
 بسكرة جامعت                  ومناهجها القراءة نظرياث في والبحث التكىين وحذة مخبر             قراءاث مجلت

 
 القديم الجزائري األدب في الرسائل فن

 
 دخية فاطمة/ د
 الجزائر-بسكرة جامعة

 

 :ملخص

 لػو كػاف والػيي السػردي العمػ  يف اجلماليػ  قيمتهػا ذلػا  زمنيػ  مبفارقػات زلكـو السردي البناء إف
 .السردي النص وانسجاـ دتاسك على احلفاظ يف أسهمت اليت األحداث تطوير يف دور

Résumé : 

cette dernière liée par la temporalité, et avec son coté es-thétique, 

avait son rôle à jouer dans le développement des évènement afin de 

construire la cohérence du texte narratif. 

 
 :المفتاحية الكلمات
 .الدديوم  – الوصفي  الوقف  – الشخصيات – ادلكاف – الزمن – رسال 

 
 :تمهيد
 وانتشػػار األدب ضػػع  أمههػػا خاصػ  مبميػػزات العثمػػاي العهػػد خػلؿ القػػدم اجلزائػػري النثػػر اتسػ 
 إىل أدى مػػػا وىػػػيا السياسػػػي   احلالػػػ  اسػػػتقرار وعػػػدـ االجتماعيػػػ  احليػػػاة واضػػػطراب الصػػػو ي  ظػػػاىرة
 واإلجازة واخلطاب  والرسال  ادلقام  وظهرت  يو وألفوا عليو أقبلوا ب  يهملوه؛ مل أهن  إال النثر؛ ضع 
 .والتقاريظ األدبي  الشروحات وبعض الوصفي  وادلقاطع
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 :الرسالة تعريف -(1
 القػػػراءة  يف والرتسػػػ  كالرسػػػ  والرتسػػػ  ورسػػػي  مراسػػػ   هػػػو مراسػػػل   راسػػػلو»: لغاااة الرساااالة/ أ

 األمػػور يف الرسػػ  مػػن الرتسػػ : قػػاؿ ثػػاف موضػػع ويف عجلػػ  بػػل التحقيػػ  وىػػو: قػػاؿ واحػػد  والرتسػػي 
 .الرسائ  الرسال  ورتع والتثبيت  والتوقر كالتمه  وادلنط 

 عػػن األخػػ ة والرسػػي   والرسػػوؿ والرسػػال  الرسػػال   واالسػػ   إليػػو أرسػػ  وقػػد التوجيػػو : واإلرسااال
 مبعػػى والرسػػوؿ برسػػي   أرسػػلته  وال بليلػػ   عنػػدى  حبػػت مػػا الواشػػوف كػػيب لقػػد: وأنشػػد تُلعػػ  
 .أرسلً  رتعو أنث  من وييكر  ويؤنث الرسال  
 .أرسلي انتهى قد: الشاعر قاؿ

 وأنشػد وادلرسػ   الرسػال  والرسػوؿ  بعػض إىل بعضػه  أرسػ : القػـو وتَػرَاَسػ َ  رسولك ى : ويُقاؿ
 :اجلعف  لألسعر الرسال  الرسوؿ يف اجلوىري

 َغِنيٌ (1)فَاَتاِحُكمْ  َعنْ  بِأَِني   َرُسولَ  َعْمُرو أَبَا أُبَِلغُ  َأَل 
  عػوال ألنػو ُرسػ  يقػ  ومل  )2(﴾اْلَعااَلِمينَ  َرب   َرُساولُ  ِإنَّا فَاُقوَل  ِفْرَعْونَ  فَْأتَِيا﴿ العزيز التنزي  ويف
 أرسػػلت مػن اسػػ : والرسػ  وصػدي   عػػدو مثػ  واجلمػع والواحػػد وادلؤنػث ادلػيكر  يهػػا يسػتوي و عػيل
 إنػػا ىػػيا  علػػى والتقػػدير رسػػال  مبعػػى رسػػوؿ: »عبيػػدة أبػػو يقػػوؿ السػػياؽ ذات ويف  3الرسػػال  وكػػيلك

 (4).«الَخبَارَ  بنَاَواِحي َأْعَلُمُهمْ  الرَُّسولِ  وَخيرُ  إليها أَِلْكِني: اذليلي  قاؿ العادلني  رب رسال  ذوو
 :اصطالحياً  الرسالة/ ب
 اإلنشػػاء  كتابػػ   أمػػا» القلقشػػندي يقػػوؿ ذلػػك ويف اإلنشػػاء  كتابػػ  معػػى يأخػػي الرتسػػ  أف صلػػد
 والواليػات ادلكاتبات  من ادلعاي ترتي  كلـ  تألي  إىل الكتاب  صناع  من رجع ما ك  هبا  ادلراد

 ذلػػػػك معػػػػى يف ومػػػػا واإلديػػػػاف واألمانػػػػات واذلػػػػدف اإلقطاعػػػػات  ومناشػػػػ  واإلطلقػػػػات  وادلسػػػػازلات
 (5).«وغ ىا احلك  ككتاب 
 طريػ  عػن يػرد مػا بػو يُػراد كػاف إذ خاصػا؛ مػدلوال اجلػاىل  العصر يف( رسالة) مدلوؿ عرؼ وقد
 على يدؿ واليي منها  ُيشَت  وما( أبلغ) بكلم  غالبا يقرتف جعلو شلا الشفوي؛ واإلبلغ اخلرب رواي 
 (6).حجر بن أوس شعر يف ورد ما ذلك من والرواي   الشفوي النق 

 (7)قَِائلُ  أَنَا َما اللِ  َعْبدِ  بنُ  يَزِيدُ   فَاَبلَغنَ  َعَرْضتَ  إَما رَاِكًبا يَا
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 الشفه  التبليغ على يُطل  وكاف واإلسلم   اجلاىل  العصر طيل ( أبلغ) اللفظ ىيا استمر لقد
 .الشفوي  الرواي  طري  عن اخلرب ونق 
 :الرسائل أدب تطور -(2

 أي يف يستعملوىا مل لكنه  وجتاري   سياسي  ألغراض وذلك  ياجلاىل يف الرسال  العرب استخدـ
 .جه  من ىيا لإلبداع وقت ذل  يكن  ل  واحلروب  والربح بالتجارة اىتمامه  نتيج  أديب رلاؿ

 اجلػػاىل   العصػػر يف العػػرب غالبيػػ  ألف الكتابػػ  طُػػرؽب أغلػػبه  جهػػ  ىػػو أخػػرى  جهػػ  مػػن أمػػا
 ال وىػػيا االتصػػاؿ  وسػػائ  مػػن وسػػيل  باعتبارمهػػا النػػاس عقػػوؿ علػػى والتػػأث  واخلطابػػ  بالشػػعر اىتمػػوا
امنػا و الرسػائ    ػن يعر ػوا مل العرب أف يعين  اذلػدايا  لتبػادؿ ادللػوؾ إىل تُرَسػ  كانػت رسػائ  ىنػاؾ ٕ 

 إىل الساموأل ككتاب يتهددى  عدو ضد والنصرة العوف طل  حوؿ تتمحور الرسائ  ىيه وكانت
 قيصػػر إىل الوصػػوؿ يف ليسػػاعده الشػػاعر( القػػي  امػػرئ بػػػ يوصػػ  الغساااني شاامر أبااي باان الحااارث

 نصرتو  إىل يدعوه( العيري حراـ بن ربيع  بن رزاح) أخيو إىل (9)(كلب بن قص ) وكتاب (8)الرـو
 .العصر ىيا يف الكتاب  نشاط على يدؿ ما وىيا

 أوؿ أف حيػث دعائمػو  مػن دعامػ  الكتابػ   اختػي العربي  احلياة رلرى غ ي  اليي اإلسلـ ومبج ء
ِِي رَب كَ  بِاْسمِ  اقْاَرأْ ﴿( وسل  عليو ا صلى) الكرم الرسوؿ على نزلت آي   وأقسػ   (10)﴾َخلَا َ  الَّا

 (11).﴾َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن﴿: تنزيلو زلك  يف وعز ج   قاؿ بالقل   وتعاىل سبحانو
  جعػػ  والقػػراءة الكتابػػ  أمتػػو يعلػػ  أف علػػى(: وسػػل  عليػػو ا صػػلى)ادلصػػطفى حػػرص  قػػد وهبػػيا

 رجػػػاؿ مػػػن لعشػػرة والقػػػراءة  الكتابػػ  تعلػػػي  الكػػربى بػػػدر غػػزوة يف قػػػري  أسػػرى مػػػن أسػػ  كػػػ   ػػداء
 .كتاباهت  يف الكرم القرآف من ألفاظا ستعملواا كما (12)ادلسلمني
 استخدموىا  قد هبا  اخللفاء اىتماـ نتيج  الكتاب   يو ازدىرت  قد األموي  للعصر بالنسب  أما

 الثقا ػػػات مػػػن بالعديػػػد تػػػأثرى  نتيجػػػ  موضػػػوعاهت  تنوعػػػت وقػػػد واحلكػػػاـ  وادللػػػوؾ الػػػوالة مراسػػػل  يف
 .والشخصي  والديني  واالجتماعي  السياسي  الرسائ   ظهرت واذلندي   والفارسي   اليوناني  كالثقا  

 احلكاـ من اىتماما القت قد األدبي  الكتاب  صلد(  اليىيب العصر) العباس  العصر إىل وبانتقالنا
 اإلخوانيػػ  الرسػػائ  وظهػػرت واآلداب العلػػـو علػػى خاصػػ  االىتمػػاـ ذلػػك وانصػػ  النػػاس مػػن والعامػػ 

 التػػػأث  ذات والكلمػػػات ادلعػػػربة وادلعػػػاي الصػػػياغ  حبسػػػن العصػػػر ىػػػيا يف الرسػػػائ  ودتيػػػزت والديوانيػػػ  
  .الكب 



 قراءاث                                                                            فن الرسائل في األدب الجزائري القذيم

166 

 : الرسائل أنواع -(3
اإلخوانية الرسائل 
 بػػػين حكػػػ  أوائػػػ  يف كتابتهػػػا كانػػػت وقػػػد ادلناسػػػبات شػػػى يف األدبػػػاء يكتبهػػػا الػػػيت الرسػػػائ  ىػػػ 
 بن والقاس  ادلقفع وابن الكات  دياحلم عبد  يها برز وقد أمي   بين عهد أواخر إىل وامتدت العباس
 .ونظراؤى  زتزة بن وعمارة صبيح
 :العثماني العهد خالل الجزائر في الرسائل أدب -(4
 العربيػػ  يفقهػوف ال  ػالوالة» كثػػ ة ألسػباب العهػد ىػػيا خػلؿ اجلزائػر يف  يػػاألدب احلركػ  تنشػ  مل
 اجلزائريػػوف أمػػا الرتكيػػ   اللغػػ  منا سػػ  وإىل الثقا ػػ  مسػػتوى ضػػع  إىل باإلضػػا   أدهبػػا؛ يتػػيوقوف وال
 االعػرتاؼ الرعايػ  جيػدوف  حيػث إىل اذلجػرة طريػ  اختاروا  قد واألدب العل  من ادلزيد إىل وفازلالط

 (13).«و ضله  بإنتاجه 
 ومػػن والديوانيػػ   اإلخوانيػػ  الرسػػائ  ىػػيه مػػن منػػاذج لنػػا حتفػػظ الوثػػائ  بقيػػت احلػػظ وحلسػػن لكػػن

 .ذلك
 بكداش محمد إلى القالي محمد بن محمد رسالة -4-1

 حالػػو؛ إليػػو يشػػكو مسػػتعطفا مادحػػا بكااداش محمااد يكاتػػ  القااالي محمااد باان محمااد  هػػيا
 اعتااازاز مااان أراده بماااا العااادل قساااطاس ومقااايم الملاااك  مالاااك تعاااالى الل جااال: »يقػػػوؿ حيػػػث

 الكبيار  الملك بهِا وآثرىم الحنيف  الدين كلمة بهم وتعالى سبحانو جمع الترك  السادات
 والتشاااريف للرفعاااة أصااال وىااام الياااة الع الرتااا  مااان وىااابهم بماااا وشااارفهم المنياااف  العاااز وىاااِا

 بشاوكتهم واخمد للعباد  رحمة القطر بهِا وجلهم األقدار   ونزاىة األخالق بمكارم خصهمو 
 األقطاار  بهاِه سابحانو مناو لطفاا الابالد  بهام وأمنات السابل بهام فسلكت والعناد  الفتنة نار

 لطفا البالد  بهم وأمنت السبل بهم فسلكت والعناد  عاليا السعيد جنابهم بقييُ  أن الل نسأل
 وأن جناااب  كاال علااى عاليااا السااعيد جنااابهم يُبقااي أن الل نسااأل األقطااار  بهااِه ساابحانو منااو

 (14).«]...[األعمار وانقضاء الدىور مرور على فيهم الملك يخلد
 وىو الرئيس  موضوعو إىل القال زلمد انتق  وحكمه  الرتؾ ختص اليت العام  ادلقدم  ىيه وبعد

 اإلعان  طل  وىو غرضو إىل خنلص وأخ ا بالنصر  ولدولتو لو والدعاء بكداش محمد الباشا مدح
 :الصدد ىيا يف عباراتو وىيه والعطايا 
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 ادلخصػوص واألكػابر  ادللػوؾ سػلطاف وموالنػا سػيدنا ادلسػلمني علػى مػني  تعاىل ا  إف وبعدُ ...»
 والػدين  الػدنيا صػلح العامػ   العػامل الفاضػ   السػلطاف العػادؿ   واإلمػاـ وادلػثثر  الشمائ  بأ ض 
 قػدرا  األمراء درجات يف لو ور ع بدرا  اجللل  مساء يف ا أطلعو اليي وادلسلمني  اإلسلـ سلطاف
 الكفػػر وجنػػاب دولتػػو  بكػػرم مبتهجػػاً  الػػدين وأصػػبح وذكػػرا رتػػيل ثنػػاءً  اخللػػ  ألسػػن  علػػى لػػو وأجػػرى
 وأصػح  أيامػو تعػاىل ا أبقػى. (16)الدواليت (15)خوجاً  زلمد وسيدنا موالنا صولتو  بعظي  معتظماً 
 .«معني خ   كاف بو استعني من أج  ا نصر وىو وأعلمو  ألويتو والتمكني بالنصر

 : وسل  عليو ا صلى لقولو امتث  من وأ ض  باليمني   تلقاىا مفاتيح وأعط 
 غػ  إىل( اآلخرة كرب من كرب  عليو ا  ريج الدنيا  كرب من كرب  ادلؤمن أخيو على  ريج من)
 مػػروي مػػن ا نصػػره موالنػػا  علػػ  بػػو أحػػاط حيثمػػا القرآنيػػ ؛ واآليػػات النبويػػ  األحاديػػث مػػن ذلػػك

 .ومنقوؿ
 الزمن بنية -4-1-1
 تأملنا  إذا الكتاب   يف تتو ر أف جي  اليت األساسي  العناصر من أنو كما كربى  أمهي  للزمن إف
 وادلوضػػوع الرتكػػ  بػػاحلك  اخلاصػػ  ادلقدمػػ  وىػػ : األوىل ثػػلث؛ أ كػػار مػػن تتكػػوف أهنػػا تبػػنيي  الرسػػال 
 .والعطايا اإلعان  طل  وىو غرضو  إىل خيلص مث بكداش  زلمد الباشا مدح ىو الرئيس 
: يقوؿ حيث الرتك ؛ احلك  عن حتدث عندما ادلاض   اسُتعم  زمنيا  استقرارا الرسال  تعرؼ مل

 وتعػاىل سػبحانو رتػع األبصػار  ألوىل ونزىػ  البصػائر لػيي عػربة احلالػك  الظلػ  غيػاب هب   اصللت»
... العاليػػػ  الرتػػػ  مػػػن وعػػػدى  مبػػػا وشػػػري ه  الكبػػػ   ادللػػػك هبػػػيا وأثػػػرى  احلنيػػػ   الػػػدين كلمػػػ  هبػػػ 

 (17)...«األخلؽ مبكاـر وخصه 
 كػػػ  علػػػى عاليػػػا السػػػعيد جػػػانبك  يبقػػػى أف: »يقػػػوؿ حيػػػث الػػػنص؛ إىل احلاضػػػر الػػػزمن يعػػػود مث

 ادلمػزوج ادلاضػ  إىل عػاد مث  (18)«األعمار وانقضاء الدىور مرور على  يه  ادللك خيلد وأف وجناب
 األمػػراء درجػػات يف لػػو ور ػػع بػػدراً  اجلللػػ  مسػػاء يف ا أطلعػػو الػػيي: »يقػػوؿ ادلاضػػ   فػػ  بادلسػػتقب ؛
 (19).«بالدعاء

 ألويتو والتمكني واخلصر أيامو تعاىل ا أبقى: »يقوؿ حيث بكداش زلمد للباشا لننتق  وبعدىا
 (20)«ا أيده وىو: ومنقوؿ مروي من ا نصره وىو وأعله 
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 الثلثػػ   األزمنػػ  وىػػ  وادلسػػتقب   واحلاضػػر بادلاضػػ  تعػػ   لوجػػدناىا الرسػػال  ىػػيه تفحصػػنا ولػػو
 :اآليت الشك  يف – الرسال  يف الكربى للمحاور ادللخص 

 

 :الرسالة في الموجودة األزمنة أىم يوضح جدول
 الزمن الحدث

 ادلاض  الرتك  احلك  عن التحدث
 (الدعاء) ادلستقب  على الداؿ احلاضر بكداش زلمد الباشا عن التحدث

 وادلستقب  ادلاض  اإلعان  طل 
 

 اسػػتوحيناىا والػػيت لألزمنػػ  ادللخصػػ  البيانيػػ  الرتسػػيم  مشػػكل الرسػػال  يف األحػػداث مسػػار  يكػػوف
 (21).قاس  سيزا الباحث  كتاب من

 
 
 
 
 
 

 الرسالة في المتوفرة األزمنة أىم يوضحشكل 
 

 (Descriptive): الوصفية الحركة -4-1-2
 وكػػػأف معهػػػا يبػػػدو  لدرجػػػ  األحػػػداث عػػػرض يف ادلفػػػرط اإلبطػػػاء علػػػى تقػػػـو سػػػردي  تقنيػػػ  وىػػػ »
 مػدى على اجلزئي  التفاصي  من الكث  لتقدم السارد أماـ اجملاؿ مفسحا التنام   عن توق  السارد

 (22)«وصفحات صفحات
 الػزمن مػن  رتة ق ي  نجده تويشخص  يوص   يالوصف الوقفات ستخدـي القال كاف ما ا   كث

 صػلح العامػ  العػامل الفاضػ   السػلطاف العػادؿ اإلمػاـ» قػوؿي إذ البطػ ؛  يشخصػ ملمػح ضاحيإل
 (23)....«.نيوادلسلم اإلسلـ سلطاف ن يوالد ايالدن

 الماضي

 المستقبل

 الماضي
 الحاضر
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 حيػاوؿ الػيت الصػورة  يػ نتخ ادلوصػوؼ أمػاـ نقػ  لنػا لتجػع دقيقػ   يالوصف الوقف  ىيه لنا  تظهر
 .الدقيق  التفصيلت بتلك للقارئ وتقدديها بثها الراوي

 المكااان -4-1-3
 عػػن أمهيػػ  يقػػ  ال جػػوىري مكػػاف  هػػو السػػردي  اخلطػػاب يف الضػػروريات أبػػرز مػػن ادلكػػاف يعتػػرب

 .السردي النص أحداث وانسجاـ دتاسك على احلفاظ يف ادله  دوره ولو والشخوص  الزمن
 هبػا خػت  شػعري  اتيػأب يف ورد ما إال واضح  جلي  بصورة ادلكاف  يها يرد مل الرسال  ىيه أف إال
 :يقوؿ حيث بكداش  زلمد للباشا وثنا مدح عن عبارة وى  رسالتو  القال

 ااءَ مَ سَ  امُ هُ قِ وْ فاَ  انْ مِ  تَ ناْ أُ وُ         ومُ اجُ نُ  ىالورَ  يفِ  اااخَ السَ  الُ ىْ أَ 
 (24)ااءُ طَ العَ وَ  ارُ يْ الخَ  اكَ ابِ بَ  يفِ         َجماْعا الِكاَرامِ  ُكالَّ  ُسْلاطَاانُ 

لَاةَ  يَاأَ   اهَ الَ وَ ناَ  اعٍ سَ  ابَ خَ  امَ  ةً بَ عْ كَ  ايَ وَ         الَنَدى َحاَرمَ  يَا اآلَماالِ  ِقباْ
 (25)اهَ الَ وَ ناَ  يولِ تُ  يكَ دِ يْ أَ  تَ حْ رِ بَ  الَ فَ         ادً ااصِ قَ  تَ ئْ جِ  دْ قَ  ورِ مُ عْ المَ  كَ تِ يْ باَ  ىإلَ 

 

 ملكػوت يف والتفكػ  التأمػ  علػى  التػدلي بػاب من كالسماء األمكن  بعض الكات  وظ   قد
 . يها واجلماؿ اخللود أسرار عن باحثا وج  عز اخلال 

 الػديين  ادلػوروث مػن وىػ  والرسػ   األنبيػاء ومػزار ادلسػلمني قبلػ  وىػ  الكعبػ  القػال وظ  كما
 .والراح  الشعور من عليا آ اؽ إىل تسمو واحلواس الروح جتع  رتاليات حيم  اليي الفضاء وىيا
 للكػـر مكػاف وىػو وزلتػاج  سػائ  لكػ  مقصػدا كػاف الػيي البيػت إىل  ينقلنػا الثالث الفضاء أما
 .والضيا   واجلود
 الشخصيات - 4-1-4

 وىػػػػ  األتػػػػراؾ  يف متمثلػػػػ  األوىل  الشخصػػػػي  رسػػػػالتو؛ كتابػػػػ  يف بشخصػػػػيتني الكاتػػػػ  اسػػػػتعاف
 ىػيه عػن  عػرب األساسػي   أ كػاره رؤى لتحقيػ  ود عػو السػردي  النص بعث يف ادلساعدة الشخصي 
 غياىػػ  هبػػ   اصللػػت ادلعػػال آ ػػاؽ يف السػػعيدة أقمػػارى  ومطلػػع الػػرتؾ يف السػػيادة:«قػػائل الشخصػػي 

 الػػػدين كلمػػػ  هبػػػ  وتعػػػاىل سػػػبحانو رتػػػع األبصػػػار ألوىل ونزىػػػ  البصػػػائر لػػػيوي عػػػربة احلالػػػك الظلػػػ 
 (26) ».احلني 
 ومناقػػ  مزايػا بعػدة  وصػفو بكػداش زلمػد يف وادلتمثلػػ  الرئيسػ  الشخصػي  عػن حتػدث عنػدما أمػا
 بأ ضػػػ  ادلخصػػػوص األكػػػابر ادللػػػوؾ سػػػلطاف :قػػػائل الشػػػري  واحلػػػديث الكػػػرم  القػػػرآف مػػػن مسػػػتقاة
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 اإلسػػػػػػػلـ سػػػػػػػلطاف والػػػػػػػدين الػػػػػػػدنيا صػػػػػػػلح الفاضػػػػػػػ  السػػػػػػػلطاف العػػػػػػػادؿ اإلمػػػػػػػاـ وادلػػػػػػػثثر الشػػػػػػػمائ 
 (27)«...ادلسلمني
 إهنػػا القػػوؿ نسػتطيع وهبػػيا األحػداث  سػػ ورة يف اً مهمػ اً وزلركػػ  اعلػ  الشخصػػي  ىػيه كانػػت  قػد
 .التجرب  وبؤرة واحلرك  األحداث وزلور الرئيس   يالشخص
 حقهػػػ  يعطهػػػ  مل أنػػػو إال وادلكػػػاف؛ والشخصػػػيات بػػػالزمن اىػػػت  قػػػد رسػػػالتو يف القػػػال كػػػاف وإذا
 .التوظي  من الكايف
 المقاري  احمد العباس أبي الدين شهاب بالمشرق معاصره إلى  (28)فكون بن الكريم عبد رسالة -4-2
 :الرسال  نص يف جاء

 وآلػو(عظايم ُخُل ٍ  لعلى وإنك) القرآف يف عليو أنزؿ من على ا وصلى الرحي  الرزتاف ا بس 
 للتنصػ  الراجػ  واألوزار  اخلطايػا بسػرابي  ادلتسػرب  اإلزار مدن  من التسلي   أ ض  وسل  وصحبو

 مػن وبلغو حالو  بالتقوى ا أصلح الفكوف بن زلمد بن الكرم عبد ا عبد الغفار العزيز رزت  منو
 العزيػػػز  واحلفػػظ الثاقػػ  الفهػػػ  ذي النحريػػر الصػػدر الشػػػه  الشػػي  إىل آمالػػو  النبويػػػ  السػػن  متابعػػ 
 وأسػب  وعاقبتػو  عػاقبيت ا أزتػد ادلقػري أزتػد العبػاس أيب سػيدي أجلو من ادلؤاخ  ا  يف األح 
 عليػػو ا صػػلى) زلمػػد سػػيدنا نبييػػو علػػى وأصػػل  إليػػك ا أزتػػد  ػػإي بعػػد أمػػا عا يتػػو  اجلميػػع علػػى
 إحلاحػا ظػين يف وأشػدى  إليػو  النػاس أحػوج وإي مػنك   وطلبػو الػدعاء  صػاح إال أريػد وال  (وسل 
 الغػػرارة  الػػدنيا حػػ  علػػى ادلثػػابرة دخيلهتػػا واسػػتنبطت األمػػارة  نفسػػ  أحػػواؿ مػػن حتققػػت مبػػا عليػػو 
 جل  يف  رتاىا الرجاؿ  كم  أعناؽ وقطعت األطفاؿ  رؤوس أشابت اليت األىواؿ عن عميت كأهنا
 .الوكي  ونع  حسيب وىو.... خائظ   ىواىا

 

 وايَ وَ الرِ  هُ ادُ عاضِ تُ  مااً لْ عِ   ةِ اايَ رَ الدِ  يفِ  رِ ىْ الدَ  ةَ بَ خْ نُ  ايَ 
 واايَ غَ  ونَ بُ الِ الطَ  وِ بِ  يوِ رْ ياَ   انٍ فَ  لِ كُ بِ  اراً حْ بَ  لاتَ زِ لَ 
 واايَ نَ العِ  يفِ  يتَ الَ عَ تاَ  ماكَ   ياعانِ مَ الَ  يفِ   تَ رْ دَ صَ تَ  دْ قَ لَ 
 واايَ هَ النِ  اهَ نِ سْ حُ  يفِ  تَ لغْ بُ   ايانِ عَ المَ  مُ اظِ تَ نْ تاَ  كَ ايفِ  نْ مِ 
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 يػػـو عجلػػ  بغايػػ  كتػػ »و وسػػل   عليػػو ا رسػػوؿ سػػيدنا علػػى والسػػلـ بالصػػلة كتػػايب وأخػػت 
 الصػػػػػلة صػػػػػاحبها علػػػػػى للهجػػػػػرة ألػػػػػ  وثلثػػػػػني ذتانيػػػػػ  عػػػػػاـ مػػػػػن رجػػػػػ  ثػػػػػامن أو سػػػػػابع السػػػػػبت
 (29).«والسلـ
 لػػو الػػدعاء طلػػ  إىل صػػاحبها انتقػػ  مث بديباجػػ  بػػدئت الرسػػال  ىػػيه أف األوىل للوىلػػ  يبػػدو مػػا

 إلصلح
 مػػن ادلقػػري أزتػػد مػػدح يف وادلتمثلػػ  الرسػػال  خادتػػ  إىل وصػػ  أف إىل مدحػػو علػػى شػػكره مث أمػػره 
 .شعري  اتيأب خلؿ

 ذلػػػيه ناطقػػػ  صػػػورة تكػػػوف أف اسػػػتطاعت السػػػه  وأسػػػلوهبا البسػػػيط  هػػػامبعاني الرسػػػال  ىػػػيه  نػػػرى
 .ورونقا رتاال زادىا اليي الكرم بالقرآف وادلشفع  باخل  ادلفعم  اذلادئ  ادلطمئن  النف 
 الازمان بنياة -4-2-1
  انيػذت عػاـ من رج  من ثامنال أو سابعال السبت ـوي ىو الرسال  ىيه لكتاب  ق احلقي الزمن إف
 مث الرسػال   منػو تنطلػ  والػيي احلاضػر بػني الػزمن  يػو تداخ  زلدد زمن وىو للهجرة  وأل  وثلثني

 .أخرى مرة احلاضر إىل الرجوع عاودي مث ادلاض  زمن إىل يعود أف يلبث ال
 أصػلح"... كقولػو الػدعاء خػلؿ مػن ادلسػتقب  علػى الػداؿ بادلاضػ  رسػالتو الفكػوف ابن بدأ  قد

 تعاالى للفاا ؛ «... قولػو يف احلاضػر مث  ..."آمالو النبوي  السن  متابع  من وبلغو حالو  بالتقوى ا
 منكاساات ويساقينا حضارتو  فاي مناجاتاو أىال مان جعلكام و بمعونتاو ويمادكم بمعونتاو يمادكم
: قولػػػػو يف أخػػػػرى مػػػػرة ادلاضػػػػ  الػػػػزمن إىل عػػػػاد مث (30)«...منادمتااااو بلِيااااِ منااااو نتمتااااع مااااا القاااارب

 (31).«...قعيدة موت أيام وصادفتني  ...عازما وكنت...»
 تنقػػ   قػػد ا يػػزمن اسػػتقرارا تعػػرؼ مل  هػػ  بػػالزمن  التلعبػػات بػػبعض الرسػػال  ىػػيه اتسػػمت  قػػد
  يهػػػا عمػػػت الػػػيت الغػػػرور االػػػدني عػػػن حتػػػدث عنػػػدما ادلاضػػػ  الػػػزمن مث  يػػػالقر  ادلاضػػػ  نيبػػػ الكاتػػػ 
  كوف ابن ثحدي خلؿ من أخرى مرة ادلاض  الزمن إىل نتق ي مث الرجاؿ  أعناؽ وقطعت األبصار

 .الرسال  ذليه الكربى ااور تلخص أف استطاعت الثلث األزمن   هيه اجلواب  رد يف تأخره عن
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 :السترجااع -أ
 بسػػػب  اجلػػػواب رد يف تػػػأخره عػػػن الفكػػػوف ابػػػن حتػػػدث عنػػػدما الرسػػػال  آخػػػر يف االسػػػرتجاع ظهػػر
 يتيساار فلاام البياات  قعياادة مااوت أيااام وصااادفتني ...«: بقولػػو وذلػػك الفػػراش أقعػػده الػػيي ادلػػرض
 (32).«...ذكر ما إل عاجال
 الستبااق -ب

 مػػػن الػػػدنيا ىػػػيه يف مسػػػتقبل سػػػيحدث مبػػػا الفكػػػوف بػػػن الكاتػػػ  تنبػػػؤ صػػػورة يف االسػػػتباؽ جػػػاء
 وتنشػػػػػػػر القبػػػػػػػائح   يػػػػػػػو تػػػػػػػربز يػػػػػػػـو مػػػػػػػن ويلػػػػػػػ  مث  ػػػػػػػويل : »... قولػػػػػػػو يف ذلػػػػػػػك وجتلػػػػػػػى  ضػػػػػػػائح 
 (33)...«.الفضائح
 :الخاالصاة -ج

 علػػػى أحالتنػػػا الػػػيت اخللصػػػ  وىػػػ  الرسػػػال  ىػػػيه يف كبػػػ ا زايػػػح شػػػغلت سلتػػػارات علػػػى ىنػػػا نقػػػ 
 دلاضػػػ  خػػػاص مػػػوجز علػػػى السػػػرد اطلعنػػػا حيػػػث الرسػػػال ؛ بدايػػػ  يف تتضػػػح الػػػيت ومفاىيمهػػػا أسػػػرارىا
 وتفوقػػػو النبيلػػػ  صػػػفاتو إبػػػراز ىػػػ  ذلػػػك مػػػن والغايػػػ  تفصػػػي   دوف باقتضػػػاب اخلاصػػػ  وحياتػػػو ادلقػػػري
 ادلػؤاخ   ا يف األحػ  ز يالعز  واحلفظ الثاق  الفه  ذي ر النحري الصدر الشه   الشي «العلم 

 (34)«. أجلو من
 : الوصفية الوقفة -4-2-2

 األبيػػات بعػػض إىل عمػػد  قػػد الرسػػال   ىػػيه يف الوصػػفي  الوقفػػات بعػػض الفكػػوف بػػن وظػػ  لقػػد
 (35):يقوؿ حيث رسالتو هبا خت  دلقري اقب  ومن أوصاؼ عن عبارة ى  واليت

 اياةَ وَ الرِ  هُ دُ اضِ عَ تاُ  امً لَ عَ   اةِ ايَ رَ الدِ  يفِ  ىرِ الدَ  ةَ بَ خْ نُ  ايَ 
 ةً ايَ غَ  ونَ بُ الِ الطَ  وِ بِ  يروِ يَ               انٍ فَ  لِ كُ بِ  اارَ حْ بَ  لاتَ زِ لَ 
 اةِ ايَ نَ العِ  يفِ  يتَ الَ عَ تاَ  امَ كَ   ياانِ عَ المَ  يافِ  تَ رْ دَ صَ تَ  دقَ لَ 

 

 المكان فضاء -4-2-3
 مػػػن وىػػػو "اجلنػػػاف"كػػػػ الرسػػػال  أحػػػداث رتطػػػوي يف سػػػامهت الػػػيت األمكنػػػ  بعػػػض الكاتػػػ  وظػػػ 
 ترتػاح وأنػت باالسػتقرار تػنع  أف الكاتػ  دىايريػ الػيت ادلقػري  لشخصػي ترمز اليت الواسع  الفضاءات

 .الرحب  األ   ىيه يف
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 تيػػػالب  ضػػػاء وىػػو كثػػػ ة  دالالت اتػػػويط يف مػػ حي آخػػػر  ضػػػاء ادلكػػاي الفضػػػاء إىل أضػػفنا وإذا
 .تالبي ديقع كاف أنو بوصفو اكتفى ب  وصفو؛ على الكات  ركزي  ل  ادلغل  
 واآل ػاؽ الغزيػر العلػ  عػن تعػرب الرسػال  هبػا لػتيذ اليت  يالشعر  األبيات يف البحر عن احلديث أما
 .للعطاء يرمز مفتوح  ضاء ىو الواسع 
 الشخصيات -4-2-4

 كمػا األحػداث لكػ  وزلرك   اعل  شخصي  وى  ادلقري وىو إليو ادلرس  بشخصي  الرسال  تزخر
 السػردي؛ ادلسػار يف الفعػاؿ ودورىػا بإسػهامها متميػزة الرسػال   عػرش علػى ترتبػع رئيسػ  شخصػي  أهنا

 العلػ   وسػع  والعطػاء العلػ  يف والعػزة والر عػ  السمو على تدؿ مناق  عدة الكات  ذلا أوك  حػيث
 .ادلتميز البارع للعامل منوذج  هو

 الجناوب إلاى الجزائاري الغارب باأي الكبيار محمد رحلة" با المعنونة" التلمساني ىطال ابن" رسالة -4-3
 ":1875 عام الجزائري الصحراوي

 الكبػ  زلمد الباي رحل   إف علمي   أو ديني  بواعث  يها حتكمت قد الرحلت ج  كانت إذا
 سياسي  وأوضاع ظروؼ  يها حتكمت رمسي   رحل  كانت اجلزائري  الغرب جنوب إىل 1785 سن 

 إمنا بسفر  للقياـ رحل  تكن  ل  العام   السياسي  احلياة أملتها غايات وتوخت احلياة  توجو كانت
 بػػن أزتػػد كاتبهػػا خلذلػػا كػػاف اجلزائػػري  الغػػرب بايليػػك علػػى مسػػؤوؿ اضػػطراري   أمػػ  رحلػػ  كانػػت
 يف جػاء الرمسيػ   الرحلػ  مراحػ  كػ  بتػدوين ويقػـو الكبػ   زلمػد البػاي يصػاح  التلمساي  ىطاؿ
 :الرسال 
 يف لو مصاحب  وكاف مراده يكم  دلا قاصدا أراده  ما على عازما االثنني يـو أصبح دلا أنو اعل «
 الفضػػػػ  شػػػػتات جػػػػامع  واالمتنػػػػاف الفخػػػػر صػػػػاح  سػػػػاعده  وعضػػػػد نػػػػاظره  قػػػػرة (36)"الػػػػ " ىػػػيه

 غػ  مػن  رائػداً  هبػا ويسػ " الػ " بػأمور يقػـو أف  ػأمره عثمػاف  السػيد ابنو: رلده وارث واإلحساف 
 لكثرة هبا وأقاـ" القطيع  نزؿ ومنو" الرزتاف عبد السيد" ونزؿ ارحت   وبالغد ذلك يومو  أقاـ عجل  

 .بالبيضاء ومر القطيع  من وارحت  الوح   وشدة األمطار 
 قريػػػ  مبكػػػاف ونػػػزؿ جاوزىػػػا مث  فعلػػػوا  ألنفسػػػه  ادلػػػاء ويأخػػػيوا دواهبػػػ   يسػػػقوا أف النػػػاس  ػػػأمر
 الياى  بنسب " سبقاؽ" واد ديني على" مركانو"  نزؿ ارحت  وبالغد  "احلليات" ونزؿ ارحت  مث منهما 
 مػنه  رتاعػ   اختفػت" ال " سرق  يف اجله  تك أعراب بعض طمع اللي  غشيه  ودلا القبل   جبه 

 الػػػػرتؾ بػػػػبعض  ػػػػإذا" الػػػػ " دواب مػػػػن غ ىػػػػا أو اإلبػػػػ  إىل الوصػػػػوؿ كيفيػػػػ  علػػػػى حيتػػػػالوف وصػػػػاروا
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 عثمػاف السػيد" ال " لصاح  بو وأتوا رأسو قطعوا  قتلوه منه  واحدا  أصابوا وحاربوى  كشو ه 
 الفريقػاف والتفػت التاف   اجتمعت اخل   ونزؿ منو ارحت  مث وشكرى  دراى   أعطاى  سيدنا  بن

 .جديد  رح واحد ك  وعند عيد يـو  كاف
 الصػحو يف يقػع ال ىػيا مثػ  أف تظػن النػاس كانػت مػا الثل  من ونزؿ الدار ىيه يف الربد واشتد
  مػا كثػ ة  ومياىو جداً  مرتفع وىو شديد برد ذو اجلب  ىيا أف مع وجباهبا  سهلها بني لتسويته 

  منو خاؼ ينقطع ومل كثر  قد رآه ودلا األوقات  بعض يف منها بردا أشد ىو الت  جبباؿ شبو لو كاف
 الغربيػ   جهتػو ونػزؿ الشػماؿ  ذات  رتكو  "أو   قصر" ونزؿ ساعات أربع وسار  ارحت  اإلب  على

 أىلػػو  وجػػدوا ذلػػك  وغػػ  والقمػػح الشػػع  ألجػػ  القصػػر ىػػيا القػػـو قصػػدت" الػػ " نزلػػت وعنػػدما
 ىػيه ويف خػاب  والػبعض أصػاب   بعضػه  اخلفيػ  أماكنػو يف  بحثػوا ظاىرا شيئا يرتكو ومل منو ىربوا
 الغرابػ " يعقػوب أوالد" القبال " يعقوب أوالد"و" صاح أوالد" مث  العرب طوائ  عليو قدمت الدار
 كػ  علػى  جعػ  علػيه    ػرض دلػا متحملػني ألنفسػه  األمػاف طػالبني" القػادة" بػػ أتوا وكله  وغيه 
 (37).«والوي  اخلوؼ من  يو ى  ما عنه  ور ع وأمنه   واخلي  اإلب  من معلومات شيئا منه  قبيل 

( ىػػ 9911) ربيػع يف بػدأىا الػيت الكب  الباي رحل  إىل الرسال  ىيه ثنايا يف" ىطاؿ ابن" تطرؽ
 .أشهر ثلث  من أكثر ودامت( ـ9871 جانف  منتص 
 إىل وجهػػت  ألهنػػا السػػابقتني؛ الرسػػالتني عػػن سلتلفػػ  جػػاءت أهنػػا الرسػػال  ىػػيه علػػى يلحػػظ مػػا

  ور عػ مسػو عػن تعػرب صػيغ مػن تضػمنتو مػا خػلؿ من وذلك الكات  من منزل  أعلى كب ة شخصي 
 عػدة بػني تنقلػت الػيت الفػية  الشخصػي  ىػيه رحلػ  الكاتػ  صور  قد الكب   زلمد الباي شخصي 
 .العسكر بأمور للتكف  عثماف كبده و لية ابنو ر ق  وأمكن  بلداف
 :ناالزم -4-3-1
 تتميػز الػيت األساسػي  العناصػر ومػن السػردي   الدراسػات يف أمهيػ  ذلا اليت النقدي  ادلفاىي  من ىو

 األزمن  بعض خلؿ من ظهر قد الزف صلد السرد ببني  اخلاص  التقنيات بوصفها الروائي  األعماؿ هبا
 (.الساعات وبعض  اللي    نزؿ بالغد  االثنني  يـو) الرسال  يف ادليكورة
 مسػػتقي   خػ  علػػى تسػ  تكػاد معينػػ   زمانيػ  حػدود يف أحػػداث علػى الرسػال  ىػػيه تركػزت لقػد

 تتػابع الػيت نفسػها بالطريقػ  تتػابع  األحػداث حػادة؛ وانكسػارات تعرجػات مػن خيلػو يكػاد ومتصػاعد
 القطيعػ   منهػا أمكن  عدة إىل االنتقاؿ مث ال   أمور تسي  على  عـز  هناؾ الواقع  أرض على هبا
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 و ػػ  بالػػ   اسػػتقر مث أو ػػ   قصػػر وصػػ  أف إىل مركانػػ  إىل انتقػػ  مث باحلليػػات  نػػزؿ مث   والبيضػػاء
 وىػػ  عثمػػاف وابنػػو الكبػػ  زلمػػد رحلػػ  أحػػداث سػػرد يف أبػػدع التلمسػػاي ىطػػاؿ  ػػابن زمػػين  تسلسػػ 
 .الرسال  ىيه يف الرئيس  اور
 :األربع احلركات على اعتمادا ضبطها ديكن :الديمومة -أ

 ِفاالح: 
 خػلؿ مػن الدالليػ  والبياضػات الزمنيػ  اإلضػمارات بعػض علػت مشتمل  جاءت الرسال  ىيه إف
 ومػػػر القطيعػػػ  مػػػن وارحتػػػ : »... قولػػػو يف هبػػػا مػػػر الػػػيت األمػػػاكن يف ادلتجليػػػ  األحػػػداث ىػػػيه تسػػػريع

 يسػػه   لػػ   (39)«مركانػػ   نػػزؿ ارحتػػ  وبالغػػد  "احلليػػات" ونػػزؿ ارحتػػ » قولػػو أو (38) ...«بالبيضػػاء
 .ادلناط  هبيه مر بأنو عابرا تلميحا دليح ب  األماكن؛ ىيه عن احلديث يف الكات 
 ةاالصاالخ: 

 بعػػض ذكػػر يف دتثػػ  والػػيي عثمػػاف  بالسػػيد خػػاص مػػوجز علػػى الرسػػال  بدجايػػ  يف السػػرد اطلعنػػا
 الفضػػػػ  شػػػػتات جػػػػامع واالمتنػػػػاف الفخػػػػر صػػػػاح  سػػػػاعده  وعضػػػػد نػػػػاظره  قػػػػرة: »كقولػػػػو مناقبػػػػو

 (40)«رلده وارث واإلحساف 
 :الوصفية الوقفة -4-3-2

 وتوزعػػت تنوعػػت قػػد األمػػاكن أف نعػػرؼ  ػػنحن الوصػػفي   الوقفػػات بعػػض ىطػػاؿ ابػػن اسػػتخدـ
 وصػػػ  إىل عمػػػد  قػػػد الوصػػػفيي   ادلشػػػاىد مػػػن رلموعػػػ  علػػػى اشػػػتملت الػػػيت األحػػػداث شػػػأف شػػػأهنا
 الػربد واشػتد: »... قولػو ويف   (41) ...«الوحػ  وشػدة األمطار  لكثرة هبا وأقاـ: »...بقولو القطيع 

 لتسػويته  الصػحور يف يقع ال ذلك ىيا مث  أف تظن الناس كانت ما الثل  من ونزؿ الدار ىيه يف
 لػو كػاف  مػا كثػ ة  ومياىػو جػدا  مرتفػع وىػو شػديد بػرد ذو اجلبػ  ىيا أف مع وجباهبا  سهلها بني
 (42)....«األوقات بعض يف منها بردا أشد ىو الت  جبباؿ شبو
 :اناالمك -4-3-3
 يوج  أحداثها  تطوير يف أسهمت وقد متعددة  أمكن  يف رحلتو أحداث ىطاؿ ابن جع  لقد
 البيضػاء  القطيعػ   ال  : )ى  ادلسيطرة والفضاءات  يها ادلسيطرة األمكن  ك  نستقص  أف علينا

  السػردي اخلطػاب يف الضػروريات أبػرز ادلكػاف كػاف وقػد  ...(اجلبػاؿ أو ػ   قصػر مركان   احلليات 
 الػنص وانسػجاـ دتاسػك على احلفاظ يف ادله  دوره ولو الزمن  عن أمهي  يق  ال جوىري مكوف  هو

 .السردي
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 :الشخصيات -4-3-4
 بػدايتها يف كػاف مػا عػدا شخصيات أمساء لورود تفتقد جيدىا الرسال  ىيه يف ادلتأم  أف ري  ال
 ىػيه بطػ  وىػو جبػدارة  الػدور ىػيا مثػ  رئيسػ  شخصي  وىو  (الكب  زلمد بن عثماف) السيد وىو

 كػاألعراب ثانويػ  شخصػيات ظهػرت ادلقابػ  ويف التجػارب  وبػؤرة واحلركػ   األحػداث وزلػور الرسال 
 قػػد الشخصػػيات ىػػيه أف إال والقػػادة؛ يعقػػوب  وأوالد صػػاح كػػأوالد العػػرب وطوائػػ  الػػرتؾ وبعػػض
 .السردي النص بناء يف سامهت

 

إف  ػػػن الرسػػػائ  يف األدب اجلزائػػػري القػػػدم كػػػاف لػػػو دور يف تطػػػوير األحػػػداث الػػػيت أسػػػهمت يف 
احلفػػاظ علػػى التماسػػك و انسػػجاـ الػػنص السػػردي  كمػػا أف الػػزمن لعػػ  دوراً ىامػػاً يف ىػػيه الرسػػائ   

الفنيػػ  اجلماليػػ  يف  مػػن األبعػػاد كػػاف للمكػػاف بعػػدٌ والػػيي تػػأرجح بػػني ادلاضػػ  واحلاضػػر وادلسػػتقب   و 
 العم  السردي. 

 واماشااله
                                                 

(1)
 .70/71 ،ص3 اتٓ ِٕظٛر، ٌطاْ اٌعرب، ِادج )رضً(، ِح -

(2)
 (.16ضٛرج اٌشعراء،اٌَح ) -

(3)
 .70/71 ،ص3 اتٓ ِٕظٛر، ٌطاْ اٌعرب، ِادج)رضً(،ِح -

(4)
-http://www.aslein.net :10:30، اٌطاعح: 18/10/2014، تارٌخ اٌسٌارج. 

(5)
 .54 ،ص1 اٌمٍمشٕذي، طثح األعشى فً طٕاعح اإلٔشاء، ج -

(6)
أٚش تٓ حدر تٓ عتاب، لاي أتٛ عّرٚ تٓ اٌعالء واْ أٚش ٚحً ِطر حتى ٔشأ إٌاتغح،  -

اتٓ لتٍثح،  :ٕظرٌر فأوّالٖ، ٚواْ أٚش عالال فً شعرٖ وثٍر اٌٛطف ٌّىارَ األخالق ٍٚز٘

 .54، ص 1فً طٕاعح اإلٔشاء، ج اٌمٍمشٕذي،طثح األعشثً 131 ، صالشعر والشعراء

 خ(،ص.،)د2 ِحّذ ٌٛضف ٔدُ، دار طادر، تٍرٚخ، ط :أٚش تٓ حدر، اٌذٌٛاْ، تحمٍك -(7)

99. 

أتٛ اٌفرج األطفٙأً، األغأً، تحمٍك ٌدٕح ِٓ األدتاء، دار إحٍاء اٌتراث اٌعرتً،  -(8)

 .76 ، ص8 ، ِح 5،1981تٍرٚخ، ٌثٕاْ، ط

ِظطفى اٌطما إتراٍُ٘ األتٍاري، عثذ اٌحفٍظ شٍثً، دار  :كٍإٌثٌٛح، تحماٌطٍرج  :اتٓ ٘شاَ -(9)

 .124، ص1إحٍاء اٌتراث اٌعرتً، تثٍرٚخ، ٌثٕاْ، )د.ط(، )د.خ(، ِح
(10)

 (01ضٛرج اٌعٍك، اٌَح ) -
(11)

  (01ضٛرج اٌمٍُ، اٌَح ) -
(12)

اٌعظرٌح ِحّذ أتٛ اٌفضً ٚعًٍ ِحّذ اٌثداٚي، أٌاَ اٌعرب فً اإلضالَ، اٌّىتثح  -

 .30، ص1973، 4ٌٍطثاعح ٚإٌشر ٚاٌتٛزٌع، طٍذا، تٍرٚخ، ط
(13)

 .178/179، ص 2أتٛ اٌماضُ ضعذ هللا، تارٌخ اٌدسائر اٌثمافً، ج -
(14)

 .170/171/172اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح، ص  -

http://www.aslein.net/
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خٛخح: وٍّح تروٍح ِعٕا٘ا اٌّطدحً أٚ اٌىاتة أٚ إٌاضخ أٚ اٌّعٍُ اٌخاص )أٔظر: اتٓ  -

 (.171ٍِّْٛ: اٌتحفح اٌّرضٍح، ص 
(16)

اٌذٚالتً: وٍّح تروٍح تعًٕ رٚ اٌدالٌح طاحة اٌمٛج ٚإٌفٛر، طاحة اٌطعادج، ٚتطٍك  -

 (.171عٍى رؤضاء األتران ٚرٚي اٌرتة اٌعاٌٍح )أٔظر: اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح، ص 
(17)

 .171/172اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح، ص  -
(18)

 .171/172ح اٌّرضٍح، ص اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحف -
(19)

 .171اٌّظذر ٔفطٗ، ص  -
(20)

 ٔفص اٌّرخع. -
(21)

 .31ضٍسا لاضُ، تٕاء اٌرٚاٌح، ص  -
(22)

ح، ٍح، ِطثعح إٌٌّاخ دراضح إٌض اٌرٚائً، ِمارتح ٔظرٌعثذ اٌعاًٌ تٛطثٍة، ِطتٛ -

 170، ص1999  اٌّغرب، ا، اٌرتاط،ٌ، دِشك، ضٛر1ط
(23)

 .171ص  اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح، -
(24)

 .172اتٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح، ص  -
(25)

 .174اٌّظذر ٔفطٗ، ص  -
(26)

 .170اٌّظذر ٔفطٗ، ص  -
(27)

 .171ٓ ٍِّْٛ، اٌتحفح اٌّرضٍح ، ص تا -
(28)

 ضثك اٌتعرٌف تٗ. -
(29)

 .309/310ِحّذ اٌطّار، تارٌخ األدب اٌدسائري، ص  -
(30)

 .304ِحّذ اٌطّار، تارٌخ األدب اٌدسائري، ص  -
(31)

 .304ٔفص اٌّرخع، ص  -
(32)

 .309ِحّذ اٌطّار، تارٌخ األدب اٌدسائري، ص  -
(33)

 .304اٌّرخع ٔفطٗ، ص  -
(34)

 .306اٌّرخع ٔفطٗ، ص  -
(35)

 .309/310اٌّرخع ٔفطٗ، ص  -
(36)

٘ٛ اٌثاي ِحّذ تٓ عثّاْ اٌىردي أٚ اٌثاي ِحّذ اٌىثٍر وّا ٘ٛ شائع عٕٗ، رخً ِٓ  -

رخاي اٌدسائري اٌعثّأٍح اٌذٌٓ ضاّ٘ٛا فً طٕاعح تارٌخٙا فً أٚاخر اٌمرْ اٌثآِ عشر إر 

 1212خّادي األٌٚى  25٘ـ إٌى  1193خّادي اٌثأٍح  20حىُ تاٌٍٍه اٌغرب تظفتٗ تاٌا ِٓ 

( ، http://ar.wikipedia.orgَ. )1797ٔٛفّثر  إٌىَ 1779ٍٍح ٘ـ ِا ٌٛافك خٌٛ

 .10:20، اٌطاعح: 20/03/2015
(37)

اٌدٕٛب  إٌىأحّذ تٓ ٘طاي اٌتٍّطأً، رحٍح ِحّذ اٌىثٍر "تاي اٌغرب اٌدسائري"  -

، عاٌُ اٌىتة، 1969اٌظحراٚي اٌدسائري، تح ٚتك: ِحّذ تٓ عثذ اٌىرٌُ اٌدسائري، ط 

 .43/45اٌما٘رج، ِظر، ص 
(38)

ِحّذ تٓ رِضاْ شاٚظ ٚاٌغٛتً تٓ حّذاْ، إرشاد اٌحائر إٌى آثار اٌدسائر، اٌّدٍذ  -

 .122األٚي، دار اٌثظائر، د.ط، د.خ، ص 
(39)

ِحّذ تٓ رِضاْ شاٚظ ٚاٌغٛتً تٓ حّذاْ، إرشاد اٌحائر إٌى آثار اٌدسائر، اٌّدٍذ  -

 .122األٚي، دار اٌثظائر، د.ط، د.خ، ص 
(40)

 .123ٔفطٗ، ص  اٌّرخع -



 قراءاث                                                                            فن الرسائل في األدب الجزائري القذيم

178 

                                                                                                                     
(41)

ِحّذ تٓ رِضاْ شاٚظ ٚاٌغٛتً تٓ حّذاْ، إرشاد اٌحائر إٌى آثار اٌدسائر، اٌّدٍذ  -

 .122األٚي، دار اٌثظائر، د.ط، د.خ، ص 
 911 ص نفسو  ادلرجع -(42)

 

 
 




