عقد من الزمافَّ -1
تأكد لدينا ما ذىبنا إليو.
1

 1انظر :كرمي فاروؽ أضبد عبد الدامي.)2008( ،
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وتخالفات ذات داللة معينة عند القارئ ،فإذا اطردت ىذه الدالالت لدى مجموعة من القراء
في إعادة تكوينهم للنص؛ فإن االحتمال الغالب حينئذ أن تكون تلك العناصر مقصودة بوعي

الحميد الكاتب
الحميدعبد
عبد رسائل
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من المؤلف" (صالح فضل .)233 ،)1998( ،كما لو من التأثري ما وبدو اؼبتلقي إىل التجاوب مع

الملخص الملخص
النص ،فهو "يؤثر تأثيرا قويا في السامع ويأخذ بمسامعو"( .أضبد إظباعيل.)115 ،)2014( ،
بني التشابو
التشابوأوجو
أوجو رصد
رصد طريق
األسلويب عن
الدرسوات
علىواتاختبار أد
يعتمدعلىالبحث
الدرسعن طريق
األسلويب
اختبار أد
يعتمد البحث
تقابلية,
بنية
على
الرسالتني
قياـ
من
الحظناه
ما
الرسالتني
وأوؿ ما نرصده من تشابو بني
صحت نس
زمنها إذا
الكاتب,
اغبميد لعبد
لعبدإحدانبا
إحدانبانسبة
نسبة صحة
اختلف يف
نسبتها
اختلفإذا يفصحت
يف وزمنها
اغبميداختلف
الكاتب ,و
رسالتنييف -صحة
رسالتني -اختلف

الكشفالغربة.
وذلكيف
هبدؼ ىو
حالو
وؿبدَّدةوبني
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الدرسعلىاألسلويب
الدرس قدرة
عن مدى
الزمن-؛
منسوبة لو
بنيلو ،و
األسلويب
الكشفقدرة
هبدؼعن مدى
وذلك
الزمن-؛
األخرىوؿبدَّدة
لو ،واألخرى
ناحية ,وقرهبا
بعد لعبد
حالوعليها
اؼبختلف
الرسالة تلك
تلكةمننسبة
صح
قبلترجيح
إثبات أو
اؽبروب َّ
اغبميدمنمنهم,
اؽبروب
العباسيني,
ويقابل يف الرسالة الثانية
منهبا من
الكاتب وقر
ناحية,
الكاتب
اغبميد
وبني لعبد
الرسالةعليها
اؼبختلف
نسبة
صحة
بنيترجيح
إثبات أو
حالو َّ
أخرى.ناحية أخرى.
رسائلو من
آخرفها من
دبا يصن
كتابتها من
بوجهيهاحيث
آخرناحية
رسائلو من
األخريةمن
رسالتويصنفها
اغبسن.دبا
األخرية
رسالتو
كتابتها من
حيث زمن
زمن وغري
اغبسن
وينسب اغبالني لفعل الدنيا بو
احة
األماف والر
وصف
ويسرتسل
الوطن,
الكلماتأخيو يف
فيبدأ رسالتو األولى بوصف حاؿ
الكاتب.
عبد اغبميد
رسائل ،يفترجيح،
أسلوب،
ظلربليل،
المفتاحية:
الكلمات المفتاحية :ربليل ،أسلوب ،رسائل ،ترجيح ،عبد اغبميد الكاتب.

والسعادة ورؤية األقارب واألحباب فيقوؿ" :أما بعد ,فإن من صغرت رغبتو ,وقصرت حاجتو؛ أراح

Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Öz
Öz
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
aralarındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

بدنو والزم أحبابو ,وصان وجهو ,وسلم لو دينو ,وأكرم عن الدنايا نفسو.

وقد أصبحت -عندي -ذا غبطة باقتصارك على القليل ,ورضاك بو ,وإقامتك عليو

بقطعك حبال األمل وردك نفسك عن جماحها إذا نازعتك متطلعة إلى شيء من الدنيا حتى
اعتلقت خفض الدعة والوداعة ,وتمددت في فسح ساحات منازل الراحة ,واستقرعت أبواب

السالمة ,وتمهدت وثارة األمن ,وتوسطت رباع العز ,واستخفضت بذلك معاشك؛ فصار قليل
ما أنت فيو كثيرا؛ لمساعدة السالمة إياك ,ال تدخلك مشقة البعد وال ذلة السفر ,وال كآبة

d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

الغربة ,وال اغتراب الدار ,وال سوء تجهم األذن ,وال ضجر الطلب ,وال تعب شره النفس.

إن صح بدنك؛ طاب لك رغد عيشك بمعاينة الزوج السار لك قربها ,والولد المضموم

إليك شخصو ,والمقام منك في منشئك ومنبتك ,وإن عرض لك عارض من سقم؛ تكنفك

الكفاة ,وأحدق بك الحفدة ,وساعدك اللطف من أىل التعطف عليك بالرقة المتحركة,
1

1
الليل والنهار" (إحساف عباس.)203 ،)1988( ،
يعودونك وينتابونك في
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مث يفاجئنا عبد اغبميد باالنتقاؿ من حاؿ أخيو إىل حالو ىو بقولو" :إذ الضيعة لمن

اغترب ,والغربة لمن اشتملت عليو الهموم ,وتشعبتو الرغبة؛ ففارق األحبة ,واستخلف منهم
الغربة ,وكادح األسفار ,وأتعب البدن ,وأقلق الشخص ,ونابذ الدعة ,واعتاض النصب" (إحساف

عباس.)203 ،)1988( ،
وقد أقاـ عبد اغبميد يف الشاىدين السابقني من الرسالة األوىل بنيتو التقابلية بأكثر من مظهر:
يتنعم يف ظل الوطن مع
األوؿ :االسرتساؿ يف وصف حاؿ أخيو واالمتداد بصورتو وىو َّ
تفصيل ىذا التنعم ,وقد ساعد االسرتساؿ الكاتب يف تكرار النفي( :ال تدخلك مشقة البعد ,وال ذلة
السفر ,وال كآبة الغربة ,وال اغرتاب الدار ,وال سوء ذبهم األذف ,وال ضجر الطلب ,وال تعب شره
النفس) ,وذلك التكرار يؤكد 1انتفاء وجود ما يعكر صفو ىذا النعيم ,كما ساعده يف تكرار أسلوب
الشرط الذي صاغ بو الكاتب بنية تقابلية أخرى( :إف صح بدنك طاب لك رغد عيشك دبعاينة
الزوج السار لك قرهبا ,والولد اؼبضموـ إليك شخصو ,واؼبقاـ منك يف منشئك ومنبتك ,وإف عرض
لك عارض من سقم تكنفك الكفاة ,وأحدؽ بك اغبفدة) ,وتلك البنية التقابلية 2تؤكد تنعم أخيو يف
الصحة أو يف اؼبرض.
الوطن يف كل األحواؿ سواء يف َّ
3

أسلويب الشرط فحسب ,بل بالتقابل الصو
وقد ألَّ الكاتب على التقابل ليس يف تقابل
ي
بني جزئي الشرط يف األسلوبني اؼبتقابلني ,ومن ذلك :التقابل بني العني اجملهورة اؼبتكررة يف فعل الشرط
وفاعلو (عرض عارض) ,وبني اغباء اؼبهموسة اؼبتكررة يف اؼبعطوؼ على جواب الشرط وفاعلو (أحدؽ
اغبفدة) ,مع تقابل الضاد الػمطبقة والداؿ الػمرقَّقة فيهما ,والتقابل الصو بني الصاد الرخوة والطاء
الشديدة يف فعل الشرط (صح) واعبواب (طاب) ,مع التقابل الصو بني العني اجملهورة واغباء
اؼبهموسة يف فعل الشرط األوؿ (صح) ,وفعل الشرط الثاين (عرض) ,عالوة على التقابل الصو بني
 1انظر داللة التكرار على التأكيد والتقرير :الزركشي 8/3 ،)1957( ،وما بعدىا.
 2انظر أثر اؼبقابلة يف ثبوت الداللة وتأكيدىا :عفت الشرقاوي.214 ،)1981( ،

 3اؼبقصػػود بالتقابػػل الصػػو العالقػػة القائمػػة بػػني صػػوتني يتحػػداف يف اؼبخػػرج أو يتقاربػػاف فيػػو ،مػػع التشػػابو يف الصػػفات عػػدا صػػفة واحػػدة ،ويطلػػق
علماء اللغة على تلك األصوات النظائر .انظر على سبيل اؼبثاؿ :إبراىيم أنيس.25 -23 ،)1999( ،
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االسرتساؿ يف وصف حاؿ
Karimجاء
 Ahmedفقد
وباعبملة
اؼبهموسة.2
الصاد 1الرخوة
الضاد الشديدة اجملهورة و
أخيو مقابال القتضاب وصف حالو ىو بعض الشيء.
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آخر ترجيح
األسلوبي في
دور التحليلدور
الكاتب
التحليلفي ترجيح
األسلوبي

الملخصيظهر أخوه بصيغة
الثاين :من حركة الضمائر يف الشاىدين ,ففي الشاىد األوؿ من الرسالة
الملخص
ردؾ,
بقطعك,
إقامتك,
رضاؾ,
اقتصارؾ,
(أصبحت,
اػبطاب الػم عتادة لو باعتباره متلقي الرسالة:
بني التشابو
التشابوأوجو
أوجو رصد
رصد طريق
األسلويب عن
الدرسوات
اختبار أد
البحث
الدرسعن طريق
األسلويب
علىوات
اختبار أد
يعتمدعلى
يعتمد البحث
ؾ ,و تدخلك,
أنت ,إيا
معاشك,
توسطت,
نازعتك ,اعتلقت ,سبددت ,استقرعت,
صحت نس
زمنها إذا
الكاتب,
اغبميد لعبد
استخفضت,إحدانبا
إحدانبانسبة
نسبة صحة
اختلف يف
نسبتها
اختلفإذا يفصحت
يف زمنها
اغبميداختلف
الكاتب ,و
لعبد
رسالتنييف -صحة
رسالتني -اختلف
يعودونك,
هبدؼ عليك,
ساعدؾ,
بك,
تكنفك,
منشئك,
بدنك ,عيشك ,لك ,إليك ,منك,
الدرسعلىاألسلويب
قدرة
عن مدى
هبدؼوذلك
الزمن-؛
وؿبدَّدة
منبتك,لو
منسوبة
األخرىلو ،و
األسلويب
الدرس
الكشفقدرة
الكشف عن مدى
وذلك
الزمن-؛
األخرىوؿبدَّدة
منسوبة لو
لو ،و
ينتابونك).
صحة نسبة تلك الرسالة اؼبختلف عليها لعبد اغبميد الكاتب من ناحية ,وقرهبا
إثبات أو ترجيح َّ
صحة نسبة تلك الرسالة اؼبختلف عليها لعبد اغبميد الكاتب من ناحية ,وقرهبا من
إثبات أو ترجيح َّ
تشعبتو,أخرى.
أخرى.ناحية
عليو,من
رسائلو
آخر
فها من
اغرتب,يصن
دبا
كتابتها من
حيث
آخرؼبن
رسالتو(ؼبن
زمنصيغة
اغبميد ور
عبد
اشتملتناحية
رسائلو من
األخريةمن
يصنفها
الغائب:دبا
األخرية
رسالتو
كتابتهااءمن
حيث زمن

ويف اؼبقابل ىبتفي
فارؽ ,استخلف ,كادح ,أتعب ,أقلق ,نابذ ,اعتاض).

اغبميد الكاتب.
ترجيح ،عبد
رسائل،
أسلوب،
المفتاحية:
الكاتب.
عبد اغبميد
ترجيح،
ربليل،رسائل،
أسلوب،
الكلمات ربليل،
الكلمات المفتاحية:

وىذه الضمائر تظهر لنا جدلية الظهور واػبفاء اليت تقوي البنية التقابلية للرسالة ,كما تظهر
Abdulhamîdu’l-Kâtib’in
Etkisi
Abdulhamîdu’l-Kâtib’inة
 Sonكاتب اػبليف
Risâlelerindeير أو
منصب وز
Üslûbîيو
 -Analizinبتول
Üslûbîولة
كاب الد
السري يف ر
Son Risâlelerinde
Analizin
مدى االنكسار النفسي والندـ على Etkisi
Öz
Bu araştırma,
iki risale
benzer
yönleri
eserlerin
للمتلقي
arasındakiوحي
اغباؿ ,كما ت
Özىذه
keşfetmeيكن يف
yoluylaد أنو مل
عبد اغبمي
األموي الذي انتهى هبروبو -وتوحي بتمّن
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e
ve zamanı
olmayan
وىي ihtilaf
edilmiş
 nisbetiىبتفي
اغبميد الذي
vekesinعبد
مقابل
hakkındaاؼبؤل
الظهور على
الوطن أال
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e
nisbeti
kesinيفzamanı
olmayan
hakkında ihtilaf
بنعمة أخرى يستظل هبا يفedilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
العباسيني ليقتلوه.
عنهم؛ ألنو مطلوب من
aralarındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e
ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.

olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

الثالث :يتجلَّى يف طريقة استخداـ الكاتب للمعجم اللغوي يف الشاىدين ,ففي اعبزء األوؿ
فسح
İlahiyatالوداعة,
Fakültesiالدعة,
(Arapاألمل,
األمنDiliمثل:
ذبسدAnaالنعيم و
d. Doç. Dr., Bozok
Üniversitesi
ve Belagatı
اػباص بوصف حاؿ أخيو قبد ألفاظاBilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
ساحات منازؿ الراحة ,أبواب السالمة ,وثارة األمن ,رباع العز) ,مع نفي السلبيات اليت قد تؤثر يف
ىذا النعيم من تكرار النفي يف ىذا اعبزء من الرسالة ,ومن اؼبالحظ أف انتشار اؼبد باأللف قد أسهم


1

1

 1انظر صفات العني واغباء والضاد والداؿ والصاد والطاء على الرتتيب :إبراىيم أنيس.57 ،68 ،46 ،46 ،77 ،77 ،)1999( ،
 2انظر اؼبقصود باعبهر واؽبمس ،والشدة والرخاوة :إبراىيم أنيس.23 ،21 ،)1999( ،
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يف صبغ تلك األلفاظ بالسعة واالمتداد ,1فبا يوحي بسعة النعيم وامتداده يف ظل الوطن ,وىو ما
افتقد إليو عبد اغبميد.
يف مقابل األلفاظ اليت ذبسد الشقاء يف اعبزء الثاين من الرسالة اػباص حباؿ الكاتب ,مثل:
(الضيعة ,اؽبموـ ,الرغبة ,الغربة ,األسفار ,البدف ,النصب) ,ومن اؼبالحظ قلة اؼبد باأللف يف ىذه
األلفاظ؛ ليقوي الكاتب البنية التقابلية بني حالو وحاؿ متلقي الرسالة ,كما توحي بسرعة التنقل يف
حوادث الشقاء اؼبتتابعة ,وتلك السرعة ردبا تكشف عن شعور الكاتب بسرعة األجل احملتوـ من غباؽ
العباسيني بو وقتلو.
أما األفعاؿ يف اعبزء األوؿ من الرسالة اػباص بوصف حاؿ أخيو ,فمنها( :اعتلقت ,سبددت,
استقرعت ,سبهدت ,توسطت ,استخفضت ,ساعدؾ ,يعودونك ,ينتابونك) ,وىي توحي دبطاوعة
الطبيعة ألخيو واالستجابة ؼبا يريد.
يف مقابل األفعاؿ( :اغرتب ,اشتملت ,تشعبتو ,فارؽ ,استخلف ,كادح ,أتعب ,أقلق ,نابذ,
اعتاض) ,وتوحي بالشقاء والتعب البدين والنفسي.
وفي الرسالة الثانية يقيم الكاتب بنيتو التقابلية بني حاليو -والنقطة الفاصلة بينهما غبظة
اؽبروب من العباسيني -األوؿ :قبل اؽبروب من العباسيني عندما كاف كاتب الدولة األوؿ ووزيرىا مع
وصف أوجو النعيم اليت عاشها يف ظل الوطن من أماف وراحة وسلطة.
والثاين :حالو بعد اؽبروب من العباسيني بعد ىزيبة مرواف مع وصف ما عاناه من شقاء بدين
ونفسي وخوؼ ومذلَّة وأخطار يف الغربة.
يبدأ الكاتب رسالتو بصيغة الغائب كما بدأ رسالتو األوىل بقولو" :أما بعد ,فإن اهلل جعل

الدنيا محفوفة بالكره والسرور ,وجعل فيها أقساما مختلفة بين أىلها.

 1ذلػػك مػػن طػػوؿ اؼبػػدة الزمنيػػة لنطػػق اؼبػػد بػػاأللف؛ إذ يقػػدره علمػػاء األص ػوات األطػػوؿ زمنيػػا ،انظػػر :إب ػراىيم أنػػيس ،)1999( ،ص 127ومػػا
بعػػدىا .انظػػر إوبػػاء األص ػوات بداللػػة نابعػػة مػػن صػػفاهتا :إب ػراىيم أنػػيس ،)2004( ،ص .65وانظػػر تفصػػيل ذلػػك مػػع التطبيػػق :ؿبمػػد الصػػال
الضالع ،)2002( ،ص 25وما بعدىا.
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فمن درت لو بحالوتها وساعده الحظ فيها؛ سكن إليها ,ورضي بها ,وأقام عليها.
ومن قرصتو بأظفارىا,
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عمق جدلية التشابو والتخالف بني وجهي
األوؿ :صياغة اغبالني يف قالب الشرط الذي َّ
الدنيا ,فالتشابو الرتكييب ألسلويب الشرط ينطوي يف حقيقتو على التقابل بني األسلوبني ,وىي الطريقة
ذاهتا اليت استعملها الكاتب يف الرسالة األوىل من استخداـ أسلويب شرط متقابلني؛ ليعمق البنية
التقابلية للرسالة.

Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Öz
Öz
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
aralarındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

تضمنها أسلوبا الشرط ,وسبثَّلت ىذه البىن يف
عمق الكاتب بنيتو التقابلية ببىن صغرى َّ
ىذا وقد َّ
التقابل الصو بني األلفاظ فيهما ,فنجد التقابل الصو بني الضاد اجملهورة والطاء اؼبهموسة يف:
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
(عضتو ,توطأتو) ,والتقابل الصو بني الصاد الرخوة والطاء الشديدة يف( :قرصتو ,توطأتو) ,والتقابل
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
الصو بني القاؼ الشديدة واػباء الرخوة يف( :قالىا ,ساخطا) ,والتقابل الصو بني الظاء الرخوة
والضاد الشديدة يف( :قرصتو بأظفارىا ,عضتو بأنياهبا) ,مع تقابل بني الفاء الرخوة والباء الشديدة
من( :أظفارىا ,أنياهبا) ,وكل ذلك مع انتشار األصوات الػمطبقة.1


وىو تكثيف للمتقابالت صوتيا 1يعمق بنية الرسالة التقابلية.
1

 1انظر صفات القاؼ واػباء والظاء والفاء والباء على الرتتيب :إبراىيم أنيس ،)1999( ،ص.43 ،44 ،45 ،76 ،73
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الثاين :قياـ اغبالني على الفعل اؼباضي ذي الداللة على الثبات وربقق اغبدوث 1الذي يضفي
على رؤية الكاتب للدنيا صدقا يقنع اؼبتلقي بقيامها على اؼبتناقضات.
الثالث :قياـ الصورة على االستعارة من اؼبستعار منو ذاتو يف اغبالني ,وىي الناقة اليت استثمر
الكاتب غموض أحواؽبا واحتوائها على صفات متناقضة؛ ليخلعها على الدنيا.
الرابع :كيفية تقسيم الكاتب للفواصل يف أسلويب الشرط الذي َّأدى فيو العطف دورا رئيسا
ليتساوى عدد اعبمل اؼبعطوفة على جواب الشرط األوؿ مع عدد اعبمل اؼبعطوفة على جواب الشرط
الثاين:
 "سكن إليها ,ورضي هبا ,وأقاـ عليها". "قالىا نافرا عنها ,وذمها ساخطا عليها ,وشكاىا مستزيدا منها".وعقب افتتاح عبد الحميد رسالتيو ببنية تقابلية -كما مر بنا -استعمل فيهما صيغة الغائب
لنفسو يف الرسالة األوىل ,وغبالو من الدنيا يف الرسالة الثانية؛ ينتقل عبد اغبميد إىل بنية تقابلية أخرى
يلتفت يف الرسالة األوىل من صيغة الغائب إىل صيغة اؼبتكلمني يف وصف حالو ىو مع بقاء صيغة
اؼبخاطب ألخيو.
ويف الرسالة الثانية يلتفت من صيغة الغائب أيضا إىل صيغة اؼبتكلمني.
يقول في الرسالة األولى يف وصف أخيو" :وإنك بحيث انعطف عليك أنسة القريب,

وراحة السكون إلى الطمأنينة في دار الخفض ومنزل القرار" (إحساف عباس.)203 ،)1988( ،

مث يعاود االنتقاؿ لوصف حالو بقولو" :ونحن في تعب الدنيا توجف بنا مطايا الشقاء,

نباكر دلجها بغم النصب ,ومبهظ التعب ,واحتمال الجفوة ,وذل التجهم ,فاألبدان خاشعة
لطول الدأب ,تتوقل في وعور المسالك ,وتتدرع ىول تلك المخاوف حتى تخيم بنا األسفار
 1تلػػك الداللػػة مفهومػػة مػػن قػػوؿ الزركشػػي" :وؽبػػذا ال هبػػوز تأكيػػد اؼباضػػي وال اغباضػػر لػػئال يلػػزـ ربصػػيل اغباصػػل وإمبػػا يؤكػػد اؼبسػػتقبل" ،انظػػر:
الزركشي.384/2 ،)1957( ،
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على حلول كل دار بكربة الغربة ,وخشونة الجفوة ,وجوار المتنكرين ,ووحشة من نصير إليو,
مع تجبر من نعامل باستطالتو علينا ,فإن نلنا منهم حظا وأصبنا من دنياىم حطاما؛ نكره طول

الحميد الكاتب
الحميدعبد
عبد رسائل
رسائل آخر
آخر ترجيح
األسلوبي في
دور التحليلدور
الكاتب
التحليلفي ترجيح
األسلوبي

السفر الممل لنا من عقد الرحال وحلها إلى أوان األوبة إلى األىل ,ثم لعل ذلك القليل أن
تستنفذه نوائب الدىور ,ويبتلعو

الملخص الملخص
قضاء الحقوق بالتقديم قبل التدبير ,ثم تستأنفو مفاوز الطلب
بني التشابو
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بتحريك المضطرب ,فإذا األسفار قد تجددت بتكاليف المئونات ,موجفين إلى نائي المحل في
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دار الذلة ,قد استعجمت علينا أخبار األحباب ,وفقدنا األقارب واألصحاب ,فالغموم مشتبكة,
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األوؿ :االسرتساؿ ,ولكن ىنا غباؿ عبد اغبميد مع اختصار وصف حاؿ أخيو ,وقد ساعد
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yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına
bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
aralarındaki1 zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

وقد ساعد ىذا االسرتساؿ ليس يف االمتداد بالصورة فحسب ,بل باحتواء بعض الظواىر
الرتكيبية اليت تقوي البنية التقابلية ,ومنها :استعماؿ الفعل اؼبضارع الداؿ على التجدد واالستمرار ,
ليلح بو الكاتب على ذبدد األحواؿ من السيء إىل األسوأ مع دواـ التعب لدواـ التنقل
وجاء تكراره؛ َّ
والسفر من مكاف إىل آخر( :توجف ,نباكر ,تتوقل ,تتدرع ,زبيم ,نصري ,تستنفده ,يبتلعو ,تستأنفو),
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
يف مقابل استعماؿ الفعل اؼباضي الداؿ على التحقق واؼبطاوعة 2يف الشاىد األوؿ الذي وىب الداللة
ثباتا يؤكد الراحة واألماف ألخيو ,ومطاوعة الدنيا لو يف ظل الوطن( :انعطف).


وىذا االستعماؿ لصيغ اؼبضارع يف مقابل صيغة اؼباضي أقاـ جدلية اغبركة والسكوف ,وقد
صرح بو الكاتب من ألفاظ دالَّة على
َّ
عمق من ىذه اعبدلية بني حايل الكاتب وأخيو اؼبتقابلني ما َّ
1

1

 1انظر داللة اؼبضارع على االستمرار :الزركشي.21 /3 ،)1957( ،
 2اؼبطاوعة دبعىن قبوؿ األثر ،انظر داللة صيغة انفعل على اؼبطاوعة :عبد اللطيف اػبطيب.331 ،)2003( ،
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اغبركة مصاحبة لصيغة اؼبضارع( :لطوؿ الدأب ,لطوؿ السفر ,عقد الرحاؿ وحلها) ,غبالو ىو ,وألفاظ
دالَّة على الثبات والسكوف مصاحبة لصيغة اؼباضي( :راحة السكوف ,منزؿ القرار ,دار اػبفض) ,غباؿ
أخيو.
الثاين :كما أقاـ الكاتب بنيتو التقابلية يف رسالتو الثانية على بىن تقابلية صغرى وجدنا التقابل
الصو بني القاؼ الشديدة واػباء الرخوة يف( :تتوقل ,زبيم) ,ونبا متقابالف يف الداللة على اغبركة
والسكوف أيضا ,والتقابل الصو بني الكاؼ الشديدة والشني الرخوة يف( :كربة ,خشونة) ,والتقابل
الصو بني الباء الشديدة والفاء الرخوة يف( :الغربة ,اعبفوة) ,والتقابل الصو بني الداؿ والقاؼ
الشديدتني وبني الزاي واػباء الرخوتني على الرتتيب 1يف( :دار اػبفض ,منزؿ القرار).
2

الثالث :تكرار الكاتب للكلمات اليت ربتوي على صوت اعبيم ذي الداللة على َّ
الشدة
الذي يعكس َّ
شدة ما اعتمل داخل عبد اغبميد من شعور ذباه الغربة واؽبروب( :توجف ,دعبها,
اعبفوة ,التجهم ,جوار ,ذبّب ,ذبددت ,استعجمت ,موجفني) ,يف مقابل انعدامو سباما يف الشاىد
األوؿ الذي يصف حاؿ أخيو.
الرابع :حركة الضمائر ,وغبركة الضمائر يف ىذين الشاىدين ما يعضد بنية الرسالة التقابلية
تغري
ففي حني -كما أشرنا سابقا -بقي اػبطاب للمتلقي بصيغتو ذاهتا( :إنك ,عليك) ,قبد أنو قد َّ
من صيغة اؼبفرد الغائب لعبد اغبميد بااللتفات إىل صيغة اؼبتكلمني( :بنا ,نباكر ,نصري ,نعامل,
علينا ,نلنا ,لنا ,موجفني ,فقدنا).
ونرى يف ثبات ضمائر اؼبتلقي وتغري ضمائر الكاتب بنية تقابلية أخرى تقوي تقابل اغبالني يف
اغبركة والثبات.

 1انظر صفات الكاؼ والشني والزاي على الرتتيب :إبراىيم أنيس ،)1999( ،ص.67 ،68 ،73
 2انظر صفات اعبيم الفصيحة :إبراىيم أنيس ،)1999( ،ص.68
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األحباء" (إحساف عباس.)279 ،)1988( ،

Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Abdulhamîdu’l-Kâtib’in Son Risâlelerinde Üslûbî Analizin Etkisi
Öz
Öz
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
Bu araştırma, iki risale arasındaki benzer yönleri keşfetme yoluyla eserlerin
yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
er bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
aralarındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
uğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

وقد َّ
أكد الكاتب بنيتو التقابلية َّ
بعدة مظاىر منها :االسرتساؿ يف وصف الوجو غري اغبسن
تضمن ىذا االسرتساؿ بىن
للدنيا الذي َّ
عّب بو عن حالو يف الغربة كما فعل يف رسالتو األوىل ,وقد َّ
تقابلية صغرى حشد فيها عبد اغبميد عديدا من اؼبتقابالت اؼبتجاورة( :أخذت وأعطت ,تباعدت
وتقربت ,الراحة ونصبا ,اعبذؿ ونبا ,األمن وخوفا ,العز وذال ,اعبدة وحاجة ,السراء وضراء ,اغبياة
وموتا ,ملح وعذهبا ,أمر وحلوىا ,خشن ولينها) ,مع التقابل يف التعريف والتنكري يف غالب اؼبتقابالت
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
قبلYrd. Doç.
حالوDr.,
Bozok
İlahiyat Fakültesi
اؽبروبArap Dili
ve Belagatı
Üniversitesiيف
استخداـ التعريف
وبعده ,ويوحي
 Anaقبل
Bilimاغبالني
الذي يعمق البنية التقابلية بني
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
اؽبروب ,والتنكري يف حالو بعد اؽبروب يف بنية متقابلة إىل جدلية اؼبعروؼ واجملهوؿ ,فتنعمو يف ظل
الوطن معروؼ للجميع ومشهود لو وىو يعلمو جيدا ,أما مصريه بعد اؽبروب فمجهوؿ ال يعلمو َّإال
اهلل ,هبهل فيو الكاتب موعده اؼبنتظر على الرغم من تنقلو من مكاف ؼبكاف مبتعدا عن العباسيني.


ومن تلك البىن التقابل الصو بني اغباء اؼبهموسة -فضال عن تكرارىا -والعني اجملهورة يف:
1
1
(ملح ,عذب).
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ومنها أيضا :استعماؿ الكاتب للحركات الطويلة ال سيما األلف اليت شاعت بعد الفعل
الناقص( :كانت) اؼبستغرؽ يف اؼبضي يف حاؿ تنعم الكاتب يف ظل الوطن والوزارة ,وتوحي داللة ىذا
الفعل اؼبستغرؽ يف اؼبضي كأف النعيم كاف منذ وقت طويل بطوؿ َّ
مدة الشقاء -على اقتضاهبا يف
عضدت اغبركات الطويلة ال سيما األلف من
اغبقيقة -وذلك نتيجة غباؿ اؽبروب والرتقب ,وقد َّ
اإلوباء بطوؿ تلك الفرتة اليت تنعَّم فيها الكاتب قبل اؽبروب.
ويف اؼبقابل قبد قلة اغبركات الطويلة بعد (مشست) اليت كانت بداية تقلب الدنيا بعبد اغبميد,
وجسدت حالو من الشقاء بعد اؽبروب.
َّ
وقد َّ
اعبو النفسي من اغبزف والكآبة واػبوؼ والرتقب
أكدت ىذه البىن التقابلية الصغرى َّ
والشقاء البدين مع اليأس من النجاة.
ويف اجململ جاء ىذا االسرتساؿ مقابال القتضاب وصف الوجو اغبسن للدنيا الذي يعّب عن
راحة الكاتب وسعادتو قبل اؽبروب أو االغرتاب الدائم.
وقبل أن يختتم عبد الحميد رسالتيو يعاود بنيتو التقابلية ,فيبدأ يف ختاـ الرسالة األوىل
جبملة اظبية دالَّة على اغباؿ1؛ ليؤكد راحة أخيو يف ظل الوطن" :وأنت مقيم بدار أمنك ,قد أظلك
السرور ,وحالفك األمل وطاب لك المقام ,وأمنت ترقيع الرحل ,متصبحا بأحبابك ,يتعطف

عليك روح الرخاء ,تحاول ما أنت فيو وكثيره بقصير خطوة ,إن مشيت رقة وجهك ناضر لونها,
وأوصالك مستريحة أطرافها ,أفرخ روعك ,وأمن سربك ,وامتألت ممن تحب عينك ,وساعدك
قرب أترابك الذين متاوق نفسك إليهم ,فهنأك اهلل النعمة ,ووىبها لك ,وزادك إليها من توالىا

منك ,سائقا لها إليك ,فاقتصر على ما قربت منك جدتو ,فلعل طول ترحالنا وتنقلنا في البالد

أن يجر إلى ما فيو بعض الحظ لك ,فتجتمع لك مناوئ نفسك ,وال تنس الدعاء لنا ولك في
تارات الليل والنهار ,فإن العواري من المنعم مبلغة دولها بين الطالبين لها والقالين عنها ,فقد

 1التأكيد من داللة اعبملة االظبية على االستقرار والثبوت وداللة اغباؿ على الثبات ،انظر داللة اعبملة االظبية على االستقرار والثبوت:
الزركشي .66/4،)1957( ،وانظر داللة اغباؿ على الثبات :عباس حسن.366/2 ،)1984( ،
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أىل إزراء في طول
مث ينتقل إىل حالو ىو وىبتم رسالتو بقولو" :إذ نحن على أنفسنا
الملخص
الملخص

فيما
أصارك إليو ,ولنا
البحثاهللعلىلك
التطواف في مهاوي الفيافي وذرى قلل الجبال ,بارك
بني التشابو
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كيل,
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وحسبنا
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لنا مما سبق فيو حتمو ,ومضى فيورسالتني

(. )204 ،)1988
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diğer bir risale mukayese edilecektir. İki risale arasındaki ortak noktalara ve
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ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

َّ
وحقق الكاتب امتدادا فباثال يف وصف حالو ,ولكن االمتداد ىنا ليس باالسرتساؿ يف
الوصف أو الصور فحسب ,بل بأصوات اؼبد اليت توحي بامتداد السفر واؽبروب( :إذ كبن على أنفسنا
أىل إزراء يف طوؿ التطواؼ يف مهاوي الفيايف وذرى قلل اعبباؿ) ,وىو األسلوب ذاتو الذي اتَّبعو يف
الشاىد السابق من الرسالة الثانية.
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim


ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

إن قيام ىذه الرسالة على التقابل بني حايل الكاتب واؼبتلقي يقوي لدينا االعتقاد َّ
بأف وصف
اغبالني يعكس حاؿ عبد اغبميد قبل اؽبروب وبعده ,وليس حاؿ أخيو ,دبعىن أف وصف الكاتب غبالو
يؤكد الشقاء النفسي والبدين من االغرتاب الدائم الذي ال يعلم هنايتو ,ووصفو غباؿ أخيو يكمل ىذا
1

1

 1انظر أقساـ االستعارة باعتبار اػبارج :عبد اؼبتعاؿ الصعيدي .120/3 ،)1999( ،والسرعة ىنا من عدـ إيراد ما يالئم اؼبستعار منو أو ما
يالئم اؼبستعار لو دبا يشبو االختصار.
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عما حرـ منو الكاتب من الراحة واألماف وما ينشده لرتجع حالو إىل سابق
الشقاء؛ إذ يكشف لنا َّ
عهدىا قبل االغرتاب الذي نعتّبه ىروبا من العباسيني.
أو دبعىن آخر إف امتداد الكاتب يف وصف حاؿ الراحة واألماف ألخيو يأ باعتباره وصفا ؼبا
يتمنَّاه لنفسو ,أو وصفا ؼبا كاف فيو ,وىو ما قامت عليو الرسالة الثانية سباما.
وتضمن
وفي الرسالة الثانية يعاود الكاتب أيضا بنيتو التقابلية قبل أف ىبتتم رسالتو إىل أىلوَّ ,

بدء اػباسبة صبلة اظبية أيضا دالة على اغباؿ تؤكد زيادة اؼبسافة بينو وبينهم يف قولو" :وكتبت إليكم
واأليام تزيدنا منكم بعدا ,وإليكم صبابة ووجدا ,فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها؛ يكن آخر

العهد بكم وبنا ,وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم؛ نرجع إليكم بذل اإلسار والصغار,

والذل شر دار وأألم جار ,يائسين من روح الطمع وفسحة الرجاء.

نسأل الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعة في دار آمنة

تجمع سالمة األديان واألبدان ,فإنو رب العالمين ,وأرحم الراحمين" (إحساف عباس،)1988( ،
.)279
فإما اؼبوت( :إف تتم
وقد عاود الكاتب استعماؿ أسلوب الشرط ليعّب بو عن تقابل اؼبصريَّ ,
وإما اغبياة ربت ذؿ األسر( :وإف يلحقنا ظفر) ,وقد رفض الكاتب اؼبصري الثاين دبوقفو من
البلية)َّ ,
ذؿ اإلسار ,ونفي أي مصري ثالث( :يائسني).
َّ
إف قياـ أسلويب الشرط على جدلية اؼبوت واغبياة تعمق من البنية التقابلية اليت أنشأ هبا
عّب عن تبدؿ الدنيا
ولكن الكاتب قد حسم تلك اعبدلية مسبقا برتجيح اؼبوت عندما َّ
رسالتوَّ ,
وتقلبها َّ
بعدة متقابالت ذكرت يف الشاىد األوؿ ,وكاف آخرىا( :باغبياة موتا) .ومن مث يكشف لنا
ىذا اغبسم اؼبسبق عن سيطرة فكرة اؼبوت على ذىن عبد اغبميد ,وما يستتبعو من كآبة وضيق.

التحليل األسلوبي
دوراألسلوبي
دور التحليل
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ومن الالفت للنظر أف اؼبكاف يف رسالتيو يتميَّز بصفات َّ
ؿبددة -عالوة على غموضو ,-ففي
رسالتو األوىل يتميَّز اؼبكاف بصعوبة االجتياز أو اؼبالحقة( :وعور اؼبسالك ,مهاوي الفيايف ,ذرى قلل
اعبباؿ) ,وقد تكوف ىذه الصفات جزءا من خطَّة اؽبروب؛ إذ ال يكوف الكاتب قد اجتاز ىذه
األماكن بالفعل ,بل رَّدبا ذكر ذلك ليوىم العباسيني أنَّو يف أماكن حصينة وبعيدة عنهم يصعب عليهم
الوصوؿ إليها حّت ييأسوا من مالحقتو ويعيش يف أماف؛ إذ من السهل على العباسيني اعرتاض ىذه
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
الرسالة قبل وصوؽبا ألخيو ,أو حّت بعد وصوؽبا ,وال يعقل أف عبد اغبميد -وىو كاتب الدولة ووزيرىا
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
ولو رسائل ديوانية تشهد لو باػبّبة العسكرية -مل وبتسب ذلك يف ذىنو عند كتابة الرسالة.


والصفة األخرى للمكاف يف ىذه الرسالة أيضا البعد عن اؼبكاف الذي يسبقو؛ فشروط اؼبكاف
الذي ينتقل إليو الكاتب ىو البعد فحسب ,ويظهر ذلك من( :موجفني إىل نائي احملل).
أما يف رسالتو الثانية 1فاؼبكاف ي1تَّصف بالبعد الدائم -فضال عن غموضو كما تقدـ -وذلك
من( :واألياـ تزيدنا منكم بعدا ,سالكة بنا سبيل من ال أوبة لو).
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ويظهر منهما أف عبد اغبميد يزداد يف البعد عن الوطن على مدار األياـ ,وأنو ال يبكث يف
مكاف واحد ,بل على تنقل دائم حّت ال يلحق بو العباسيوف ,ويؤكد ذلك صيغة اسم الفاعل:
(سالكة) ,الدالة على ذبدد التنقل واستمراره ,1وصيغة اؼبضارع( :تزيدنا) ,اؼبوحي بدواـ بعد اؼبكاف مع
دواـ الزماف.
وعلى الرغم من غموض اؼبكاف يف الرسالتني واتصافو بالبعد قبد أف الكاتب يف رسالة إخوانية
صرح باؼبكاف ,وقد أرسلها إىل صديق لو طلب منو إبداء رأيو يف اإلخاء ,وترجع ىذه
أخرى قد َّ
الرسالة تارىبيا إىل مرواف بن ؿبمد عندما كاف واليا على أرمينية ,وعبد اغبميد كاتبو األوؿ ,وىذه الفرتة
سبيَّزت حبروب مرواف الكثرية ,قاؿ فيها الكاتب بعد وصف اإلخاء معتذرا عن اإلطالة يف وصفو:

"وافاني كتابك بما سألت من ذلك ,وعقلي محصور ,ورأيي منقسم ,وذىني فيما يتأىب بو
األمير لقتال  ..خرز الترك ,واختالف رسلو إلى جبال الالن والطبران وما واالىما بنوافذ أمره

ومخارج رأيو ,فأنا مصيخ السمع للفظو" (إحساف عباس.)278 ،)1988( ،

فاألماكن يف ىذه الرسالة صروبة( :خزر الرتؾ ,جباؿ الالف والطّباف وما واالنبا) ,فضال عن
الرد عليها.
معرفة اؼبتلقي دبكاف إقامة عبد اغبميد ألنو أرسل إليو رسالة ,وكانت ىذه الرسالة ىي ي
وما نذىب إليو أف غموض مكاف إقامة الكاتب واتصافو بالبعد يف رسالتيو موضع الدراسة
شيء معتاد عندما تصدراف من شخص ىارب؛ إذ هبب على اؽبارب من اؼبالحقة اغبفاظ على سرية
مكانو ,وىو ما يؤكد لدينا َّ
أف رسالتو األوىل كتبت أثناء ىروبو من العباسيني ,وتقرتب تارىبيا من
رسالتو الثانية اليت أصبع على أهنا آخر ما كتب عبد اغبميد.

 1انظر داللة صيغة اسم الفاعل على التجدد :عبد اللطيف اػبطيب.447 ،)2003( ،
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الجفوة ,وذل التجهم ,فاألبدان خاشعة لطول الدأب ,تتوقل في وعور المسالك" (إحساف
عباس.)203 ،)1988( ،

ويرجع ىذا الشقاء البدين يف ىذه الرسالة إىل كثرة السفر والتنقل اؼبستمر( :عقد الرحاؿ
وحلها) ,دوف راحة مع وعورة الطرؽ( :وعور اؼبسالك) ,وصعود اعبباؿ( :ذرى قلل اعبباؿ) ,واجتياز
الصحراء( :مهاوي الفيايف).

d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

أما الشقاء النفسي فريجع إىل تنكر اؼبضيفني ؽبم( :جوار اؼبتنكرين ,وحشة من نصري إليو,
ذبّب من نتعامل) ,واإلحساس باػبطر وانسحاب األمن( :ىوؿ تلك اؼبخاوؼ ,نوائب الدىور,
بتحريك اؼبضطرب) ,واغبنني إىل األىل( :استعجمت علينا أخبار األحباب) ,ومن الفقر واغباجة:
لعل ذلك القليل أف تستنفده نوائب الدىور).
(أصبنا من دنياىم حطاماَّ ,
وقد ظهر ىذا الشقاء البدين و1النفسي على عبد اغبميد من( :األبداف خاشعة ,النفوس بأمور
1
شّت معنية) ,وهبسدنبا معا يف لوف الوجو ألخيو( :رقَّة وجهك ناضر لوهنا) ,الذي يستدعي بالطبع
اؼبقابل لو يف اغباؿ ,وىو عبد اغبميد ,ويعكس عليو الشحوب.
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ويف رسالتو الثانية يظهر الشقاء البدين من فعل الدنيا بو بتقلبها عليو( :أعقبت بالراحة نصبا,
سبيل من ال أوبة لو).
والشقاء النفسي الذي تتجلَّى أسبابو يف الشعور باػبوؼ واػبطر( :وباألمن خوفا ,باغبياة
موتا ,آخر العهد بكم وبنا) ,وإعراض الدنيا وتنكرىا لو( :مشست منا نافرة ,أعرضت عنا متنكرة),
(فمرقتنا عن األوطاف ,قطَّعتنا عن األخواف ,منفيني عن
واغبنني إىل الوطن والشعور بفقده من فيوَّ :
َّ
ضراء),
األولياء ,مقطوعني عن األحبَّاء ,صبابة ووجدا) ,والفقر واغباجة:
بالسراء َّ
(باعبدة حاجةَّ ,
ويضاؼ إليهما اليأس( :يائسني) ,والشؤـ( :دارنا نازحة ,طرينا بارحة).
وىذا التشاؤـ واليأس من اغبياة ال يؤكد لنا إنشاء الرسالتني أثناء اؽبروب من العباسيني
فحسب ,بل ويّبز لنا أسبقية الرسالة األوىل تارىبيا على الرسالة الثانية ,دبعىن أف األوىل اليت أرسلها
ألخيو كانت يف بدء اؽبروب ,والثانية كانت عند اقرتاب هنايتو ,فبدء اؽبروب قد يسيطر على الكاتب
اغبزف والضيق والكآبة ,ولكن ليس الشؤـ واليأس؛ َّ
ألف كثرة التنقل واغبركة الدائبة ال هبتمعاف مع ىذا
اليأس من اغبياة والتشاؤـ ,وؽبذا وجدنا تكرار لفظ األمل يف الرسالة األوىل( :حباؿ األمل ,حالفك
األمل) ,ومع تكرار لفظ األمل وجدنا عبد اغبميد متمسكا باألمل أيضا يف العودة إىل األىل ,فقد
صرح بذلك يف قولو" :فإن نلنا منهم حظا ,وأصبنا من دنياىم حطاما؛ نكره طول السفر الممل
َّ
لنا من عقد الرحال وحلها إلى أوان األوبة إلى األىل" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،

أما يف رسالتو الثانية فريفض العودة مذلوال ويسيطر عليو الشؤـ واليأس يف اغبياة من قولو:

"وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم؛ نرجع إليكم بذل اإلسار والصغار ,والذل شر دار
واألم جار ,يائسين من روح الطمع ,وفسحة الرجاء" (إحساف عباس.)279 ،)1988( ،

ونتيجة ؽبذا اليأس وبضر الكاتب نفسو للموت بقولو" :فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها؛

يكن آخر العهد بكم وبنا" (إحساف عباس.)279 ،)1988( ،
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بصيغة
ألخيو والدنيا يف الرسالتني؛ وجدنا حركة يف الضمائر العائدة على عبد اغبميد يف الرسالتني ,فيبدأ
عليو
بصيغة الغائب يف الرسالة األوىل بقولو" :إذ الضيعة لمن اغترب ,والغربة لمن اشتملت
الكلمات المفتاحية :ربليل ،أسلوب ،رسائل ،ترجيح ،عبد اغبميد الكاتب.
الكلمات المفتاحية :ربليل ،أسلوب ،رسائل ،ترجيح ،عبد اغبميد الكاتب.

الهموم ,وكادح األسفار ,وأتعب البدن ,وأقلق الشخص ,ونابذ الدعة ,واعتاض النصب"

(إحساف عباس،)1988( ،

).
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مث يلتفت إىل صبع اؼبتكلمني بقولو" :ونحن في تعب الدنيا توجف بنا مطايا الشقاء ,نباكر

دلجها بغم النصب" (إحساف عباس،)1988( ،

).

ويكمل بتلك الصيغة بقية رسالتو.

ويف رسالتو الثانية يبدأ أيضا بصيغة الغائب بقولو" :ومن قرصتو بأظفارىا ,وعضتو بأنيابها,

d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

وتوطأتو بثقلها؛ قالىا نافرا عنها ,وذمها ساخطا عليها ,وشكاىا مستزيدا منها" (إحساف عباس،
(.)279 ،)1988
مث يلتفت إىل صبع اؼبتكلمني أيضا بقولو" :ثم شمست منا نافرة ,وأعرضت عنا متنكرة,

ورمحتنا جامحة" (إحساف عباس.)279 ،)1988( ،
ويكمل بتلك الصيغة أيضا 1
بقية رسالتو.
1
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وليس ىذا موضع حديثنا -إذ سبقت اإلشارة إليو -ولكن ما يهمنا ىنا أف شبَّة التفات آخر

يف الرسالتني ,ففي بدء الرسالة األوىل يظهر عبد اغبميد بصيغة اؼبتكلم اؼبفرد اؼبعتادة لو يف قولو" :وقد
أصبحت عندي ذا غبطة باقتصارك على القليل" (إحساف عباس.)203 ،)1988( ،

وىو االلتفات الوحيد هبذه الكيفية يف ىذه الرسالة ,ويف انتهائها يقصد الكاتب اؼبعىن ذاتو,

ولكن بصيغة اؼبتكلمني مثل بقية الرسالة بقولو" :وأنك عندنا مغبوط إذ نحن على أنفسنا أىل
إزراء" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،

ويف الرسالة الثانية يظهر عبد اغبميد يف موضع واحد منها بصيغة اؼبتكلم اؼبفرد أيضا كما فعل

يف رسالتو األوىل بقولو" :وكتبت إليكم واأليام تزيدنا منكم بعدا" (إحساف عباس،)1988( ،
.)279
مرة واحدة يف كل رسالة من الرسالتني ,لبرج بارتفاع أوجو
وهبذا االلتفات بكيفيتو ىذه ووروده َّ
اؼبشاهبة بني الرسالتني من ناحية ,ومن ناحية أخرى نشعر بأف ىذا االلتفات ال يقصد من ورائو إال
رفض الكاتب لفكرة أف يكوف وحيدا يف غربتو فيستحضر عددا معو يشاركونو الغربة بآالمها وكآبتها
وشقائها البدين والنفسي ,ويشعروف معو باػبطر واؼبذلَّة؛ لتكوف ىذه اؼبشاركة تسلية لنفس عبد اغبميد
بأف ىذه الظروؼ ليست لو وحده ,بل يشاركو فيها آخروف ,كما شاركو الراحة والسعادة يف ظل
الوطن آخروف.
وقد يكوف ىذا االستحضار لآلخرين جبانب تسلية النفس طردا عبزء من اػبطر وطمأنة النفس
بوجود من وبميو ويساعده باعتباره فردا يف صباعة.
 -5غربة بال عودة (أدلة الهروب)
بعدما رصدنا أوجو التشابو بني الرسالتني إلثبات أف الرسالة األوىل كتبت أثناء ىروب عبد
اغبميد من العباسيني ,وال يوجد خالؼ على كتابة الرسالة الثانية أثناء اؽبروب؛ وجب علينا أف نسلط
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عودة ,أو دبعىن آخر أدلَّة اؽبروب.
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األخرىوؿبد
منسوبة لو
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هبدؼ مشتغل
وذلك غري
ولو كاف
العباسينيَّدةلو,
يف الدولة فانتهى بو األمر إىل مالحقة
ناحية ,وقرهبا
من
الكاتب
اغبميد
لعبد
عليها
اؼبختلف
الرسالة
تلك
نسبة
ة
صح
ترجيح
أو
إثبات
صحة نسبة َّ
ناحية ,وقرهبا من
ومطالبوالكاتب
لعبد اغبميد
تقصر عليها
الرسالةوملاؼبختلف
تلك
تصغر ترجيح
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رغبتو َّ
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الدنيا,
وطمعو يف
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رسائلو من
آخرفها من
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رسالتويصنفها
األخرية دبا
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اغبميد(من)
داللة:
نستوحيو
اؼبضمر
وىذا الندـ
يوحي ىذا الذكر بالندـ اؼبسيطر على عبد اغبميد.
الكاتب.
من عبد
ترجيح،
رسائل،
أسلوب،
المفتاحية:
الكاتب.
عبد اغبميد
ترجيح،
ربليل،رسائل،
أسلوب،
الكلمات ربليل،
الكلمات المفتاحية:
الغموض ,1واستعماؿ ضمري الغائب الذي اختفى الكاتب وراءه مثل االختفاء من العباسيني.
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ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

ب -سوء االستقبال:

"حتى تخيم بنا األسفار على حلول كل دار بكربة الغربة ,وخشونة الجفوة ,وجوار

المتنكرين ,ووحشة من نصير إليو ,مع تجبر من نعامل باستطالتو علينا" (إحساف عباس،
(.)204 ،)1988

من اؼبعلوـ أف عبد اغبميد مل يغرتب وحده ,بل كاف مرافقا ؼبرواف يف حروبو عندما كاف واليا
على أرمينية ,وال تستقيم ىذه الرسالة مع ىذه الظروؼ؛ إذ مصاحبتو ؼبرواف -وىو واؿ -تستدعي
احتفاء اؼبضيفني دبرواف ومعو عبد اغبميد ,وىذا االحتفاء مل وبدث باعرتاؼ عبد اغبميد الصريح
خبشونة اؼبضيفني وجفوهتم وتنكرىم ؽبم ,أو يف أبسط األحواؿ ذبّب اؼبضيفني وتعبريىم عن استطالة
الضيافة.

d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).

1

1

 1ذلك الختياره اؼبوصوؿ العاـ دوف اؼبوصوؿ اؼبختص ،انظر ذلك :عباس حسن.342/1 ،)1984( ،
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ولكن ىذه اؼبعاملة من اؼبضيفني تستقيم مع ىارب فقد عزتو وسلطانو ,أو ػبوؼ اؼبضيفني
من العباسيني إذا علموا بإيوائهم ؽباربني منهم ,فال يسع اؼبضيفني يف ىذه الظروؼ إال التجّب والتعبري
عن عدـ الرغبة يف استضافتهم ,أو اختصار أياـ االستضافة.
ج -رحلة بال مدد:
"فإن نلنا منهم حظا ,وأصبنا من دنياىم حطاما ,...ثم لعل ذلك القليل أن تستنفده

نوائب الدىور" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،

عمل عبد اغبميد حسب اؼبصادر "ما يقارب سبعة وعشرين عاما يكتب بصفتو موظفا في

الدولة" (إحساف عباس.)63 ،)1988( ،

ومل تثبت لو رسالة قبل ىشاـ بن عبد اؼبلك ,وؽبذا يبكننا القوؿ إف ىذه الغربة لو كانت من
أجل الدولة لكاف اؼبدد واإلنفاؽ من الدولة دبعىن ذبهيزه وإمداده بكل ما يلزـ للقياـ دبهمتو ,وىو ما
ينفيو الشاىداف السابقاف بداللتهما على الفقر واغباجة وعدـ وجود اؼبدد ,وىذا هبعلنا نتيقَّن من
صدور ىذه الرسالة أثناء ىروبو ,إذ ال يعرؼ أحد من أنصار مرواف مكانو -لغموض اؼبكاف للحفاظ
على السرية من العباسيني -لي َّ
مده بالعوف أو االحتياجات الضرورية ,والنقطاع األخبار عنهم سباما من

قولو" :استعجمت علينا أخبار األحباب" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،
د -فقد األحباب:
"فقدنا األقارب واألصحاب" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،

َّ
إف الداللة اؼبعجمية للفعل اؼباضي َّ
احملقق اغبدوث على ضياع األقارب واألصحاب تؤكد لنا
أف ىذه الغربة غري َّ
ؿبددة الزمن ,بل ىي غربة دائمة؛ إذ اؼبغرتب ال يفقد أقاربو ,بل يبتعد عنهم لفرتة,
ولكن الظاىر من داللة الفقد تثبت لدينا فكرة الغربة بال عودة ,أي اؽبروب؛ ألنو لن يرى أقاربو
وأحبابو ثانية لعدـ الرجوع إىل الوطن يف اؼبستقبل ,ىذا وقد يعكس الشاىد السابق اغبقيقة الفعلية من
فقد الكاتب ألقاربو وأصحابو؛ إذ من اؼبمكن أف يكوف العباسيوف قد قتلوىم ضمن اؼبعركة األخرية يف
فلسطني ,أو حّت بعدىا لتصفية األمويني ومن لو عالقة هبم.

التحليل األسلوبي
دوراألسلوبي
دور التحليل
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ىـ -التسليم بالقضاء:
"يبتلعو

آخر 204
،)1988
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التدبير" (إحساف
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الحميد الكاتب
).عبد
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دور

الملخص
ىي اغباؿ عند عديد
اغبق-كما
كىن الكاتب يف غري موضع من رسائلو عن اؼبوت بقضاء
لقد َّ
الملخص
بني التشابو
التشابوأوجو
دبالحقةرصد
رصد طريق
مصريهعن
األسلويب
الدرسو
اتاختبار أد
البحث
الكاتباتكاف
علىووأف
اؼبوت
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يدرؾ طريق
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اختبار
يعتمدعلى
البحث
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زمنها إذا
اختلفإذا يف
يف و
الكاتب,
اغبميد
اغبميد لعبد
إحدانبا
إحدانبانسبة
صحة
اختلف يف
رسالتنييف-
ليس
زمنها و
للهارب
أنسب
اؼبصري
فالتفكري يف
اؼبكاف,
بعد بو
الزماف ,أو
العباسيني لو مهما طاؿ عليو
نسبتها
صحت
اختلف
الكاتب ,و
لعبد
نسبة
صحة
اختلف
رسالتني-
الدرسعلىاألسلويب
قدرة
مدى
عن
هبدؼوذلك
الزمن-؛
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وؿبد
منسوبة لو
جاء ،و
األخرىلو
الدرس دبا
الكاتب
يدري
هبدؼال
الكشفإذ
التدبري),
قبل
(بالتقدمي
الكناية:
للمغرتب .ويؤكد ما نذىب لو،إليوو ما
األسلويب
الكشفقدرة
عن مدى
وذلك
الزمن-؛
األخرىوؿبدَّدة
بعد لو
منسوبة
ناحية ,وقرهبا
اغبميد
اغبميد لعبد
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الرسالة
صحة
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و -دوافع السفر:

اغبميد الكاتب.
ترجيح ،عبد
رسائل،
أسلوب،
المفتاحية:
الكلمات
بتكاليف
دت
تجد
عبد قد
األسفار
فإذا
المضطرب,
الكاتب.
اغبميد
ترجيح،
ربليل،رسائل،
أسلوب،
بتحريكربليل،
الطلبالمفتاحية:
"ثم تستأنفو مفاوزالكلمات

المئونات ,موجفين إلى نائي المحل في دار الذلة" (إحساف عباس.)204 ،)1988( ،
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yetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
aidiyetine tespiti denemektedir. Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve kesin olan bir risale
Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
ile Abdulhamîdu’l-Kâtib’e nisbeti ve zamanı kesin olmayan hakkında ihtilaf edilmiş
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arındaki zaman yakınlığına bakılarak, diğer risalenin de Abdulhamîdu’l-Kâtib’e ait
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olduğunu ilmî üsluplara dayanılarak ortaya konulacaktır.
ahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.
Anahtar kelimeler: Abdulhamîdu’l-Kâtib, Risaleler, Tercih, Üslûb, Analiz.

َّ
إف غموض الدافع اغبقيقي لكثرة األسفار أو حّت االغرتاب من سطح النص هبعلنا نبحث
عنو يف البنية التحتية للنص ,أو دبعىن آخر كشف ما وراء السطور.

َّ
إف داللة( :ربريك اؼبضطرب) ,على الدواـ واالستمرار تقدـ دافعا لكثرة األسفار واغبل
والرتحاؿ الدائمني يف الرسالة ,فاالضطراب الدائم ودواـ ربركو يعكس اػبوؼ وانسحاب األماف من
ناحية ,وتأ كثرة األسفار اليت نستوحيها من صيغة اعبمع ,والداللة اؼبعجمية لفعل التجدد اؼبؤَّكد بػ:
d. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim
ı, (karimel_kholy@yahoo.com).
(قد) ,1لتؤكد ىذا اػبوؼ ,وعدـ الشعور باألماف من ناحية أخرى .ووجود الدافع للسفر اؼبستمر
Dalı, (karimel_kholy@yahoo.com).
ليس يف رأينا إال اػبوؼ من اؼبوت ووسيلتو اؽبروب .ويعزز ذلك داللة( :فإذا) ,اليت تعمق من
اؼبفاجأة 2اليت تناسب اػبائف برتؾ اؼبكاف ؼبكاف آخر إذا اقرتب العباسيوف منو.


1

1

 1انظر داللة قد على التحقيق والتأكيد :ابن ىشاـ األنصاري.544/2 ،)2000( ،
 2انظر داللة إذا على اؼبفاجأة :اؽبروي.202 ،)1993( ،
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وداللة اغباؿ أيضا( :موجفني) -اؼبصاحبة للسفر -على التجدد 1مع ربديد اؼبسافة( :إىل
نائي احملل) ,تكشف لنا عن مواصفات كل مكاف يقصده عبد اغبميد ,وأىم تلك الصفات أف يكوف
بعيدا عن سابقو وال نرى يف ىذا البعد أي مصلحة ؼبغرتب إال إف كاف ىاربا من اؼبوت.
ز -الشعور بالخطر:
"واستقرعت أبواب السالمة ,وتمهدت وثارة األمن ,وتوسطت رباع العز ,واستخفضت

بذلك معاشك ,فصار قليل ما أنت فيو كثيرا لمساعدة السالمة إياك" (إحساف عباس،
(.)204 ،)1988
إف تكرار خلع صفات األمن والسالمة على اؼبتلقي بتكرار مادهتما اللغوية يف غري موضع من
رسالتو ,يكشف لنا عن مظهرين داللني ,أوؽبما :اإلغباح بالتكرار على أمن اؼبتلقي وسالمتو يف ظل
الوطن ,وآخرنبا :يستحضر بالطبع اؼبقابل ؽبما من اػبطر واػبوؼ ,ولقياـ الرسالة على التقابل بني
حايل الكاتب واؼبتلقي؛ فإننا نستطيع أف ننسب بسهولة اػبوؼ واػبطر غباؿ عبد اغبميد ,وىذا
الشعور يقوي لدينا فكرة اؽبروب وليس االغرتاب ,إذ يبكن للمغرتب أف يعود لوطنو خاصة إذا شعر
باػبطر.
المصادر والمراجع
إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ,مكتبة االقبلو اؼبصرية ,القاىرة1999 ,ـ.
داللة األلفاظ ,مكتبة االقبلو اؼبصرية ,القاىرة2004 ,ـ.
ابن ىشاـ األنصاري ،مغّن اللبيب عن كتب األعاريب ،ربقيق عبد اللطيف اػبطيب ،السلسلة
الرتاثية ،الكويت2000 ،ـ.
إحساف عباس ,عبد اغبميد الكاتب وما تبقى من رسائلو ورسائل سامل أيب العالء ,دار الشروؽ,
عماف1988 ,ـ.
 1انظر داللة اغباؿ على التجدد :عباس حسن.367/2 ،)1984( ،
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Ahmed
Karimالديانة ،اجمللد الرابع،
األندلسي ،ؾبلة
ابن حزـ
ABDELDAİMيف شعر
أضبد إظباعيل حسن علي ،قراءة بالغية
.2014
الحميد الكاتب
عبد
رسائل
آخر
ترجيح
في
األسلوبي
التحليل
دور
دور التحليل األسلوبي في ترجيح آخر رسائل عبد الحميد الكاتب
الثعاليب ,يتيمة الدىر ,مطبعة الصاوي ,مصر1937 ,ـ.
الملخص الملخص
اعبهشياري ,الوزراء والكتاب ,ربقيق عبد اهلل إظباعيل الصاوي ,مطبعة عبد اغبميد أضبد حنفي,
بني التشابو
التشابوأوجو
أوجو رصد
رصد طريق
األسلويب عن
الدرسوات
علىواتاختبار أد
يعتمدعلىالبحث
الدرسعن طريق
األسلويب
اختبار أد
يعتمد البحث
مصر ,الطبعة األوىل1938 ,ـ.
صحت نس
إذا
زمنها
يف
اختلف
و
الكاتب,
اغبميد
لعبد
إحدانبا
نسبة
صحة
يف
اختلف
رسالتني
1957ـ.إذا صحت نسبتها
مصر ،يف زمنها
القاىرة ،واختلف
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