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 هاشم جبّار الُزريفد. املؤلف  

 ث األنبياءرالعلمية يف مؤسسة واللجنة ا اإلرشاف العلمي  

 يحسني املالك اإلخراج الفني  

 األوىل الطبعة  

 م5161هـ ـ 6347 سنة الطبع  

 6111 عدد النسخ  



 

 ..دهاا اإل
 ...’اهللُ تعاىل، وجعلُه حبيبًا لُه، رسولنا األكرم حمّمد بن عبد اهللإىِل َمن اصطفاُه 

م هذا املجهود.× وإىل وصي ه املرتىض  وعرتته الطَّاهرة ُأقد 
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 (شكر وعرفان)
وأفاض عيّل بتوجيه  ،يل يد العون واملساعدة والعرفان لكّل من مدَّ  أتقّدم بالّشكر

 : أو نصيحة، وأخّص بالذكر

 لتوجيهاهتم املستمرة.  كلية اآلدابـ  أساتذيت األجالء يف قسم اللغة العربية  *

 ،والدكتور حممد هادي البعاج ،الدكتور عبد احلسن عباس اجلمل: * أصدقائي

 ليل الكويف.واألستاذ الرتبوي حسام ج

يد اجلليل األُستاذ حامد املؤمن.  * السَّ

          * زمالئي يف السنة التحضريية لطاملا شددتم أزري.

ومكتبة  ،مكتبة الروضة احليدرّية املقّدسة: * العاملني يف مكتبات النجف األرشف

ة ،ومكتبة كلية اآلداب ،اإلمام احلكيم العامَّة وأصحاب  .واملكتبة األدبيَّة املختصَّ

ة ممَّن أعاَننِي  جزاهم اهلل مجيعًا عني خري اجلزاء. ،املكتبات اخلاصَّ
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 المؤسسةمقدمة 

 مقامة املؤسسة
إّن نرش املعرفة، وبيان احلقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية 

وأهداٌف متعالية، وهي من أهّم وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت 

 ىل عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة املقّدسة.ع

من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء املؤّسسات واملراكز 

جمتمٍع واٍع متحّّض، يسري  العلمية والتحقيقية؛ إلثراء الواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة

 وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

ه أّن القضية احلسينية ـ والنهضة املباركة القدسية ـ تتصّدر أولويات وممّا ال شّك في

البحث العلمي، ورضورة التنقيب والتتبّع يف اجلزئيات املتنّوعة واملتعّددة، والتي حتتاج 

إىل الدراسة بشكٍل ختّصصـي علمي، ووفق أساليب متنّوعة ودقيقة، وألجل هذه 

األنبياء للدراسات التخّصصية يف النهضة األهداف والغايات تأّسست مؤّسسة وارث 

: صة يف دراسة النهضة احلسينية من مجيع أبعادهاة متخّص سة علميّ مؤّس احلسينية، وهي 

ة، والتبليغيّ  ،والرتبوية ،واالجتامعية ،والسياسية ،والعقائدية ،والفقهية ،التارخيية

لك تتكّفل بدراسة وغريها من اجلوانب العديدة املرتبطة هبذه النهضة العظيمة، وكذ

 .×سائر ما يرتبط باإلمام احلسني

سة وانطالقًا من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق هذه املؤّس 

فقد قامت بالعمل عىل  ،ة بأحد أهّم القضايا الدينية، بل واإلنسانيةكوهنا خمتّص  ؛املباركة

 ،عطي نقلة نوعية للرتاثن تُ التي من شأهنا أ ،صيةجمموعة من املشاريع العلمية التخّص 
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 : ومن تلك املشاريعوالثقافة احلسينية،  ،والفكر

 : مستويني عىل والعمل فيه جارٍ : التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ،ةحول املوضوعات احلسينية املهمّ  عىل تأليف كتٍب  قائموالعمل فيه  :أـ التأليف

استقبال  كام ويتمّ  .حّقها من ذلك عطَ تناوهلا بالبحث والتنقيب، أو التي مل تُ  التي مل يتمّ 

ًا وفنّيًا من قبل اللجنة العلمية، ومتابعتها علميّ  ،سةفة خارج املؤّس الكتب احلسينية املؤلَّ 

 طباعتها ونرشها. وبعد إجراء التعديالت واإلصالحات الالزمة يتمّ 

الرتاث املكتوب عن اإلمام عىل مجع وحتقيق  والعمل فيه جارٍ : ب ـ التحقيق

أو غريها،  ،أو السرية ،أو التاريخ ،وهنضته املباركة، سواء املقاتل منها× سنياحل

)املوسوعة احلسينيّة : ، حتت عنوانمستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتاٍب 

عىل متابعة املخطوطات احلسينية التي مل ا القسم يف هذ وكذا العمل جارٍ  .التحقيقيّة(

كام ويتم استقبال الكتب التي تم  طباعتها ونرشها. ها، ثمّ جلمعها وحتقيق ؛طبع إىل اآلنتُ 

حتقيقها خارج املؤّسسة، لغرض طباعتها ونشـرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها 

وإدخال التعديالت اّلالزمة عليها وتأييد صالحيتها للنشـر من قبل اللجنة العلمية يف 

 املؤّسسة. 

 صة يف النهضة احلسينية، هتتمّ لية متخّص وهي جمّلة فص: جمّلة اإلصالح احلسيني ـ2

 سينيةر معامل وآفاق الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النهضة احلـبنش

يف تلك  ،واألدبية ،والفقهية ،واالجتامعية ،وتراثها، وكذلك إبراز اجلوانب اإلنسانية

 النهضة املباركة.

مجع الشبهات املثارة حول فيه  ويتمّ : قسم رّد الشبهات عن النهضة احلسينية ـ4

الرد عليها بشكل علمي  فرزها وتبويبها، ثمّ  وهنضته املباركة، ثمّ × اإلمام احلسني

 حتقيقي.
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وهي موسوعة جتمع كلامت : ×املوسوعة العلمية من كلامت اإلمام احلسني ـ4

صات تبويبها حسب التخّص  يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، ثمّ × اإلمام احلسني

ة ممازجة بني ووضعها بني يدي ذوي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّ  ،العلمية

 والواقع العلمي.× كلامت اإلمام

ما يرتبط  وهي موسوعة تشتمل عىل كّل : ×قسم دائرة معارف اإلمام احلسني ـ5

 ،وأسامء أعالم وأماكن، ورؤى ،ومفاهيم ،ووقائع ،بالنهضة احلسينية من أحداث

بة حسب حروف األلف باء، كام هو معمول به يف مور، مرتّ وغري ذلك من األُ  ،وكتب

 ُتراعى فيها كّل  ،ة رصينةدوائر املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميّ 

 سلس. رية وُأسلوٍب ـعص بلغةٍ  ة، ومكتوبةٌ رشوط املقالة العلميّ 

عىل إحصاء الرسائل اجلامعية التي  والعمل فيه جارٍ : قسم الرسائل اجلامعية ـ6

صة؛ لرفع النواقص ُكتبْت حول النهضة احلسينية، ومتابعتها من قبل جلنة علمية متخّص 

ة تصلح لكتابة إعداد موضوعات حسينيّ  كام ويتمّ  ،وهتيئتها للطباعة والنرش ،العلمية

 ب الدراسات العليا.رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طاّل 

خرى إىل لرتاث احلسيني باللغات األُ عىل ترمجة ا والعمل فيه جارٍ : قسم الرتمجة ـ7

 ة.اللغة العربيّ 

 ،ة املطروحة يف الفضائياتفيه رصد مجيع القضايا احلسينيّ  ويتمّ : قسم الرصد ـ 8

ا يعطي رؤية ممّ  ؛وغريها ،واملجالت والنرشيات ،والكتب ،لكرتونيةواملواقع اإل

عادها، وهذا بدوره مور املرتبطة بالقضية احلسينية بمختلف أباألُ  واضحة حول أهمّ 

وكذا  ،ة األقسام فيهاسة، ورفد بقيّ ة للمؤّس يكون مؤّثرًا جّدًا يف رسم السياسات العامّ 

 سات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.بقية املؤّس 

صية يف النهضة ة ختّص من خالله إقامة ندوات علميّ  ويتمّ : قسم الندوات ـ9
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 وذوو االختصاص. ،نقوواملحقّ  ،رها الباحثونـاحلسينية، حيض

سة بإنشاء مكتبة حيث قامت املؤّس : صيةقسم املكتبة احلسينية التخّص  ـ 11

 صية جتمع الرتاث احلسيني املطبوع.ة ختّص حسينيّ 

 العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل. وهناك مشاريع ُأخرى سيتمّ 

بال ستقوتأسيسًا عىل ما سبق توضيحه حرصت املؤّسسة عىل فتح أبواهبا ال

 من قبل اللجنة العلمية ةوفنّي ةعلميّ متابعة ومتابعتها  التخّصصيّة،الكتب احلسينية 

م فضيلة الدكتور هاشم جبار الزريف دراسة  ،املرشفة يف املؤّسسة ويف هذا السياق قدَّ

ابني وإمارةعلمية خمتّصة، حتت عنوان ) دراسة ، املختار الثقفي النَّثر الفن ي يف ثورة التَّوَّ

(، وقد بذل املؤّلف جهدًا مشكورًا يف تتبّعه وتنظيمه لكلامت وخطب سلوبيَّةويَّة أُ لغ

تلك احلقبة الزمنية املضطربة واحلساسة، ومن َثّم دراستها من جهة أدبيّة لغوّية 

أسلوبيّة؛ فكانت حصيلة ذلك اجلهد هذا الكتاب القيّم املاثل بني يديك عزيزي 

 القارئ.

نسأل ، وخلدمة القضية احلسينية توفيقدوام السداد والؤل ف ويف اخلتام نتمنّى للم

 .جميٌب  ه سميعٌ إنّ  ،اهلل تعاىل أن يبارك لنا يف أعاملنا

 

 

 

 

 اللجنة العلمية يف
 سة وارث األنبياءمؤسّ

 للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية
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 المؤلفمقدمة 

 املؤلفمقامة 
 

 ٱ ٻ ٻ

الُة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممّ العاملني، وال احلمُد هلل رب   د بن صَّ

 : له الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني، وبعدُ آعبد اهلل املصطفى األمني، وعىل 

فإّن جمال دراسة العربية واسٌع ممتدٌّ للبحث والتأّمل؛ وذلك خلُصوبتها وحيويَّتها، 

يل منها يف هذه الرسالة؛ الستيعاب  وقد اخرتت الدراسة اللغوّية واألُسلوبيّة ُمنطلقاً 

صوتًا، وبنيًة، وتركيبًا، وداللًة، استيعابًا موضوعيًا، فكانت : التحليل بمستوياهتا كاّفة

الدراسة ُمنَْصبّة عىل النثر الفنّي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي؛ ألّن النثر يف 

ُأطروحة علمية عىل هذا النحو، فضالً  هاتني احِلقبتني مل ُيدرس يف رسالة أكاديمية أو

طياته نتاجًا خصبًا من ُخطب ورسائل، وعهود ووصايا  عن أّن هذا النثر كان حيمل يف

كانت قد قيلت يف مرحلة تارخيية، رافقتها ظروف السياسة، التي ربَّام ال تسمح بصياغة 

وجد غري ذلك، إذ العمل مجاليًا، وهو ممَّا تعنى به الدراسة األُسلوبية، لكن البحث 

متيّزت معظم هذه النصوص النثرّية بصياغة وإجادة، من حيث استعامل األصوات 

 والصيغ والرتاكيب استعامالً فنيًا مؤّثرًا. 

اًم عىل أربعة فصول هي هياكل البحث مسبوقة بتمهيد  وقد جاء البحث مقسَّ

ل: عنوانه تعريفًا للنثر الفني : )النثر بني املوضوع واألداء(، ضّم عرضني كان األوَّ

 



 النثر الفن ي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي  ............................................................  61

تنظرييًا للدراسة األُسلوبيّة، إذ تناولت فيه تعريفات : ووظيفته، وجاء العرض الثاين

جت عىل مسّوغات  موجزة لألُسلوب واألُسلوبيّة من القدماء واملُحَدثني، ثمَّ عرَّ

 فضاءات دراسة النثر الفنّي ُأسلوبيًّا، ُمبَيّنًا امتالكه السمة الفنية التي جتعله ينضوي يف

 هذه الدراسة. 

)أنامط النثر الفني ومواردها يف ثورة التّوابني : أّما الفصل األّول، فقد كان بعنوان

أنامط النثر الفنّي من العرص اجلاهيل : وإمارة املختار(، وضّم مبحثني، تناول األّول

حث قد مرورًا بعرص صدر اإلسالم إىل ثورة التّوابني وإمارة املختار، وكان هذا املب

تناول تطّور اخلطابة والرسائل والعهود والوصايا بإجياز يف تلكم العصور؛ ليُسّلط 

الضوء عىل التّطور الذي وصل إليه النثر، واملستوى الفنّي الذي كان عليه يف ُحقبة 

فقد تناول موارد ذلك النثر الفني مبينًا أّنه : التّوابني وإمارة املختار. أّما املبحث الثاين

ونثر اإلمام ’ القرآن الكريم، ونثر الرسول حمّمد: نهل من ثالثة موارد هيكان ي

 ×.عيل

أّما الفصل الثاين، فقد كشف عن النثر من حيث قيمته وإحياءاته، فكان بعنوان 

أهّم : تناول األّول: )القيم اإليقاعية للمستوى الصويت(، فجاء مقّساًم عىل مبحثني

إليقاعية، كاجلناس بأنواعه بحسب ورودها يف نثر الوسائل التي توّفر تلكم القيم ا

الناقص، واملضارع، والاّلحق، واالشتقاق، واملعكوس، واملحّرف، : احِلقبتني، وهي

واملصّحف، وكذلك الّسجع بنوعية املتوازي واملطّرف، وتداخل كلُّ منها يف النص 

سيقى، وصوالً الواحد، فضاًل عن تداخل كّل من اجلناس والسجع ليؤلف اإليقاع املو

إىل املوازنة، إذ كان املسّوغ عنده لدراسة اجلانب اإليقاعي للنص؛ هو لكونه أحد أركان 

األُسلوبيّة الصوتيّة، أّما الركن الثاين من أركان هذه األُسلوبيّة هو اإلحياء الداليل 

للصوت )املحاكاة الصوتيَّة(، وهو ما ضّمه املبحث الثاين من هذا الفصل، الذي كان 
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التناسب املعنوي لإلحياء الصويت، وهو ما كشفُت فيه عن خاصيّة بعض : بعنوان

األصوات األُسلوبيّة بإحيائها الداليل باحلدث وحماكاة ذلك من خالل جرسها ونغمها 

املوحي، سواء عىل مستوى الصوت يف اللفظة املفردة، أم عىل مستوى األصوات 

يف كّل ذلك منظورًا فيها إىل السياق العام  املتكررة، وكانت الداللة اإلحيائية للصوت

 الذي يضّمه.

)املستوى : وكان الفصل الثالث وثيق الصلة بذلك النثر وآلياته، فجاء بعنوان

اللفظي(، درست فيه التوظيف األُسلويب والفني لّلفظة من خالل اختيارها، وقد قمت 

ة، درست فيه القيم الفصاحو االختيار: تناول األّول: بتقسيمه عىل ثالثة مباحث

اجلاملية املميّزة لأللفاظ مقترصًا عىل تباعد خمارج األصوات، وطول اللفظة وقصـرها، 

االستعامل والقصد ملِا يؤّديه من آثار : وِخّفة أصواهتا وُألفة استعامهلا. وتناول الثاين

م ُأسلوبيّة ومعنوّية يف النص النثري عندها، تناولت استعامل االسم كاستعامل اس

الفاعل، واسم املفعول، واملصدر، والصفة املشبهة، وصيغ املبالغة، وكذلك استعامل 

د واملزيد، كذلك استعامل الفعل املبني  الفعل كاستعامل الفعل املايض بنوعيه املجرَّ

للمجهول، وكانت تلك الدراسة مقتصـرة فقط عىل االستعامل الداليل لتلك الصيغ 

يف النصوص النثرّية؛ ذلك أّن استعامل صيغة اللفظة مع اللفظيّة التي جاءت متكّررة 

: تكرارها ُيعدُّ مهيمنًا ُأسلوبيًّا ينبغي التوقف عنده ودراسته. وتناول املبحث الثالث

العدول سواء كان عىل صعيد اللفظ املفرد كاالستعارة واملجاز املُرسل، أم عىل صعيد 

 األلفاظ املرّكبة كالكناية، واملجاز العقيل. 

ا الفصل الرابع، فقد جاء متناوالً دالالته وتراكيبه، وكان بعنوان )دالالت : أمَّ

ل معنّيًا بدراسة األنامط : املستوى الرتكيبي وخصائصه(، تناولت فيه مبحثني كان األوَّ

ت النفي والقصـر، وعىل  البنائيّة لألساليب اللغوّية، فقّسمها عىل أساليب خربّية ضمَّ

ت األمر والنهي واالستفهام والنداء، وما تؤّديه تلكم األساليب أساليب إنشائيّة ضمَّ 
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من دالالت حقيقيّة، وُأخرى جمازّية هلا صلة كبرية بالطاقة الشعورّية اخلاّصة باملتكّلم، 

ُأسلوب الشـرط : ثمَّ كان القسم الثالث ألساليب مجعت بني اخلرب واإلنشاء، َأال وهي

تناولت فيه اخلصائص املعنوية للرتاكيب، إذ ضّم : ينوالَقَسم، ثّم يأيت املبحث الثا

 مباحث الفصل والوصل، والتقديم والتأخري، والتعريف والتنكري، واحلذف والذكر. 

وكان املنهج املتّبع يف هذه الفصول هو منهج علم األُسلوب أو األُسلوبية بوصفها 

لنص األديب علاًم لدراسة األُسلوب، وهي علم وصفي حديث يستعني بتحليله ل

بتقنيات منهجية مستمدة من علوم ومناهج خمتلفة كعلم اللغة والبالغة، والداللة 

 واإلحصاء وغريها. 

 ثمَّ خُلص البحث إىل خامتة بيّنت أهّم النتائج التي توّصلت إليها.

وكانت قائمة املصادر واملراجع التي هنل منها البحث حاضنة ملظاّن كثرية 

ة واألُسلوبيّة والبالغيّة واللغوّية، وهي التي تطّلبها موضوع ومتنّوعة، منها األدبيّ 

 البحث.

ادي  وأخريًا، فال أنسى جهود ُأستاذي الفاضل األُستاذ الدكتور مشكور كاظم العوَّ

الذي كان له فضل اختيار املوضوع واإلرشاف عليه، صابرًا وراعيًا بالبحث والباحث 

ة البحث، عىل ما رافقها من ص عوبات استطاع أن يقّومها من خالل عنايته طوال مدَّ

الكبرية وإرشافه الدقيق، وقد ملسُت فيه من الرعاية والنصح والتوجيه ما ال يسعني 

 ذكره وشكره، وفقه اهلل خلدمة لغة القرآن الكريم وطلبة العلم.

وَحْسب املرء أن يسعى، فإن وّفقت فيل فضل السعي، وإن أخطأت فهو من 

 ل وحده، وله احلمد يف الدنيا واآلخرة.نفسـي، فلله الكام

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو

 الباحث
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 النثر بين الموضوع واألداء: التمهيد

 مفهوم النثر الفين: أوَّاًل
 : النثر يف اللغة

نى النثر، وهو الفتات املتناثرة من فّرق، ويأيت النّثار بمع: بمعنى ،مصدر للفعل نثر

كنثره  .رماه متفّرقاً : نثر اليشء نثرُه وينثره نثرًا ونثاراً »: جاء يف القاموس املحيط .املائدة

نتثر وىل ختصُّ ما يُ ما تناثر منه، أو الُ : والنّثارة بالّضم والنثر بالتحريك .فانتثَر وتنثّر وتناثر

وِرد لنا صاحب أساس البالغة لفظة )نثر( لداللة ، ويُ (6)«ؤكل للثوابمن املائدة فيُ 

 ، ثمّ (5)«مهذار ومذياع لإلرسار: رجل نثر»: عىل كثرة الكالم قائالً  خرى تدلُّ معنوية أُ 

ق من أي بمعنى الكثري واملتفرّ  ،ة هبذا املعنىدخلت هذه اللفظة البيئة الثقافية األدبيّ 

ديب الذي يرتفع عىل الكالم العادي يف ر عىل الكالم األـبعدها أخذت تقتص ثمّ  ،الكالم

 .(4)التعبري واملعنى

، فعّرفه الدكتور شوقي ضيف دباء يستعملوهنا يف هذا املفهوماد واألقّ وقد أخذ النُ 

فهو : لا الرضب الوّ أمّ : الكالم الذي مل ينظَّم يف أوزان وقواٍف، وهو عىل رضبني»: بأّنه

ما جيري فيه  ة إّل وليست هلذا الرضب قيمة أدبيّ  النثر العادي الذي يقال يف لغة التخاطب،

فهو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه إىل لغة : رب الثاينـوأّما الض .كممن أمثال وح   أحياناً 

                                         

 .مادة )نثر(، 6، ص5جط: القاموس املحيالفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، ( 6)

 مادة )نثر(.، 538، ص5: جأساس البالغةالزخمرشي، حممود بن عمر، ( 5)

نقد النثر: النظرية والتطبيق: قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي: ، عرفة حلمي، ( ُانظر: عباس4)

 .565ص
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رب هو الذي ُيْعنى النقاد يف اللغات املختلفة ببحثه ـفيها فن ومهارة وبالغة، وهذا الض

يمتاز به يف كّل طور من صفات  ودرسه وبيان ما مّر به من أحداث وأطوار، وما

سّميهام بعض ويُ  ،ةوخصائص، وهو يتفّرع إىل جدولني كبريين، مها اخلطابة والكتابة الفنيّ 

 .(6)«الباحثني باسم النثر الفني

اد ، واإلفادة، وقد مجع بعض النقّ الّلذة: ن مهاوهلذا النثر الفني وظيفتان مهّمتا

وذهب فريق ثالث إىل جانب اإلفادة  ،نهاموقد ذهب بعضهم إىل التفريق بي ،بينهام

 .(5)وحدها

إىل وظيفة أشكال  ونظرةً »إىل طبيعة األدب األقرب  عدُّ وإنَّ مجع الّلذة واإلفادة يُ 

من اخلطابة والرسالة واملقامة، نجدها دائرة يف إطار  ،النثر الفني التي عرضها الرتاث الديب

ة والسياسيّ  ،ةة والدينيّ عن جوانبه الجتامعيّ سهامها يف التعبري إب ،نفع املجتمع وخدمته

دة باحلاجات اجلاملية  ،ة، وإىل جانب هذه الوظيفةوالثقافيّ  فقد وفت الكتابة بأشكاهلا املتعدَّ

  .(4)«التي حتقَّق املتعة

سوف يميض البحث لتتبع  ،ومن هذه اإلبانة الداللية املوجزة ملفهوم النثر ووظيفته

ًا ورسائل وعهودًا ووصايا بأطوارها ومراحلها منذ العرص ُخطبأنامط النثر الفني 

ي لتسليط الضوء عىل مدى الرقي الفن ؛وإمارة املختار الثقفي التّوابنياجلاهيل إىل ثورة 

 . احِلقبتني بام استطاع إىل ذلك سبيالً الذي وصل إليه النثر يف هاتني 

                                         

 .62ص: ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه يف النثر العريب (6)

. عبد املطلب، بعدها وما 7: صاألدب وفنونه: دراسة ونقدد الغني، عز الدين إسامعيل، عب( ُانظر: 5)

 بعدها. وما 31صالنقد األديب: حممد، 

نقد النثر: النظرية والتطبيق: قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي: ، عرفة حلمي، عباس (4)

 .567ص
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واألفكار،  األُسلوبمن ناحية  ذا قصدّية عالية احِلقبتنيي يف هاتني إذ كان النثر الفن

 اء واملرتّسلون من أجل دعوهتم، فكان اخلطيب أو املرتّسل يستعني بكّل طبإذ وّظفه اخلُ 

امعني، من أجل التّأثري يف الس ،ةغيّ ة وملكاته البيانيّة والبالاألُسلوبيّ غوّية وقدراته الل

لنَّمط العايل يف األداء، اإىل  واألخذ بجوامع قلوهبم، فكان نتاجهم األديب يرتقي بحق  

ل وظائف أصواته وأبنيته من خالل حتلي ةً ُأسلوبيّ  درس دراسةً َأْن يُ  ب يستحّق وهو رض

ة التي يستعملها ة اخلاّص اللغويّ  االختياراتدراسة  ةاألُسلوبيّ ؛ ألنَّ وظيفة وتراكيبه

  .(1)ن غريه من املنشئنيعهبا  ز، والتي يتميّ يف النص ئنشاملُ 

قّدم البحث مدخاًل تنظريّيًا لزاوية تناوله يف دراسته لنثر أن يُ  املهمّ لذا كان من 

 ة عن كثب.هاتني احِلقبتني للوقوف عىل مهيمناهتا األُسلوبيّ 

 ماخل تنظريي لأُلسلوبيَّة: ثانيًا
األُسلوبية لفظة غربيَّة، ظهرت خالل القرن التاسع عرش، لكنَّها مل تصل إىل معنى 

ا طريقة : حيث استقر مفهومها ،رينـوىل من القرن العشت األُ  يف السنواحمّدد إاّل  بأهنَّ

صاغ فيه اللغة النموذج اخلاص الذي تُ : أي ؛لدراسة العمل األديب من حيث ُأسلوبه

، وقد دخلت هذه اللفظة يف امليدان النقدي العريب احلديث، من ترمجة (5)وتستعمل

 .(4)خرىأُ  وعلم األُسلوب تارةً ، وهي تعني األُسلوبية تارةً  ،(stylistics)كلمة

ة جيب معرفة ماهيّ  ؛، وعليه(3)اخلام )موضوعها( األُسلوبية ةَ األُسلوب مادعدُّ ويُ  

ـ من معرفة جذره الّلغوي، فقد جاء يف معجم  األُسلوب ـ بوصفه مادة األُسلوبية اخلام

                                         

 . 644صسلوبية: علم وتاريخ: األُ ، ن العطارالدكتور سليام: فيتور، تر، ( ُانظر: مانويل6)

سلوبية: مدخل يف املصطلح وحقول البحث سلوب واألُ األُ ، أمحد، درويش املصدر السابق.ُانظر:  (5)

 . 11: صومناهجه

، 45صلسني يف نقد األدب: اسلوبية: نحو بديل سلوب واألُ األُ ، عبد السالم، ( ُانظر: املسدي4)

 .654: صوبية احلديثة: حماولة تعريفسلاألُ عياد، حممد،  .43وص

 .48ـ  47صسلوبية: دليل الدراسات األُ رشيم، جوزيف ميشال، ( ُانظر: 3)
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ن النخيل»: هـ(766لسان العرب البن منظور )ت  ّل ُأسلوب. وك: ويقال للسطر م 

أنتم يف ُأسلوب : يقال ،تد، فهو ُأسلوب... والُسلوب الطريق، والوجه، واملذهبطريق مّ 

مسوء، وجُي  أخذ فالٌن يف أساليب من : يقال ،الفن: مع أساليب... والُسلوب، بالضَّ

 .(6)«َأفانني منه: أي ،القول

علامء نجد أّن القدماء من  ؛وإذا ما جئنا إىل تعريفات األُسلوب يف االصطالح

هـ( 376العربية حاولوا أْن حيّددوا مفهومًا لألُسلوب، فعّرفه عبد القاهر اجلرجاين )ت

، إذ هو مستمدٌّ من نظريته؛ ألّنه طريقة من نظم (5)«الرضب من النظم والطريقة فيه»: بأّنه

ُيستعمل يف الدللة عىل املعنى أو احتواء املضمون، وعندها يتحّقق » الكالم الذي

 .(4)«القصد

طريقة الكتابة أو طريقة »: الّشايب بأّنه أمحد فقد عّرفه ،ثنيحدَ أّما من العرب املُ 

قصد اإليضاح والتأثري، أو  ،اإلنشاء، أو طريقة اختيار اللفاظ وتأليفها للتَّعبري هبا عن املعاين

يمكن »: ّن األُسلوبأ، وذهب سعد مصلوح إىل (3)«الطريقة فيهو رب من النّظمـالض

 ،لسامت لغوية معيّنة املنشئيقوم به  ((Selection أو انتقاء ((Choice بأنَّه اختيار تعريفه

. ويدلُّ هذا الختيار أو النتقاء عىل إيثار  وتفضيله  املنشئبغرض التعبري عن موقف معنيَّ

معنيَّ هي التي  بمنشئخرى بديلة. وجمموع الختيارات اخلاصة هلذه السامت عىل سامت أُ 

 .(2)«ن غريه من املنشئنيعوبه الذي يمتاز به تشكل ُأسل

                                         

الزبيدي، مرتىض، ُانظر:  .، مادة )سلب(469، ص1ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 6)

 تاج العروس

 .مادة )سلب(، 85، ص5جمن جواهر القاموس: 

 .319صدالئل اإلعجاز: قاهر، اجلرجاين، عبد ال( 5)

 .9ص: ×املعنى احلركي يف بدائع اإلمام عيل، مشكور كاظم، العوادي (4)

 .33صصول األساليب األدبية: سلوب: دراسة بالغية حتليلية ألُ األُ الشايب، أمحد، ( 3)

 .48ـ 47صسلوب: دراسة لغوية إحصائية: األُ مصلوح، سعد، ( 2)
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ة تعريفات وإذا ما جئنا إىل تعريف األُسلوب يف الدراسات الغربية، نجد أّن هناك عدّ 

متنّوعة، بسبب تعّدد املدارس، واالجتاهات، ووجهات النظر، فاألُسلوب عند بيري غريو 

(Piere Guiraud) :«هو وجه للملفوظ »، أو(6)«للتعبري عن الفكر بوساطة الّلغة طريقة، 

 .(5)«وحتّدده طبيعة املتكلِّم أو الكاتب ومقاصده ،ينتج عن اختيار أدوات التعبري

ا ليو سبيتزر  Buffon(1788 ))) قولة بيفون»فقد انطلق من  ،(Leo Spitzer)أمَّ

جل( ليحّدد من خالل الُسلوب نفسية الكاتب وميوله ونزعاته،  الشهرية )الُسلوب هو الرَّ

ل هبذه الطريقة أو تلك  . (4) «والرتكيبة النفسية التي جعلت أدواته اللغوية تتشكَّ

قد ساق جمموعة كبرية من التعريفات ( Willy Sandersوكان فييل سانديرس )

، وواضح أّن هذا التعّدد يف (3)ها خمتلفة، بلغت ثامين وعرشين تعريفاً حول األُسلوب وكلّ 

دت  ظهر صعوبةتعريف األُسلوب، يُ  اإلمساك بحدود معيّنة ملاهيته، وعندها فقد تعدَّ

تّاب، بل عند الكاتب الواحد تبعًا لزاوية النظر والرؤية التي يقف مفهوماته أيضًا عند الكُ 

 .(2)عندها

 ،وبعد هذا املوجز لتعريفات األُسلوب، نلحظ أنَّ األُسلوب هو موضوع األُسلوبية

 الُسلوبية هي حتليٌل لغويٌّ موضوعه الُسلوب» :أْي مادهتا اخلام، يقول جوزيف ميشال

بوصفها منهجًا نقدّيًا من أنجع املناهج القادرة عىل »كانت  لذا ؛ (1) «رشطه املوضوعيَّةو

 .(7) «ث عن طريق دراسة العنارص التي يلجأ إليهاحدراسة ُأسلوب املتكّلم أو البا

                                         

 .1: صسلوبيةسلوب واألُ األُ ، بيري، غريو (6)

 .88ص: املصدر السابق( 5)

 .82صسلوبية الذاتية أو النشوئية: األُ حوله، عبد اهلل، ( 4)

 . 37 ـ 58 صسلوبية لسانية: نحو نظرية أُ سانديرس، فييل، ( ُانظر: 3)

 .572صدراسات يف نظرية النحو العريب وتطبيقاهتا: أبو جناح، صاحب، ( ُانظر: 2)

 .48ـ 47صدليل الدراسات األُسلوبية: ( رشيم، جوزيف ميشال، 1)

 .61صسلوبية: : دراسة بالغية أُ قة بالرسول حممداآليات القرآنية املتعلّ اجلمييل، عدنان جاسم، ( 7)
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هي  األُسلوبية، فكذلك تكون متقدّ  مفهوٌم واسٌع كاماألُسلوب هو وملّا كان مفهوم  

، األُسلويب يف مجيع مستوياته هو واقع لغوي، وبام أنَّ الواقع خرى مفهومًا واسعاً األُ 

لذا رأى شارل بايل  ؛باملادة اللغوية األُسلوبيةنا نجد مثل هذه التعريفات حتاول ربط فإنّ 

(Gharles Bally)  وقائع»سلوبية تدرس أنَّ األُ ـ  ي األُسلوبيةـوهو من أبرز مؤّسسـ 

ا تدرس تعبري الوقائع للحساسيّة إالتَّعبري اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانيَّة، أي  َّنَّ

نظاٌم لغويُّ بشكل صارم، ومراميها »: أي إن ُأسلوبية بايل هي ،(6) «املعَّبَّ عنها لغوّياً 

س لدراسة عنارص أي نظام مكرَّ  مقصاة عن املشاكل النامجة عن الوظيفة اجلاملية للغة...

 .(5)«العاطفيَّة التنوعات الطبيعيَّة ذات القيمة التعبرييَّة

 (4) «دراسة للتعبري اللساين»: أهّنا ـثني حدَ وهو أحد اللسانيني املُ ـ وعّرفها بيري غريو 

 .(3)«دراسة للمتغريات اللسانية إزاء املعيار القاعدي»: هي أو

عىل الدرس الّلساين الذي يعنى ( Roman Jakobson) وأطلقها رومان ياكوبسن

فٌن من أفنان شجرة »وهو يرى أّن األُسلوبية  ،(2)باجلانب اللغوي يف النصوص اجلميلة

 .(1)«الّلسانيات

: ، كقول غريواألُسلوبية تتجسد يف دائرة البالغة خرى ترى أنَّ أُ  وهناك وجهة نظرٍ 

علم التعبري، وهي نقٌد لألساليب ا إَّنَّ : إنَّ الُسلوبية بالغة حديثة ذات شكل مضاعف»

 .(7) «الفردية

                                         

سلوبية الذاتية أو النشوئية: األُ . ُانظر: حوله، عبد اهلل، 43ص( غريو، بيري، األُسلوب واألُسلوبية: 6)

 .84ص

 643ـ 644 صلوبية: علم وتاريخ: ساألُ ، فيتور، مانويل (5)

 .1ص( غريو، بيري، األُسلوب واألُسلوبية: 4)

 .8ص: املصدر السابق( 3)

 .65صسلوبية الصوتية: األُ ، حممد صالح، ( ُانظر: الضالع2)

 .31صلسني يف نقد األدب: اسلوب: نحو بديل سلوبية واألُ األُ ، عبد السالم، املسدي (1)

 .2صاألُسلوبية: ( غريو، بيري، األُسلوب و7)
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ضمن هذا اإلطار بقوله  يةسلوبوقد أورد الدكتور عبد السالم املسّدي تعريفًا لألُ  

وتأيت الُسلوبية يف هذا املقام  ،غاية احلدث الديب تكمن يف جتاوز اإلبالغ إىل اإلثارة»: إنَّ 

ث بدراسة اخلصائص اللغويَّة التي هبا  يتحول اخلطاب عن سياقه اإلخباري إىل لتتحدَّ

 .(6)«وظيفته التأثريية اجلاملية

ية عن طريق عالقتها باملادة اللغوية )التي هي سلوبوبعد هذه اإلبانة الداللية لألُ 

األُسلوبية هي منهج وكالمها مرتبط باآلخر، يتّضح أن  ،فرع من اللسانيات( والبالغة

وميزاته اجلاملية  ،األبعاد الداللية للنصة وتتحرى كشف وممارسة تطمح للموضوعي

 .(5)ةالتأثريية، بواسطة صياغته اللغوية، وتشكيالته البالغي

، فيكون حقالً ألحدى املوضوعات اخلاّصة باحلياةويعّد العمل األديب اختيارًا 

وأدواته يف  ،يستعني األديب )املبدع( بكّل ملكاته الّلغوية خصبًا لإلبداع، وعندئذٍ 

ـ هبذا املعنى ومن خالل هذا املفهوم ـ تأيت الصياغة اجلامليّة »وعندها  ،يّاً لعمل مجالصياغة ا

، وإفراغ انفعالت الديب جتاه موضوعه من هبدف نقل التجربة وتوصيلها من ناحيةٍ 

  .(4)«خرىأُ  ناحيةٍ 

هلذه الدراسة أْن حتمل سمة )النثر  إّن صياغة العمل مجاليًّا هي التي سّوغت

، التّوابني وإمارة املختار الثقفية هي التي جعلتها ختوض يف نثر فصفة الفني ،ي(الفن

األُسلويب نستطيع أن نضعها حتت املجهر  ،ونختار منها ما هو ذو سمة أدبيّة عالية

، وذلك بتعّرف (3)ص األديبت التي يشملها الن، والوقوف عند اخلصوصيااملتخّلق

                                         

سلوب: سلوب وعلم األُ سلوبية والنقد األديب: منتخبات من تعريف األُ األُ ، عبد السالم، املسدي (6)

 .31ص

 .4: صسلوبيةشعر زهري بن أيب سلمى: دراسة أُ ، إياد كمر، ( ُانظر: كرم5)

 .61ص: ، النثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص األُموي: دراسة حتليليةخليف، مي يوسف( 4)

الرسائل الفنية يف العرص العبايس حتى هناية القرن الرابع اهلجري: املسعودي، زينة عبد اجلبار، اُنظر: ( 3)

 .69ص
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 .سلوبي لألُ ل دراسة اجلانب الفنث منه من خالة التي تنبعالقيم اجلاملي

تبتدئ من اللفظة، وإنَّ مهارة الفنّان تكمن »يف حقيقتها  سلوبإّن الصياغة الفنية لألُ 

حني تأيت يف مكاَّنا املناسب  ،يف قدرته عىل اختيار اللفظة املؤّثرة بجرسها وظالهلا ومعناها

سلوبية ُتعنى بدراسة النص ووصف ، وملّا كانت األُ (6)«خرىل رُتَبط مع لفظٍة أُ  ،من التّعبري

طريقة تلك الصياغة الفنية، فذلك عن طريق حتليلها لغوّيًا هبدف الكشف عن األبعاد 

للوصول إىل أعامق فكر املنتج من خالل حتليل نّصه، فِمن هنا  ؛النفسية والقيَم اجلاملية

نصوص األدبية، ُتعدُّ الدراسة األُسلوبية مدخاًل مناسبًا يمكن الباحث من دراسة ال

هّنا ُتنري للباحث طريقًا يلتمس فيه إ: ، أي(5)دراسة شديدة القرب من طبيعتها اللغوية

ن من  ،هداه إىل حتليل النص األديب الذي هو نصٌّ لغوي قدياًم كان أم حديثًا؛ ألّنه يتكوَّ

 ألفاظ وهي تتشكل يف ملمح لغوي، وعليه فكلُّ نّص أديب إذا ما أراد الباحث حتليله

وحتليل  ،حتليل األصوات: وهي ،وجب دراسته من خالل مستويات التحليل اللغوي

يمكن أْن  [الُسلوبية]وهبذا املعنى فإنَّ علم الُسلوب »، (4)وحتليل الرتاكيب ،األلفاظ

ر مستويات التَّحليل ـينقسم إىل مستويات علم الّلغة نفسها. ولو تقبَّلنا الرأي القائل بحص

والنَّحوي، لصبح بوسع التَّحليل  [،البنائي] واملعجمي ،الصويت: هي اللغوي يف ثالثة

ج عىل النَّمط نفسه ، وهذا ما سيتناوله البحث من خالل حتليل (3)«الُسلويب أن يتدرَّ

 .النصوص النثرية بتتبع مستوياهتا األُسلوبية إْن شاء اهلل

                                         

نقد النثر: النظرية والتطبيق: قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي: ، عرفة حلمي، عباس (6)

 .228ص

 . 44صبية القديمة: دراسة ُأسلوبية رسدية حضارية: د، أماين سليامن، األمثال العر( ُانظر: داوُ 5)

 .669صسلوب: علم اللغة والنقد األديب: علم األُ الراجحي، عبده، ( ُانظر: 4)

البنية اللغوية يف الدسوقي، حممد، ُانظر:  .21صسلوب وصلته بعلم اللغة: علم األُ فضل، صالح،  (3)

 .3صسلوب: النص الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم األُ 
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ل   ثورة التّوابين وإمارة المختار أنماط النَّثر الفنِّي ومواردها في: الفصل األوَّ

 املبحث األوَّل

 وإمارة املختار التّوابنيأمناط النثر الفنَّي يف ثورة 
 اخلطابة: أواًل

 ـ اخلطابة بني اجلادهلية وصار اإلسالم1
عد وذلك لبُ  ؛بني أيدي الباحثني نصوص وثيقة من اخلطابة اجلاهلية ال تتوافر

عىل العرب  ، فاألُميّة كانت غالبةً (6)«املسافة بني العرص الذي قيلت فيه وعصور تدوينها»

ولغايات جتاريَّة عىل  ، يف بيئات دحدودةفيه إّل  ومل تكن الكتابة شائعةً » ،رـيف ذلك العص

 .(5)«الغلب

ة اخلُطب الواردة عن اجلاهليني أو ثبت مدى صحّ نُ د يف هذا املقام أن ريونحن ال نُ 

املسألة مثار جدل بني الباحثني، فقد حاول أحدهم إنكارها وإنكار  هزيفها، فهذ

 .(4)ازدهارها

وإن مل تكن  ،ويرى بعض آخر أنَّ ِقلَّة النصوص اجلاهلية ليست ذريعة لنكراهنا

 .(3)ممعند مجيع األُ  نصوص وثيقة، فنشأهتا نشأة طبيعية 

                                         

 .361صالعرص اجلاهيل: ، شوقي ضيف، أمحد (6)

دراسات يف نبوي، عبد العزيز، ُانظر:  .7صالنص، إحسان، اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي:  (5)

 . 416صاألدب اجلاهيل: 

  .445صيف األدب اجلاهيل: حسني، طه، ( 4)

خلطابة العربية يف عرصها النص، إحسان، ا .361صالعرص اجلاهيل: ، ( ُانظر: شوقي ضيف، أمحد3)

 .7صالذهبي: 

 



 النثر الفن ي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي  ............................................................  45

فكان هلا  ،ملحوظةً  فقد عني العرب يف اجلاهلية بأمر اخلطابة عنايةً  ،وعموماً   

ويف  ،يف منافراهتم ومفاخراهتم، ويف النُّصح واإلرشاد»فقد أوردوها   ،عندهم شأٌن عظيم

لم وحقن الدماء ،احلّث عىل قتال العداء تامعية ويف مناسباهتم الج ،ويف الدعوة إىل السِّ

 ،كالزواج والصهار إىل الرشاف، وكانوا خُيطبون يف السواق واملحافل العظام ،املختلفة

 .(6)«مراءوالوفادة عىل امللوك والُ 

اجلاحظ  ال فقد ق ،ر اجلاهيلـوقد كانت منزلة اخلطيب تفوق منزلة الشاعر يف العص 

اعر يف اجلا: قال أبو عمرو بن العالء»: هـ(522)ت م عىل اخلطيب، هليَّة يُ كان الشَّ قدَّ

هم  ل عىل عدوِّ م شأَّنم، وُُيوِّ عر الذي ُيَقيِّد عليهم مآثرهم ويفخِّ لفرط حاجتهم إىل الشِّ

ن فرساَّنم... فلامَّ َكثَُر الشِّ مَ و
عر مكسبًة ن غزاهم، وُُييُْب م  ذوا الشِّ عر والشعراء، واختَّ

عوا إىل أعراض النَّاس وقة ، وترسَّ اعرورحلوا إىل السُّ  .(5)«، صار اخلطيب عندهم فوق الشَّ

 ،اء اجلاهلية الفصحاءُخطبوقد حفظ لنا كتاب )البيان والتبيني( طائفًة كبريًة من 

وابنه  ،، وسعد بن الربيع×وثابت ابنه خطيب الرسول ،من أمثال قيس بن الشامس

 .(4)وغريهم الكثري ،عامر الطائي

والدليل عىل ذلك هو النضج  ،هيلفاخلطابة كانت موجودة فعاًل يف العرص اجلا

الفني الذي كانت عليه اخلطابة يف العرص اإلسالمي، فليس من املعقول أن يكون ذلك 

 النضج الكبري من غري أن يكون هناك من ممهدات مهدت له مسبقًا.

 ،ازدهرت اخلطابة يف العرص اجلاهيل، وقد ساعد عىل ذلك االزدهار عوامل ؛إذاً  

ة و إىل احلرب والدعوة ،عات واخلصومات بينهماملناز»كثرة : منها ة إمرَّ لم مرَّ ىل السِّ

                                         

ُانظر: شلق، عيل، مراحل تطور  .58ـ  57صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ، أمحدضيف، شوقي،  (6)

 .641، ص6جالنثر العريب يف نامذجه: 

 .536، ص6، البيان والتبيني: جعمرو بن بحراجلاحظ، ( 5)

 وما بعدها. 439ص: املصدر السابق( ُانظر: 4)
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ومن ساحات  ،خرى. وقد اختذوا من جمالسهم يف مضارب خيامهم وم ن أسواقهمأُ 

 .(6)«ميادين إلظهار براعتهم وتفننهم يف املقال َوحْوك الكالم ،مراء ووفاداهتم عليهمالُ 

، فقد عانيها بحسب هذه األغراضفدارت م ،ة عىل أغراض خمتلفةوكانت دالّ  

وكذلك  ،واملآثر واملناقب ،واألَحساب واألنساب ،أوردوها يف املنافرات واملفاخرات

ظهر صورة تُ   لتكون بحق مرآة؛ (5)، أو النصح واإلرشادالوفادة عىل األمراءاملصاهرة أو 

ا ت»ولذلك نجد العناية امللحوظة منهم  ،املجتمع اجلاهيل عبري عن جمتمعاهتم نظرًا إىل أَّنَّ

 .(4)«يف سلمهم وحرهبم، وقضايا عيشهم

ده كذلك شاع يف اجلاهلي ان( الذي كان يتعمَّ ة رضٌب من اخلطابة هو)سجع الُكهَّ

عون  ر هلا تال»بعض اجلاهليني الذين يدَّ ا تنطق عن آهلتهم بام ُسخِّ نبُّؤ ومعرفة املغيَّبات، وأَّنَّ

ن اجلن  .(3) «م 

ه كان مرتبطًا ؛ ألنَّ وجودمن اخلطابة بظهور اإلسالم وقد انقرض هذا الّضب 

 ،أمهلوه ولكنَّهم مل ينسوا ُأسلوبه ثمَّ  ،وعته صدور العرب يومئذٍ »، وكان ممَّا بالديانة الوثنيّة

ان بأقواٍل هي أالعباسية محلت احلامسة بعضهم عىل  أو فلامَّ كانت الدولة الُموية نطاق الكهَّ

 .(2)«أو احلزبية ،ةمن قبيل الدعاية الديني

 ُخطب، بام فيها لون من ألوان اخلطابة اجلاهلية ّل وهكذا أزالت أدبيات اإلسالم ك 

 يف فنّ  لينذر بتحول مهمّ  ؛انهّ واخلصومات، وسجع الكُ  ،واملنافرات ،املفاخرات

 .ة االجتامعية يف عرص صدر اإلسالماخلطابة الذي أصبح مسايرًا للحيا

                                         

 .361صالعرص اجلاهيل: ، شوقي ضيف، أمحد (6)

 .35صاع، هاشم صالح، النثر يف العرص اجلاهيل: منّ . املصدر السابق( ُانظر: 5)

 .641، ص6ص( شلق، عيل، مراحل تطور النثر العريب يف نامذجه: 4)

 . 48صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: شوقي ضيف، أمحد،  (3)

 . 61صيب النثرية يف األدب العريب: تطور األسالاملقديس، أنيس، ( 2)
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اخلطابة  ’ املسلمون ويف مقّدمتهم الرسول الكريم حممدفلامَّ جاء اإلسالم أوىل 

من وسائل الدعوة إىل  ا هلا من سامت وخصائص جتعلها خري وسيلةٍ ، ملِ ةً خاّص  عنايةً 

ا كانت تستوعب ُأسلوب املناظرة، واملناقشة، واملحاججة، واإلقناع، اإلسالم؛ ألهنَّ 

 ها مهّمة يف البيان واإلبالغ.وهذه كلّ 

أصبحت اخلطابة من وسائل بيان  ،إىل املدينة ’الرسول الكريما هاجر وملّ  

، وعندها أصاب اخلطابة ظ واإلرشاد وتنظيم حياة املسلمني، والوعريعات اإلهليةـالتش

 إذ حدث تغرّي  ؛بحاهلا يف عرص ما قبل اإلسالم مقارنةً  ،ٌر وازدهارٌ ر تطوّ ـيف هذا العص

 .ل يف هيكلها وأساليبها ومعانيهاوحتوّ 

د تلّمس الباحثون األسباب التي أدت إىل تطور اخلطابة وازدهارها يف هذا وق 

ذها بعد اهلجرة أداة » ’أنَّ الرسول: منها ،ة أسبابفوجدوها تكمن يف عدّ  ،رـالعص اختَّ

ا أصبحت فرضًا مكتوبًا يف (6)«إليضاح تعاليم اإلسالم ووعظ املسلمني ، وكذلك إهنَّ

وبذلك َعَرَف العرب رضبًا منظَّاًم من اخلطابة » سم احلّج صالة اجلَُمع والعيدين، ويف موا

 .(5)«مل يكونوا يعرفونه يف اجلاهليَّة ،الدينيَّة

ر اخلطابة »كذلك كان لوجود القرآن الكريم األثر الكبري الذي أدَّى   إىل تطوُّ

 .(4)«ويف العصور التي تلته ،وارتقائها يف العرص اإلسالمي

فتكمن يف خصائصها التي  ،صابت اخلطابة يف هذا العرصأّما سامت التطور التي أ 

اخلصائص اشتامل اخلطابة عىل الوحدة املوضوعية  تلكم أهمّ متيّزت هبا، وكانت من 

 التي كان النثر اجلاهيل يفتقد إليها.

ا ال يتَّفق وروح من ألوان اخلطابة اجلاهلية ممَّ  لونٍ  كام قىض اإلسالم عىل كّل 

                                         

 . 41ـ 59ص( النص، إحسان، اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي: 6)

 . 25صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي،  (5)

 .45ص( النص، إحسان، اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي: 4)
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 ما جاء عفوًا من دون تكّلف، وكذلك نلحظ ان( إاّل هّ )سجع الكُ  كالقضاء عىل ،اإلسالم

ثري الضغائن واألحقاد، فأبدهلا بمعاين اختفاء ُخطب املنافرات واملفاخرات التي كانت تُ 

مل يكن يألفها  جديدةٍ  اخلطابة اإلسالمية التي دارت يف معاين القرآن الكريم، ويف معانٍ 

، والصالة عىل ُخطبته بالتحميد والثناء عىل اهلل، فكان اخلطيب يبدأ العرب من قبُل 

ا بعُد((6)’رسوله  ينتقل إىل الغرض من ُخطبته، ولعلَّ هذه ثمَّ  ،، ويعقبها بعبارة )أمَّ

ة من ُخطب العرص اجلاهيل ها تقليدًا فنيًّا.(5)العبارة كانت مستمدَّ   ، فيمكن عدَّ

 ؛ورسائل ُخطبمن  عاّمةٍ  ةٍ ولقد أّثر القرآن الكريم يف أدب صدر اإلسالم بصور 

اء من معينه طبوعندها اغرتف اخلُ  ،لذلك كان املنهل العذب الذي ترتوي اخلطابة منه

فأخذوا يقتبسوهنا اقتباسًا وحياكوهنا من حيث  ،آياته بآللئفوّشحوا كالمهم 

مل يألف العرب  ، وهذا بحّد ذاته تطّور كبرياألفكار واملعاينأو من حيث  ،األُسلوب

، وأروع حكم صورةٍ أ، وقد امتاز بأمجل طابعٍ »القرآين  األُسلوب؛ ألنَّ اإلسالم مثلهقبل 

وحسن ارتباط بني املعاين، وعذوبة دحببة  ،سامية بام هتيأ له من حكم عالية، ومعانٍ  ،سمت

 .(4)«جّلت قدرته  وخالق اخللق أمجعني، ،يف اللفاظ، ويكفي فيه أنَّه ُأسلوب ربِّ العاملني

 ،من شعر ونثر ةٍ عامّ  ر القرآن الكريم يف أدب صدر اإلسالم بصورةٍ أثّ وهكذا  

ل القرآن الكريم ،تغيري حدث يف الدب»فإنَّ كّل  كوبذل الذي كان   إّنام كان مصدره الوَّ

والجتامعية والدبية، وهو الذي أحال  ،ةة والعقليّ وحدة مصدر ثقافة املسلمني الدينيّ 

، كام (3)« ًووضوحًا وبالغة ة، وبّدل وحشيَّة اللسنة سهولةً وسالس خشونة الطباع عذوبةً 

 خرى التي تلته.نَّه أثَّر يف أدب العصور األُ أ

                                         

 .658صتاريخ األدب العريب: الزيات، أمحد حسن، ( ُانظر: 6)

األدب اجلاهيل، قضاياه، أغراضه، أعالمه، فنونه: طليامت، غازي، واألشقر، عرفان، ( ُانظر: 5)

 .183ص

 .28صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم، ( 4)

 .33ص: املصدر السابق( 3)
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 ـ اخلطابة يف ثورة التّوابني وإمارة املختار2 

هذا االزدهار ، وكان وراء واسعاً  ، ازدهاراً األُموي رـالعصيف  اخلطابةازدهرت  

ة أسباب خمتلفة ، إىل جانب احلرية (6)«، ومنها الديني، ومنها العقيلالسيايس: منها» ،عدَّ

خيطبون يف خمتلف  فكان اخلُطباء، (5)التي كان يتمتع هبا اخلطيب يف هذا العرص

ج. ف أو حترَّ  املوضوعات من دون ختوَّ

أدت إىل ازدهار اخلطابة  التي ـوالعقيل  ،والديني ،السيايس ـ أّما األسباب الثالثة 

ر شهد تأسيس املدارس الدينية يف خمتلف ـالعص ديني يتمثل يف أنّ فالسبب ال ،وتطورها

القائمون  صول دينهم وفروعه، وكان العلامءالبلدان اإلسالمية، ليتعلَّم الناس فيها أُ 

ضت عن ذلك  حتىومل تلبث ، (4)ما يتحاورون يف وجهات نظرهم اً عليها كثري متخَّ

لك باعثًا عىل ظهور املناظرات، وهي فرٌع فكان ذ»دة ومذاهب خمتلفة، رق متعد  اجلدال فِ 

 .(3)«من فروع اخلطابة مهمٌّ 

ا السبب العقيل  التي أخذ العقل العريب  ،ه إىل عنارص الثقافات األجنبيةفمردّ  ،وأمَّ

 .(2)ممّا فتق فيه احلجاج واجلدل ؛ينهل منها منذ هذا العرص

ا السبب األهم الذي أدى إىل ازدهار اخلطابة عىل نحو  هو السبب ف ،ملحوظ أمَّ

ممّا أسفر ذلك  ؛املتمثل بكثرة األحزاب السياسية التي عارضت الدولة األُموية السيايس

 هذه الدولة. عن توايل الثورات ضدَّ 

مطلق يف أهل بيت  اخلالفة هي حقٌّ  فكان هناك احلزب العلوي الذي يرى أنّ  

                                         

 . 14صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي،  (6)

 وما بعدها.  414صموي: أدب السياسة يف العرص األُ أمحد حممد، احلويف، ( ُانظر: 5)

 . 534، ص6اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني: ج( ُانظر: 4)

 .12صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي،  (3)

 . 11 ـ12ص: املصدر السابق( ُانظر: 2)
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يرى أنَّ اخلالفة تقع وهم ورثتها الرشعيون، وهناك احلزب الزبريي الذي  ’الرسول

وصاروا يدعون البن الزبري، يف  ،كرب الصحابةأوجيب أن تكون يف أحد أبناء  ،يف قريش

ة املسلمني، فهي ال تقترص مطلق لعامّ  خرى ترى أنَّ اخلالفة حقٌّ حني ظهرت مجاعة أُ 

 نكثرٌي ممَّ خرى، وهذه اجلامعة هم اخلوارج، وظهر غري هذه اجلامعات دون أُ  عىل فئةٍ 

 عارض األُمويني.

من هذه الفرق شعراء أو ُخطباء يدافعون عن  فرقةٍ  ومن الطبيعي أْن يكون لكّل 

ـ   كبرية أو صغريةـ ليس هناك حزب ول ثورة »قضيَّتهم، ويدحضون آراء خصومهم، بل 

 .(6)« وُخطباء كثريون ينَّبون للرتويج هلذا احلزب، أو تلك الثورةإّل 

ر، فإنَّ السبب السيايس ـ واملختار تقع ضمن هذا العصقبتا التّوابنيوإذا كانت ُح 

من ُخطب ورسائل، بل إنَّ  ةٍ عامّ  الذي ذكرناه هو الذي أدى إىل ظهور النثر بصورةٍ 

ر ـوالعص ،النثر الفني فيهام هو وليد التحوالت السياسية التي شهدهتا تلكم احلقبتان

ةٍ  األُموي بصورةٍ   .عامَّ

ا ثورة التّوابني البحث قد عرض ألسباب ظهورها، وهي املامرسة القمعية  فإنَّ  ،أمَّ

وأهل بيته، × ، وإقدامهم عىل قتل اإلمام احلسني’مويني جتاه آل بيت الرسوللألُ 

بالندم × بصورة وحشيَّة يندى هلا جبني التاريخ، فشعرت هذه اجلامعة بعد مقتله

م  فتخاذلوا ومل يوفوا  ،ة والبيعةووعدوه املنارص ،كانوا دعوه للخروج إليهم»واملالمة؛ ألهنَّ

فتدبَّروا  ،فالحظ بعضهم أنَّ هناك شبهًا عظياًم بينهم وبني توايب بني إرسائيل ،بوعودهم

وبدأت حركتهم رسيَّة فجمعوا النصار  ،يئون حلركة هبا يتوبونأمرهم وأخذوا ُُي 

طيب والشاعر معتمدين بام هلم من قدرة عىل اإلقناع والبيان، فقد كان يف زعامئهم اخل

اعية  .(5)«والدَّ

                                         

 .361صشوقي ضيف، أمحد، العرص اإلسالمي:  (6)

 .64: صسلوب: املغزى واألُ ×خطب التوابني بعد استشهاد اإلمام احلسني، مشكور، يالعواد (5)
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، عندها خيّم طابع الندم عليها ةً ُخطبمنهم  واحدٍ  وقد جتمع هؤالء القوم وألقى كّل 

التي  طب، بل كانت اخلُ ىل الذي قال هؤالء يف حال جتمعهمع طبومل تقترص هذه اخلُ 

عة عىل طوهلا منذ التقائهلذه احلُ  املؤرخةأوردهتا الكتب  إىل ساعة  هم واجتامعهمقبة موزَّ

، فكانت ُخطب أيضاً ( )النقيض، ومن الطبيعي أن يكون للطرف اآلخر استشهادهم

وعىل النحو  ،تدرجها الزمني ومناوئيهم عىل وفق التّوابنيموّزعة بني  طبتلك اخلُ 

 : اآليت

 : همو ،ابون وأنصاُرهم()التوّ : لالفريق األوّ 
 

 انُخطبت املسيب بن نجبة الفزاري، من رؤوس التّوابني

 ُخطبة واحدة     رفاعة بن شداد البجيل، من رؤوس التّوابني

د اخلزاعي، من رؤوس التّوابني  مخس ُخطب    سليامن بن رُصَ

 ُخطبة واحدة     عبد اهلل بن وال التميمي، من رؤوس التّوابني

 ُخطبة واحدة    عبد اهلل بن سعد بن نفيل، من رؤوس التّوابني

 ُخطبة واحدة       منارص خالد بن سعد بن نفيل،

 ُخطبة واحدة        منارص سعد بن حذيفة بن اليامن،

 ُخطبة واحدة       عبد اهلل بن احلنظل الطائي، منارص

 ُخطبة واحدة      عبيد اهلل بن عبد اهلل املري، منارص

 ُخطبة واحدة      صخري بن حذيفة بن هالل، منارص 

 : همو ،)املناوئون(: الفريق الثاين 
 

 ُخطبتان عبد اهلل بن يزيد، الوايل الزبريي عىل الكوفة

 ُخطبة واحدة إبراهيم بن دحمد بن طلحة، الوايل الزبريي عىل خراج الكوفة

 ُخطبة واحدة موي يف الشامعبد امللك بن مروان، خليفة أُ 
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ر، ـصومن اجلدير بالذكر أنَّ اخلُطب اخلاّصة بالتّوابني ترتاوح بني الّطول والق

بحسب احلاجة واملقام، فقد يطول بعضها حلاجة اخلطيب إىل التفصيل والتامس احلجج 

اهلل املري،  يف ُخطبتي عبيد ورضب األمثال، حتى يتمَّ له إقناع اجلمهور، وهذا واضح

د األُ  ابن واملسيب بن نجبة الفزاري، وُخطبة ، وقد تقرص اخلُطب كثريًا حتى (6)وىلرُصَ

يف ُخطبة  اآلراء يبديه اخلطيب يف أمر يعرضه ألصحابه، وهذا كام منتكاد تكون رأيًا 

د اخلامسة أو ُخطبة عبد اهلل بن احلنظل الطائي التي مل  . (5)كلامت تتجاوز بضع ابن رُصَ

ا  ، وهي كذلك ةً ُخطب، فبلغت اثنتني وعرشين اخلطابة يف إمارة املختار الثقفيأمَّ

 : كاآليت ،خرىأُ ، ومناوئيه من جهة ةعة بني املختار ومنارصيه من جهموزَّ 
 

 ُخطبعرش    املختار الثقفي

 ُخطبثالث  ، منارصعبد الرمحن بن رشيح

 تانُخطب دحمد بن احلنفية، منارص

 ة واحدةُخطب منارص ،يزيد بن أنس

 تانُخطب  منارص إبراهيم الشرت،

 : املناوئون  
 

 ُخطبالث ث ، الوايل الزبريي عىل الكوفةعبد اهلل بن مطيع

 ة واحدةُخطب ، الوايل الزبريي عىل البرصةمصعب بن الزبري

  

                                         

 .13وص، 28، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي، ( ُانظر: 6)

 .18وص، 15: صاملصدر السابق( ُانظر: 5)
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 الرسائل الفنية: ثانيًا
 الرسائل الفنية بني اجلادهلية وعصر صار اإلسالمـ 1

ال توجد بني أيدي الباحثني وثائق صحيحة تدلُّ عىل أنَّ اجلاهليني عرفوا الرسائل 

م مل كانت  ـ رساًم وخطَّاً ـ الكتابة » يعرفوا الكتابة فـ األدبية وتداولوها، وهذا ال يعني أهنَّ

معروفة لدى العرب يف الشامل قبل اإلسالم، وهي ل ترقى إىل ما قبل مئة ومخسني عاماً، 

ام جناحان لطائر الكلمة ؛فوجودها مقرون بوجود الشعر  .(6)«إذ إَّنَّ

وهنا يف األغراض  أنَّ صعوبة وسائلها جعلتهم ال يعتمدفالكتابة معروفة آنذاك إاّل 

، (5)«مَّ استخدموها فقط يف الغراض السياسية والتجارَيةومن ثَ »األدبية والنثرية والشعرية، 

 .(4)«يغلب فيها اإلرسال وتتَّصف باإلجياز والوضوح والصدق»وكانت رسائلهم 

حّظًا من سائل قد لقيت فإنَّنا نجد أنَّ الر ،اإلسالمي وإذا ما وصلنا إىل العرص

يكاتب  ’واخللفاء الراشدين، فقد كان الرسول الكريم’ م من لُدن الرسولاالهتام

 ، وكان كثرياً (3)ويدعوهم فيها إىل اإلسالم احلنيف ،بكثري من الرسائل امللوك واألمراء

ما يكتب عهود األمان واملعاهدات بينه وبني املرشكني أو غريهم من الديانات 

 ،و العهود ال يعتني بتحبري أو تزويق فنّييف معظم هذه الرسائل أ’ خرى، وكاناألُ 

، وهي بذلك (2)ف أو صنعةبل كان يؤدي غرضًا سياسيًا يف صورة موجزة من غري تكلّ 

 .(1)«أقرب إىل لغة املحادثة والتخاطب»وكانت  ،قد خلت من السجع والبديع اللفظي

                                         

 .651، ص6ج( شلق، عيل، مراحل تطور النثر العريب يف نامذجه: 6)

 .498صشوقي ضيف، أمحد، العرص اجلاهيل:  (5)

 .54صاألساليب األدبية يف النثر العريب القديم: اليازجي، كامل، ( 4)

 .664صة: صول األساليب األدبيّ ة ألُ ة حتليليّ سلوب: دراسة بالغيّ األُ الشايب،  (3)

 .98ـ  97صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: شوقي ضيف، أمحد، ( ُانظر: 2)

 .41صتطور األساليب النثرية يف األدب العريب: يس، أنيس، املقد (1)



ل: أنامط النَّ   36  .................................  ثر الفن ي ومواردها يف ثورة التّوابني وإمارة املختارالفصل األوَّ

رضٍب من يف رسائلهم أيَّ  يعتنواإذ مل  ؛وكذلك احلال يف عهد اخللفاء الراشدين 

رسائل ’ عهدناها يف حياة الرسول سائل التيرضوب التزيني والتنميق، فهي كالر

أدَّت دورها يف بساطٍة وُيرس  عىل املستوى الّلغوي دون صنعٍة ول غموض ٍ ول كهانٍة ول »

كاتبات ولقد كانت املُ »، فقد كان حسبهم أْن يؤّدوا الغرض يف لغة جزلة متينة، (6)«لبسٍ 

ر أدب الرسائل يف هذا العرصالعهد الراشدي خاّص يف أواخر  دة لتطوُّ العرص ]ًة، مرحلة مهِّ

إذ كانت الفيض الذي ينهل من معينه كثري  ،ملا اتَّسمت به من ومضات فنيّة رائعة [،الُموي

لني يف العص  .(5)«ر الُمويـمن املرتسِّ

 ـ الرسائل الفنّية يف ثورة التّوابني وإمارة املختار2
والسامت الفنية،  األُسلوبيةبكثرٍي من اخلصائص  األُمويسائل يف العرص زت الرمتيَّ  

فقد توافقت  ،امت كانت امتدادًا لرسائل عرص صدر اإلسالموهذه اخلصائص والس

، ولكن سامت (4)ساليب الفنيةومن حيث بعض األ ،يف شكلها العام من حيث البناء

  كثري من تلك الرسائل فيام بعد. التطور واإلنضاج الفني ما لبثت أْن طرأت عىل

تشعُّب : منها ،الفنيالعوامل التي أدَّت إىل هذا التطور وكانت هناك العديد من 

 رفواوما عُ  ُأسلوهبماب إنشاء رسائلهم بتّ ، وتويّل الكُ مواضيع الرسائل وتنّوع أغراضها

األمر الذي  ؛من اخللفاءظوا باملكانة الرفيعة تّاب قد ح، وكان الكُ به من الفصاحة

 .بأساليب الكتابة االفتنانجعلهم يتنافسون فيام بينهم يف 

وكان ألُسلوب القرآن الكريم يف نفوس هؤالء أثره البالغ، فصار القرآن الكريم 

 .(3)املعني الذي تنهل الرسائل منه كثريًا من معانيها وصورها

                                         

 .47صموي: دراسة حتليلية: النثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص األُ خليف، مي يوسف، ( 6)

 .465صموي: األُ  الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرصرضا، غانم جواد، ( 5)

 .465صموي: الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرص األُ  الرسائلرضا، غانم جواد، ( ُانظر: 4)

 .463ـ  464ص: املصدر السابق( ُانظر: 3)
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وعندها متيَّزت تلك العرص،  سائل يف هذاهذه العوامل إىل تطّور فن الر فأدَّت كلُّ 

ة خصائص الر ؛ ألّن هذه اخلصائص هي ُأسلوبية من الّضوري اإلشارة إليهاسائل بعدَّ

موضوع ـ  واملختار التّوابني ِحقبتييف  املراسلة خصائص فنّ ـ يف الغالب ـ عينها 

 : (6)اخلصائص هي وهذهـ  الدراسة 

ًا يف رسائل هذا مٌّ جدّ أحيانًا، وهذا امللمح مه ـ شيوع استعامل السجع وتعّمده6

ر؛ ألنَّه يدلُّ عىل إنضاجها وتطّورها، وقد اتضح ذلك كثريًا يف املكاتبات الفنية ـالعص

ا الرسمية وغري الرسمية، إذ حرص بعض املرتسلني عىل تعّمد استعامل حلية السجع ملِ 

بن أيب  مثّل هذا اجلانب املختارن يُ وكان خري مَ  من تنغيم وإيقاع يف رسائلهم، حيّققه

 يف مكاتباته وُخطبه. عبيد؛ ألنَّه قصد ذلك قصداً 

ـ اّتشاح الرسائل بغريب اللفظ، وهي من السامت األُسلوبية التي متيَّزت هبا 5 

 ،رسائل هذا العرص، بل هي ظاهرة دلَّت عىل التأّنق واإلعداد لرسائل العرص األُموي

 .ار الثقفيل املختكثريًا يف بعض رسائ األُسلوبيةوتتمثَّل هذه امليزة 

رص اإليقاع ـ اإليقاع والتنغيم املوسيقي، إذ حرص املنشئون عىل إظهار عنا4

فس، فعمدوا إىل باملوقع الذي هتشُّ إليه الننغيم الصويت؛ كي جيعلوا نثرهم وألوان الت

وهذا  ،واجلنوح إىل التوازن والرتادف وغريها ،حتقيق هذه الغاية باستعامل صيغ معيّنه

د إىل سعد بن حذيفة بن ، كام يف راحِلقبتنيمعظم رسائل هاتني  واضح يف سالة ابن رُصَ

 .(5)ورسالة املختار إىل األحنف بن قيس ،اليامن

                                         

، 461صموي: ( ُانظر: اخلصائص يف الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرص األُ 6)

 .457وص

، ’أسلم يف حياة النبي، طاعاً مُ  داً أبو بحر التميمي، كان سيّ ، قيس بن معاوية بن حصني ( األحنف بن5)

ث عن اإلمام عيل يف  (هـ71) وغريهم، تويف سنة بن عبد املطلب وأيب ذر الغفاري والعباس× حدَّ

، 6: جسري أعالم النبالء، حممد بن أمحد. ُانظر: الذهبي، إمرة مصعب بن الزبري عىل العراق

  .6136ـ 6148ص
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وهذا ما متثَّل يف رسالة سلامن بن  ،إىل اإلطناب وبسط املعاين وتفريعها اجلنوحـ  3 

 .د إىل سعد بن حذيفةرُصَ 

إظهار الثَّناء : قصد بالتحميداتويُ ـ  ائليف فصول الرسحميدات استعامل التـ  2 

تأتية من العرص اإلسالمي، بل سمة واضحة يف مجيع ة مُ يوهي ظاهرة فنّ  ـ واحلمد هلل

سائل التي وصلت إلينا من قبتان، وهكذا تكون الرسائل التي احتوهتا هاتان احلِ الر

األُموي؛  سائل يف العرصئص الرغري خمتلفة يف طابعها عن خصا احِلقبتنيهاتني 

 : وهي عىل النحو اآليت ،مخس رسائل التّوابنيقبة سائل التي وصلت إلينا من حِ فالر
 

 رسالتان سليامن بن رصد اخلزاعي

 رسالة واحدة سعد بن حذيفة بن اليامن

 رسالة واحدة املثنى بن دحزبة العبدي

 رسالة واحدة عبد اهلل بن يزيد 

ر عنها ثامين عرشة رسالة، بحسب ما روهتا كتب ثأُ قبة املختار الثقفي، فقد ا حِ أمّ 

عة بني املختار ومنارصيه ومناوئيه، وهذه الرسائل  ،التاريخ، وكانت هذه الرسائل موزَّ

جها الزمني عىل النحو اآليت عت بحسب تدرَّ  : قد توزَّ
 

 رة رسالةـعش اثنتا املختار بن أيب عبيد الثقفي 

 ثالث رسائل دحمد بن احلنفية

 رسالة واحدة (1)محن بن سعيد بن قيسعبد الر

                                         

ل املختار عىل املوصل، قام بمساندة جيش املختار الذي أحد عامَّ ، ( وهو عبد الرمحن بن سعيد بن قيس6)

األُمم تاريخ الطربي، حممد بن جرير، ُانظر:  .بعثه بقيادة يزيد بن أنس لقتال جيش عبيد اهلل بن زياد

 . 49، ص1ج: وامللوك
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 رسالة واحدة عبد اهلل بن الزبري

 رسالة واحدة عبد اهلل بن عمر

رص، فقد تكون الرسالة وقد تفاوتت هذه الرسائل كذلك من حيث الطول والقُ 

، ورسالة األخري إىل عبد اهلل بن (6)قصرية جّدًا كام يف رسالة املختار إىل عبد اهلل بن عمر

ورّد  ،، وكذلك رسالة عبد الرمحن بن سعيد إىل املختار(5)إبراهيم بن طلحةيزيد و

 .(4)املختار عليه

والظروف القلقة  ،ولعلَّ هذا القرص يف هذه الرسائل مردَّه إىل احلال غري املستقرة

 ل إليه.ل واملرَس من املرِس  املحيطة بكّل 

ر كثريًا حتى ـص، بل قد تقتوال يقف قرص بعض هذه الرسائل عند هذا احلد  

ل إىل إشارة خاطفة أو رأي من اآلراء أو توجيه يوّج  كام يف رسالة  ،لهه املرِس تتحوَّ

 .(3)املختار إىل عبد الرمحن بن سعيد التي مل تتجاوز بعضًا من الكلامت

 العهود والوصايا يف ثورة التّوابني وإمارة املختار: ثالثًا

اتعرّ  َصفِّ املبايعات، ومرابط املواثيق، ُيقصد هبا تكاليف جتيء يف »: ف العهود بأهنَّ

 .(2)«أو التَّهاُدن ضامن القول بالتفاق، والتَّعاون، والنرّصة،

، (1)حالف بني القبائلعرص اجلاهيل عىل شكل نوع من التولقد ُوِجَدت العهود يف ال

 جاء ة، فلاّم لكن لقلَّة الكتابة والتدوين كان أكثرها يبقى عالقًا يف بال األطراف املتعاقد

                                         

 .655، ص5ج( ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 6)

 .655: صاملصدر السابق ( ُانظر:5)

 .657: ص( ُانظر: املصدر السابق4)

 .658: ص( ُانظر: املصدر السابق3)

 .689، ص6ج( شلق، عيل، مراحل تطور النثر العريب يف نامذجه: 2)

مة يف نقد النثر العريب: مرشوع رؤية جديدة يف تقنيات البحث والكتابة: املقدّ حب اهلل، عيل، ( ُانظر: 1)

 .11ص
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ةً  كان قد أقام دولةً ’ ّونت؛ ألنَّ الرسولاإلسالم كانت هذه العهود قد دُ  َكثُر  مستقرَّ

 .(6)فيها التدوين، وأصبحت احلياة تتطلَّب ذلك

ت كتابة العهود يف العرص األُموي ـ عرص التّوابني ثمّ  ـ  وإمارة املختار الثقفي استمرَّ

اإلسالم أو اإلسالمي، ولقد وصل إلينا من هذه  يف عرص قبل ومل خترج عام كانت عليه

عاء الذي العهود ردَّدته مجاعات التّوابني يوم الوقوف عىل قَّب احلسني قبل مالقاة »، الدُّ

ُدون اهلل عىل أَّّنم خرجوا فيه ُيْشه   ،ابون عىل أنفسهمفكان ذلك كالعهد قطعه التوّ   ،العدوّ 

 .(5)«من عظيم جرمهم وتوبةً  ،رًا للحسنيأث

وهو أيضًا  ،×ار الثقفي عىل قرب اإلمام احلسنيومنه الكالم الذي ردَّده املخت

جاءا العهدان بكوهنام قد  ، ويتميز هذان(4)×الذي قطعه متوّعدًا بالثأر لدمه كالعهد

، ، واألخذ بثأره من قاتليه×ة لألمام احلسني، يضمن القائالن قوهلم بالنُّرصشفاهاً 

عىل قتله، والتباكي املثري لألشجان، واالستشعار بعدم  ق ذلك الشعور بالنَّدميراف

 .جدوى احلياة، واالستعداد للشهادة

ا العهد الذي قطعه املختار باألمان لعمر بن  جاء  فقد ،وقاصسعد بن أيب أمَّ

 .(3)، ومل خيرج هذا العهد عن كتب العهد املعروفة يف اإلسالممكتوباً 

ا  الرسائل، وفيها و طبضمن اخلُ  احِلقبتنيتني غلبها يف هاأ جاء فقد ،الوصاياأمَّ

موصيًا واعظًا، وهذا يشابه ما كانت عليه بعض ُخطب ل، يبدو اخلطيب أو املرتس  

ة الوداع التي اشتملت عىل جمموعة من الوصايا، كُخطبته يف َح  ’الرسول الكريم جَّ

                                         

 .689، ص6جر: شلق، عيل، مراحل تطور النثر العريب يف نامذجه: ( ُانظ6)

ُانظر:  .518صطب زعامئها ورسائلهم: ثر حركة التوابني يف األدب: ُخ ، أحمسن، بن العريبا (5)

 .289، ص2الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج

 .687، ص5جمقتل احلسني: اخلوارزمي، حممد بن أمحد، ( ُانظر: 4)

 .16ـ 11، ص1 ج: األُمم وامللوكتاريخ  الطربي، حممد بن جرير( ُانظر: 3)
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ن بن صايا هي بعض ُخطب سليامجاءت مفعمة بالو ومن هذه اخلُطب والرسائل التي

د ة ُخطب، ود، وُخطبة يزيد بن أنس يف أصحابه، ورسالة عبد اهلل بن يزيد إىل ابن رُصَ رُصَ

 . (6)إبراهيم بن األشرت

وصيّتان : وهي ،رسالةأي مل تقع ضمن ُخطبة أو ، ثرت أربع وصايا خالصةولقد أُ 

ة ليزيد بن ووصيَّ ، (4)، ووصيَّة املختار إىل يزيد بن أنس(5)للمختار إىل إبراهيم األشرت

 . (3)أنس ألصحابه

                                         

مجهرة  .16ـ11، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: ُانظر: صفوت، أمحد زكي،  (6)

 .669ـ 668، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 . 85وص، 56، ص1ج: لوكاألُمم واملتاريخ الطربي، حممد بن جرير، ( ُانظر: 5)

 . 31، ص1 ج: املصدر السابق( ُانظر: 4)

 .36، ص1 ج: املصدر السابق( ُانظر: 3)
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 انياملبحث الث

  يف ثورة التّوابني وإمارة املختارموارد النثر الفين
، ة واعتمدوها يف نثرهممن موارد عدّ  اغرتفواقد  احِلقبتنيكان الناثرون يف هاتني 

 : رها بروزًا ثالثة موارد رئيسة هيأكث ولعّل 

 .القرآن الكريمـ 

 .’نثر الرسول حممدـ 

  .×نثر اإلمام عيل بن أيب طالبـ 

 القرآن الكريم: أّواًل

اب والشعراء، بل تّ دباء والكُ عدُّ القرآن الكريم املورد العذب الذي ينهل منه األُ يُ 

أحال خشونة »مصدر ثقافة املسلمني الدينية والعقلية واالجتامعية واألدبية ؛ ذلك ألنَّه 

ل حوشيَّة اوسالسةً  الطباع عذوبةً  ، وأورث العرب ووضوحًا وبالغةً  للسنة سهولةً ، وبدَّ

ةً  ةً  ،يف التفكري دقَّ ةً  وقوَّ يف  يف الُسلوب، وروعةً  يف التَّعبري، ومجالً يف التَّصوير، ورقَّ

ة  .(6)«احلجَّ

ة العرب هبرهم بيانه و وَأخذ بألباهبم بحسن وقع  ،هُأسلوبومنذ أن نزل يف ُأمَّ

كان شغف العلامء  ، ثمّ براعة صوره وروعة أدائهل لفظه و، وأرسَّ نفوسهم بجامجرسه

                                         

 .33صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (6)
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 .رين كشف الّّس الذي حيمله إعجازه، فأينعت اآلراء واألفكارواملفكّ 

د البلغاء وربيب مدرسة القرآن سيّ  ن وصف هذا الكتاب العظيموكان أحسن ممَّ 

عليه أنزل  ثمّ »: ، إذ وصفه يف ُخطبة له بقوله×أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،والنبوة

درك قعره، ومنهاجًا ل طفأ مصابيحه، ورساجًا ل خيبو توّقده، وبحرًا ل يُ الكتاب نورًا ل تُ 

جعله اهلل رّيًا لعطش ، ضوؤه، وفرقانًا ل خيمد برهانه... يضلُّ َّنجه، وشعاعًا ل يظلم

ن وفلجًا ملَ  ن خاصم به،ن تكلَّم به، وشاهدًا ملَ العلامء، وربيعًا لقلوب الفقهاء... وبرهانا ملَ 

 .(6)«ن قىضكاًم ملَ ن روى، وُح وحديثاً ملَ  ،ن وعىحاّج به... وعلاًم ملَ 

األثر  كان له، ’دعىل قلب الرسول األمني حممّ  أن نزل القرآن الكريم فمنذُ  ًا؛إذ

ويسعون إىل دحاكاة  ،دباء ينهلون منه ويقتبسونأصبح معينًا لألُ »، إذ البالغ يف النثر العريب

 .(5)«ان أثره يف النثر أبرز منه يف الشعروك ،ُأسلوبه

األُسلوب ر األُموي، سواء من حيث ـورسائل العص ُخطبوكان أثره واضحًا يف  

ة ذلك ألنَّ كثرة األحزاب السياسيو ملعاين؛، أو من حيث األفكار واوالصياغة

 ،رـا العصإنَّام كانت مرتبطة بالدين أشّد االرتباط يف هذ ،اجتاهاهتاو ااهتواختالف منازع

 طب، ومن هنا كانت اخلُ وإعالء كلمته أنَّ هدفها نرصة الدين وادعاء كّل فرقةٍ 

ة يف اإلسالمية، واملعاين القرآني النثرية مزدمحة باألفكاروغريها من الفنون  والرسائل

 .(4)هذا العرص

مجع »استحوذ هذا الكتاب الساموي عىل أداء اخلُطباء واملرتسلني؛ ألنَّ ُأسلوبه 

احراجل ة والعذوبة، ضمَّ البالغة من أطرافها فهو الّسحر السَّ والنّور  ،زالة والّسالسة والقوَّ

                                         

 .478ـ  477صرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (6)

 .36صبي: ( النص، إحسان، اخلطابة العربية يف عرصها الذه5)

 .35ص: املصدر السابق( ُانظر: 4)
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مون خطاه، فأخذوا حياكون (6)«والّصدق املبني ،واحلّق الّساطع ،الباهر ، ُأسلوبه، ويرتسَّ

 صانةفيضيفوا عليه طابع اجلزالة والر ،ياته ليزّينوا هبا نتاجهم األديبويقتبسون من آ

 .رونق والبهاءوال

ا اخلُ  واملهارة يف وضع اآليات باملواضع »فقد كانوا يكثرون االقتباس منه  ،اءطبأمَّ

وإنَّام عمد اخُلطباء إىل القتباس؛ لَّّنم متذّوقون لبالغة القرآن،  املالئمة هلا من اخُلطبة...

 .(5)«ريدون أن يقولوافهم جيدون يف هذه اآليات تعبريًا صادقاً عامَّ يُ 

كانوا يستحسنون أن يكون يف اخُلطب يوم احلفل، ويف »اء طبد ذكر اجلاحظ أنَّ اخلُ وق

ة، من القرآن؛ فإنَّ ذلك مّا يُ  ٍي يوم اجلمع آ الكالم ورث الكالم البهاء والوقار، والرقَّ

 .(3)ّميت بالشوهاء، وذكر أنَّ اخلُطبة التي ختلو من آيات القرآن قد ُس (4)«وسلس املوقع

فلم تكن أقّل شأنًا آنذاك من اخلُطب يف تأثرها بالقرآن الكريم  ،لا الرسائأمّ 

م معانيه، فقد برع املرتّسلون يف مُ  كاتباهتم بالنصوص القرآنية، واحتذاء ُأسلوبه، وترسُّ

ة ماتأكيدًا ملِ  ، وكانت هذه السمة األُسلوبية يف (2)ا يسوقه الكاتب من آراء أو تقوية حلجَّ

ل هي امتداد  ل يف عرص صدر اإلسالم واخللفاء الراشدينملِ فن الرتسُّ  ؛ا عهده فن الرتسُّ

يف توجهات بالغة العريب  تأثَّروا بالقرآن الكريم الذي ترك آثارًا واضحةً »إذ إنَّ الُكتّاب قد 

وكان الصدور عن احلس الديني العام،  ،وفصاحته، فكان القتباس من آي الذكر احلكيم

يف جتنّب الغريب الوحيش مع احلرص عىل وضوح املقصد وكان التأّثر الواضح ببالغته 

 .(1)«واإلقناع

                                         

 .29صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (6)

 .424صموي: أدب السياسة يف العرص األُ احلويف، أمحد حممد، ( 5)

 .668، ص6اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني: ج( 4)

 . 1، ص5ج: املصدر السابق( ُانظر: 3)

 .462صموي: الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرص األُ رضا، غانم جواد، ( ُانظر: 2)

 . 11ـ 12صالنثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص األموي: دراسة حتليلية: خليف، مي يوسف، ( 1)
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إذ كان هذا  ؛فقد كان تأثري القرآن الكريم متبلورًا يف طرائق املرتّسلني ،وعموماً 

حتى أضحى القرآن  ،ةحل الدينيرسائل أصحاب املذاهب ورؤساء النِ  واضحًا يف

، وتستمد من فيضه ذلك العطاء االرسائل كثريًا من معانيهالكريم معينًا تنهل منه 

 .(6)اخلْصب

ة يف كثرة ة من العوامل املل بكثرة األحزاب السياسيوكان العامل السيايس املتمثّ  همَّ

 ؛قد ارتبطت ارتباطًا مبارشًا بالدينة الرّتاسالت الفنية، وإنَّ هذه األحزاب السياسي

ن عندها واضحًا يف تلك فكان تأثري القرآ ،عي أنَّه نارٌص لهذلك أنَّ كّل حزب يدّ 

 .الرسائل، كام كان هذا واضحًا يف اخلُطب

قفي إنَّام قامتا عىل اعتبار سيايس التّوابني وإمارة املختار الثوإذا كانت ثورة 

نة النبويفإنَّ غايتها األُ  ،عقائدي ك بقيم القرآن والسُّ ة وإرجاع وىل واألخرية هي التمسُّ

ل من ، ومن هذإىل أهله الرشعيني احلق   ا املنطلق كان القرآن الكريم هو املصدر األوَّ

رتّسلون فيهام يقتبسون من آياته، وحيتذون اء واملطب، فأخذ اخلُ احِلقبتنيمصادر نثر هاتني 

، وسوف يعرض سلوب، أو تزيينًا وتنميقًا ألُ ، أو دحضًا لرأيُأسلوبه، تأييدًا لفكرةٍ 

 ورسائلهام. حِلقبتنياهاتني  ُخطبالبحث أنامط التأثري القرآين يف 

 القرآني االقتباسـ 1
ن ُمْعظَم، »: وهو ،االقتباس يف اللغة مأخوذ من القبس شعلة من نار تقتبسها م 

رضوان اهلل  ... ويف حديث عيلي (2) (گ ک): واقتباسها الخذ منها. وقوله تعاىل

ي قبسًا حتى أوْ : عليه  ،بست منه علاًم أيضاً لطالبه... واقت أظهر نورًا من احلّق  ، أيل قابس  ر 

 .(4)«أي استفدته

                                         

 .463صموي: األُ  الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرصرضا، غانم جواد، ( ُانظر: 6)

 .7النمل: آية (5)

 .مادة )قبس(، 66، ص66جلسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم، ( 4)



ل: أنامط النَّثر الفن ي ومواردها يف ثورة التّوابني وإمارة املختار  26  .................................  الفصل األوَّ

فه القلقشندي )ت ،ويف االصطالح ن الكالم شيئاً »: هـ(856فقد عرَّ هو أن ُيضمَّ

ال  قال اهلل أو نحوه، فإنَّ ذلك حينئذٍ : ، وجيب أْن ال يذكر فيه(6)«من القرآن، ول ينبَّه عليه

 .(4)متيُّزًا له عن سائر الكالموقد ُخصَّ االقتباس )بالقرآن الكريم(  ،(5)يكون اقتباساً 

ابري اجلاهزة التي يستعملها الناثر داخل الرتكيب، وهي تؤدي عاس من التواالقتب

ضفي عىل الصورة ة تُ األُسلوب، فهي من الناحية اجلاملية داخل سمة مجالية ومعنوي

 .(3)اللة عمقًا وتأصيالً ضفي عىل الد، ومن الناحية املعنوية تُ ألواناً 

ُأسلوبية ى أصبح ميزة احِلقبتني حتورسائل  ُخطبالقتباس بكثرة يف وقد ورد ا

 ُخطبة سليامن بن، من ذلك ما جاء يف الرسائلو طبة تشرتك فيها معظم تلكم اخلُ فني

د بقوله آلَءه وبالَءَه، وأشهُد أْن ل إله إّل اهلل، وأّن دُحّمدًا  أمحدو ُأْثني عىل اهلل َخرْيًا،»: رُصَ

ا هر الذي َنك َدت فيه املَعيشة،  ،بعُد  رسولُه، أمَّ ُرنا إىل هذا الدَّ فإيّن واهلل خلائٌف إّل يكون آخ 

َل فيه اجَلوُر أويل الفضل م ن هذه الشيعة... زية، وَشم  ول ترجعوا إىل  َوَعظَُمت فيه الرَّ

ن بني إرسائيَل إْذ قال هلم نبيّ  احلالئل والبناء حتى يرىض اهلل... : همكونوا كالوىل م 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

وا العناق وَرُضوا بالقضاء  ،(ڻ ڻ فام َفعَل القوم؟ َجثَوا عىل الُركْب واهلل، ومدُّ

ََّب عىل القتل، فكيَف ب ُكم لو قْد  نب إل الصَّ ن عظيم  الذَّ
يهم م  حتى حني َعلُموا أنَّه ل ُينج 

َي القـُدعيتُ  ثل  ما ُدع  ۇۆ )يوف، ورّكبوا السنَّة، ـا السَحذوـوم إليه؟ اشـم إىل م 

 .(2)«(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

                                         

 .547، ص6ج( القلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 6)

 .567، ص5ج( ُانظر: ابن معصوم، عيل بن أمحد، أنوار الربيع يف أنواع البديع: 5)

 .555سابق: صاملصدر ال( ُانظر: 4)

سلوب: ( ُانظر: الدسوقي، حممد، البنية اللغوية يف النص الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم األُ 3)

 . 616ص

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .232، ص2ج: األُمم وامللوكتاريخ الطربي، حممد بن جرير،  (2)

 .16ـ  11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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 : طبة اقتباسني قرآنينيإنَّ يف هذه اخلُ 

ل گگ  ککک ک): كان آلية من سورة البقرة، من قوله األوَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ة النبي  ،(6) (ۀہہہۀڻڻڻ إذ أراد اخلطيب أن يستثمر من قصَّ

، ومن هنا ×شبّه قومه ونفسه بأصحاب موسىفكان غرضه أن يُ  ،مع قومه ×موسى

م تابوا من عظيم جرمهم، حينام دعوا احلسنيَس   ومل× ّموا أنفسهم بالتّوابني؛ ألهنَّ

 .ينرصوه

 ۇۆۆۈۈ): ين كان من سورة األنفال من قولهاواالقتباس الث

 ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 .(5)(وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ ىئوئەئائەئ

، ةمم قبل شحذ السيوف وتركيب األسنّ ن يشحذ اهلوأراد هبذا االقتباس أيضًا أ

هبر العرب »وقد  كيف ال ،فهو أقوى وأعمق يف النفوس، األُسلوب القرآينلعلمه بتأثري 

وخلب ألباهبم جرسه ووقعه، وملك نفوسهم ما فيه من مجال الّلفظ، وبراعة  ،رونقه

 .(4)«وروعة الداء ،وسمو البيان ،الصورة

وضعها  ، واملهارة يف إحكاميعي يف اقتباس اآليات الكريمةلبدإنَّ هذا األداء ا

طيب وإملامه باملضمونات ، هلو دليٌل واضٌح عىل ملكة اخلموضعًا مالئاًم يف الكالم

 .انسابت عىل لسانه انسياباً و القرآنيّة، حتى نجدها قد مألت قلبه،

د يْعمد إىل االقتباس القرآين يف ُخطبه فقط، وإنَّ  ام نجد هذا واضحًا ومل يكن ابن رُصَ

                                         

 .23آيةالبقرة:  (6)

 . 11األنفال: آية (5)

 .23صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (4)



ل: أنامط النَّثر الفن ي ومواردها   24  .................................  يف ثورة التّوابني وإمارة املختارالفصل األوَّ

يف رسائله، فمن ذلك ما جاء يف رسالته التي بعث هبا إىل سعد بن حذيفة بن اليامن التي 

ن »: جاء فيها م فيام ابُتلوا به م  ه  ْن إخوان ُكم وشيعة  آل نبيّكم، نظروا لنفس  إنَّ أولياَء اهلل م 

ىئ  ىئ ېئ)اهلل ما َيْرجُعون، أمر ابن  ب نت  َنبيّهم... وبعني  اهلل ما َيْعَملون، وإىل 

 .(6)«(ىئ ی ی

ی  ىئ ىئ ىئ ېئ): فاملهارة الفائقة للخطيب تكمن يف وضع اآلية

اآلية املنتهية )بالواو مع ما سبقها من كالم له فواصل مماثلة لفاصلة  (5) (ی

ق االنسجام الصويت بني العبارات، حتى تنساب متتابعة، من  والنون(، وذلك كي حيق 

 .ّكؤدون تعقيد أو تل

ُأسلوب القرآن الكريم، بأنَّه وشغفه ب املنشئويمكن تفسري كثرة االقتباسات وتأثر 

بدَّ  ، فكان ال، وتأثر به وبدعوته اإلسالمية’الرسول الكريم صحب (4)اً كان صحابي

 ، ومن الطبيعي أّن تكون آيات القرآنذلك أثرًا وظالالً عىل هذا الرجل من أن يرتك

 ،ص القرآينينمُّ عن استيعابه وتذّوقه للن ، وهذايف ذهنه ووجدانهومعانيه ماثلة  الكريم

 .بل يأتيه متى ما أراده ،فإذا ما أراد شيئًا من القرآن مل يتكّلفه

احلنفية حني قِدَم عليه ة حممد بن ُخطبوممَّا جاء من االقتباس القرآين أيضًا كان يف 

فأّما ما »: طبة، فجاء يف اخلُ ثقفيدعوة املختار ال مصداقله عن محن بن رشيح يسأعبد الر

ْن َفضٍل، فإنَّ اهلل يؤتيه  َمْن يشاء واهللُ ذو الفضل  الَعظيم، فلله  
صنا اهلل به  م  ذكرُتم مّا َخصَّ

ْن مصيبتنا بُحسنٍي، فإنَّ ذلك كاَن يف الّذكر  احلكيم، وهَي ملحمٌة 
ا ما ذكرُتم م  احَلمُد، وأمَّ

نها درجات  قوٍم عندُه، ووضع هبا آخرين، ُكت بَْت عليه، وكرامٌة أْهد اها اهلل لُه، َرَفَع بام كان م 

                                         

 .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .557الشعراء: آية (5)

 .657، ص4جاألعالم: الزركيل، خري الدين، ( ُانظر: 4)
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 .(6)«َقَدَرًا َمْقُدوَرًا... مفعولً، وكاَن أمُر اهلل وكان أمُر اهلل

تنيفنجد أنَّ االقتباس القرآين ل:  قد وقع مرَّ ن يشاء فإنَّ اهلل يؤتيه مَ ): قولهيف : األوَّ

ھ  ہہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ): أخوذ من قولهوهو م .(واهلل ذو الفضل العظيم

 .(5) (ھ ھ ھ

وكان أمر اهلل مفعولً، وكان أمر اهلل قدرًا ): ا االقتباس الثاين نجده يف قولهوأمّ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڱ ڱ ڱ ): (، وهو من قولهمقدوراً 

 .(4) (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓہ ھ ھ ھ ھ ے ے ہہ ہ

عن جانب من  ، قد كشف لنافنجد أنَّ هذا النص بام احتوى من اقتباسات قرآنية

نه يف االختيار والتوزيع س اخلطيب، ومتكُّ  ، وذلك من خالل انتقاء اقتباسنيجوانب مترُّ

ل منها عن إيتاء اهللقني حيمالن داللة متقاربةمتفرّ  ث األوَّ ن يشاء فضله عىل مَ  ، يتحدَّ

ف فضل آل البيت من ناحية أنَّ اهلل، ويعني به من عباده الصاحلني هم بمنزلتهم من رشَّ

 .وفضله العظيم ’النبي

ث الثاين عن إتيان الكرامة والفضل لإلمام احلسني ، واستشهاده من أجل ×وحتدَّ

الذي قضاه عليه مفعوالً، ويقول الدكتور حممد  إحياء دين اهلل القويم، فكان أمُر اهلل

ْيَغ عىل طريقة التَّ  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ): وقوله»: أبو موسى و وكيد، فهـقوٌل ص 

ره اهلل وقضاه، وحني ليٌل أليَل، ويوٌم أيوَ : كقوهلم م، وظٌل ظليل، فهو توكيد لنفاذ ما قدَّ

ڭ  ڭ ۓ): ، وقوله هنا(ڱ ڱ ڱ ڳ): تقارن بني قوله يف اآلية السابقة

رته آية الفاصلة ؛ وىل، تلحظ أنَّ الفاصلة الثانية أوكد من الُ (ڭ ڭ وذلك لنَّ ما قرَّ

                                         

  .79، ص5جالعرب يف عصور العربية الزاهرة:  مجهرة خطبصفوت، أمحد زكي،  (6)

   .56احلديد: آية (5)

 .48ـ  47ةاألحزاب: آي (4)
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ا تشمل كلُّ الثانية أشمل وأكثر لأل عباء والصعاب التي يواجهها النبيّون وأهل البالغ؛ لَّنَّ

م وأَّنَّ  ،قّرر أنَّ ذلك قدر هؤلءى، وعناء، فناسبها التَّوكيد الذي يُ ما يتّصل بذلك من أذً 

 .(6)«منتهون إىل الفوز حتامً 

أنَّ اخلطيب كان  ،حليل الذي قال به الدكتور أبو موسى يتَّضح لناومن هذا الت

، وما يتأتَّى ذلك اعها يف ُخطبتِه إيداعًا موفَّقاً ، وإيدقائه هلذه اآليات املباركةاذقًا يف انتح

 .آيات القرآن تأمُّالً وتدبُّراً  ن وعىإاّل ملَ 

ْد طالبًا منه  ومن االقتباسات القرآنية ما جاء يف رسالة عبد اهلل بن يزيد إىل ابن رُصَ

حيم»: موي بقولهالرجوع هو وأصحابه عن قتال اجليش األُ  محن الرَّ ْن ، ب ْسم  اهلل الرَّ م 

َن املسلمني ْد وَمْن َمَعُه م  ا بعُد  ،َعْبد  اهلل  بن َيزيَد إىل سليامَن بن رُصَ فإنَّ  ،سالٌم عليكم، أمَّ

ُعوا عدّوُكم يف أهل بالدكم،  ذيكتاُب ناصح ٍ كتايب هذا إليكم إرعاء... يا قومنا ل ُتطْم 

ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ): قومنا يا كم...فإّنكم خياٌر كلّ 

 .(5)«، يا قومنا إنَّ أيدينا وأيدكم اليوم واحدة...(ىئ ىئ ىئ ی ی

ېئېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ): قوله من واضح فاالقتباس

 .(4) (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

فجاء متالئاًم  ،؛ ألنَّه حيتوي عىل أداة )يا(تياره يف هذا املوضع مقصودًا فيهوكان اخ

رت بأداة النداء ما جعل درج الكالم واحدًا أو جاء بعده  ،مع ما سبقه من مجل تصدَّ

، فنسق العبارة عبارة، فلم يكن متكلَّفًا ثقيالً، بل جاء عن فطرة وطبع سليممتناسقًا يف ال

 عن سابًا عىل لسانه ومتازج مع خاطره، وما كان ذلك إاّل مع االقتباس القرآين جاء من

                                         

 .439صمن أرسار التعبري القرآين: دراسة حتليلية لسورة األحزاب: أبو موسى، حممد، ( 6)

 . 295 ـ 296، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .51الكهف: آية (4)
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ة اللغوّية فيهم... إذ هو وجه الكامل اللغوّي هو روح الفطر»تأثر بالقرآن الكريم الذي 

 .(6)«الذي عرف أرواحهم، واّطلع عىل قلوهبم

رة لقتال ـة مصعب بن الزبري الذي ألقاها حني قدم إىل البصُخطبوجاء أيضًا يف 

: فقال ،وعندها جاء باختيار اآليات املعرّبة ،، وقد اعتمد فيها عىل القرآن وحدهاملختار

ۀ ۀ ہ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ڱ   ٱ ٻ ٻ ٻ)»»

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ

وأشار   .(ۋ ۅ ۅ ۉ ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ائائەئەئ  ى ى ې ې ې ې): امـو الشـده نحـبي

پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): . وأشار بيده نحو احلجاز(وئ وئ

 .(5)« وأشار بيده نحو العراق  . ( پپ پ پ ڀ ڀ ڀ

قته كاملة حتى فقد ورد االقتباس يف صدر النص واستمر حتى تّوزع عىل أسي

؛ لكي عىل كالمه طابع الفخامة واجلزالة والرونقضفي ى يُ خامتته، وإنَّام كان كذلك حت

ي إليه وي دعوه إىل التواصل الفكري مع تراكيبه اللغوية والقرآنية املكّونة يشدَّ املتلقَّ

 كونه ؛الفقرات الالحقة للنص املقتبس هي كيان داليل واحدام إذا كانت ، والسيّ للنص

مقتبسًا من سورة واحدة، وبآياهتا املتتالية املتناسقة، وقد أراد اخلطيب من هذا االقتباس 

ن بأنَّ بني أُ »شبّه أيضًا أْن يُ  مية بفرعون يف الطُّغيان والعتداء عىل حقِّ احلياة، وتكهَّ

ل هبم بنو أُ  العراق  م، وبأنَّ َّنمية هم الذين سينزعون امللك منهم ويرثوالزبرييني الذين ُينَكِّ

 . (4)«مية سيصطلون من نار الزبريّيني ما كانوا خيشونهبني أُ  سيكون مقرَّ ملكهم، وبأنَّ 

                                         

 .643صالرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية:  (6)

 .1 ـ6يةآ: القصص. 94، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .421صموي: ( احلويف، أمحد حممد، أدب السياسة يف العرص األُ 4)
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أنَّ االقتباس القرآين كان  ـ ومن خالل األمثلة املذكورةـ ومن هنا يتَّضح لنا 

ليؤّدي أغراضًا بعينها هي كامنة، وعندها كانوا  ؛لنيمقصودًا من اخلُطباء واملرتس  

 .الرسائلو طبباملواضع املالئمة هلا من اخلُ اآليات   وضعماهرين يف

 االستشهاد باآليات القرآنيَّةـ 2

ذكر اآلية بأنَّ األخري تُ  ،خيتلف االستشهاد باآليات القرآنية عن االقتباس القرآين

ا من القرآن، يف حني أنَّ االستشهاد يكون بقول املتكّلموال يُ  )قال اهلل( أو نحو : ذكر أهنَّ

هـ( أنَّه ال يكون األخذ من القرآن 6651وقد أشار ابن معصوم املدين )ت ،كذل

فإذا مل يكن األخذ عىل هذه الشاكلة ، (6))قال اهلل( أو غريه: اقتباسًا إذا قال املتكّلم

 أن يكون استشهادًا باآليات القرآنية، وقد ورد مثل هذا االستشهاد فلم يبَق إاّل  ؛اقتباساً 

ا بعُد، فإّنا قْد »: بن نجبة الفزاري بقوله يف ُخطبة املسيَّب ض  أمَّ  الُعمر، والتَّعرُّ
ابُتلينا بطول 

تن، فنرغُب إىل َرّبنا أّل  َّن يقوُل لَُه غداً لنواع الف 
ائائ ىى ې):  جَيعلنا م 

 .(5) « (ەئ ەئ وئ وئ

ۈٴۇۋ  ۈ): فقد استشهد اخلطيب بآي الّذكر احلكيم من قوله

ەئ ې ى ى ائ ائ ەئ  ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .(3) (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ۇئ      وئ وئ

 ،ةمل هذه اآلية من مضمونات دالليامع بام حتتشهاد تنبيهًا للسفكان هذا االس  

ليسأهلم عام أقدموا  ؛ام رهبموتذكريه بذلك املوقف الصعب الذي يقف فيه العباد أم

 وحماسبتها، بام بدر عنها من قصورى يأخذ املتلقي مراجعة نفسه حت ، وهنا أوردهعليه

هو ـ  فرغ زفرات مهومه وندمه عىل خذالنه اخلطيب كان يُ  تقصري، وإذا ما عرفنا أنَّ  أو 

                                         

  .567، ص5ج( ُانظر: ابن معصوم، عيل بن أمحد، أنوار الربيع يف أنواع البديع: 6)

 .225، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .47فاطر: آية (4)
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يتبنيَّ لنا سبب ذلك االستشهاد × تقصريهم جتاه قضية اإلمام احلسنيوـ   رضابهأو

 جيعله يوم القيامة هبذه اآلية الكريمة من دون سواها؛ ألنَّه يف معرض الدعاء مع رّبه أاّل 

 . ل عنه العباد يف تقصريهمأسف الذي يُ يف ذلك املوق

واملوالني هلم أو القتل يف سبيل ذلك هي  ×قتل قاتيل احلسني وكان يرى يف 

: السبيل الوحيدة التي تدرأ عنهم ذلك السؤال يوم القيامة، والرضوان من اهلل حني قال

ْقتَُلوا يف طَلب  ذلك، فعسى رّبنا أن ل ُعْذَر ُدون أْن َتْقتُُلوا قات َله واملوالنَي عليه أو تُ  ،ل واهلل»

نَْد ذلك  .(6) «َيرىَض َعنَّا ع 

د  وممّا جاء من اآليات القرآنية عىل سبيل االستشهاد كان يف رسالة سليامن بن رُصَ

ْن سليامن  »: إىل عبد اهلل بن يزيد، فقال حيم، لألمري عبد اهلل بن يزيد م  مْحن  الرَّ ب ْسم  اهلل  الرَّ

دْ ا نني، سالٌم عليك، ب ْن رُصَ ا بعُد  وَمْن مَعُه من املؤم  ْمنا ما َنويت،  فقد قرأنا كتاَبَك،: أمَّ وَفه 

ۇۇۆۆ ): يقوُل يف كتاب ه ْمعنا اهلل عزَّ َوَجلَّ ـم واهلل الوايل... إنَّا َس ـَفن عَ 

ۉ ۉ ې ې ې  ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 ۇئ ۆئ ۆئ ۇئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ىې

ٱ     جئ ی ی ی یىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ 

  پٻٻٻٻپپ

 .(5)«(ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ويف ذلك دليٌل عىل إملامه  ،ما ل هباتني اآليتني الطويلتني إىل حد  فقد استشهد املرِس 

د فيام يرجتله من ُخطب أو ما  بالنص القرآين، وحفظه آياته، وكان هذا شأن ابن رُصَ

 حيرّبه من رسائل. 

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .224، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .26، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

: التوبة .651ـ 669، ص5جعصور العربية الزاهرة:  ( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف5)

 .665ـ 666ةآي
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الذي حيّقق فيه وظيفة  ومن هذا االستشهاد تتحّقق وظيفته األُسلوبية، ففي الوقت

داللية، فإنَّه حيمل وظيفة نفسية من خالل إقناع املتلقي بمرشوعية قضيتهم التي عقدوا 

موا لتأديتها، وكان ذلك من خالل هذا االستشهاد القرآين وهبذه  ،العزم عليها وصمَّ

يف  ّق الذي سنّه عىل املسلمني دفاعًا عن احل ،عن اجلهاد ث فيها اهللاآليات التي يتحدّ 

 مواجهة الباطل.

 حماكاة ُأسلوب القرآن الكريمـ 3
من صور التأثري القرآين حماكاة ُأسلوبه واستعارة عبارته وألفاظه وطرائق تعبريه، 

واستلهام معانيه، وكان هذا شائعًا يف ُخطب ورسائل احِلقبتني، وهو دليٌل عىل إعجاب 

ن  ملَ ول يتهيّأ ذلك إّل » ،تهم بمحاكاتهاخلُطباء واملرتّسلني بُأسلوب القرآن الكريم ورغب

وعندها نجد أنَّ ، (6)«كانت آيات القرآن تنساب عىل لسانه انسياباً، وترسخ معانيه يف ذهنه

دباء هبذا مظهر آخر من مظاهر التّأّثر القرآين، فقد بلغ من إعجاب الُ »حماكاة ُأسلوبه 

ا دحاكاة ألفاظه وتعابريه وطريقة إذ توّخو ؛الُسلوب أن َّنجوا َّنجه يف بعض عباراهتم

 : ، وكانت تلك املحاكاة عىل نمطني(5)«َأدائ ه

ل ف يسري يف صياغتها، أي أّن  ،يعتمد عىل ألفاظ القرآن كام هي :الوَّ مع ترصُّ

ف ببعض اخلطيب أو املرتّس  ل يأيت ببعض اآليات الكريمة من النص القرآين، ويترصَّ

زة دالليًا بتوظيف املعاين القرآنية ألفاظها، حتوياًل إىل تراكيب جدي دة تكون معزَّ

 بألفاظها املنقولة من النص.

يقوم اخلطيب أو : القرآين من دون صياغته، أييعتمد عىل معاين النص  :الثَّاين

                                         

 .682صالرسائل السياسية يف العرص العبايس األّول: بيوض، حسني، ( 6)

 .699ص( النص، إحسان، اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي: 5)
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نى تركيبية جديدة ذات وإفراغها يف بُ  ،املرتّسل عىل استمداد واستيحاء املعاين القرآنية

 .(6)املستلة من ذلك النصدالالت قائمة عىل املعاين 

ون من القرآن الكريم بعض املعاين،  »ولقد كان بعض اخلُطباء واملرتّسلني يستمدُّ

ألسنتهم عامدين؛ ليفّخموا هبا أقواهلم، وجيتذبوا نفوس سامعيهم، أو غري  جيروَّنا عىل

م حفاظ قد فهموا ما  عامدين أن يقتبسوا هذه املعاين، وإنَّام جرت عىل ألسنتهم؛ لَّنَّ

 .(5)«حفظوا

ل كان يف قول يزيد بن أنس األسدي يف ُخطبةٍ  حمرضًا  ،له وممّا جاء عىل النمط األوَّ

َر الّشيعة، قد ـيا َمْعَش »: فقال ،أصحاب املختار ملالقاة جند ابن مطيع الوايل الزبريي

جذوع  النخل  يف ُتْقتَلون وُتقطَّْع أيديُكم وأرجُلُكم، وُتْسَمل أعينكم، وُترَفعون عىل  ُكنْتُمْ 

 .(4)«وطاعة عدّوكم... ُحبِّ أهل بيت نبيّكم؛ وأنتم مقيمون يف بيوتكم،

ومن اآلية الكريمة  ،فواضح أنَّ ُأسلوبه كان مستمدًا من ُأسلوب القرآن الكريم

ڻ  ڻڱ ڱ ں ں ڻ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): لقوله

 .(3)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ر ـيؤكد اخلطيب مدى الّظلم الذي حلق بمعشوهبذا االحتذاء األُسلويب لآلية 

لوا هبم وساموهم سوء العذاب، وهو هبذا  ،الشيعة من والة ذلك العرص الذين نكَّ

م أدركهم لكي يلتفتوا لعظم اخلطر املُ  ؛جيتذب إليه أذهان السامعني حدق هبم، لو أهنَّ

                                         

سلوبية: : دراسة أُ ×ام عند األمام زين العابديناملناجيات وأدعية األيّ ، إدريس طارق، ( ُانظر: حسني6)

 .629 ـ628ص

 .427صموي: ( احلويف، أمحد حممد، أدب السياسة يف العرص األُ 5)

 .51، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .76طه: اآلية (3)
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ة أُ أصحاب ابن مطيع، فاالستعداد هلم أوىل، لكي ال تعود الصورة املأساويّ  خرى، ة مرَّ

الالت وتكريسها إاّل باحتذاء األُسلوب القرآين  ،ومل جيد اخلطيب سبياًل من إيصال الدَّ

ة املنطق، ة وبلوغ اهلدف. الذي يتميَّز باإلبانة املوجزة املحكمة يف قوَّ  وصدق احلجَّ

وجاء النمط الثاين من حماكاة األُسلوب القرآين، وهو استمداد معانيه وإفراغها يف 

نى تركيبية جديدة بقول املختار يف ُخطبة لُه حني شيَّع ابن األشرت لقتال عبيد اهلل بن بُ 

، ويف اليقني  »: زياد يَْصًة فإينِّ أجُد يف دُحَْكم  الك تَاب 
اهلل، وإْن ُحْصتُْم ح  إْن اْستََقْمتُْم َفب نرَْص 

، أنَّ اهللَ مؤّيدكم بمالئكٍة غ َضاٍب   .(6)«والصواب 

 طمئنهم بأنَّ اهلله أراد أن يثب ت فؤاد ابن األشرت وأصحابه، ويُ وواضح أنَّ 

ًا من أن ينهل من معاين اآلية الكريمة نارصهم ومؤّيدهم بمالئكة غضاب، فلم جيد بُ  دَّ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): من قوله

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چڃ ڃ

 .(5) (ڎ ڈ

كان له أثره البالغ  ،ظيفها يف هذا املوقففاالرتشاف من معاين القرآن الكريم وتو

 يف نفسية السامع لثبات عقيدته عىل املجاهدة والصرب.

محن  »: قوله ،وجاء يف رسالة املختار التي بعث هبا إىل حمّمد بن احلنفية بسم  اهلل  الرَّ

حيم ن املختار بن َأيب ُعَبيد ،الرَّ د بن عىّل م  فإنَّ  ا املهدّي...سالٌم عليَك يا أُيُّ ، للمهدّي دحمَّ

كم، فهم بنْيَ قتيٍل وأسرٍي...
بن سعد  وقْد بعثُت إليَك برأس  عمر اهلل َبَعثَني ن ْقَمًة عىل أعدائ 

َك يف دم  احلسني وأهل  بيته... ولَْن ُيعجَز اهلل َمن َبقي، ولْسُت  وابنه، وقْد قتلنا َمْن رَشَ

                                         

د ابن منظور، حممُانظر:  .احليصة: اهلروب. 111صاملربد، حممد بن يزيد، الكامل يف اللغة واألدب:  (6)

 مادة )حيص(.، 368، ص4جلسان العرب: بن مكرم، ا

 .652 ـ653ةآل عمران: آي (5)
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ٍم َعنْهم حتى ل يبلْغني أنَّ عىل أديم   يّاً  ب ُمنْج  نْهم أرم   .(6)«الرض م 

ٍم عنهم حتى ل يبلغني أنَّ عىل أديم نج  ولست بمُ  قي،ن بَ ولْن يعجز اهلل مَ »: فقوله 

ەئ  ائ): ×ان نوحـسلعىل  تمد يف معناه من قولهـ، فهو مس«الرض منهم أرمياً 

 . (5) (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

م نجد أّن املختار قد صاغ رضوبًا متفّرقة م وذلك  ،ن معاين اآليات القرآنيةومِمَّا تقدَّ

وهو هبذا يكشف عن براعته  بام ينسجم مع مقتضيات املقام واحلال التي هو يف صَدِدها،

ريد، وإنَّ تلك اإلفادة يف اإلفادة من تلك املعاين القرآنية العالية وتسخريها بالكيفية التي يُ 

الكبري من اخلُطباء  والسعي إىل تكريسها هلو مظهر من مظاهر التأثري ،من املعاين

ة معانيه واملرتّس  فهو يداور »لني يف هذا العرص ببديع ُأسلوب القرآن الكريم وَنْظمه وقوَّ

وخياطب الّروح بمنطقها من ألوان الكالم ل من حروفه، وهو  ،املعاين، وُيريُغ الساليب

 .(4)«جيب أن يفهموا حتى ينتهي هبم مَّا يفهمون إىل ما يتألَّف النَّاس هبذه اخلصوصيّة فيه،

د يف  وقد جاء اجتامع النمطني معًا من حماكاة النص القرآين يف رسالة سليامن بن رُصَ

َُكُم اهللُ »: قوله
وا َرمح  ُ

، َفاْصَّب  اء  وحنَي البأس  وتوبوا إىل اهلل  عن  عىل البأساء  والرضَّ

اد  يف الّدنيا، قريب... َوى ذلَك ي إنَّ التقوى أفضُل الزَّ أحيانا اهلل ، بوُر وَيْفنَى...وما س 

َن النَّار.  .(3)..«وإّياكم حياًة طيّبًة، وأجارنا وإيَّاكم م 

                                         

. 641 ـ659، ص5ج( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 6)

 .، مادة )نجم(16، ص63: جلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم، ُانظر:  .ومنجم: مقلع

 .383، ص5جبن دريد، حممد بن احلسن، مجهرة اللغة: ا. ُانظر: وأرميًَّا: أحداً 

 .356صموي: األُ  ُانظر: احلويف، أمحد حممد، أدب السياسة يف العرص .51نوح: آية (5)

 .638ص( الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية: 4)

ت، أمحد زكي، مجهرة ُانظر: صفو .227ـ 221: ص( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)

 . 661 ـ 662، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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كر احلكيم د رضوبًا خمتلفة من آي الذَّ ح هبا ُأسلوبه  ،فقد استمدَّ ابن رُصَ ووشَّ

يعتمد عىل آيات قرآنية  سامع املتلّقني، فهو تارةً أّلة بديعية جتتذب إليها ضفي عليه ُح ليُ 

اء  وحني ـفاصَّبوا رمحكم اهلل عىل البأساء َوالضَّ »: ّرفًا جزئيًا كام يف قولهـألفاظها تصيف  رَّ

چ  ڃڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): وهو مأخوذ من قوله ،«البأس

يعتمد  وتارةً  .(6) (ڌ ڎ ڎ ڌڇ ڍ ڍ ڇچ چ چ ڇ ڇ

نى جديدة حتمل دالالت فرغها يف بُ عىل معاين النص القرآين من دون صياغته، فيُ 

، وهذا املعنى «إنَّ التقوى أفضل الزاد يف الدنيا»: آين املعتمد، كمثل قولهالنص القر

 ،(5) (ڦڦڦڦٹڤڤڤڤ):  أخوذ من قولهـم

ا قوله  : فهو معنى مستمدٌّ ضمنَا من قوله ،«اكم حياة طيّبةأحيانا اهلل وإيّ »: أمَّ

ڳ  گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)

 .(4) (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ْد عىل ألفاظ ومعاين آيات متفّرقة من القرآن الكريم، فأحكم  فقد اعتمد ابُن رُصَ

ميل وذلك ليُ  ؛ضفي عىل ُأسلوبه طابع اجلزالة والرصانةرصفها وتسخريها حتى يُ 

نحوه األسامع، ويرصف إليه األنظار، ويأخذ بمجامع القلوب، ونجد أنَّ هذا التنويع 

بآيات القرآن  ملنشئان من اآليات داللة واضحة عىل تأثر يف التقاط أكرب عدد ممك

  .الكريم

  ’نثر الرسول حمما: ثانيًا

، وما رسائل وعهود ووصاياو ُخطبمن  ’ما ُأثَِر عن النبي األكرم حمّمد وهو

                                         

 .677البقرة: آية (6)

 .697البقرة: آية (5)

 .97النحل: آية (4)
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قرآنية، مل يكن العرب يف  نٍ ، ومعاةك من أقوال وآثار وأفكار إسالميصاحب ذل

 ة قد ألفوا مثلها يف أدهبم.اجلاهلي

ويستمدُّ مجيع  ،إىل اإلسالم»تمي بجميع أنواعه فاألدب يف عرص النبوة كان ين

 يف ألفاظه وأساليبه، يف معانيه وأخيلته، يف صوره ،ويتأّثر به وحده يف كلِّ يشء ،صوله منهأُ 

نسج عىل منوال أفكاره وثقافته، فهو أدٌب يستمدُّ أفكارُه وقيمُه من اإلسالم، ويُ  ومرائيه، يف

 .(6)«القرآن الكريم

ل يف كّل فالقرآن كان امل وكان الرسول ، تغيري عىل األدب العريب صدر األوَّ

ى يف حديثه ُخطبه ورسائله، بل حتأّول من اقتبس من آي الذكر احلكيم يف  ’الكريم

ة ويتمثَّل  ،فقد كان يستمد معانيه منه ،العام ُأسلوبه ليدعم هبا قوله، وليزيده قوَّ

إذ برئت ألفاظه من األغراب ، ال يستعني بخالبة وال تزويق ’ووضوحًا، فقد كان

ر ـوبلوغه املرام بأقص ،ووضوح معناهابل امتازت بسهولتها ، (5)والتعقيد واالستكراه

بل وأيس  .(4)، مع امليل إىل اإلجيازالتكلُّفة ورها، بعيدًا عن الصناعة اللفظيـالسُّ

 سار اخللفاء الراشدون عىلف ،يف األدب الذي جاء بعده ’لقد أثَّر نثر املصطفى

األُموي ر ـيف العص الرسائلو طب، وبعد ذلك تأثَّرت اخلُ هنجه يف ُخطبهم ورسائلهم

 .مجيع مقوماته من اإلسالم والقرآن، فكان َيستمدُّ هذا األدب به

موضوع ـ التّوابني وإمارة املختار قبتي ر النثر الفنّي يف حِ هيمُّ البحث هو تأثوالذي 

، ومدى استفادة يف نثره ’الرسول الكريمبالفكر اإلسالمي الذي رسمه  ـ راسةالد

                                         

 .62صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (6)

 .27صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي، ( ُانظر: 5)

 .51ص( ُانظر: معروف، نايف، األدب اإلسالمي يف عهد النبوة وخالفة الراشدين: 4)
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 .احِلقبتني منهلني يف هاتني اء واملرتّس طباخلُ 

ا قد تأثَّ احِلقبتنيورسائل  ُخطبة يف وبعد القراءة املتأني  رت بيشء غري ، ُوِجَد أهنَّ

نَّته التي سنَّها يف اء واملرتّسلون من موارد ُس طبفقد هنل اخلُ  ،’قليل من نثر الرسول

ي كان يلتزمه تضاعيفها من أحاديث أو بناء فنّ  ثَّلوا روحها بكّل ما حتمله يفومت ،أدبه

ل الذي استقى منه هؤالء اخلُ ’الرسول اء طب، وسيكون احلديث عن املورد األوَّ

 .’أال وهو أحاديثه ’لون من ُسنَّة املصطفىواملرتّس 

  احلايث النَّبوي الشَّريفـ  1 
، وأصدقهم هلجةً  ،سانًا، وأفصحهم بياناً أبلغ العرب ل ’كان الرسول الكريم 

انت بالغته يف منزلتها أفصح العرب فك ’وكان ،وأروعهم حكمةً   ،ُأسلوباً وأعذهبم 

، وحّست العقل التي سجدت األفكار لفصوهلا الغةوهي الب ،كر احلكيمبالغة الذ

 .(6)دون غاياهتا

ل يف أخل ’فقد عاش الرسول الكريم  أعذهبم بيانًا، فقد ص القبائل منطقًا ووتنقَّ

أشبه »واسرتضع يف بني سعد، فكانت فصاحته  ،ونشأ يف قريش، ولد يف بني هاشم

ا ومل يتكّلفها ومل يرتض هلا  وإّنام أسلست له اللفاظ ،باإلهلام والفيض، فلم يعاَّن 

َحت له املعاينو  .(5)«فلم يند يف لسانه لفظ، ومل يضطرب يف ُأسلوبه عبارة ،ُأْسم 

وهو الكالم الذي قلَّ عدُد حروفه، وكثر عدد »: ’حظ واصفًا كالمهوقال اجلا 

واستعمل املبسوط يف موضع البسط،  معانيه، وجلَّ عن الصنعة، ونزه عن التكّلف...

ر، وَهَجر الغريب الوحيش، ورغب عن اهلجني الّسوقي، فلم ـواملقصور يف موضع القص

                                         

 .616صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم، ( ُانظر: 6)

 .646صتاريخ األدب العريب الزيات: الزيات، أمحد حسن، ( 5)
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م قد ُحفَّ بالعصمة، وشيّد بالتأييد، وُيرّسَ  بكال عن مرياث حكمة، ومل يتكلَّم إّل ينطق إّل 

عدل وزناً، ول أأعّم نفعاً، ول أقصد لفظاً، ول  مل َيْسمع الناس بكالم قطُّ  بالتوفيق... ثمّ 

ى، ول ، ول أفصح معنً ، ول أحسن موقعاً، ول أسهل خمرجاً أمجل مذهباً، ول أكرم مطلباً 

، ومن الطبيعي أن يكون اخلُطباء (6)«م كثرياً ه وسلّ  اهلل عليى من كالمه صىّل أبني يف فحوً 

فاخذوا حياكون ُأسلوبه، وينهلون من معانيه، وربَّام  ؛’لون قد تأثروا بكالمهواملرتّس 

ة مذهبهم وسالمة رأهيم، فكان واحدهم  يبني »كان املنِشئون يفعلون ذلك ليؤّكدوا ِصحَّ

ل يضلُّ عنه، فإنَّ الدليل عىل املقصد كالمه عىل أصل ل يزلزل، ويسوق مقاصده إىل سبيل 

ة، وسلَّم له اخلصم، وأذعن له املعاند، والفصاحة والبالغة   سند إىلأ  إذا  النص قويت فيه احلجَّ

ا بعد كتاب اهلل يف كالم مَ   .(5)«ويت جوامع الكلمن أُ إذا طلبت غايتها فإَّنَّ

، واألخذ ُأسلوبهاء يف واقتدومِمّا جاء عىل سبيل التأثر باحلديث النبوي الرش

ه، وأنتم »: عانيه يف ُخطبة عبد اهلل بن يزيدبم إنَّ املسلَم أخو املسلم  ل خيونه، ول يغشُّ

عونا بأنُفسكم، ول ُتنْق صوا  بلدنا، إخواُننا، وأهُل  وأحبُّ أهل  مرْص َخَلَقُه اهللُ إلينا، فال ُتْفج 

ُكم من مجاَعت نا  .(4)«عَددنا بخروج 

ه إنَّ »: فقوله املسلم أخو »: مأخوذ ِمن قوله «املسلم أخو املسلم ل خيونه ول يغشُّ

املسلم أخو املسلم ل خيذله ول خيونه ول يسلمه يف »: ’من قوله ، أو(3)«املسلم...

َمْن »: يف حديث له عن أيب موسى األشعري ’، وكذلك ِمن قوله(2)«مصيبة نزلت به

                                         

 .68ـ 61ص، 5اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني: ج( 6)

 .533ـ 534، ص6جالقلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا:  (5)

 .287، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

الطرباين، سليامن بن أمحد، ُانظر:  .517ص، 4جصحيح البخاري: البخاري، حممد بن إسامعيل، ( 3)

 .461، ص67جاملعجم الكبري: 

 .449، ص8 ج: هليثمي، عيل بن أيب الكرم، جممع الزوائدا( 2)
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نَّا نا فليس م  نْهم»: ’، أو قوله(6)«غشَّ  .(5)«َمْن غشَّ املسلمني فليس م 

كأنَّه قد وعى أحاديث ف ،يفة ضمناً طيب يف كالمه هذه األحاديث الرشفقد ذكر اخل 

 دليل هذا إاّل ، وما ا يناسب املوضوع الذي هو يف صددهوالتقط منها م، ’رسول اهلل

 الوقت  اإلفادة منها يفباألحاديث والقدرة عىل ،عىل املعرفة املستقصية من اخلطيب

  .املناسب

مسك باألخالق يب هبذا لفت تنبّه السامع مع احلّث عىل التوعموما فقد أراد اخلط

دها باجلمع من معاين أحاديث التي جيب أن يتحىلَّ هبا املسلم احلميدة ، والتي أكَّ

( ا ، ثمّ يف عدم خيانة املسلم أو غّشه ’املصطفى ملؤكدة قرن هذا اإلخبار بـ)إنَّ

  -ريفة ـاملعاين الش  هبذه: أي ـدها وليبدي اخلطيب عن ،امعيف ذهن الس لرتسيخ اخلرب

 .التّوابني أو خيانتهمصدق نيَّته يف عدم غّش 

اًم ملعاين احلديث الرشيف واقتباسًا لصورته يف   د ترسُّ ونجد عند سليامن بن رُصَ

َن فإنَّ اجلهاَد سناُم الَعَمل»: فقال ،ُخطبته التي ألقاها أمام الثائرين ... َجَعلنا اهلل وإّياكم م 

ابرين عىل الَّألواء... احلنَي، املجاهدَين الصَّ  .(3)«العباد الصَّ

د هنا يف احلّث   مستعينًا  ،عىل اجلهاد وتزيينه يف قلوب الثائرينويمىض ابن رُصَ

ئَْت أنبأتك برأس  المر  »: حينام أخرب معاذ بن جبل بقوله ’بحديث رسول اهلل إْن ش 

ا َرأُس المر  فاإلسالم: أجل يا رسوَل اهلل. قال: قلت: قال .ه  َوذْرَوة  َسنَامه  َوَعمود   ا  ،أمَّ وأمَّ

هادو ،عمودُه فالصالة  .(3)«أما َذْرَوُة َسنامه  فاجل 

                                         

 .27صصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن احلجاج، ( 6)

 .631، ص3ج: اهليثمي، عيل بن أيب الكرم، جممع الزوائد (5)

ابن منظور، ُانظر:  .ةوالألواء: الشدَّ  .288، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .مادة )لوي(، 476، ص65جلسان العرب: مكرم،  حممد بن

سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد، ُانظر:  .81، ص5جاملستدرك: احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، ( 3)

 .484، ص3جابن ماجة: 
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د من هذا احلديث مج  لته األخرية )اجلهاد سنام العمل(، وهذا فقد اقتبس ابُن رُصَ

ل الذي ساقه ابُن ، والقوًا يف موضعهقًا موفما يناسب موضوع ُخطبته، وكان اقتباس

د عن النبي وهبذا يقول  ،إنَّام هو )استعارة( تدلُّ عىل رفعة اجلهاد وعّلوه ،’رُصَ

وجعل اجلهاد ذروة سنامه؛ لنَّه يعدُّ الرأس أعىل »: هـ(311ريف الريض )تـالش

 .(6)«داؤهشاد بناؤه، ويقام لواؤه، وُيْقَمع أعيُ  مشارفه، وأرفع مراتبه، وبه

ل مقاصده بدليٍل مفحٍم من احلديث  د قد وصَّ وذلك  ؛وهبذا االقتباس يكون ابن رُصَ

ليحثَّ السامع عىل التفاين من أجل جماهدة الظاملني، وملَّا كان اجلهاد أرفع األعامل 

 فعليه رسعة انجازه وعدم التواين عنه. ’بدليل قول الرسول الكريم ؛وأرشفها

واستثامر معانيها يف  ،’األُسلويب ألقوال الرسولل االحتذاء ا جاء عىل سبيوممَّ  

 : ة ما جاء يف ُخطبة املختار الثقفياحلال املناسب

نّيَ يل، فيه عزُّ ول يُّكْم، وَقتُْل َعدّوُكم، إيّن إنَّام أعمُل عىل مثاٍل قد مثل يل، وأمٍر َقد بُ »

فاءُ  كم، فاسمعوا منّي قويل، وأطيعوا أمري، ثمّ  وش  أبرشوا وتبارشوا، فإيّن لكم  صدور 

 .(5)«بكّل ما تأملون خري زعيم

عيم هنا بمعنى الكفيل ،«ما تأملون خري زعيم إيّن لكم بكّل »: فقوله ام ، فكأنّ (4)والزَّ

 .إيّن سأحّقق هذه الغاية، وأنتقم من الظاملني، وأنا خري كفيل هبذا: ريد املختار أن يقوليُ 

ن آمن وأسلم وجاهد ملَ ـ والزعيم احلميل  ـأنا زعيٌم » :’رنا بقول رسول اهللوهذا يذكّ 

ن آمن ببيٍت يف وسط وأنا زعيم ملَ  ،وببيٍت يف َوَسط اجلنة ،يف سبيل اهلل ببيٍت يف َرَبض اجَلنة

                                         

ُانظر: الشكعة، مصطفى، البيان  .472صاملجازات النبوية: الرشيف الريض، حممد بن احلسني، ( 6)

 .727صدي: املحمّ 

 .72، ص5 جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (5)

 .مادة )زعم(، 38، ص1جلسان العرب: ابن منظور، حممد بن مكرم، ( ُانظر: 4)
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 ،وببيٍت يف وسط اجلنة ،ن آمن وأسلم وهاجر ببيٍت يف ربض اجلنةزعيم ملَ  وأنا ،اجلنة

 .(1)«وببيت يف أعىل اجلنة...

 يف حديثه بصورةٍ  ’ر بلفظة )زعيم( التي أوردها الرسولستعان املختاوهنا ا

رةٍ  ألفاظ احلديث »ألنَّ  ؛منها يف إيصاله للمعاين واألفكار، كي حيّقق قصده متكرَّ

ترقُّ يف موضع اللني،  ،ريف مألوفة ترتاح إليها السامع، ويستسيغها يف النطق اللسانـالش

تراعي مقتىض احلال، فتؤّدي وظيفتها الدلليّة واللفظيّة  ،المر اجلزالة يـوجتزل حني يقتض

 .(5)«بكفاءة عالية ونسيج فريد

، فاقتبسوا منها ’احِلقبتني بأحاديث الرسولئون يف هاتني وهكذا تأّثر املنِش  

 .ُأسلوهبم مجاالً وإحكاماً ليزيدوا من قّوة  ؛وأفادوا من معانيها

  ورسائله ’ُخطب النيب ـ2
فاحتذوا  ،ورسائله ’لون من ُخطب الرسولاخلُطباء واملرتّس وقد أخذ أغلب 

فيام جاء بتلك اخلُطب والرسائل، سواء أكان يف معانيها وأفكارها، أم يف ُأسلوهبا  حذوه

 وبنائها العام.

ا اخلُطب فكانت معانيها تدور يف معاين القرآن الكريم، واحلّث عىل اجلهاد  أمَّ

ل عىل احلرب اإليامن والعقيدة يف النفوس، حتى ُتقبِ  واالستشهاد يف سبيل اهلل، وإثارة

 .(4)صادقة، وكذلك الدعوة إىل الزهد وترك ملذات الدنيا وزخارفها

ا   وتناسب اقتباسه من ، وقّوة تأثريه ميّزه عذوبة ألفاظهفقد كان أهّم ما يُ  ،اُأسلوهبأمَّ

ف يف لفٍظ  يساوق الطَّبع، ويوائم»ًا ُأسلوبًا فطريّ ، وكان القرآن الكريم السليقة، ول يتعسَّ

                                         

 .86، ص5جاملستدرك: احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل،  (6)

 .51صالراشدين:  ( معروف، نايف، األدب اإلسالمي يف عهد النبوة وخالفة5)

 .656ـ 651صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم، ( ُانظر: 4)
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ووفقًا لألحوال  ،عىل حسب املقتضيات ، أو ثائر عاصف، هادئأو خياٍل. فهو لنيِّ  رٍ أو فك

 .(6)«والنسجام التام يف بناء الكلامت، مع وضوح اللفظ وسهولة الُسلوب

إذا وقع فهو غري متكّلف أو ، وومن حيث اعتامد السجع فإّنه كان قلياًل جّداً 

د( منه ’الرسولوالسبب أنَّ   ،وجممج ان له بسبب استعامل الكهّ  ؛كان ينفر من )املتعمَّ

 . (5)ةيف اجلاهليّ 

تعنى بتزويق ، غري متكّلفة ال كانت سهلة االستيعاب اً الكريم إذالرسول  ُخطبف 

، وعليه كانت فحسب ’ن مهُّها تأدية الغرض الذي يقصده، فكاأو خالبة يف عبارهتا

 .خدمة مضموناهتا الساميةنيها يف ألفاظها ومعا

العرب يف اجلاهلية  قد هنج يف افتتاح ُخطبه هنجًا جديدًا مل يألفه ’وكان الرسول

، واقرتان ذلك (4)’، والصالة عىل رسوله، وهو البدء بحمد اهللمن قبُل 

ا بعُد( بالشهادتني، كام تقرتن بكلمة )أمَّ
 (3). 

ا  مردوفة بعبارة   ُخطبه بالتحميد أو الدعاء، خيتتم ’كان الرسول فقد ،اخلامتةأمَّ

 .(2)أو )السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته( ،)والسالم(

جد أن فنـ ( واملختار التّوابنير ـصومنه )عـ ي األُمور ـوإذا ما استقرينا العص

، فأكثرها ُخطبهيف افتتاح  ’العلوي كان يعمل مثلام يعمل الرسول الكريماخلطيب 

، حتى أنَّه كانت (1)والصالة والسالم عىل رسوله ،والثّناء عليه هللمبدوٌء بحمد ا

                                         

 .655ـ 656صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (6)

 27صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي، ( ُانظر: 5)

 .658صتاريخ األدب العريب: سن، الزيات، أمحد ح( ُانظر: 4)

 .22صالفن ومذاهبه يف النثر العريب: ضيف، شوقي، ( ُانظر: 3)

 . 551ص( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم: 2)

 .436 ـ 431صموي: ( ُانظر: احلويف، أمحد حممد، أدب السياسة يف العرص األُ 1)
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ي اخلُطبة التي ال تبدأ باحلمد بالبرتاءتُ  سمَّ
(6). 

 ’ة املختار صورة صادقة عن ُخطب الرسولوإمار التّوابنيثورة  ُخطبفكانت  

د ، فمن ذلك ما نجاألُمويالعرص  ُخطب، شأهنا يف ذلك شأن يف االفتتاح واالختتام

د يف افتتاحه هلا بقولهة سليامُخطبيف  آلَءه وبالَءه،  أمحدو ُأْثني عىل اهلل  َخرْيًا،»: ن بن رُصَ

ا بعُد... ، اهللوأشهُد أْن ل اله إّل  أو مطلع ُخطبة املختار يف   .(2)«وأنَّ دحمدًا رسوُل اهلل، أمَّ

 ، اهلل، وصىلَّ اهلل عىل دحمدٍ احلمُد هلل وأشهُد أْن ل إله إّل »: دار إبراهيم األشرت بقوله

ا بعُد... الُم عليه، أمَّ  .(4) «والسَّ

احِلقبتني، فهي مل خترج عاّم ما كانت عليه ُخطب يف هاتني  طبوهكذا تفتتح اخلُ  

ففي ُخطبة املسيب  ،’خرى كانت عىل َسْمِت ُخطبهفهي األُ  ،ا اخلواتيمأمّ  .الرسول

، وختمها بعبارة ’ناء عليه والصالة عىل نبيهوالث بن نجبة كان قد بدأها بحمد اهللا

ُر اهلل يل ولكم»: الدعاء قائال ، ومثل هذا االختتام اختتم عبد (3)«أقوُل قويل هذا، وأْستَْغف 

إيّن مل آلكم نصحًا، مجع اهلل لنا كلمتنا، وأصلح لنا »: اهلل بن يزيد األنصاري ُخطبته بقوله

 .(2)«أئمتنا

ٍر عىل ـبساطٍة وُيْس  دورها يف»كانت مثل ُخطبه تؤّدي فقد  ،’ا رسائل الرسولأمّ 

ال يعتني  ’فكان  .(1)«ول كهانٍة ول لَبْسٍ  ،دون َصنْعٍة ول غموضٍ  ،املستوى اللُّغوي

                                         

 .1، ص5، عمرو بن بحر، البيان والتبيني: جاجلاحظ( ُانظر: 6)

 .11، ص5جيف عصور العربية الزاهرة:  مجهرة خطب العربصفوت، أمحد زكي، ( 5)

 .86، ص5ج: املصدر السابق(4)

 . 29، ص5ج: املصدر السابق( 3)

ُانظر: ابن منظور، حممد بن  . يف نصحكمقرّص ومل آلكم نصحًا: مل أُ  .15، ص5املصدر السابق: ج( 2)

 مادة )لوي(، 419، ص65لسان العرب: جمكرم، 

 . 47صموي: دراسة حتليلية: ، النثر الفني بني صدر اإلسالم والعرص األُ خليف، مي يوسف (1)
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 ،تكثر فيها اإلشارة إىل املعاين ،الصناعة اللفظية»ي، وعندها كانت ختلو من فيها بتحبري فنّ 

، أّما (6)«هي أقرب إىل لغة املحادثة والتخاطب ،والُبعد عن تكلُّف السجع أو البديع

فقد » ،خاليًا من التطويل واملبالغة ،فقد كان جزل األلفاظ، فخم الرتاكيب ،ُأسلوهبا

 .(5)«ول استطراد ول تفريع ،فال حشٌو ول فضوٌل  ،ُطب َع عىل اإلرسال، واإلجياز املُْحَكم

منه  فتقتبس ،الكريممعاين القرآن تدور يف   ُخطبه أيضاً وكانت معانيها مثل معاين 

، وكذلك كان ملعاين اجلهاد والزهد يف الدنيا، واحلّث عىل التقوى (4)هُأسلوبوحتتذي 

 نصيب كبري فيها.

بتكارًا مل قد كان ذلك يف حّد ذاته اف ،’األُسلويب لرسائل النبي األكرمأّما البناء 

بنّي البحث ، وسوف يُ واتيمهاًء كانت يف افتتاحها أم خ، سواتشهده الرسائل من قبل

 : له وسنقف منها إجيازًا عند اآليتيف رسائ ’املهّمة التي كان يتبعها الرسول املالمح

  البسملة أ ـ

 ’(، وقد سار النبي)بسمك اللهمّ : كان اجلاهليون يفتتحون رسائلهم بعبارة

قال  (2) (ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ) : نزل قوله، فلاّم (3)اً ـها زمنـب 

 .(1)فجعلت ،اجعلوها صدر الكتاب :’النبي

 العنوان ـ ب 

ل إليه يف مطلع الرسالة بعد البسملة )من فالن ل، واسم املرَس وهو ذكر اسم املرِس 

                                         

 .41صتطور األساليب النثرية يف األدب العريب: املقديس، أنيس،  (6)

 .14صية لتطور األساليب: حجاب، حممد نبيه، بالغة الكتاب يف العرص العبايس: دراسة حتليلية نقد( 5)

 .588ـ  587صند العرب يف صدر اإلسالم: ع( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري 4)

 .381، ص6ج( ُانظر: القلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 3)

 . 41النمل: آية (2)

 . 83صالفة الراشدين: ( ُانظر: معروف، نايف، األدب اإلسالمي يف عهد النبوة وخ1)
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، وقد ذكر أبو هالل العسكري (6) )من حممد رسول اهلل إىل فالن(، إىل فالن(

ل مَ  هـ(492)ت ه ن كتب )من فالن إىل فالن( هو قس بن ساعدة األيأنَّ أوَّ ادي وأقرَّ

 . (5) يف مكاتباته ’النبي

ل باسمه»وعندها    ثمّ  ،كان الوضع الطبيعي يف صيغة العنوان أن يبدأ الكاتب واملرس 

 أنَّ يثني بكتابة اسم املرَسل إليه، ويبدو أنَّ ذلك كان هو التقليد الغالب يف اجلاهلية... إّل 

الصحابة الذين يكتبون إىل  وأصحابه واّطرادها دفع بمعظم ’ظهور الكتب بني النبي

 .(4)«ولقبه تعظياًم له وتأّدبًا معه يف اخلطاب ’إىل أْن ُيْبدأ باسمه ’النبي

 السالم ـ ج 

ل ما كان السالم هو بمثابة االستفتاح بالرسائل؛ ألنَّ   ـربه الكالم، وقد فّس  يبتدأه أوَّ

وكان  (3)«بة لتأليف القلوبلّنه حتيَّة اإلسالم املطلو»: القلقشندي استعامل السالم بقوله

 .(2)افتتاح الرسائل بـ)السالم عليكم( غالباً 

 التخّلص ـ د 

بدَّ من وسيلة للتخلص من هذه املقدمات والدخول يف  وبعد ذلك كان ال

ا بعُد(: يتخلَّص من املقدمات بعبارة ’املضمون، وقد كان ل مَ ورُ  ،)أمَّ ن وي أنَّ أوَّ

ل مَ (1)قاهلا هو قس بن ساعدة األيادي  ن قال هذه العبارة ، وذكر القلقشندي أنَّ أوَّ

                                         

حجاب، حممد  .551ص( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم: 6)

 .26ـ  21صنبيه، بالغة الكتاب يف العرص العبايس: دراسة حتليلية نقدية لتطور األساليب: 

 .381، ص6ج ( ُانظر: القلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا:5)

 .556ص( املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم: 4)

 .551، ص1ج( القلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 3)

 .83ص( ُانظر: معروف، نايف، األدب اإلسالمي يف عهد النبوة وخالفة الراشدين: 2)

 .557 ـ 551صالرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم:  ( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ1)
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 .(6)هو كعب بن لؤي

ويل )ت  إنَّه إنَّام يكون بعد محد »: فقال ،هـ( هذا الفصل هبذه العبارة442وذكر الصُّ

م وبني  ،أو بعد قوهلم من فالن إىل فالن ،أو بعد الدعاء ،اهلل فيفصل هبا بني اخلطاب املتقدِّ

 .(5)« بعد ما ذكرناهعد، ول تقع إّل اخلطاب الذي جييء ب

 إليك اهلل الذي ل اله إّل  أمحد إيّن »: يسبق هذا الفصل بعبارة ’وكان رسول اهلل

 .(4) «هو

 اخلتام ـ  دهـ 

ضـمون بأشـكال متعـددة مـن ختتم بعد الفراغ من امل ’كانت الرسائل يف عهده

ا قد خُتتص، إاّل (3)ركاته(الم عليك ورمحة اهلل وبالتعابري، وكان أمتَّها صيغه )الس ر إىل ـ أهنَّ

أو فقط )والسـالم(، وهـذه  ،(7) (1)(ېئ ىئ ىئ ىئ ی)، أو (2))والسالم عليك(

ا فيها مـن اختصـار وإفـادة الداللـة نفسـها األخرية هي الغالبة عىل االستعامل، نظرًا ملِ 

 .(8)للصيغ السابقة

سائله يف ر ’سول الكريمائص التي اتَّبعها الرومن اجلدير بالّذكر أنَّ هذه اخلص 

، سواء من التّوابني واملختار الثقفيقبتي ام يف حِ ، والسيّ سار عليها املرتّسلون بعده

من حيث األساليب أو اهليكل العام، فكانت معاين أم  ،حيث املعاين واملضمونات

                                         

 .555، ص1ج( ُانظر: القلقشندي، أمحد بن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: 6)

 . 47صأدب الكتاب: ابن قتيبة، عبد اهلل مسلم، ( 5)

 .646صتاريخ األدب العريب: الزيات، أمحد حسن، ( ُانظر: 4)

 . 425، ص1جبن عيل، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا: ( ُانظر: القلقشندي، أمحد 3)

 .املصدر السابق( ُانظر: 2)

 .635صتاريخ األدب العريب: الزيات، أمحد حسن، ( ُانظر: 1)

 .37طه: آية( 7)

 .558ص( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم: 8)
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، رسائلهم، تدور حول معاين القرآن الكريم، والدعوة إىل اجلهاد، واستنفار اهلمم

ا أساليبها .الدنياعىل التقوى والتزهيد يف  واحلّث   خاليةً  سهلةً  فقد كانت واضحةً  ،وأمَّ

وكانت األلفاظ عىل قدر املعاين، ومل حيتفلوا بزخرف يف  ،ممن مظاهر التبجيل والتفخي

من ذلك ما كانت ستثنى ويُ  ،ع ما كان عفوا من دون تصنّ إاّل  ،، ومل هيتموا بالسجعاللفظ

 بحيث يتطلّ  وكام كانت موجزةً   م.الثقفي يف بعضها كام تقدّ  عليه رسائل املختار

 .حيث يتطلب اإلطناب جياز، وطويلةً اإل

ا من ناحية بنائها العام  يةسلوبمن صور البنى األُ  صادقةً  ، فقد كانت صورةً وأمَّ

ل واسم ، وذكر اسم املرِس ، وهي تبدأ بالبسملة عموماً ’الرسول لرسائل عرص

، فقد يذكر ل إليه، والعكس بالعكسمن املرَس  ل أعىل منزلةً ن املرِس ل إليه إذا كااملرَس 

 .من املرسل ل إذا كان املرسل إليه أعىل منزلةً املرِس  اسم املرسل إليه قبل اسم 

د إىل سعد بن حذيفة قوله  بسم اهلل الرمحن »: فقد جاء يف رسالة سليامن بن رُصَ

د إىل سعد بن حذ ن ُسلَيامن بن رُصَ َن املؤمننيالرحيم، م   .(6)«يفة وَمن ق بَله م 

ْن َسعد بن حذيفة »: فردَّ عليه سعد د، م  بسم اهلل الرمحن الرحيم، إىل سليامن بن رُصَ

َن املؤمنني ْن ق بَله م   .(5)«...وم 

م إذا كان أعىل ل إليه يُ إذ إنَّ املرَس  ،فكان هذا تقليدًا فنّيًا لرسائل عرص اإلسالم  قدَّ

، فكان املرتّسلون يراسلونه وهم ’ام النبي الكريموقد ُفعل ذلك أيّ  ،من املرسل منزلةً 

 .(4)منهم يذكرون اسمه بدءًا ترشيفًا له؛ ألّنه أعىل منزلةً 

ا  رة التي كانت يف صدر فقد كان املرتّسلون حيتذون العبارة املشهو ،السالمأمَّ

                                         

 .359، ص3: جمم وامللوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُ 6)

 .346املصدر السابق: ص( 5)

 . 556ص( ُانظر: املقداد، حممود، تاريخ الرتسل النثري عند العرب يف صدر اإلسالم: 4)
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، قبتنياحلِ ورسائل  ُخطب، وهذا واضٌح يف مجيع )السالم عليكم(: اإلسالم وهي

ا بعدُ ): وكذلك كان التخلص بعبارة  .وقة أحيانًا بحمد اهلل جلَّ شأنه( مسبأمَّ

أو )السالم عليك ورمحة اهلل  ،أو )والسالم( ،(وكان اخلتام بعبارة )السالم عليك 

عليه، ويمثل هذا خري  ’ذلك تقليد لفن الرتّسل الذي كان النبي وبركاته(، وكّل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، للمهدي دحّمد بن  عيل »: مد بن احلنفيةمتثيل كتاب املختار إىل حم

ا املهدي، فإيّن   بن  أيب ُعبَيد، سالٌم عليَك يا أُيُّ
َن املختار   هَو، إليَك اهلل اّلذْي ل أله إّل  أمحد م 

ا بعُد  ، فاحلمُد هلل دٍ فإنَّ اهللَ بَعثني نقمًة عىل أعدائكم، َفُهم بني قتيل وأسرْي، وَطرْيٍد ورَشيْ : أمَّ

يكم، َوقَد بَعثُْت إليك برأس  عمَر بن سعٍد وابنُه، وَقْد ـَالذي قتل قاتليكم، وَنص ر  ر مؤاز 

ك يف دم احلسني وأهل بيته ـ رمحة اهلل عليهم ـ كّل َمْن قَدْرنا َعليه، َولْن ُيْعجَز  قتلنا َمْن رَشَ

ٍم عنهم حتى ل َيبلغَ  ني أنَّ عىل أديم  الرض  َمنُْهم أرمياً، فاكتْب اهلل َمْن بقي، َولَْسُت ب ُمنْج 

ا املهدي برأيك أتبّعه وأكون عليه، والسالم عليك أُّيا املهدي ورمحُة اهلل وبركاُته  .(6)«إيلَّ أُيَّ

 ،’ر الرسول حممدـفهذه الرسالة متثّل صورة صادقة للرسائل التي كانت يف عص 

 ا وبنائها.ُأسلوهب سواء أكان ذلك يف معانيها وأفكارها أو يف

؛ وذلك ألنَّه لل إليه قبل املرِس ، وذكر املرَس تدأ املختار رسالته هذه بالبسملةلقد اب

)سالم : وهي ،أردف ذلك بعبارة السالم ثمّ   ،ل إليه أعىل منه منزالً ورتبةً يرى أنَّ املرَس 

شاكلة رسائل النبي عىل  . هو(له إاّل إإليك اهلل الذي ال  أمحد )إيّن : عليك( متلّوٌة بعبارة

ا بعُد(، وقد دخل وختلَّص بعدها من هذه املقدّ  ،’الكريم مات بالعبارة املشهورة )أمَّ

وأهل بيته وبعثه برأس  ×ث عن انتقامه من قتلة اإلمام احلسنييف غرضه الذي يتحدّ 

ابن سعد وابنه إىل حممد بن احلنفية، وكان ُأسلوبه جزالً فصيحًا ليس فيه غموض وال 

                                         

 .15، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)
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 ، وال نجد للسجع مكانًا يف الرسالة مع أنَّه كان طابعًا ُأسلوبيًّا حارضًا يف رسائلهتكّلف

للرسائل النبوية التي قد  اً الرسالة أْن تكون تقليدًا فني فكأنَّام أراد هلذه ،ى يف كالمهوحت

 .خلت من حلية السجع

: قوله وكان للقرآن الكريم واستمداد معاين آياته الرشيفة نصيٌب من احلضور يف

عىل  ، وهو معنى مأخوٌذ من قوله«حتى ل يبلغني أنَّ عىل أديم الرض منهم أرمياً »

 ، وما هذا إاّل (6) (ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ): ×وحـه نـان نبيّ سـل

 طابع التأثري، وتقوية العبارات باملعاين القرآنية. إلسباغ

وجود بعض الكلامت سالة عىل الرغم من كام نجد طابع اإلجياز والسهولة عىل الر

الرسائل  ُأسلوب، فهو ال خيرجها عىل ما هو عليه من  املألوفة كـ)منجم( و)أرميًّا(غري

 األغلب. ة يف األعمّ النبوي

ر واإلجياز واخللو من ـوهذا ال يعني أنَّ رسائل هاتني احِلقبتني كانت تتميَّز بالقص 

لني يعتمدون يف ض املرتّس حلية السجع وعدم اعتامد الغريب من األلفاظ، بل كان بع

 مظهر حتبري رسائلهم عىل ُأسلوب السجع، وإيراد الغريب من األلفاظ، وما ذلك إاّل 

 .(5)من مظاهر النضج الفنّي الذي بلغته الرسائل يف العرص األُموي

م يتبنيَّ للبحث أنَّ النثر الفنّي يف ُخطبه ورسائله كوممَّا  للنثر  صادقةً  ان صورةً تقدَّ

 .وساروا عليها فيام بعد’ لذي سنَُّه الرسول الكريملنبوي اا

                                         

 .356ص: مويُانظر: احلويف، أمحد حممد، أدب السياسة يف العرص األُ  .51نوح: آية (6)

، 461صموي: األُ  الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي: إىل هناية العرصرضا، غانم جواد، ( ُانظر: 5)

 .468وص
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 ×نثر اإلمام علي بن أبي طالب: ثالثًا

املورد الثالث من موارد نثر التّوابني وإمارة املختار هو النثر الفني ألمري املؤمنني  

إذ طبع هذا النثر بصامته عىل أدب هاتني احِلقبتني، فتمثَّله اخلُطباء  ×عيل بن أيب طالب

لون، وساروا عىل هنجه، سواء أكان يف ُأسلوبه وصياغته أم يف معانيه وأفكاره، رتّس وامل

قارب يف تأثره تأثرهم بالقرآن الكريم، ممَّا أسبغ عىل بعض وقد بلغ يف ذلك شأنًا كبريًا يُ 

من أنَّ  أنَّ ذلك متأٍت  شّك  الو تلكم اخلُطب والرسائل بطابع ُأسلويب واضح،

ألنَّه نشأ يف ـ  العصور وتشهد له بذلك كّل ـ  طباء وأعالمهم كان أبلغ اخلُ × اإلمام

ق يف العلم  بيت النبوة، وتغذى بالبيان واحلكمة، وتفقه بالكتاب والّسنة، وتفوَّ

ثمرة لنشأته الرفيعة، وبيئته العجيبة، »وهذه كانت  ،واملعرفة، وتألَّق يف احلكمة واخلطابة

ر احلكمة من بيانه، وخطيباً وحياته اخلصبة، وجتاربه اجلليلة يف احل ياة، فكان حكياًم تتفجَّ

السمع والقلب، وكاتبًا بليغًا مرتساًل بعيُد غور  ئتتدفَّق البالغة عىل لسانه، وواعظًا مل

ين ة، ومتكّلاًم جيول ببيانه يف كلِّ جماٍل، ويصول به يف كلِّ نضاٍل، ويناضل به عن الدِّ  ،احلجَّ

عوة أروع نضال  .(6)«والدَّ

، خصوصًا إذا ما علمنا احِلقبتنيـ بال شك ـ يف أدب هاتني  ×ذا قد أثر اإلماموهب 

وسائرة عىل خطَّه، عىل  وشيعته× ت موالية لإلمام عيل بن أيب طالبام قامتا بقياداأهّن 

ويودعونه يف ُخطبهم  ×م كانوا يتوسلون بنثر اإلمامأهّن  أي ،النقيض من خصومهم

 كان يواكب جمريات ×م وحججهم؛ ألنَّ نثر اإلمامورسائلهم، ليْدعموا هبا آراءه

، وعقله اجلديل الواعي الذي ال فكان لسانه الناطق، وقلبه النابض، احلزب الشيعي

 .فاختذوه موردًا من موارد نثرهم ،ال يملُّ و يكلُّ 

                                         

 .632صاحلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم: اخلفاجي، حممد عبد املنعم،  (6)
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فإنَّام يكون ذلك   ،×وعندما نقرأ يف نثرهم ونحكم عليه بالتأثر بنثر اإلمام عيل 

الذي يضمه بني دفتيه كتاب )هنج × ام جاء يف نثرهم ونثر اإلمام عيلباملقارنة ب

وكالم  واألثر األديب اخلالد، بعد كالم اهلل البالغة(، ذلك الكتاب اجلليل

 ُخطبمن  ×وهو مشتمل عىل ما ورد لإلمام ، وقد مجعه الرشيف الريض ’رسوله

 .عهود وغريهاو ،وحماورات ورسائل ،عظوأمثال وموا ،ونصائح وحكم ،ووصايا

َرَع ـَمْش  ×كان أمرُي املؤمنني»: ×وقد قال الرشيف الريض واصفًا كالم اإلمام

ُدها، وَمنَْشأ البالغة وَمْول دها، ومنه خذت ظهر مكنوَّنا، وعنه أُ  ×الفصاحة وَمْور 

لنَّ  قوانينها، وعىل أمثلته حذا كلُّ قائٍل خطيٍب، وبكالمه استعان كلُّ واعٍظ بليٍغ...

ا × كالمه الكالم الذي عليه مسحة من العلم اإلهلي، وفيه عبقة من الكالم النبوي... فأمَّ

 .(6)«فهو البحر الذي ل ُيساَجل، واجلمُّ الذي ل ُُياَفل ×كالمه

 فزيَّنوا به ُخطبهم ،×احِلقبتني بكالمهومن هنا تأثر النثر الفني يف هاتني  

، وسوف نب اجلاميل والتأنق بالعبارةاجلا  ،ورسائلهم، مضيفني إىل اجلانب الداليل

ثلة التي من خالل األم ،×احِلقبتني بنثر اإلمام عيلنلحظ مدى تأثر النثر يف هاتني 

ة ُخطبكان يف  × جاء عىل طريق التأثر بكالمه، فمامَّ وردت يف ُخطبهم ورسائلهم

ا بعُد، فاّنا قَد ابتُلينا بطول  الُعمر، »املسيَّب بن نجبة الفزاري  والتعّرض لنواع ال َفتَن أمَّ

الُعمُر الذي أعذر اهلل فيه إىل ابن آدم ستّون سنة، وليس : فإنَّ أمرَي املؤمنني قال فنرَغُب...

يف ُخطبته ليتمكن × ، فنجد أنَّ اخلطيب قد متثَّل مقولة اإلمام(5)«فينا رجٌل إّل وقْد َبَلَغه

طريق هذا االستشهاد، وهذا  من إيصال الدالالت إىل ذهن السامع، وجيذب تنبهه عن

عذر اهلل فيه إىل أالُعمُر الذي »: ×القول موجود بنصه يف هنج البالغة، قال أمري املؤمنني

                                         

 .61صـ 62صرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (6)

 .225، ص2: جمم وامللوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُ 5)
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 .(6)«ابن آدم ستون سنة

قد أصبحوا شيوخًا  التّوابنيوتدلُّ هذه املقولة التي استشهد هبا املسيب أن هؤالء  

فال عذر بعد ذلك للقعود عن  ،(5)ةوقد اختاروا طريق التوب ،متجاوزين مرحلة الطيش

؛ ألّنه كان يراه حجة ×جلهاد والسكوت عىل اهلوان والظلم، قد ساق قول اإلماما

 ، فاألخذ به واجب ال مناص منه.عليه

د اخلزاعي بقولهما نجد يف  وممَّا جاء يف ذلك أيضاً  ا بعُد، »: ُخطبة سليامن بن رُصَ أمَّ

رون تم يف املسري إليه آناء الّليل والنَّهار، تُ َفَقد أتاكم اهلل بعدّوكم الذي دأب ريدون فيام ُتظْه 

م،  رين، فقد جاءوكم بل جئتموهم أنتم يف دارهم وَحيّزه  التَّوبة النَُّصوح، ولقاَء اهلل ُمعذ 

فإذا لقيتموهم فأصدُقوهم... ل َتَقتُلوا ُمْدب رًا، ول جُتهزوا عىل جريٍح، ول تقتلوا أسريًا من 

 أْن يقاتلكم بعَد أْن تأرسوه، أو يكون من َقتََلة  إخواننا بالطَّف رمحة ُاهلل تُكم، إّل أهل دعوَ 

 .(4)«عليهم؛ فإنَّ هذه  كانْت سريُة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف أهل  هذه الّدعوة

د يف   × ُخطبته هذه اقتباسًا داالً مؤّكدًا حييل إىل سرية اإلمامفقد اعتمد ابن رُصَ

ل تقتلوا مدبرًا، ول جتهزوا عىل جريح، ول تقتلوا أسريا ًمن أهل »: وفعاًل يف قوله قوالً 

ل ُتقاتلوهم حتى َيْبَدَأوكم، فإنَّكم »: ×، وهذا القول مأخوذ من قول اإلمام«دعوتكم

ٌة أُ  ٍة، وَتْرُكُكم إيَّاهم حتى يبدَأوكم حجَّ خرى لكم عليهم، فإذا كانت بحمد اهلل عىل ُحجَّ

زوا عىل َجريح، ول هتيجوا زيمة بإذن اهلل، فال تقتلوا مْدب رًا، ول تُ اهل ه  رًا، ل جُتْ ْصيبوا ُمْعو 

 .(3)«النساء بأَذى

                                         

 .546، ص4جرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (6)

سلوب: : املغزى واألُ ×خطب التوابني بعد استشهاد اإلمام احلسني ، مشكور، ( ُانظر: العوادي5)

 . 62ص

 .75، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (4)

 .341صالغة: رشح هنج الب، حممد، عبده (3)
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علـه وفعـل أصـحابه يف لتظهر عىل ف ؛يف جنده ×فقد متثَّل اخلطيب وصيَّة اإلمام  

بـني الفكـري والفعـيل بينـه وواصـل واالمتـداد ربهن عـىل التى ُيـقتال أعدائهم، حت

ة أو متاع، وإهّن ×اإلمام  ذلك أنَّ التمسـك بسـرية ، عالوة عىلم مل يثوروا طالب ملذَّ

يف عـدم قتـل  ،ة السـاميةخالق العليا واملعاين اإلسـالمييعني التمسك باأل ×اإلمام

وإنَّ سرية  ،وسبي النساء إْن هم خاضوا غامر احلروب ،أو اضطهاد األرسى ،اجلرحى

 ’فقد روي عـن الرسـول الكـريم ،’نها سرية رسول هللمنني هذه هي عيأمري املؤ

ن كفر باهلل، ول متثِّلوا، ول تغلوا، اغزوا باسم اهلل، وقاتلوا مَ »: كان أنَّه إذا بعث رسية قال

فهـذه السـرية يف احلـرب هـي سـرية  ،(6)«ول تغدروا، ول تقتلوا وليدًا ول شيخًا كبـرياً 

دها أمري ا’الرسول املصطفى يف حروبه، وأوعز هبـا إىل والتـه  ×ملؤمنني، وقد جسَّ

د قومه انسجامًا مع خـط  تنفيذًا، وهي سرية النبالء والصاحلني، وقد وَّصَّ هبا ابن رُصَ

م أصحاب حـّق  ؛×ووليّه عيل بن أيب طالب’ ةمّ رسول اهلل نبي األُ  ليربهن عىل أهنَّ

ة عنـدما قـاتلوا مّيـي أُ وباملوازنة بني سرية اإلمام والتّوابني وسرية بن ،وأصحاب رسالة

ْن هـو عـىل يتبـنيَّ َمـ ،وقتلوا األطفـال ،وسبوا النساء ،وقد قتلوا الولدان ،×احلسني

ــ ــدى وَم ــنياهل ــالل املب ــو يف الض ــال اهلل ،ن ه ىئ  مئحئ جئ ی ی ی): ق

 .(5)(يئ

معانيه ما ُخطبه، واستمداد يف × اإلمام عيل ُأسلوبوممَّا جاء عىل سبيل األخذ ب

داً »: اهلل املّري لقوله ُخطبة عبيدورد يف  ا بعُد، فإنَّ اهلل اصطفى دحمَّ عىل خلقه  ’أمَّ

كم ب ه بالفضل  كلِّه، وأعزَّ ته، وخصَّ تباعه وأكرمكم باإليامن به، َفَحَقن به  دماَءكم ابنبوَّ

ک  ڑڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) املسفوكَة، وأمََّن به ُسبُلَكُم املَُخوفَة،

                                         

 .275، ص2ج: جممع الزوائد( اهليثمي، عيل بن أيب الكرم، 6)

 . 614آل عمران: آية (5)
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 .(5()6)«(ک ک ک گ گ گ

يف إحدى ُخطبه حني  ×اخلُطبة هو احتذاء ألُسلوب اإلمام عيلوُأسلوب هذه 

دًا نذيرًا للعاملني وأمينًا عىل التنزيل وأنتم معرش العرب عىل »: قال إنَّ اهلل سبحانه بعث دحمَّ

، تش َر، ـرّش دين، ويف رّش دار، ُمنتخون بني حجارٍة ُخْشن، وَحيَّاٍت صمي ربون الَكد 

َب، وَتسفكو ن دماءكم، وَتْقطُعون أرحامكم، الصنام فيكم منصوبة، وتأكلون اجَلش 

 .(4)«...واآلثام بكم معصوبة

يف  ، فيتمثَّله×اإلمام عيل ُأسلوبكان ينهل من  التّوابنيومن هنا نجد أنَّ خطيب 

قد بعث  ، وهي أنَّ اهلل×يأيت باألفكار التي قاهلا اإلماموكان قصده أْن  ،تهُخطب

ن دماءهم بعدما كانت مسفوكة بني احلني واآلخر، وأنَّ إىل العرب، وحق ’داً حممّ 

 الرسول هو الذي خلَّص هذه البرشية من االقتتال والظلامت.

 ’ّمة بعظيم فضل النبيأْن يذّكر األُ  األُسلوبيةوأراد اخلطيب من هذه املقاربة  

لكنَّ وأهل بيته األطهار، و  ’ذريته املتمثلة باإلمام احلسني ، فالواجب احرتامعليها

له أخذوا بقتلهم  الذي جرى هو عىل النقيض متامًا فبدالً من أْن حيرتموا ذريته جزاءً 

 .والتنكيل هبم

ذ من   لتوصيل هذه األفكار،  وسيلةً  ’ُأسلوب اإلمام عيلواملهّم أنَّ اخلطيب اختَّ

هذا  يف التّوابنيام أنَّ اخلط العقدي موصول بني اإلمام و، السيّ وبثّها يف أذهان سامعيه

 .املهمالباب 

                                         

 . 45يونس: آية (6)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .229، ص2: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (5)

 .14، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

لسان ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .منتخون: مقيمون .71صح هنج البالغة: رش، حممد، عبده (4)

، عبده. اُنظر: ا خبيثة ال تنزجرألهنَّ  ؛ووصف احليَّات بالصم   .، مادة )نوخ(456، ص63ج: العرب

 .71ص رشح هنج البالغة: هامش، حممد



ل: أنامط النَّثر الفن ي ومواردها يف ثورة التّوابني وإمارة املختار  84  .................................  الفصل األوَّ

 ،يف ُخطبه ورسائله وأقواله ×ىل جانب السري عىل خطى أساليب اإلمام عيلإو 

واقتبسوا من معانيه  ،لني يف هاتني احِلقبتني قد هنلوا من أفكارهنجد أنَّ اخلُطباء واملرتّس 

ة، يف نثره ×التي كان يرددها ل ما يطالعنا يف ذلك فكرة اجلهاد التي كانت ممتدَّ يف  وأوَّ

ض ورسائله، نظرًا للمصاعب واملؤامرات واحلروب التي تعرّ  ×ُخطب اإلمام عيل

 ومن َثمَّ »  ة،ميّ وحارب طلحة والزبري، وحارب بني أُ   هلا آنذاك، فقد حارب اخلوارج،

كام تتَّسم أيضًا بالطابع ، فإنَّه من الطبيعي أْن تتَّسم خطاباته بالطابع احلريب واجلهادي

َّْن خرجوا عليه إنَّام خرجوا خلالٍف معه يف آراء بعينهالنَّ ك ؛اجلديل
 .(6)«ثريًا م 

، نظرًا للظروف التي أحاطت هبم ،التّوابني خاّصةً  ُخطبونجد هذا واضحًا يف  

ُخطبهم ابع العام الذي كان يرتدَّد يف الن اجلهاد والدعوة إليه هو الطفكان إع

لونورسائلهم ، القرآنية التي حتثُّ عىل اجلهاد لنصوصيف طلب ذلك با  ، فكانوا يتوسَّ

ا بعُد، َفإنَّ اجْلَهاَد َباٌب »: يف فكرته عنه كقوله ×وبمقوالت اإلمام عيل بن أيب طالب أمَّ

َليائ ه، وهَو ل ب اُس  ة  أو  اصَّ
، َفتََحُه اهلل خل  ْن أْبَواب  اجلنة  التقوى، ود ْرُع اهلل احَلصينة، وُجنَّتُه  م 

لُه الباَلء الْوث يقُة، فَمنْ  ، وشم  لِّ  .(5)«تركُه رغبًة منه َألبسُه اهلل ثوَب الذُّ

لذلك  لالمتثالفمن الطبيعي أْن يتدافع الشيعة  ؛×فإذا كانت هذه فكرة اإلمام

حريض عليه وهكذا نجد الدعوة إىل اجلهاد، والت ،من دون تردُّد، وهم أوىل الناس به

ة يف نثر  دجاء يف  فقد ،التّوابنيمن امليزات املهمَّ ا بعُد أُّيا الناس، فإنَّ »: ُخطبة ابن رُصَ أمَّ

يف ـ يرمحكم اهلل ـ اهلل قد علم ما َتنُوون، وما َخَرْجتُم َتطلبُون، وإنَّ للّدنيا جتارًا... فعليكم 

كم هذا بطول الصالة يف جوف  الّليل، وبذكر اهلل كثريًا عىل كّل  بوا إىل اهلل ، حال وْجه  وتقرَّ

                                         

 .88صنثر: ( الشكعة، مصطفى، األدب يف موكب احلضارة اإلسالمية: كتاب ال6)

رشح هنج البالغة: ، حممد، ُانظر: عبده .23 ـ 24، ص5جالبيان والتبيني: اجلاحظ، عمرو بن بحر، ( 5)

 . 75 ـ 76ص
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كّل خرٍي قدرتم عليه، حتى تلَقوا هذا العدو واملحلِّ القاسط فتجاهدوه، فإنَّكم جّل ذ كرُه ب

لوا إىل ربكم بش الةـمل تتوسَّ  والصَّ
 .(6)«يء هو أعظم عنده ثواباً من اجلهاد 

 «، هو أعظم عنده ثوابًا من اجلهاد والصالةـيءكم مل تتوسلوا إىل ربكم بشفإنّ »: فقوله

فقد قال اإلمام يف ُخطبة له يف   واستمد منه معانيه، ×احتذى به ُأسلوب اإلمام عيل

ل به املتوّس »: أركان الدين اليامن به وبرسوله، : لون إىل اهلل سبحانهإنَّ أفضَل ما توسَّ

قام الصالة فإَّّنا إواجلهاد يف سبيله فإّنه ذ روة اإلسالم، وكلمة اإلخالص فإَّّنا الفطرة، و

 .(5)«املّلة

ْد موأخ  ، حمّوالً نّصه بصياغة ما جيده مناسباً  ×ن كالم اإلمام عيلذ ابن رُصَ

 ×فلم يفصل كام فصل اإلمام  ،ى فيه حال املخاطب ومقتىض املقامراعو جديدة

املعاين التي جيدها مناسبة مكتفيًا باستمداد  ،كالمه، بل أوجزه ما أمكنه ذلك

، ل هبام املسلم إىل اهللًا أنصاره عىل الصالة واجلهاد، ومها خري ما يتوسحاثّ  ، لقوله

، ومل يرهق ذهنه باستحضار املعاين ،ف ذلك االستمدادونلحظ أّن اخلطيب مل يتكلّ 

 .ذهنه وفكره وروحه ماثله يف× ُأسلوب اإلمام عيلبة فكانت تلك املعاين اخلاّص 

ُأسلوب اإلمام ل ، إذ متثّ ته حني بعث هبا إىل سعد بن حذيفةونجد مثل هذا يف رسال 

ولتَُكن رغبتكم يف دار  عافَيتكُم، وجهاد عّدو اهلل »: يف فكرة اجلهاد، قائالً  ومعانيه

 .(4)«نبيكم  بيت وعدو أهل   ،وعّدوكم

فانفذوا َعىَل »: ُخطبته التي جاء فيهايف × وهذا مستمدٌّ من قول اإلمام عيل 

                                         

 .288، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .518صرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (5)

 .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)
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كم  .(6)«بصائركم، ولتصدق نياتكم يف جهاد عدوِّ

ْد قد تأث ، اجلهادعىل ر، واحلّث فجاء الطلب فيهام بصيغة األم  ر بفكرة فكان ابن رُصَ

ّدًا من أْن بُ  املنشئفلم جيد × جلهاد التي أمر هبا الدين احلنيف، وسار عليها اإلمام عيلا

ُأسلوبه ليدعم هبا  ؛ة اجلهادُخطب اإلمام وأقواله حول مرشوعي ُأسلوبينهل من 

ورسائلهم شيوعًا  تّوابنيال ُخطب، وهكذا شاعت روح اجلهاد يف ويقّوي حجته

 فكانوا يدعون إىل جهاد أعدائهم الذي  ،ظروف الثورة التي قاموا هبا يتامشى مع

 تارةً  وأبنائه ×عىل اإلمام عيلواخلارجني  ،نيحلّ القاسطني واملُ   يسموهنم تارةً 

 .(5)خرىأُ 

ي الزهد هقبة لون يف هذه احلِ اء واملرتّس طبومن األفكار واملعاين التي استلهمها اخلُ 

جسا آخر يرتدد يف ، فكان ذلك هاعىل طلب التقوى واحلّث  ،يف الدنيا وترك ملذاهتا

ره يف نث ×عىل لسان اإلمام عيل ، وقد تكررت هذه املعاين كثرياً ُخطبهم ورسائلهم

 .الذي ضّمه كتاب )هنج البالغة(

 ،إيامناً وأقدمهم  ،ل املسلمني إسالماً وهو أوَّ × ومن الطبيعي أن يكون اإلمام عيل

، وهذه هي مبادئ اإلسالم العظيم الذي جاء هبا داعيًا إىل تقوى اهلل ،زاهدًا يف الدنيا

د، ’ده حممّ نبيّ  ه التي تدعو إىل الزهد يف الدنيا، القرآن الكريم بالكثري من آيات وقد أكَّ

 .واحلّث عىل طلب التقوى

م طالب آخرةالتّوابومن الطبيعي أن تكون هذه املعاين راسخة يف أذهان   ، ني؛ ألهنَّ

دّيًا تردَّد يف ، وطلب التقوى مضمونًا قصرة، فكان التزهيد يف الدنياوأصحاب ثو

                                         

 .474صرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (6)

 . 379صموي: حزب الشيعة يف أدب العرص األُ عبد الفتاح، ثريا، ( ُانظر: 5)
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ر فيها ُخطبهم ورسائلهم د إىل سعد بن حذيفة ينفُّ ، من ذلك ما جاء يف رسالة ابن رُصَ

نْ  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»: من الدنيا ويدعو إىل التقوى واجلهاد يف سبيل اهلل  م 

د إىل سعد بن حذيفَة َوَمْن ق بَله   من املؤمنني، سالٌم عليكم، ا بعُد   ُسليامن بن  رُصَ فإنَّ  ،أمَّ

نيا داٌر ْقد أدبَر منْها ما كان معروفاً  ، وأصبحت قْد تشنّأت إىل وأقبَل منها ما كان ُمنَْكراً ، الدَّ

نْها عباُد اهلل الَخيار...  .(6)«ذوي اللباب، وأزمع بالرّتحال م 

يدعو فيها إىل التزهيد يف ة له ُخطبمن  ×نى مأخوذ من قول اإلماموهذا املع 

ا بعُد »: الدنيا فت  ،أمَّ ْنيا قد أدْبرَت، وآذَنت بَوداع، وإنَّ اآلخرة قد أقبلت وأرْشَ فإنَّ الدُّ

َمَت، وآذَنْت ب»: يف ُخطبة له ×ِمن قوله ، أو(5)«باّطالع ان قَضاٍء، أل وإنَّ الُدْنيَا َقْد َترصَّ

َاءَ  اََّنَا.. ،وَتنَّكر َمْعُروفها، وأْدَبرَت َْحذَّ ُفز بالفناء  ُسكَّ  .(4).«فَهَي حَتْ

د حاثّ و اد  »: فيقول ،عىل التقوى اً بعد ذلك يميض ابن رُصَ إنَّ التَّقوى أفضُل الزَّ

ف عنْها أنُفُسكم، ول تَُكْن َرغبَ  تُُكْم يف دار  يف الّدنيا، وما سوى ذلك يبوُر َوَيفنى، فلتَعز 

هاد  عدّو اهلل  وعدّوكم، وعدّو أهل  بيت  َنب ّيُكمْ   .(3)«عافيت كم، وج 

د معانيه من املعـاين القرآنيـة املتمثلـة بقولـه ٹ ): وهنا يستمدُّ ابن رُصَ

يف  ×ذّكرنا بأقوالـهوهو أيضـًا ُيـ ،(2) (ڦ ڦڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ

ك بالتقوى والعمل الصالح، وبالـدعوة إىل  جهـاد أعـداء اهلل، فكانـت وجوب التمسُّ

 ورسائله. عىل ُخطبه مهيمناً  ّياً قصد طابعاً 

                                         

تشنأت أي: صارت مكروهة  .222، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .مادة )شنأ(، 517، ص7ج: ، لسان العربُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم .مبغضة

 . 72 ـ 73صرشح هنج البالغة: ، حممد، عبده (5)

 . 615 ـ 616ص: املصدر السابق( 4)

 .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)

 .697البقرة: آية (2)
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ويت  89  ..........................................................  الفصل الثاين: القيم اإليقاعيَّة للمستوى الصَّ

وتي القيم اإليقاعيَّة: الفصل الثاني  للمستوى الصَّ

 

 ماخل
يقول عدُّ املستوى الصويت هو املدخل األساس للبناء األُسلويب؛ ألّن الصوت كام يُ 

هو آلة اللفظ، واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف. ولن تكون »: اجلاحظ

 بظهور الصوت، ول تكون احلروف حركات اللسان لفظاً ول كالماً موزونًا ول منثورًا إّل 

الذي ( هو linguistic – sound) ، والصوت اللغوي(6)« بالتقطيع والتأليفكالمًا إّل 

األثر السمعي الذي يصدر طواعية من تلك : هف بأنّ عرّ ته علم الصوت، ويُ تؤّلف ماد

ة تنتظم فيام بينها ، ثّم إنَّ هذه األصوات اللغوي(5)زًا أعضاء النطقاألعضاء املسامة جتوّ 

 .لفاظ التي متثل يف النتيجة اللغةلتؤّلف األ

ثه حوا طريقة حدو، فوّض بدراسة الصوت اللغوي وقد عني العلامء قديامً 

ة من ، وبيّنوا صفاته العامّ وطريقة انتقاله وانتشاره، وكيفية سمعه وإدراكه ،وخمارجه

من تكرار وانحراف ة ، وكذلك صفاته اخلاّص ة ورخاوةوشدّ  ،جهر ومهس

 .(4)إلخوَتَفّش ٍ...

اقًا إىل هذه املضامر إذ كان هـ( سبّ 672الفراهيدي )ت أمحد وكان اخلليل بن

ث اخلليل عن اجلهاز الصويت من » ،كبرٌي من عنايتهالصوتية نصيٌب  للدراسة فقد حتدَّ

                                         

 .79، ص6 ، البيان والتبيني: ج( اجلاحظ، عمرو بن بحر6)

علم األصوات: . برش، كامل، 1صيف البحث الصويت عند العرب: ( ُانظر: العطية، خليل إبراهيم، 5)

 .669ص

 .15ـ  31صو، 65ـ  7ص: املصدر السابق( ُانظر: 4)
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وبنيَّ مواطن إخراج احلروف منه، من حلقية، وشجريَّة، ونطعيَّة،  ،احللق والفم إىل الشفتني

وذلقيَّة، وشفويَّة، وبني خمرج كلِّ حرف عىل وجه التحديد الدقيق. وقد رسم اخلليل 

وت احلقيقي، وكان يف ذلك موفَّقًا كلَّ التوفيق إىل الطريقة التي يمكن هبا معرفة خمرج الص

          .(6)«أنَّ علم الصوات احلديث يعرتف بكثرٍي من آرائه ومقاييسه الصحيحة حدِّ 

 ، إذ يوّظفه(5)األُسلوبية، ألمّهيته ببحث ينا يف هذا املقام األداء الصويتوالذي يعن

، من خالل املخارج حينا، والصفات ليؤّدي به غايات إبالغية غرضها التأثري املنشئ

والعالقة الطبيعية بني إحياء الصوت واملعنى، وهذا ما  (3)فضاًل عن اإليقاع (4)حينا آخر

ا دراسة املتغريات : ف األُسلوبية الصوتيةده )بيري غريو( من املعارصين حني عرّ أكّ  بأهنَّ

غايات ُأسلوبية، بإقرار الصوتية للسلسلة الكالمية، واستعامل بعض العنارص الصوتية ل

وتيَّة. ويمكن أن نميز من » أن يف حوزة اللغة نسقًا كاماًل من املتغريات الُسلوبية الصَّ

 ، وغريها.(2)«اجلناس... ،املّد، التَّكرار، املحاكاة الصوتية اآلثار الطبيعية... بينها...

م كان البحث يف هذا الفصل مقّس   : اًم عىل مبحثنيوعىل ما تقدَّ

ل ـ  درست فيه آليات اإليقاع كاجلناس : اإليقاع وقيمته املوسيقيَّة: املبحث الوَّ

 والسجع واملوازنة.

الداليل درست فيه اإلحياء : التناسب املعنوي لإلحياء الصويت: املبحث الثاينـ  

 ، أم يف األصوات املتكررة.الصويت ضمن السياق العام، سواء يف اللفظة املفردة

                                         

 .9صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم،  (6)

 .98ص، 21ص( ُانظر: أبو العدوس، يوسف، األُسلوبية: الرؤية والتطبيق: 5)

 .358 ـ 357، ص6جئع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية: البيان يف رواحّسان، متام، ( ُانظر: 4)

 .43صسلوبية رسدية حضارية: األمثال العربية القديمة: دراسة أُ داُود، أماين سليامن، ( ُانظر: 3)

 .31ص( غريو، بيري، األُسلوب واألُسلوبية: 2)
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األُسلوبية الصوتية يف مها ركنا  ،ويت واإلحياء الداليل لألصواتلصنَّ اإليقاع اإ

 .(6)ةاللغة العربي

تعدُّ  ،األُسلوبيةوبذلك فإّن دراسة املستوى الصويت يف الدراسة اللغوية أو 

 .بناء مفرداهتا وصيغتها وتراكيبهااألساس الذي تقوم عليه 

                                         

 .71صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 6)
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 املبحث األوَّل

 قيمة اإليقاع الصوتي
 هو غة عنرصًا مهاّمً يمنح الصوت الستعامل الفنّي للُّ »املعاين حينام  ةحرك تتجىلَّ 

ن أجل ذلك ُيعدُّ  الصوت أمرًا  عنرص اإليقاع. وهو عنرص أساس يف املوسيقى أيضاً. وم 

علم الصوات واحلروف له » إنّ : ، وهلذا يقول ابن جني(6)«مشرتكًا بني الّلغة واملوسيقى

 ، فاإليقاع يتجىلَّ (5)«، ملا فيه من صنعة الصوات والنغمومشاركة للموسيقى تعّلق

، وهو أحد أركان األُسلوبية الصوتية يف اللغة (4)بوضوح يف موسيقى الشعر والنثر

تردُّد وحدات صوتية يف السياق عىل مسافات متقايسة بالتساوي أو »ذلك أنه  (3)العربية

ل حركات صوتي(2)«بالتناسب يجة لذلك الرتدد يف الكالم نت ة منتظمة، وعندها يشكَّ

 .الصويت املنتظم

د )غريو( أنَّ  األُسلوبية الصوتية هي دراسة املتغريات الصوتية للسلسة وقد أكَّ

، وأنَّ يف حوزة اللغة (1)ةواستعامل بعض العنارص الصوتية لغايات ُأسلوبية الكالمي

واإلحالة  ،والتوازنوالسجع  ،كالتَكرار واجلناس ،نسقًا كاماًل من تلكم املتغريات

يف أنَّ  شّك  ، وال(7)طلق عليه )املحاكاة الصوتية(اإلحيائية بني الصوت واملعنى، وهو ما أُ 

                                         

 .27صمجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي:  6))

 .9، ص6جابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب:  5))

 .56: صالبنية اإليقاعية يف شعر اجلواهريعمران، عبد نور داُود، ظ: 4))

 .71صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 3)

 .56: ص45حوليات اجلامعة التونسية، العدد، يف مفهوم اإليقاع، حممد اهلادي، الطرابليس (2)

 .49ص( ُانظر: غريو، بيري، األُسلوب واألُسلوبية: 1)

 .71ـ 19صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 7)
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ضفي عىل الكالم نغاًم موسيقيًا اإليقاع املتكّون نتيجة ترّدد هذه املتغريات الصوتيّة يُ 

 .(6)حيسن من قصدية الناص يف شعره أو نثره، مؤثراً 

من العنارص البارزة يف بناء النثر الفنّي سواء كان ُخطبًا أم رسائل،  وملَّا كان اإليقاع 

ا يمنحه من مجال وروعة بتناسقه من خالل مل  »فذلك ملا له من تأثري يف نفس املتلقي و

 . (5)«يناغم مجيع اللفاظ والعبارات املوجودة داخل النص ،توفري جرس صويت

كروا أنَّ العرب عنيت بإبراز موسيقى النثر ، فذيقاعوقد تنبَّه القدماء إىل أمهيه اإل

ر، وكذلك ـواالهتامم بمصاريعه من حيث الطول والقص ،من خالل موازنة الكالم

من هذا الباب مضمونات  ـمثاًل ـ ، فنجد (4)االهتامم بالسجع وتشابه حروف األجزاء

تتجىل  هـ( يف مستوياهتا الصوتية والعروضية وهي 358األُسلوبية لدى ابن سينا )ت 

ى منها حتقيق البناء اإليقاعي، وتعيني ضوابطه يف األداء البياين  يف مباحثه، إذ توخَّ

 .(3)للغة

والتوازن  ،يمكن القول إنَّ آليات اإليقاع تتجىلَّ يف اجلناس والسجع ؛ومن هنا  

؛ (2)ورصدها وتصنيفها ة تسعى إىل دراسة هذه اآللياتاألُسلوبية الصوتي، وإنَّ وغريها

، ائق تأثريها من وجهة نظر صوتيةا تسعى يف ذلك لدراسة مواطن اجلامل وطرألهنَّ 

                                         

البالغي والنقدي عند العرب:  جرس األلفاظ وداللتها يف البحثهالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 6)

 .549ص

حتى هناية القرن  (عليهن السالم)طب سيدات البيت العلوي ُخ ، زينب عبد اهلل كاظم، املوسوي (5)

 . 617صل اهلجري: دراسة موضوعية فنية: األوّ 

 .554ـ  555صالشفاء ـ املنطق ـ اخلطابة: ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، ( ُانظر: 4)

سلوبية يف البحث الداليل عند ابن سينا: دراسة أُ العوادي، مشكور كاظم،  .ملصدر السابقا( ُانظر: 3)

 .697صضوء اللسانيات: 

 .21صسلوبية: الرؤية والتطبيق: األُ أبو العدوس، يوسف، ( ُانظر: 2)
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؛ ذلك أنَّ دراسة هذه بحث آليات اإليقاع وجرس األلفاظوعىل ذلك سيتناول هذا امل

وهي عىل  ،احِلقبتنيورسائل هاتني  ُخطبمنها يف  اآلليات سيكون بحسب شيوع كل  

 : النحو اآليت

 اجلناس: أوَّاًل
هذا جيانس : الرضُب من كّل يشء... ومنه املجانسة والتَّجنيس. ويقال»: س لغةً اجلنا 

 .(6)«أي يشاكله ،هذا

ا تعريفه اصطالحاً  اتفاق اللفظتني يف وجه من »: معون عىل أنَّهفإنَّ البالغينّي جُم : أمَّ

 .(5)«الوجوه والختالف يف املعنى

، فهو من ناحية الشكل مونن من ناحية الشكل، ومن ناحية املضوللجناس وظيفتا

، جزئي أو كيلَّ يف تركيب األلفاظ ا فيه من تشابه، ملِ من القيمة اإليقاعية واملوسيقية يزيد

ا من ناحية املضمون  األُسلوب، وذلك عن طريق هو يزيد من االنسجام بني املعاينف ،أمَّ

 .(4)املنساب املحبب

الذي يضفيه عىل النص، فهو  يكتسب اجلناس أمهية بارزة من وقعه اجلاميلوهكذا 

دث يف نفسه من احُلىل اللفظية واللوان البديعيّة التي هلا تأثري بليغ، جتذب السامع، وحُت »

مياًل إىل اإلصغاء والتلّذذ بنغمته العذبة، وجتعل العبارة عىل الذن سهلًة ومستساغة، فتجد 

 .(3)«سن موقعتأثري، وتقع يف القلب أح من النفس القبول، وتتأثَّر به أيّ 

                                         

 .مادة )جنس(، 484، ص5ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 6)

 .349صمفتاح العلوم: . ُانظر: السكاكي، يوسف بن حممد، 591صبديع: ال، عبد اهلل، بن املعتزا (5)

 .536، ص6جابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 

 .11صسلوبية: : دراسة بالغية أُ ’اآليات املتعلقة بالرسول حممداجلمييل، عدنان جاسم، ( ُانظر: 4)

 .622صيع يف ضوء أساليب القرآن: البدالشني، عبد الفتاح، ( 3)
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وملَّا كان اجلناس كام مرَّ تعريفه اتفاق اللفظتني يف وجه من الوجوه واالختالف يف 

املوسيقي  ا ينتج اإليقاع، أو بعضها ممَّ نفسها املعنى، فهو بذلك يكون تكرارًا لألصوات

ق مقصد ايرًا باملعنى، ويوّلد باملقابل تغمن ذلك  األُسلوبية الصوتية يف، وعندها يتحقَّ

 ،ةالرتكيب؛ ألنَّه يتيح للغة حرية الترصف ببعض العنارص الصوتية يف السلسلة الكالمي

 .(6)ةُأسلوبيواستعامهلا لغايات 

، ومن احِلقبتنيورسائل هاتني  ُخطبوسوف يتناول هذا املبحث ما ورد منه يف  

ون احلديث لذا سيك  ،طب أو الرسائلاجلدير بالذكر أنَّ اجلناس التام مل يرد يف هذه اخلُ 

وهو اجلناس الذي تكون فيه اللفظتان خمتلفتني يف  ،عن اجلناس غري التام وأنواعه فقط

 .(5)وترتيبها  ،وهيئاهتا  ،وأعدادها  ،األصوات أنواع: مور هيأحد أربعة أُ 

 اجلناس الناقصـ 1

إْن اختلفا »هـ( أنَّ أصوات اللفظتني املتجانستني 749ذكر اخلطيب القزويني )ت 

، ويكون االختالف بني اللفظتني بزيادة صوت واحد، وهذه (4) «ناقصاً  ّميَ دادها ُس أع يف

 .(3)أو يف وسطها، أو يف هنايتها  ّما يف بداية اللفظة،إتكون  لزيادة ا

األُسلوبية بنّي قيمته إذ سنُ   ،طب والرسائلاقص بكثرة يف اخلُ وقد ورَد اجلناس الن 

 .داخل السياق الذي برز فيه

ك وا دحُظورًا »: قال ،يف ُخطبة املختار حني استنرصه ابن احلنفية فقد جاء َوَقْد ُتر 

                                         

سلوبية الصوتية يف النظرية األُ هالل، ماهر مهدي،  .49ص( ُانظر: غريو، بيري، األُسلوب واألُسلوبية: 6)

 .72صوالتطبيق: 

 .419وص، 414ص( ُانظر: املغييل، حممد بن عبد الكريم، رشح التبيان يف علم البيان: 5)

 .491ـ  489صالتلخيص يف علوم البالغة: الرمحن، اخلطيب القزويني، حممد بن عبد ( 4)

 .518صاملصباح: يف املعني والبيان والبديع: ابن الناظم، بدر الدين بن مالك، ( ُانظر: 3)
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 .(6)«ينتظ رون القتَل والتَّحريق بالنَّار يف آناء الليل وتارات النَّهار ،عليهم كام ُُيْظَُر عىل الغنم

س الناقص قد وقع بني كلمتي )النار( و)النهار(، واالختالف إذ نلحظ أنَّ اجلنا 

وىل )النار( عىل الثانية )النهار(، بصوت )اهلاء( يف ، وقد نقصت الكلمة األُ واضحبينهام 

؛ ألنَّه عمل عىل اسرتجاع ثره املوسيقى الذي تستعذبه األذن، وهذا اجلناس له أوسطها

رضٌب من رضوب »، وهو بذلك خالل التكرار باأللفاظ املتجانسةترّدد األصوات من 

الل التشابه الكيلِّ أو اجلزئي يف تركيب اللفاظ، وهذا التشابه من خ ،التكرار املؤكِّد للنغم

، وعندها كادت (5)«يف اجلرس يدفع الذهن إىل التامس معنى تنرصف إليه اللفظتان

اللفظتان أْن تتّفقا يف مجيع األصوات لوال وجود صوت )اهلاء( يف الكلمة الثانية، وهو 

يتطلَّب جمهودًا  الهذه الصفة جعلته ، و(3)من صفاته اهلمس والرخاوة (4)صوت حلقي

فال نكاد نحسُّ جهدًا   عند النطق به، كام هو واضح عند نطق الكلمتني )نار(، )هنار(،

مطلوبًا كبريًا عند النطق به، فكأنَّام جاءت هاتان الّلفظتان عىل اّتفاق يف مجيع الصفات، 

ًا موسيقيًا حركيًا من خالل ه ئوعند ذلك وفََّر للمنش ن نتيجة جوَّ ذا اإليقاع املتكوَّ

 إعادة األصوات املتشاهبة يف اللَّفظتني املتجانستني.

 حقاجلناس املضارع والالـ 2
وهو الذي ختتلف فيه اللفظتان املتجانستان بصوت واحد : اجلناس املضارع

ل من اللفظة، أو يف  متقارب يف املخرج، وقد يأيت هذا االختالف يف الصوت األوَّ

 .(2)آخرهاوسطها أو يف 

                                         

 .71، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .583صالعرب:  جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عندهالل، ماهر مهدي،  (5)

 .71صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 4)

 .77ص: املصدر السابق( ُانظر: 3)

 .359صمفتاح العلوم: السكاكي، يوسف بن حممد، ( ُانظر: 2)
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حقأمَّ  فهو الذي ختتلف فيه اللفظتان بصوت واحد متباعد يف : ا اجلناس الالَّ

ل اللفظة، أو يف وسطها، أو يف آخرها  .(6)املخرج، وهو أيضًا يكون يف أوَّ

وُسّمَي هذا الصوت املختلف الذي يؤدي إىل تغرّي املعنى يف اجلناسني املضارع  

ه إىل تغرّي املعنى، أو هو هو الصوت الذي يؤدي تغرّي : والاّلحق )فونياًم(، فالفونيم إذاً 

 أصغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بني املعاين.

َوقْد »: فمامَّ ورد فيه اجلناس املضارع كان يف ُخطبة املسيّب بن نجبة الفزاري لقوله

َمْت َعَلْينا ُرُسُلُه، وأْعَذَر  ُه َعْوَدًا وب ْدَءاً إلينا َيْسأَبَلَغتْنَا َقبَْل ذلَك ُكتُبه، وَقد   .(5)...«لنُا َنرْصَ

، وكان االختالف (4))علينا( و)إلينا(: إذ نجد هذا اجلناس قد وقع بني لفظتني مها

ا العني فهو صوت حلقي : بني صويت )العني واهلمزة(، ومها من خمرجني متقاربني، أمَّ

، واحلنجرة قريبة من (2)فهي صوت حنجري: ا اهلمزة، وأمَّ (3)خيرج من وسط احللق

غ للجناس أْن يكون مضارعًا، واملالحظ أنَّ هاتني  احللق، وهذا التَّقارب املخرجي سوَّ

هام خمتلفتان يف النوعية، لكنَّ  ،، وترتيبهاوهيئتهااللفظتني متساويتان يف عدد األصوات، 

رة تكاد  تعطي لفظة وهذا االختالف أوجد اتفاقًا ايقاعيًا، وأعطى نغمة موسيقية مكرَّ

 معادة لوال هذا االختالف بني )العني( و)اهلمزة(.

وممَّا ورد فيه اجلناس املضارع كان يف ُخطبة املختار حني قدم إىل الكوفة يف النصف 

                                         

 .617صطلع عىل إعجاز القرآن: التبيان يف علم البيان املُ الزملكاين، عبد الواحد بن عبد الكريم، اُنظر: ( 6)

صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .224ـ  225، ص2ج: األُمم وامللوكتاريخ ربي، حممد بن جرير، الط( 5)

 .29، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

ېئ ېئ ېئ  ۆئ ۆئ ۈئ ) : ( نلحظ روعة استعامل إلينا وعلينا يف االسـتعامل القـرآين يف قولـه4)

 .51ـ  52ةالغاشية: آي .(ىئ

 .83صعلم األصوات اللغوية: برش، كامل،  .77صاألصوات اللغوية: راهيم، أنيس، إب( ُانظر: 3)

 .676صالعريب:  للقارئمة علم اللغة: مقدّ السعران، حممود، ( ُانظر: 2)
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ا بعُد، فإنَّ املهديَّ بن الويّص، دحّمد بن عيل، بعثني »: فقال ،هـ(13من رمضان سنة ) أمَّ

ينَاً، َوَوزيَراً  دين... ،َجبَاً وُمنْتَ  ،إليكم أم   .(1)«وأمريًا، وأمرين بقتل املُلح 

فاتفق وزهنام، لكنَّهام اختلفا  ،فاجلناس املضارع يتمثَّل يف لفظتي )أمينًا( و)أمريًا(

بصوت واحد، وهو )النون( و)الراء(، ومها حرفان متقاربان يف املخرج، قال  برتكيبهام

خمرج النَّون. وم ن خمرج النَّون غري أنَّه  الثَّنايا من طرف الّلسان بينه وبني ما ُفَوْيق»: ابن جنّي

 .(2)«خمرج الراء قليالً... أدخل يف ظهر اللسان

 ، وعندهاعل هذا التقارب املخرجي بني الصوتني من اجلناس قوّي اجلرسوج

ة تعشقهاأضفى عىل العبارة إيقاعًا حركيًا واضحاً   ، وأحدث يف نفس املتلقي متعة ولذَّ

ها هذا الرتديد لألصواتالتي  ذنألُ ا ، فأحدث فيها نوعًا من االستجابة واإلثارة هزَّ

 .املشاركةو

د لقوله ـمثالً ـ فنجده  ،ا اجلناس الاّلحقأمَّ  أْثني عىل اهلل  »: يف ُخطبة سليامن بن رُصَ

، فوقع اجلناس بني لفظتي (4)«خريًا، وأمحد آلَءُه وبالَءه، وأشهُد أْن ل اله إّل اهلل...

ءه( و)بالءه(، واالختالف بينهام كان يف صوتني مها صوت املّد )األلف( املتكّون )آال

، (2)وخمرج الباء من الشفتني (3) نتيجة اجتامع اهلمزة مع األلف، وخمرجه من اجلوف

رت األصوات اهذا التباعد  وإنَّ  غ للجناس أْن يكون الحقًا، وملَّا تكرَّ ملخرجي قد سوَّ

                                         

 .281، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

الدراسات م سعيد، النعيمي، حساُانظر:  .37، ص6ج( ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 5)

 .419صاللهجية والصوتية عند ابن جني: 

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .223، ص2: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (4)

 .11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .27، ص6جالعني: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ( ُانظر: 3)

 .33 ـ 34صاألصوات اللغوية: براهيم، أنيس، إ( ُانظر: 2)
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أشاع ذلك إيقاعًا تستهويه النفوس، وتثري فيها الرغبة ملعرفة  فقد ،يف كلتا اللفظتني

مداخل املعنى بني اللفظتني يف حماولة إلدراك دالالهتام، فداللة اللفظتني املتجانستني 

: خرى فـ)اآلالء( تعنيحتمل سمة ُأسلوبية، بلحاظ استعامل إحدامها نقيضة لألُ 

 .(6))اهلم(: و)البالء( يعني ،)النعمة(

 ،داللتي اللفظتني قد زاد من إلفات املتلّقي وتنبّهه املعنوي بني لتناقضوهذا ا

 ،ة املختار بعد هروب ابن مطيعُخطبووقع اقرتان اجلناس املضارع مع الالحق يف 

اية»: وعندها قال ت لنا غاية، فقيل لنا يف الرَّ أن : أُّيا النَّاس، إنَّه ُرف َعت لنا راية، وُمدَّ

اعي، : ا، ويف الغايةارفعوها ول َتَضعوه أن اْجروا إليها ول َتْعدوها، فسمْعنا دعوَة الدَّ

ْن ناعٍ  ،ومقالَة الواعي  .(2)«وناعية لََقتىَْل يف الواعية... فكم م 

ففي هذا املقطع من اخلُطبة نلحظ كثرة واضحة الستعامل هذا اجلناس يف ذائقة 

 ،االبتذالو زيع بعيدًا عن التكّلفاملختار، وهو من بني فقرات اخلُطبة، إذ كان هذا التو

ة نفسها يف النص نفسه قد تضعف من مقاومتها من منطلق أّن تكرار اخلاصيّ  

، ولكن هذا مل حيصل، بل كان لتكرار اجلناس وتوزيعه ميزة إيقاعية (4)األُسلوبية

 ي إىل ميزة أدائية بديعية واضحة.ـجعلته يفض ،وحركية عالية

ارع بني لفظتي ، واملضغاية(قد وقع بني لفظتي )راية ـ فنجد اجلناس الاّلحق هنا 

من هذا  واحدة ٍ  وعندها اختلفت كّل  (،، وبني )ناعية ـ واعية)الداعي ـ الواعي(

                                         

 .49ص، ومادة )بىل(: 67صاملصباح املنري: مادة )أىل(: الفيومي، أمحد بن حممد، ( ُانظر: 6)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .45، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .82 ـ 83، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

سلوب وعلم سلوبية والنقد األديب: منتخبات من تعريف األُ األُ ، عبد السالم، ( ُانظر: املسدي4)

 .48صسلوب: األُ 
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منهام، وكذلك تكاد أن تكون  األلفاظ عن نظريهتا املتجانسة معها بحرف واحد لكّل 

ام خمتلفتان  أهنَّ إاّل  ،بأصواهتام الكلمتان املتجانستان )راية( و)غاية( يف املقطع متطابقتني

بصوت واحد يف كّل منهام، ومها )الراء( و)الغني(، ومها صوتان متباعدان يف املخرج، 

 .(5)، وأّما )الغني( فهو من أدنى احللق(6)فهو صوت لثوي ،فأّما )الراء( فيخرج من اللثة

أصواهتام عدا هذا  فهام متامثالن يف ،وكذلك اجلناس املضارع بني )الداعي( و)الواعي(

فـ)الدال( صوت لثوى  االختالف بني صويت )الدال( و)الواو( املتقاربني يف املخرج،

 .(3)املخرج وهو قريب املخرج من )الواو( شبه الصائت الذي هو شفوي ،(4)أسناين

االختالف   أنَّ فهام متجانستان يف أصواهتام إاّل  ،وأّما اللفظتان )ناعية( و)واعية(

وهو يقرتب من خمرج )الواو(  (2)وت )النون( وخمرجه، وهو أسناين أنفيص كان بني 

 ن بذلك جناسًا مضارعًا لتقارب خمارج األصوات بينهام.فكوّ  ،الشفوي

اخلرب يف ذهن  لتثبيتوقد اختذ املختار من داللة هذه التجانسات مؤّكدات  

ه من خالل التلوين ، وإعالء نغمتن إثراء عباراته باجلرس املوسيقيفضاًل ع  ،السامع

 .يت لأللفاظ ذات الوظائف املختلفةالصو

 ـ جناس االشتقاق3
، بيد أّنه يف حقيقته تكرار (1)وهو اجتامع اللفظتني املتجانستني يف أصل االشتقاق

                                         

 .613صمناهج البحث يف اللغة: حّسان، متام، : ُانظر(6)

 .71صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 5)

 .31املصدر السابق: ص( ُانظر: 4)

النعيمي، حسام سعيد، الدراسات  .41صدروس يف علم أصوات العربية:  كانتينو، جان،( ُانظر: 3)

 .461صاللهجية والصوتية عند ابن جني: 

 .611ـ  612صمناهج البحث يف اللغة: حّسان، متام، ( ُانظر: 2)

 .341صمفتاح العلوم: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، ( ُانظر: 1)
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أي أّن ألفاظه املتجانسة ترجع إىل جذر لغوي ، (6)وإنَّام يشتق منه  بذات اللفظ ليس

فال مبالغة  و كبري يف ُخطب ورسائل هاتني احِلقبتني، واحد، وورد هذا اجلناس عىل نح

إن قلنا إنَّ أكثر أنواع اجلناس غري التام ورودًا كان فيهام، فمن ذلك ما ورد يف كتاب 

د إىل سعد بن حذيفة بن اليامن َُكْم »: بقوله وهو يف املدائن ،سليامن بن رُصَ
فاصَّبوا َرمح 

اء  وحنَي ا ، وتوبوا إىل اهلل َعْن قريب...اهلل عىل البأَساء  والرضَّ  .(5) «لبأس 

فقد زادت اللفظة  ،بني لفظتي )البأساء( و)البأس( االشتقاقيووقع اجلناس  

هاتني  احتادغم من عىل اللفظة الثانية، عىل الر أللف واهلمزة(وىل بصوتني مها )ااألُ 

ام قد اختلفتا من ناحاللفظتني يف جذرمها اللغوي اسم للحرب : البأساءف ،ية املعنى، فإهنَّ

ة والّضب ة يف احلرب: والبأس .واملشقَّ وهذا الفرق اللغوي بني   ،(4)للعذاب أو الشدَّ

ق قيمة ُأسلوبية عالية؛  مع )اهلمزة(  ألنَّ زيادة )األلف(، وهو صوت مدّ  الكلمتني حقَّ

عطي يُ يفرضه السياق، فاأللف و يف لفظة )البأساء( جاء ليحّقق َغَرَضًا يقتضيه املعنى،

يف  وهو يتميّز بني سائر أصوات املدّ ، معنى املبالغة، والتفخيم يف استطالة نطقها

سب مع استطالة وقع احلرب وعندها يتنا  ،(2)إىل جانب االمتداد (3)وضوحه السمعي

للفظة، وأّن هذه اإلعادة االصوت وداللة بني هذا  هنالك توافقلذا كان  ؛ةواملشقَّ 

، وكذلك كانت موسيقيًا حمبَّبًا لدى السامع نستني قد وفَّر نغامً ألصوات اللفظتني املتجا

                                         

لتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: جرس األلفاظ ودالهالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 6)

 .522ص

ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهرة  .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .669، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .مادة )بأس(، 416، ص6ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 4)

 .574وص، 519صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 3)

 .15، ص6ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 2)
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، وهذه كّلها هتدف إىل توصيله زيادة تنبّهه وإلفاته مَّ بمثابة التأكيد للسامع ومن ثَ 

 باألفكار واملقاصد.

أُّيا »: قوله ،يف ُخطبة عبد اهلل بن مطيع حني خرج لقتال أصحاب املختار ا وردوممَّ 

نُْكمْ إنَّ م   ،النَّاس دينُها، ضالٍّة  قليٍل عَدُدها َخبيٍث  ،ْن أْعَجب  الَعَجب  َعجُزكم عن ُعْصبٍة م 

 .(1)«خرجوا إليهم...امضّلة، 

تني بني )أعجب(  وبني )ضالة(  ،)العجب(و فنجد اجلناس االشتقاقي وقع مرَّ

 ، وكذلك )الضالة(جب( و)العجب( مشتقان من أصل واحد، فـ)أعة(و)مضلّ 

، وإنَّ الذي سّوغ هام خمتلفان باملعنى، وهذا من رشوط اجلناسولكنَّ  ،ة()املضلّ و

 .غرّي الذي حصل يف بنية كّل منهاماالختالف يف معانيها هو ذلك الت

إنَّ إلعادة األصوات يف هذه األلفاظ التي اشتقت من مادة واحدة أثرًا كبريًا يف  

 .اإليقاع احلركي عىل الكالم سباغإ

أيضًا يف كتاب املختار وهو يف سجنه إىل فلول التّوابني  االشتقاقوجاء جناس 

ا بعُد، فمرحباً »: فقال ،(حني قدموا من )عني الوردة ،وقائدهم رفاعة بن شداد أمَّ

َصب  الذين أعظَم اهلل هلم الجر حنَي انرصفوا، وريَض انرصاَفهم حنَي َقَفُلوا، أَما بالعُ 

نْ  إيّن أنا المرُي املأمور،  كم ُخطوًة، ول َرَتا َرْتَوة...ورّب البنية التي َبنَى ما خطا خاٍط م 

 .(2)«واستبرْشوا... روا ـعّدوا واستعّدوا، وأبشأوالمني املأمون... ف

التي محلها هذا اجلناس هي أن اللفظتني اللتني وقع عندمها  األُسلوبيةفالسمة 

إيقاعية عىل طول  ضفيا ظالالً ، غري أهّنام جاءتا لتُ جذر لغوي واحدتعودان إىل 

                                         

 .51، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .111، ص2املصدر السابق: ج( 5)
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وبني  ،وهو فعل ماض ،االشتقاقي واقع بني )انرصفوا(، فاجلناس العبارات

، لبنية(، وكذلك االسم )اُمشتق من مادة واحدة رافهم( وهو مصدر، وكالمهاـ)انص

اسم الفاعل )خاٍط( واالسم وكذلك بني الفعل املايض )خطا( و ،والفعل )بنى(

واسم املفعول  اسم الفاعل )األمري( ، وبني )رتوة( بني الفعل )رتا( واالسمو ،)خطوة(

 ،)استعدوا(و األفعال )أعدوا( )املأمور(، وكذلك بني )األمني( و)املأمون(، وبني

 .وا()استبرشو )أبرشوا(

ملحوظة  ةُأسلوبيممّا كّون ميزة  ،ورد هذا اجلناس عىل نحو حاشد يف املقطوعة ؛إذاً 

، مشتق يف ه، فجاءت االشتقاقات متتابعةفاتعملت عىل جذب تنبه السامع أو إل

باسرتجاع األصوات  ة من خالل تكثيف اجلرسمشتق، لتمنح النص قيمته احلركي ثر أ

، ُأسلوبيًا، فأدَّى املعنى بأوجز عبارة، وعندها بدا اجلناس ملمحًا يف ذلك اجلناس

 .لقي آفاقًا رحبة يف وقع مراداهتاللمت ليؤرش

 جناس التحريفـ  4
وقد  ،(6)ه الّلفظتني املتجانستني يف رسم األصوات واختالفهام يف احلركاتوهو تشاب

ل واهلل، ل ُعذَر دوَن أْن »: وقع مثل هذا اجلناس يف ُخطبة املسيب بن نجبة الفزاري بقوله

 .(5)«َتْقتُُلوا قات َلُه واملُوال ني عليه، أو ُتْقتَُلوا يف طلب  ذلك، فعسى رّبنا أْن َيرىَض عنّا عنَد ذلك

الّلتني تطابقتا يف رسم األصوات  فاجلناس واقع بني لفظتي )َتْقتُلوا( و)ُتْقتَلوا(

وىل ، فجاء يف اللفظة األُ ل )التاء( الذي للمضارعة يف حركة الصوت األوَّ وعددها، إاّل 

الثانية مضمومًا، وكذلك الصوت الثالث )التاء( الذي هو من أصل بناء مفتوحًا، ويف 

                                         

 .414، ص6جمعرتك األقران يف إعجاز القرآن: السيوطي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 6)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .224، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .29، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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، وكان هلذه احلركات وىل مضمومًا ويف الثانية مفتوحاً يف اللفظة األُ  اءالفعل والذي ج

لَّت عىل املضارع وىل د، فاألُ خرىاملختلفة أثر مهّم يف خروج اللفظة من داللة إىل أُ 

ولكّل داللته اخلاّصة به ، لَّت عىل املضارع املبني للمجهول، والثانية داملبني للمعلوم

يقاٌع قد جتانستا يف شكلهام، وعندها استحوذ عىل النص إ اللفظتني غم من أنّ عىل الر

دُّد يف هذا األداء   .األُسلويبواضح الرتَّ

د اخلزاعي لقوله يَن َلُكْم َمْن »: وجاء كذلك يف ُخطبة سليامن بن رُصَ ورَجونا أْن َيد 

ُكم يف عافية، فتنظرون إىل كّل َمْن رَشَك يف دم  احلسني   رْص  ْن أهل  م   .(6)«فتقاتلوَنهُ ورائكم م 

ف بني لفظتي )َمن( ، التي هي اسم موصول بمعنى )الذي( فقد وقع اجلناس املحرَّ

، وأّن ِمن( وهي من حروف اجلر، فهام متجانسان يف الرسم، خمتلفان يف املعنىوبني )

فتحة( عىل صوت )امليم( يف األّول، و)الكّسة( الذي سّوغ ذلك االختالف وجود )ال

، عطى لكّل لفظة معناها اخلاّص هبامنهام )فونياًم( قد أ بام شّكل بكّل ، عليه يف الثاين

 ،النفوس فإّن تكرار األصوات املتجانسة قد أوجد جرسًا إيقاعّيًا تستهويه ؛ومن هنا

من  وذلك لتشاهبها يف كّل  ؛فلم تكن ثقيلة عىل السمع، بل جاءت منسابة رائقة

 اللفظتني املتجانستني.

 اجلناس املعكوسـ  5
مة من الكالم : وصف اخلطيب القزويني هذا اجلناس بأنَّه تأخري اللفظة املقدَّ

رة، ه، بجناس القلب  وتقديم اللفظة املؤخَّ وسامَّ
أْن تعكس »: ، وهو عند العسكري(5)

ل ،الكالم فتجعل يف اجلزء الخري منه  ،بنّي يف الكالم ، وأثره(4)«ما جعلته يف اجلزء الوَّ

                                         

 .281، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .236، ص5جغة: ( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البال5)

، حممد بن اخلطيب القزويني .366صكتاب الصناعتني: أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد اهلل، ( 4)

 .428صالتلخيص يف علوم البالغة: عبد الرمحن، 
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 .(6)«ويفيد الكالم رونقاً وُطالوةً  ،تجنيس حالوةٌ له يف ال»ذلك أنَّ 

: الذي قال ،ة إبراهيم بن حممد بن طلحةُخطبوممَّا ورد من هذا اجلناس كان يف 

ه، ريدون اخلروَج علينا لنأُخ يُ  َولَئن استيقنّا أنَّ قوماً » ه، واملولوَد بوالد  َذنَّ الوالَد بولد 

 .(2)«باحلميم َذنَّ احلميمَ ولنأُخ 

مًا )الوالد(فقد تأ ر ما كان متقدَّ رًا )املولود( أو )الولد(، وإنَّ  ،خَّ م ما كان متأخَّ وتقدَّ

عن التبادل  هذا اجلناس كان سببًا يف إشاعة جو موسيقي جاء نتيجة اإليقاع املتولد

ال(، األصوات )الواو، والاّلم، والد ، إذ عمل ذلك عىل إعادةاملوضعي بني الكلامت

اه ا أكسبت العبارة وضوحًا سمعيّاً ممَّ  ،وكّلها جمهورة ، فضاًل عن التَّأكيد الذي أدَّ

اللةالع ق القصد الرئيس الذي أراد اخلطيب إيصالهكس يف موقعيَة الدَّ  .، فحقَّ

د  وممَّا ورد من اجلناس املعكوس أيضًا، كان يف كتاب عبد اهلل بن يزيد إىل ابن رُصَ

ا بعُد، فإنَّ كتايب هذا إليك»: بقوله ْن ناصٍح ُمْسَتَغّش، أمَّ م كتاُب ناصٍح ذي إرعاء، وكْم م 

ْن غاّش ُمْستَنَْصٍح دُحَّب...  .(4)«وكْم م 

فقد عمل التبادل يف عنارص هذا اجلناس عىل إعادة األصوات التي تألفت منها 

عن تقابل املعنى املراد إيصاله؛ فاجلناس ال يرجع إىل  تلك الكلامت املتجانسة، فضالً 

رة املعنى، وقد ساعد عىل إظهاره ـوإنام يرجع إىل نص ،الصويت فحسب تكرار اجلرس

: وهي ،عليها طابع اهلمس والرخاوة تبادل العبارات، وقد تألفت من أصوات غلب

، عت فيهمنسجمة مع السياق الذي وُض  ، فجاءت)الصاد، واحلاء، والسني، والشني(

                                         

 .478صالطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: العلوي، حييى بن محزة، ( 6)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .214، ص2: جاريخ األُمم وامللوك( الطربي، حممد بن جرير، ت5)

 .11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .296، ص2: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (4)
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اه املنشوهو سياق حمبَّب إىل نفس املتلقي  التّوابنيوقصده حماوالً إغراء  ئ، وقد توخَّ

األصوات يف عباراته قد أدى  يف أّن شيوع مثل هذه  وال شّك   ،ع عامَّ عزموا عليهبالرجو

أنَّ الصوات يف نظام اللُّغة الفنولوجي »ذلك   ؛ية إىل إضفاء طابع اهلمس واهلدوءيف النها

د،  ثري بعض مشاعر القارئ أوبينام هي تُ   ل قيمة رمزيَّة هلا، املستمع يف فعل كالم دحدَّ

ريد الناثر توصيله التامس الرجوع عن فالذي يُ  ،(6)«بالتفاق مع املعنى  مكتوب أو شفهي،

األصوات املهموسة يف مثل   لذلك نرى شيوع هذه ،األمر الذي هّم به هؤالء الثّوار

 وقد اتسقت هبذا األداء البديعي.  ب،املحبَّ  اهلادئهذا السياق 

 التَّصحيفـ جناس 6

، (5)وختتلف يف تنقيطهام ،وهو أن تتَّفق اللفظتان املتجانستان يف شكل األصوات

ى أيضًا بجناس اخلطويُ   ختتلفان يف تنقيط اإلعجام،: أي سمَّ
وقد ورد مثل هذا  ،(4)

نَْد ذلَك أْن َيْقبََل التَّ »: اجلناس يف ُخطبة عبيد اهلل بن عبد اهلل املّري بقوله وبة َفَعَسى اهلل ع 

يَل الَعثْرة...  .(4)«وُيق 

حف)يُ و قبل(فاجلناس بني لفظتي )يَ  فظتني قد متاثلتا يف ؛ ألنَّ اللقيل( جناس مصَّ

، يقيل( )الياء( يف )و يف )يقبل( ، واختلفتا يف نقط اإلعجام بني )الباء(رسم األصوات

 ظاًم أثار تنبُّهمنت أحدث إيقاعاً  ، ممَّاهذه األصوات متَّفقة يف اللفظتنيظلَّت  يف حني

 .إلعادة وقع حسن عىل أذنه وتلّقيه، فكان هلذه افأعاد عليه ترّددات قد سمعها ،املتلقي

                                         

 .661ص( رشيم، جوزيف ميشال، دليل الدراسات األُسلوبية: 6)

 .414، ص6جألقران يف إعجاز القرآن: معرتك االسيوطي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 5)

 املصدر السابق.( ُانظر: 4)

 .229، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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 السَّجع: ثانيًا

إذا نطق بكالم له فواصل كقوايف  ،سجع الرجل»: من قوهلم مأخوذالسجع يف اللغة 

عر من غري وزن والسجع  .(5)الكالم املقفَّى، وسجع يسجع سجعاً : ، والسجع(6)«الشَّ

 أنَّ إاّل  ،(4)«تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عىل حرف واحد»: االصطالح هو يف 

ع السجع ليشمل االتفاق يف الوزن الرصيف، قال ابن الزملكاين  بعض البالغيني يوس 

وزناً  [أي الفقرتان]هو أن يتَّفق آخر الكلمتني اللَّتني هبام تكمل القرينتان »: هـ( 126)ت

 .(5)«(4) (ں ڻ ڱ ڱ ڱ): نحو قوله تعاىل يف احلرف الخري،ولفظاً 

اتِّفاق الفواصل يف الكالم املنثور يف »إنَّ السجع : وذهب العلوي إىل مثل هذا بقوله

 .(1)«أو يف جمموعهام ،أو يف الوزن ،احلرف

، بل هو من املقاصد التي متيل إليها (7)جع من مميزات البالغة الفطريةعدُّ السويُ 

وس البرشية، لكونه من الّضوب الكفيلة بإحداث إيقاع يف النص النثري يكون النف

ويف هذا الصدد يقول ابن وهب الكاتب )تويف يف  ،(8)مشاهبًا إليقاع القافية يف الشعر

ن كانت القافية غري إالسجع يف الكالم كمثل القافية يف الشعر، و»: (جريالرابع اهل القرن

إذًا أثره يكون إضافيًا، لتثبيت املعاين بإيقاعية  ،(9)«ى عنهمستغنى عنها، والسجع مستغن

                                         

ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .مادة )سجع(، 563، ص6جالعني: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ( 6)

 .مادة )سجع(، 67، ص1لسان العرب: ج

 . مادة )سجع(679، ص1لسان العرب: جن منظور، حممد بن مكرم، ( ُانظر: اب5)

 .692، ص6ج( ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 4)

 .63 ـ64ةالغاشية: آي (3)

 .678صطلع عىل إعجاز القرآن: التبيان يف علم البيان املُ الزملكاين، عبد الواحد بن عبد الكريم،  (2)

 .317ص( العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 1)

 .72، ص6جالنثر الفني يف القرن الرابع: مبارك، زكي، ( ُانظر: 7)

 .152 ـ 153، ص5جمواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: ابن يعقوب املغريب، أمحد،  (8)

 .519 ـ 518صوه البيان: الربهان يف وجابن وهب، إسحاق، ( 9)
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 .يف ذهن املتلقي ةحركي

كانوا يلتزمونه »إذ  ،وكان التزام العرب به نتيجة للموسيقى الكامنة وراء أنساقه 

آذاَّنم من حيث جرس اللفاظ ورنينها، ووزن موسيقاها. وكان اخلطيب يف  لوقعه يف

بال شّك ـ ما  ـ، وهذا (6)«للتأثري عىل السامعني من تلك الناحية اجلاهلية يعمُد إىل السجع

 موسيقية، ولأللفاظ جرسًا يلقيان بأثرمها يف املتلقي. صعطي للنيُ 

التي متيَّز هبا النثر  يةسلوبجع كان من السامت األُ هُيُمنا يف هذا اجلانب أّن الس والذي

، سوف يتناول البحث ما وله أنواع خمتلفة وإمارة املختار الثقفي، ي يف ثورة التّوابنيالفنّ 

 .واإلبداعية يةسلوبها ورسائلها موّضحًا قيمها األُ ُخطبورد منها يف 

 ـ السجع املتوازي1
اتفاق الفاصلتني أو الفواصل يف الوزن )العرويض(، والتّقفية : قصد بهويُ 

ء وتفننًا يف يتطلب مهارة يف النتقا»وهذا النوع من السجع  .فقط (5))الصوت األخري(

إىل  ئإذ يعمد املنش ،(4) «عالوة عىل ما يعكسه من متانة الرصيد اللغوي لصاحبه  الرتكيب،

اختيار لفظة تطابق أختها املسجوعة معها وزنًا وروّيًا، وواضح أنَّ هذا ـ يف كثري من 

 األحيان ـ ال يأيت عفوًا يف الكالم، وإنَّام قد يقع عن قصد وإدراك، فقد وقع منه يف

َن املختار  بن  أيب »: رسالة املختار إىل األحنف بن قيس بقوله بسم اهلل الرمحن الرحيم، م 

، فإنَّ  ْن ُمرَضَ ا بعُد، فويل  ُأمِّ ربيعَة م  بَله، َفَسْلٌم أنتم، أمَّ
ُعبيد إىل الحنف بن قيس، وَمْن ق 

َدَر، وإيّن   .(3)« ل أملُك ما ُخطَّ يف الَقَدر  الحنَف ُمورٌد قوَمه َسَقَر، حيُث ل يستطيُع هلُم الصَّ

                                         

 .534ص( سالم، حممد زغلول، أثر القرآن يف تطور النقد العريب: إىل هناية القرن الرابع اهلجري: 6)

 .452، ص5ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 5)

سلوبية: : دراسة أُ ×ين العابديناملناجيات وأدعية األيام عند اإلمام ز، إدريس طارق، حسني (4)

 .33ص

 .645ـ 646، ص5ج( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 3)
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َقَدر(، إْذ  ←)َصَدر ،َسَقر( ←)ُمَّض : ففي هذا النص سجٌع متواٍز بني الفواصل

اتَّفقت أوزاهنا كام اتَّفقت يف روهّيا )الصوت األخري(، صوت )الراء(، وهو صوت 

ة والرخاوة وهو  ،(5)و ثالثة، يتمُّ نطقه بّضب اللسان للَّثة مرتني أ(6)متوسط بني الشدَّ

رر  .(4)بذلك حيمل صفة التكرار واحلركة، فيوصف بأنَّه صوت مكَّ

، ويثري يف نفسه قاعًا نغميًّا يقرع سمع املتلقيفتكرار هذا الصوت قد أحدث إي

نعدَّ هذا السجع ذا إيقاع مزدوج،  ، ويمكن لنا أنْ ملعنى الذي أراده من هذه األسجاعا

ريف ـر الوزن الصبتكرا: الفواصل، والثاين  هنايةاء( يفبتكرار صوت )الر: لاألوّ 

 .للفواصل املسجوعة

ره ابن ـومن السجع املتوازي أيضًا ما جاء يف ُخطبِة املختار، وكان قد استنص

ْ »: احلنفية ليخل صه من سجن عبد اهلل بن الزبري، ذلك قوله  ولَْسُت أبا إسحاَق إْن مَل

رًا، وإـَنْص  ْرُهمْ ـأْنُص  يل، َرًا ُمؤزَّ يل  يتُلوُه السَّ ، كالسَّ ْ أرّسب إليْهم اخليَْل يف أثر  اخَليْل  ْن مَل

 .(3)«حتى َُيُلُّ بابن  الكاهليَّة الَوْيل

ها تنتهي بصوت الويل(، وكلّ  ←السيل  ←فنجد السجع بني الفواصل )اخليل 

م(،وهو صوت يمتاز بكونه متوسطًا، والصوت املتوسط هو الذي  واحد، هو )الالَّ

ة والرخاوةيكو ، وعليه كان برتّدده قد (1)ثون )صوتًا مائعًا(حدَ وُيسّميه املُ  ،(2)ن بني الشدَّ

أضفى عىل النص وضوحًا أدائيًا، إذ جاء برتّدد صوت واحد يف هناية الفواصل، ليؤّدي 

                                         

 .551صاملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان، ( ُانظر: 6)

 . 11صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 5)

 .11صة، خليل إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب: ( ُانظر: العطي4)

 .81، ص5: جمجهرة خطب العرب يف عصور العربيةصفوت، أمحد زكي،  (3)

 .52صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 2)

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث عبد التواب، رمضان، ُانظر:  .52صغوية: ل( ُانظر: األصوات ال1)

 .551صوي: اللغ
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ذن السامع، غرضه يف جلب تنبه السامع بتلك النغمة املوسيقية التي تطرب إليها أُ 

اإليقاع هو سمة السجع الغالبة، »عًا مجياًل تستهويه األسامع؛ ألّن وعندها أعطى إيقا

 .(6)«واآلذان لسامعه أْنَشط ،وجوهره الفنّي الذي جيعل إليه النفوس أْميَل

األشرت لقتال  ته حني شيّع إبراهيم بن مالكُخطبيف  وجاء السجع املتوازي أيضاً 

ْصتُم َحيَْصة فإيّن أجُد يف دُحَْكم الكتاب، إْن استقمتم فبنرص  اهلل، وإ»: عبيد اهلل بن زياد
ْن ح 

واب، أنَّ اهلل مؤيُِّدُكم بمالئكٍة غ َضاب، تأيت يف ُصَور احلامم  ُدَوْيَن  ويف اليقني  والصَّ

حاب  .(5)«السَّ

)غضاب  ،الصواب(←)الكتاب : وقع السجع املتوازي بني الفواصل فقد

ت )الباء(، وهو صوت انفجاري سحاب( املتساوية يف الوزن، واملنتهية بصو←

من أن جيري  [اهلواء]احلرف الذي يمنع الصوت »: عند ابن جني هو )شديد(، والشديد

ته(4) «فيه قد تكون جاءت منسجمة مع املوقف الشديد الذي كان املختار يف  ، وشدَّ

 وجاء مسبوقًا بصوت املد )األلف( الذي يعدُّ   ،(3)جمهورًا  صدده، فضاًل عن كونه صوتاً 

، فتعاضد هذان الصوتان معًا يف إيضاح العبارات ومكنون (2)من أوضح أصوات املدّ 

 إيقاعيًّا وانسيابيّة عالية. بام ضمن للنص تدفقاً   الدالالت وتردَّدا عىل طول اخلُطبة،

  ـ السَّجع املطرَّف2

  )الصوت وهو ما اختلفت فاصلتاه املسجوعتان يف الوزن واتفقتا يف التقفية 

ألنَّه   وقد شاع هذا النمط من السجع يف نثر ثورة التّوابني وإمارة املختار؛ ،(1)خري(األ 

                                         

 .551صجرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: هالل، ماهر مهدي،  (6)

 .111ص( املربد، حممد بن يزيد، الكامل يف اللغة واألدب: 5)

 .16، ص6ج( ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 4)

 .617ص العريب: للقارئمة علم اللغة: مقدّ السعران، حممود، ( ُانظر: 3)

 .574ـ  512صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 2)

 . 474ص( ُانظر: املغييل، حممد بن عبد الكريم، رشح التبيان يف علم البيان: 1)
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م جهدًا يف إجياد وزن متفق يف هناية يقع بصورة عفوية، وعندها فال يبذل املتكلّ 

 أْن يأيت بعبارات منتهية بأصوات متشاهبة، ونجد م إاّل الفقرات، بل ليس عىل املتكلّ 

جع يف ُخطبة عبد اهلل بن يزيد األنصاري حني علم بتأهب مثل هذا النوع من الس

نُوَن، َفليَْخُرُجوا َولينترشوا َظاهريَن، »: فقال ،التّوابني للخروج فإنَّ هؤلء  القوم  آم 

وإنَّه قد أقبَل إليكم أعدى َخْلق  اهلل لكم،  ليسريوا إىل َمْن َقاَتل احلسني، فقد أقبَل إليهم...

َ عليكم هو  ينمن ويلِّ  .(6)«وأبوه سبَع سنني، ل ُيْقل َعان  عن قتال أهل العفاف والدِّ

 ← احلسني ← ظاهرين ← سنني ← فنجد أنَّ فواصل العبارات )آمنون

ساعد ، وقد تشاهبت بصوت النُّون يف هنايتها، واختلفت يف وزهنا دين( قد ←سنني

، فضاًل عن أنَّه قد الغنّةظهار النغمة املحبَّبة للنفس، الشتامله عىل إون( عىل صوت )الن

وعندها ، َق بأصوات املّد )الواو والياء(، التي أحدثت انسيابًا إيقاعيًا المتدادمهاُسبِ 

باإلحياء  متمث لةً  يةً ُأسلوب ص قيمةً تعاضد هذا الرتاخي مع غنّة )النون(، ليمنحا الن

إىل استثامره  اخلطيبى بممَّا أدّ  ،الذي جاء منسجاًم مع ذلك السياق اهلادئالصويت 

، والعمل عىل رصف األنظار املوجهة إلظهار التلطُّف والتعاطف مع هؤالء الثائرين

  .× الذي كان موقفه سلبيًا من قضية اإلمام احلسنيلكونه واليًا لعبد اهلل بن الزبري ؛إليه

د لقولهوجاء هذا السجع يف كتاب امل فإيّن لو َقْد »: ختار إىل أصحاب ابن رُصَ

ْدُت فيام بني املرشق واملغرب يف عدّوكم السيف بإذن اهلل، فجعلتهم خرجُت إل يكُم قد َبرَّ

ب اهلل بمَ أبإذن اهلل ُرَكامًا، وقتلُتهم فّذًا وَتوْ   ن قارَب منكم واهتدى، ول ُيبْع د اهللُ إّل مًا، فرحَّ

الم عليكم يا أهل اهلدى  .(5)«َمْن َعىص وأَبى، والسَّ

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .215، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .12، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 ماً أي: فردًا ومجاعات.أ، فذًا وتو7، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)
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 ←مًا أتو ←)ركامًا : وهي ،ت املسجوعة )باأللف(فقد انتهت فواصل العبارا

 ا الفاصلتان )ركاما(اهلدى(، وكلَّها خمتلفة يف أوزاهنا، وأمّ  ←أبى  ←اهتدى 

ام يف موقع نصب، لكن هذا التنوين يُ  ؛وإن انتهتا بتنوين الفتح فهنَّ  ،مًا(أ)توو قلب ألهنَّ

وكلامت السجاع  ،الوقفمبنٌي عىل »فالسجع  ،إىل )ألف( يف حال الوقف يف الكالم

بني  ئالغرض أن جيانس املنش لنَّ  ؛موضوعة عىل أْن تكون ساكنة العجاز موقوفًا عليها

 بالوقف إذ لو ظهر اإلعراب لفات ذلك الغرض وضاق ول يتمُّ ذلك إّل  ،القرائن ويزاوج

 و جر  أ ٍب نص فإنَّ قافية السجعة إذا كانت يف حمل   ؛ومن ذلك .(6)«احلال عىل قاصده

 .يعمله الوقف يساوي بينهام مجيعاً كون الذي فالس

، وهو من أصوات املّد الذي انتهت هذه الفواصل بصوت )األلف( فقد ،وعموماً 

كام تقّدم ـ وكان لرتّدده يف هناية الفواصل مدعاة لتوافر  ـ (5)يتميز بوضوحه السمعي

وح السمعي هلذا املناخ اإليقاعي بني الكلامت املسجوعة إىل جانب ذلك الوض

الصوت، وكان هلذا التوافق بينهام قيمة موسيقية متنح النص مجالية وتكسبه اهتاممًا من 

 املتلقي. 

 تااخل السجع املطرَّف واملتوازيـ 3

ف واملتوازي يف ُخطبِة املختار التي كان يرّددها املطرَّ : السجع يونجد تداخل نوع

َفار، أَما وربِّ الب»: عىل زائريه وهو يف سجنه ه  والق  حار، والنخيل والشجار، واملَهام 

 الَبرار، واملُصطََفني الخيار، لقتلنَّ كلَّ جبَّار، بكلِّ لْدن َخطَّار، ومهنَّد َبتَّار، يف 
واملالئكة 

ين،  مُجوع من النصار، ليسوا بميّل أغامر، ول بعّزٍل أرشار، حتَّى إذا أقمُت عمود الدِّ

                                         

 . 581صثمرات األوراق يف املحارضات: احلموي، حممد بن حجة، ( 6)

 .574وص، 512صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 5)
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ثأر النَّبيِّني، َوملْ يكَّب وَرَأْبت صدَع املسلم
ني، وَشَفيُْت غليَل ُصُدور  املُؤمنني، وَأْدَرْكُت ب 

نيا، وملْ َأحفل باملوت إ ذا َأتى  .(6)«عيلَّ زوال الدُّ

، وهو يزيد من رغبة السامع كشف عن التنوع يف اختيار الفواصلإنَّ هذه القطعة لت

هشة لك الفواصل، فضاًل عن الداإليقاع الذي كونته ت عىل مواصلة االستامع لتنوع

النظر  ، وبإعادةزالة التامثل الصويت بني الفواصلوذلك بسبب إ ، القارئصيب التي تُ 

ف   : وهي عىل النحو اآليت ،واملتوازييف هذا النص نجد نوعي السجع املطرَّ
 

ف جعة السجع املطرَّ  نوع السَّ

 اءالر القفار← الشجار ← البحار

 ونالن النبيِّني ←الّدين 

 

جع املتوازي  جعة السَّ  نوع السَّ

 ←خطَّار ←الخيار، جبَّار ←البرار

 أرشار  ←أغامر ←بتَّار، أنصار
 اءالر

 ونالن املؤمنني ←املسلمني 

   

نى الرتكيبية إنَّ هذا األداء البديعي يف تلوين الفواصل كان عن طريق تنويع البُ 

ألمهيّة اإليقاع يف ديمومة  ئاك املنشلك داللة واضحة عىل إدرللمقطع الواحد، وذ

 .رص عىل عرض األفكار وإيصال الداللة عىل نحو متوازنواصل مع احلالت

ة متكّونة من تداخل لنص يزخر بمنظومة سجعيم نجد أنَّ هذا اويف ضوء ما تقدّ 

                                         

 .286، ص2ج :( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)
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ف واملتوازينوعي السجع املط احلال التي جاء  كي يكشف عن استثمرها املختار ،رَّ

االقتصاص من قاتيل اإلمام ، فكان يف معرض التهديد والوعيد وددهاالكالم يف ص

؛ ليجعل من الكالم متدّفقًا ومنسابًا أنواع السجعمطرز باقتىض بمقطع  لذا، ×احلسني

 .الثّقة بالنفسوبالدرجة ذاهتا من 

   تااخل السجع مع اجلناس: ثالثًا

ار بعد هرب ابن يف ُخطبة للمخت واحدٍ  يف نصٍ  واجلناس السجعوجاء تداخل 

هر، »: فقال ،طيعمُ  ، وجعله فيه إىل آخر  الدَّ ه اخُلرْسَ احلمُد هلل  الذي َوَعَد وليّه النرّص، وعدوَّ

ْت  ا النَّاس، إنَّه ُرف َعْت لنا راية، وُمدَّ ياً، وقْد خاَب َمن  افرتى، أُيُّ َوْعدًا مفعولً وقضاًء مقضَّ

أن اْجروا إليها ول : ها ول َتَضعوها، ويف الغايةأن ارفعو: لنا غاية، فقيل لنا يف الراية

اعي، ومقالَة الواعي فكم من ناٍع وناعية، لََقتىل يف الواعية!  ،َتعدوها، فسمعنا دعوَة الدَّ

، أل فادخلوا أُّي  ،وُبْعدًا مل َْن َطَغى، وأْدَبَر وَعَص  َب وتوىلَّ ا الناس فبايعوا بيعَة هدى، وكذَّ

، والرَض ف َجاجًا ُسباُل، ما بايْعتُم بعَد بيعة  عيل بن امء َسْقفًا مكفوفاً فال والَّذي جعَل السَّ 

نْها  .(6)«أبى طالب وآل عيل أهدى م 

وازي يف النص كان عىل نحٍو مقصود، وعندها يلحظ املتأّمل أنَّ شيوع السجع املت

احلاصلة يف  لفة، فضاًل عن املخانتيجة تردُّد أوزانه املتامثلة اً أوجد إيقاعًا موسيقي

َق ظاهرة الفواصل املسجوعة ثل الصويت ة عملت عىل كّس التامُأسلوبية صوتي، ممَّا حقَّ

خاله يف ة املطَّردة وإدمَّ إخراج النص من حيّز النمطية املوسيقيومن ثَ   ،بني الفواصل

هي ظاهرة   ،خرىة أُ ُأسلوبيّ فضاًل عن وجود ظاهرة   ،دائرة التناغامت احلركية املختلفة

                                         

ُانظر: مجهرة خطب العرب يف عصور  .45، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 . 82 ـ 83، ص 5جالعربية الزاهرة: 
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ة يف وهذه الظاهرة حتتل مكانة مهمّ   ،ازدواج السجع واجلناس يف الفاصلة الواحدة

، (6)عىل مستوى اإلحياء الصويت األُسلوبيةإحدى املهيمنات  عدُّ ، بل وتُ اخلطاب نساقأ

اعي  ←)راية : فالفواصل املسجوعة واملتجانسة هي  الواعي(،  ←غاية(، )الدَّ

 واعية(.←)ناعية 

، علها مسجوعة ومتجانسة يف آن واحدفواصل الفقرات بج إنَّ بناء ؛إذاً 

؛ ألنَّه جعلها حتمل ئائقة واختيار متذوق لدى املنشُيفِصح عن مهارة ف

وهذا ما منح اإليقاع استمرارًا وتدّفقًا حركيني  ،جع واجلناس معاً ظاهريت الس

 ،صيلهاعن وضوح املعاين املراد تو ِعرْبَ االنتقال بني هاتني الظاهرتني فضالً 

الصيغ والساليب  قدر هائل من احلرية متاح للمتكّلم يف اختيار»وهذا يعني وجود 

يًا لتوصيل قصده إىل السامع والت (2)«املعَّّبة عن )الغرض( أو )املعنى(  أثري فيه.توخ 

 املوازنة )االزدواج(: رابعًا
ف اخلطيب القزويني املوازنة بقوله زن دون هي تساوي الفاصلتني يف الو»: عرَّ

، وقد َأْدَرَج البالغيون هذا النوع من السجع حتت مصطلح مستقل هو (4)«التقفية

من السجع، أي أنَّ فيها ما يكون سجعًا وما هو ليس بسجع،  )املوازنة(، وجعلوها أعمّ 

 .(3)موازنة سجعاً  سجع موازنة، وليس كّل  إنَّ كّل : قالفيُ 

ات إىل مقاطع متوازنة، ومعادلة اللفاظ عىل تقسيم العبار»املتوازن  األُسلوبويقوم 

                                         

 .616صاملستويات اجلاملية يف هنج البالغة: دراسة يف شعرية النثر: أبو رغيف، نوفل، ( ُانظر: 6)

 .61صسلوبية: عبد القاهر اجلرجاين: قراءة يف ضوء األُ مفهوم النظم عند ، نرص، أبو زيد (5)

 .313صالتلخيص يف علوم البالغة: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن،  (4)

العلوي، . 575، ص6ج( ُانظر: ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 3)

 .361صبالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار ال
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إذ تزدوج  بعضها مع بعض، لتعطي إيقاعًا موسيقياً، من خالل التشابه يف اجلرس الصويت؛

جع إّل  أكثر من مجلة أو عبارة يف تنسيق ُمنتظم...  بحسب ما يقتضيه املقام، هو شبيه بالسَّ

لدى البالغيني العرب بالسجع هذا الّضب  ، وقد ُسّمَي (6)«أنَّه ل يتقيَّد بالتقفية

 .(5)املتوازن، أو السجع العاطل، أو االزدواج، أو املوازنة

، فكان االزدواج عنده مرتبطًا بالسجع ّرق العسكري بني االزدواج والسجعومل يف

، وعندها يكون الكالم سجعًا يف سجع ،مسجوعةبأن تكون ألفاظ اجلزأين املزدوجة 

 .(4)اربة املخارج إن مل يمكن أن تكون من جنس واحدأحرف متق وتكون الفواصل عىل 

، فنجد املختار مقرتنًا بكثري من السجع وإمارة التّوابنيوقد جاء التوازن يف نثر ثورة 

د إىل سعد بن حذيفة بن اليامن لقوله األُسلوبهذا  ـمثالً ـ  : يف رسالِة سليامن بن رُصَ

ا بعُد، فإنَّ الّدنيا داٌر قد أدبَر منه» ا ما كان معروفاً، وأقبَل منها ما كان ُمنَكرًا، وأصبحت أمَّ

نْها عباُد اهلل الخيار، وباعوا قلياًل من الدنيا  ي اللباب، وأزَمع الرتحال م  قد تشنَّأْت إىل ذو 

ن إخوانكم، وشيعة آل نبيكم،  ل َتْفنى، إنَّ  ل يبَقى، بجزيل  مثوبٍة عند اهلل أولياء اهلل م 

م ه  ي  فأجاب، وَدعا فلم جُيَْب،  نظروا لنُفس 
ن أمر ابن بنت نبيهم الذي ُدع  فيام ابُتلوا به م 

جعة َفُحب س، وسأَل الماَن َفُمن ع، وَتَرَك النَّاس فلم يرتكوه، وَعدوا عليه فقتلوه،  وأراَد الرَّ

ًة باهلل وجهالً، وبعني  اهلل ما يعملون، و ثمَّ  دوه ظلاًم وُعدوانًا وغرَّ إىل اهلل ما َسَلبوه وجرَّ

 .(3)«يرجعون

باحلرف األخري ، واملختلفة فقد وقع التوازن، بني الفواصل املتشاهبة بالوزن

 ُمنِع(. ←َيْفنَى(، )ُحبِس  ←األخيار(، )َيبَْقى  ←)األلباب : وهي اآليت ،)الروي(

                                         

 .3صل: سهل بن هارون مرتسالً: الرتسل الفني يف العرص العبايس األوّ الفالح، قحطان، ( 6)

 .625ـ  626، ص5جمعجم املصطلحات البالغية وتطورها: مطلوب، أمحد، ( ُانظر: 5)

 .588 صكتاب الصناعتني: أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد اهلل، ( ُانظر: 4)

 .221ـ  222، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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وقد عمل هذا االزدواج يف تقرير املعنى ومتكينه يف ذهن السامع، وبذلك أضفى 

 حلَّة موسيقية تستهوي السامعني، التفاق أوزاهنا يف هناية كّل مجلة. عىل الرسالة

أْن عدل عن هذه املوازنة إىل استعامل السجع بنوعيه املتوازي  ئومل يلبث املنش

سلبوه(، وهو من نوع السجع القصري  ←بني )قتلوه  واحد، فاملتوازي نٍ ف يف آواملطرَّ 

لت عىل تركيز الداللة املقصودة، ثمَّ جاء الذي يعطي النص حركة إيقاعية متتالية عم

ثمَّ عاد إىل السجع املتوازي بني  ،عدوانًا( ←ف بني الفواصل )ظلاًم بالسجع املطرَّ 

 يرجعون(. ←)يعملون

مل يقع عفوًا من  واحدٍ  إنَّ هذا التنوع اإليقاعي احلركي يف إيراد السجع يف نصٍ 

قب حمّفزًا عىل الرت مَّ رتابة، ومن ثَ م، بل كان عن قصد ووعي كارسًا بذلك الاملتكلّ 

والتواصل، ومع هذه القصدية يف تلوين النص بأنامط سجعية خمتلفة تطاولت فكّونت 

 أنَّ هذا اإليقاع مل يكن هو اهلدف الرئيس، بل كان اهلاجس إاّل  ،ًا هادئاً جّوًا موسيقي

د املبدع عل»الالت املختلفة، فـطاب هو تكريس الداخل منشئاألكرب عند  لً أن ُُيَدِّ يه أوَّ

ك فيه، ثّم يتبع ذلك اختيار الطريقة املالئمة التي  ليل الواسع الذي سوف يتحرَّ اإلطار الدَّ

نت عليه يف  ينظم هبا مفرداته لكي تكون قادرة عىل نقل أفكاره عىل النَّحو الذي تكوَّ

عاين تتالحق بل تتعاضد ترسيخها يف ذهن املتلقي، وهذه امل ، ومن َثمَّ (6)«عملياته النفسيَّة

 وقتله من الذين دعوه إىل القدوم إليهم.، ×عىل إبراز قضية خذالن اإلمام احلسني

ا »: فهو يقول ،وجاء التوازن مقرتنًا بالسجع املتوازي يف ُخطبِة عبيد اهلل املري أمَّ

دًا صىّل  ته، وخصَّ  اهلل عليه وسلّ بعُد، فإنَّ اهلل اصطفى دحمَّ ه بنبوَّ
ه بالفضل كّله، م عىل خلق 

ن به ُسبَُلكم  كم باّتباعه، وأكرمكم باإليامن به، َفَحقَن به دماءكم املسفوكة، وأمَّ وأعزَّ

م إىل ابن بنت نبيكم املخوفة... ! أَما رأيتم إىل انتهاك القوم ؟أمل تروا ويبلغكم ما اجرُت 

                                         

 . 37صسلوب يف الرتاث: مفهوم األُ ، حممد، عبد املطلب (6)
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م، وجترارمه اه بالدَّ هم َوْحَدَته، وترميلهم إيَّ
ذوه  وه عىل الرض...ُحْرَمتَه، واستضعاف  اختَّ

وهلل حسني بن عيل، ماذا غادروا به ذا  للنَّبل  َغَرَضاً، وغادروه للضباع َجَزَرًا...

دٍق  ل املسلمني  ص  سالمًا، وابن بنت رسول رّب إوَصَّب، وذا أمانٍة وَنْجَدٍة وَحْزم! ابن أوَّ

، ومالمٌة العاملني، قلَّت محاُته، وَكثُرت ُعداُتُه حوله، فقتله عدّوه،  وَخَذَله َوليّه، فويٌل للقاتل 

ة، ول خلاذ ل ه َمعذرة، إّل  ، إنَّ اهلل مل جيعل لقاتله ُحجَّ
 إن ُيناصح هلل يف التَّوبة، فيجاهد للخاذل 

 .(6)«قيل العثرةالقاتلني، وينابذ القاسطني، فعسى اهلل عند ذلك أْن يقبل التَّوبة، ويُ 

عل اخلُطبة ذات قيمة إيقاعية بارزة، فنجد فهذا التداخل يف نوعي السجع قد ج

 ←خَمُوَفة(، وكذلك بن الفاصلتني )ُحْرَمتَه  ←املتوازي منه بني الفواصل )َمْسُفوَكة 

 ، ثمَّ يأيت بعدها األُسلوب املتوازن املتامثل بأوزان فواصله، واملختلف بروهيا(َوْحَدَته

 .َحْزم( ←رْب َص  ←َجَزَرًا(، وبني )ِصْدق  ←بني لفظتي )َغَرَضًا 

ة أُ  ثمَّ   ه يردف هذا بالسجع املتوازي مرَّ  ،َوليَّه( ←خرى بني الفواصل )َعدوَّ

 .ثرة(العَ  ←و)التَّوبة  ،الَقاِسطنِي( ←)الَقاتِلنِي و ،للَخاِذل( ←)للَقاتِل و

إنَّ هذه التنوعات األدائية التي اعتمدها اخلطيب يف فواصل عباراته قد منحت 

ه طابعًا موس ، وكان لوجود التوازن اإليقاع الناتج عن تلكم الفواصل يقيًا مصدرهنصَّ

ُأسلوبية عالية يف إخراج هذا النص من النمطية املألوفة يف  ةبني السجع املتوازي قيم

، كام (5)امع يف وزن غري متوقععًا من الدهشة واملفاجأة لدى السى يعطي نوالوزن، حت

ر الواضح يف إضفاء احلركة اإليقاعية والداللية نجد أن متانة ُأسلوب اخلُطبة له األث

د املتامسك، وقصديَّة النَّص »عليها إذ  يتجىلَّ التوازن اإليقاعي كذلك من جزالة الرسَّ

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .229، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .14، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .561، ص6جسلوب والنظرية البنائية: علم األُ فضل، صالح، ُانظر:  (5)
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فات: البالغة ج الصِّ ، التي جاء (6)«اللتني تبديان عىل نحٍو واضٍح يف تدفُّق الفعال، ومتوُّ

  .هبا مجيعاً  النص مفعامً 

رًا ـة املتوازنة جسذ اخلطيب من هذه املنظومة السجعيفقد اختَّ  ،ومهام يكن القول

، ’النبي لبفض، وهي تنبيه املسلمني  التي بنيت عليها اخلُطبة أساساً لتوصيل املعاين

رك والظلم، فالواجب احرتام ـ، فهو منقذ البرشية من الشمنزلته عند اهلل وعظيم

م أحق بالتكريم من غريهم، مندّ  ريد يف ـدًا بام جرى هلم من القتل والتشذريته؛ ألهنَّ

ة اخلطيب الرسايل يف استنهاض اهلمم األرض بصورة مأساويَّة، ومن هنا تربز مهمّ 

داعيًا إىل اجلهاد، إلرجاع األمر إىل أهل بيت × للطلب بدم اإلمام احلسني الشهيد

اه قصدًا.؛ النبوة  ولذلك وجدنا أنَّ اخلطيب قد حترَّ

                                         

 .64ص: ×املعنى احلركي يف بدائع اإلمام عيل، مشكور كاظم، العوادي (6)
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 املبحث الثاني

 وتيالتناسب املعنوي لإلحيا  الص
ه ال ن اجلملة، فإنَّ للصوت أمهية بارزة يف بناء املفردة التي تكوّ  عىل الرغم من أنَّ   

وحدة لغوية ل »يمتلك معاين جوهرية يف نفسه لو جاء مستقاًل عن سياقه، فالصوت 

يفة الدللية التي تتحدد جمرد وقيمها تنبع من الوظ ءيشا قيمة هلا من الناحية العتبارية، لَّنَّ 

، فللسياق أثٌر يف حتديد داللة (6)«خرىخالل موقعها السياقي وتآلفها مع الصوات الُ 

الصوت اللغوي وتداعياته، إذ إنَّ ألصوات احلروف يف السياقات اللغوية دالالت 

ة، فقد يتكّرر حرٌف  فيكون هلذا مغزى يعكس  ،بعينه أو جمموعة من احلروف»مشعَّ

يه داخلياً للتعبري... شعوراً   .(5)«فيخرج عن قيد الصوت املحض إىل دللة حتّرك املعنى وتقوِّ

، فاحلروف عاين الوظيفية الداللية لألصواتياق هو املجرى الطبيعي لبيان املفالس 

، فال ينظر إىل األصوات عرب دخوهلا يف نسق الكالم واألصوات ال تكتسب معانيها إاّل 

إليها حني تتشكل يف وحدة ، بل جيب أن ينظر ة )فونيامت(ا وحدات صغريعىل أهنَّ 

إذ إنَّ أصوات احلروف تكتيس قيمة داللية، فضاًل عن ، (4)صغرية أم كبرية ةتركيبي

العالقة بني »وهي  ،وذلك ما تبحثه نظرية املحاكاة الصوتية وظيفتها التميزية الرئيسة،

                                         

 .611صالتنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: العزاوي، سمري، ( 6)

 .64صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي،  (5)

 .48صدور الكلمة يف اللغة: أوملان، ستيفن، نظر: ( اُ 4)
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أصوات هذه اللفاظ يف اإلُياء باملعنى  اللفاظ ومعانيها، وإ ىل أيِّ حدي يمكن استغالل

 .(6)«ودحاكاته

ة يف مستويات التحليل األُسلويب، إذ تتواشج فيه عّد هذا التأليف بالغ األمهيّ ويُ 

 .(5)البنيتان اإليقاعية والداللية

، (4)«التي ُتستمد من طبيعة بعض الصوات»وتقوم املحاكاة الصوتية عىل الداللة 

تج من ضّم احلروف بعضها ببعض عىل نسق موسيقي فتعطي داللة صوتية تن

 . (3)خاص

إحدى أنساق األُسلوبية  ،عدُّ املحاكاة الصوتية للحدث يف احلروف والكلامتوتُ 

ه ؤ من حيث إُيافعلم الُسلوب احلديث ل يأبه باجلرس إّل »، (2)الصوتية يف اللغة العربية

 .(1)«باملعنى

نا ، ولكنّ ألصوات أمر ال خيلو من املجازفةاوال خيفى يف أّن البحث عن دالالت 

دة، وإنَّام نبحث يف الدللة »هنا  ل نبحث عن ربط الصوت بدللت )َأو معاٍن لغويَّة( دحدَّ

ة، وبعبارة أُ  خرى نبحث عن الدللة النفعالية والعاطفية لألصوات، عن طريق بصفة عامَّ

الصوت باملعنى يف ضوء صفة ما يتوافر للصوت من إُياءات ودللت ناجتة عن ربط 

، (7)«الصوت الّلغوي، وخمرجه مع النظر إىل املعنى العام للكلمة التي جاء فيها الصوت

                                         

 .91ص : هامشاملصدر السابق( 6)

 .645صنشودة املطر للسياب: سلوبية: دراسة يف أُ البنى األُ ناظم، حسن، ( ُانظر: 5)

 . 31صداللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم، ( 4)

 .33صالداللة السياقية عند اللغويني: مصطفى، عواطف كنوش، ( ُانظر: 3)

 . 71صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 2)

 .2صسلوب: ( الدسوقي، حممد، البنية اللغوية يف النص الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم األُ 1)

 .58صسلوبية: غوية أُ لغة الشعر عند الصعاليك قبل اإلسالم: دراسة لُ احلريب، وائل عبد األمري، ( 7)
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ها ليجعل منها رمزًا له إحياءاته ودالالته بام يناسب املعنى يف السياق الذي يضمّ : أي

 .(6)العام

د ، فقد ابتدأت عنءغائبة عن أذهان علامئنا القدما ة تكن مسألة املحاكاة الصوتيومل

أّما  .(5)، وأشبعها ابن جني وابن سينا بحثًا وتفصيالً اخلليل بن أمحد وتلميذه سيبويه

من غري  شكي مظهٌر عجيٌب »فقد اهتموا هبا اهتاممًا واسعًا يف دراساهتم؛ ألهّنا  ،ثونحدَ املُ 

 . (4)«لفت نظر الدارس ويستحقُّ الوقوف عنده وتأملهمن مظاهر اللغة العربية يُ 

، ودراسة تكرار ويقوم منهج تناولنا عىل دراسة الصوت يف اللفظة املفردة

ند هذين النمطني وسنقف ع. به من داللة يف ضوء السياق العاماألصوات وما توحي 

 : عىل النحو اآليت

  داللة الصوت يف اللفظة املفردة: أوَّاًل
اجلرس الذي حتمله أصواهتا  حتمل يف طبيعة داللتها نغاًم ناجتًا عن إنَّ كّل لفظةٍ 

نة هلا، فاجلرس يُ  خصيصة ذاتية دحسوسة يف بناء اللفظة من خالل تباين »شكل املكوَّ

شكل هذه احلروف يف ائتالفها وتنافرها نغم اللفاظ نيت عليها، وتُ أجراس حروفها التي بُ 

  .(3)«وقيمها احلسية

                                         

 .72صبنية اللغة الشعرية: كوهن، جان، ( ُانظر: 6)

. سيبويه، عثامن بن قنرب، )رص(، مادة 86، ص7الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: ج( ُانظر: 5)

 .618، وص625، وص5صابن جني، عثامن، اخلصائص:  .52وص، 56، ص3صالكتاب: 

 .57وص، 52صث احلروف: خمارج احلروف أو أسباب حدوابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، 

ثني حدَ ومن املُ  .549ص( النعيمي، حسام سعيد، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 4)

من ، وما بعدها 72صداللة األلفاظ: : املعنيني باملحاكاة الصوتية الدكتور إبراهيم أنيس يف كتبه

 وما بعدها.669صأرسار اللغة: 

 .671صوداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: جرس األلفاظ هالل، ماهر مهدي،  (3)
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وافق الفطري بني خصائص فاللفظة العربية حتمل موسيقى باطنية عفوية قوامها الت

ل كّل حرٍف من حروفها إىل » ،وبني ما تدلُّ عليه من املعاين إحياًء وإيامءً  ،أصواهتا فقد حتوَّ

، ومن هذا (6)«وذلك بفعل تعامله مع الحاسيس واملشاعر ؛وعاٍء من اخلصائص واملعاين

يف اللفظة  املفهوم يتّجه البحث إىل دراسة القيمة اإلحيائية لداللة الصوت اللغوي

  .منظورًا يف ذلك إىل السياق العام الذي يرد فيه ذلك الصوت ،الواحدة

، مدعاة املحاكاة أو اإلحياءات الداللية عن طريق أصوات األلفاظ إنَّ 

 لفظةٍ  بكّل  كيب اخلاّص لكل  من الرت»إذ إّن  ؛للتأثري يف نفس السامع وجذب تنبهه

 (،يف مجاهلا وتقبُّل النَّفس هلا َدْخالً   ،إحيائية وجرسها، وما حيمله من دالالت  ،وبنيتها

، (5) «وقدرة أقوى عىل التأثري واإلثارة ،ة أكربوبالتايل( يف إنجاح النص ومنحه فعالي 

 .ق داللة الصوت يف اللفظة املفردةهذا ما سرياه البحث عن طري

د  ُم  إنَّا ُكنَّا َنُمدُّ أعناَقنا إىل»: جاء يف ُخطبة سليامن بن رُصَ قدوم  آل  نبيّنا، وُنَمنّْيه 

، فلامَّ قدموا َوَنْينا وَعَجْزنا وأْدَهنَّا وتربَّْصنا وانتظرنا ما يكون ـالنَّْص  َر، وَنُحثَُّهم عىل القدوم 

ُخ ويسأل النََّصف فال ُيعطاه  .(4)«حتى ُقت َل فينا... إذ جعل َيْسترَص 

أللفاظ، وذلك يف األلفاظ فتتمثَّل املحاكاة الصوتية للحدث، وهي كالرسم با

(، )نحثهم(، )ونينا(، )يسترصخ(  .)نمدُّ

) فقد أوحت أصواهتا بارتباطها بعضها مع بعض عن معنى مّد  ،أّما كلمة )نمدُّ

دها صوتا )النون وامليم( التي جّس  ،العنق والرتقب املصاحب لتلك الصورة احلزينة

نوعًا من اهلدوء والشجن العاطفي، ، وقد أضفيا هبذه الغنة (3)الغنّاء ومها من الصوامت

                                         

 . 661صمجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكريم: جاب اهلل، عبد العزيز، ( 6)

 .74صسس النفسية ألساليب البالغة العربية: األُ ناجي، جميد عبد احلميد، ( 5)

 .223، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 . 682 ـ 683صمة للقاريء العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 3)
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ة احلدث، كام ذهب  (6)وكان الرتباط صوت الدال الشديدة املجهورة وقٌع يعرب  عن شدَّ

( قائالً  ا »: إىل ذلك ابن جني حني فّرق بني الفعل )مّد( والفعل )متَّ ال ـ لَّنَّ فجعلوا الدَّ

 .(5)«ا ل عالج فيها مهموسة ـ ملجمهورة ـ ملا فيه عالج، وجعلوا التاء ـ لَّنَّ 

ت  دًا ليعرّب عن الشّدة والزيادة يف ذلك العالج، وقد عربَّ وقد جاء )الدال( مشدَّ

يف سياقها دور الصوت املحاكي واملوحي، فهي حتاكي وتصور حركة مّد  )الضّمة( 

ة، فهي حركة  العنق إىل األمام كام نمدُّ  نحن شفاهنا إىل األمام عند النطق بالضمَّ

 .(4)أماميَّة

بغت عىل هذه الكلمة وضوحًا سمعيًا وال خيفى ما جلهارة هذه األصوات التي أس

 .حياءاهتا الدالليةإيتعاضد مع 

فقد اتسقت أصواهتا بعضها مع بعضها اآلخر، لتوحي يف  ،أّما لفظة )نحثّهم(

فهي مبدوءة بصوت )النون( الذي يمتاز  ضوء السياق العام بكثرة احلّث واإلحلاح فيه،

من احلزن والشجن، وكان لصوت )احلاء(  تسبغ عىل هذه اللفظة نوعاً  ه التي بغنت

لذي نصدره من حلوقنا حني اهي الصوت »ة، فاحلاء احللقي املهموس الذي مثّل احلدّ 

لذَع الطَّعم، فنتنحنح دحاولني أْن نخّفف من حّدته ونحّرر حلقنا من  حاداً   اً نذوق شيئ

ة ا(3) «لذعه واإلحلاح فيه، وقد تعاضد هذا الصوت مع صوت  حلّث ، فهو يوحي بحدَّ

وقد جاء مشددًا هنا لزيادة تلك الوفرة  ،(2))الثاء( الذي يوحي بالوفرة والغزارة

هو »والغزارة يف عملية احلّث، وقد َجاء بعد ذلك صوت )اهلاء( الصامت املهموس، و

                                         

 .1صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

 .11، ص6ج( ابن جني، عثامن، اخلصائص: 5)

 .41صسلويب: إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لغوي أُ العبد، حممد، ( ُانظر: 4)

 .91، ص6جالشعر اجلاهيل: منهج يف دراسته وتقويمه:  النوهيي، حممد،( 3)

 .51صسلويب: غوي أُ إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لُ العبد، حممد، ( ُانظر: 2)
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ليتعاضد مع صوت ، (6) «صوت النفس اخلالص الذي ل يلقي مروره اعرتاضًا يف الفم

، جاء ليوحي (4)، حيمل معنى االستمرار(5)امليم، وهو صوت شفوي املخرج ذو غنّة

ًا من احلزن  بتلك االستمرارية يف ذلك احلّث، كام أنَّه أضفى عىل اللفظة بغنَّته جوَّ

 والشجن.

ت بصدق  ،)ونينا( وأما لفظه  عن معنى الضعف فإّن أصواهتا يف سياقها قد عربَّ

الذي جاء يف  (3)، فنجد أّن صوت )الواو( املجهور الشفوي املخرجواالستكانةوالوهن 

ل هذه اللفظة بضمّ  من احلزن واجلزع، وهذا ما أّكدته  الشفتني، قد أوحى بجو   أوَّ

 .(2)الدراسات احلديثة أنَّ األصوات الشفوية تدلُّ عىل احلزن

، ي تدلُّ عليه اللفظةذا الضعف الذًا هبأن لتكرار )النون( إحياء دالليونجد 

وسط، مستفل، ، فهو صوت )متجمهور تغلب عليه الصفات الضعيفة فـ)النون( صوت

وهذه الصفات جتعله متساوقًا مع سياق الضعف  ،(1)، كام إنَّه صوت مذلقمنفتح(

وال خيفى أّن هذا الصوت قد أضفى  ،×والفتور والعجز عن نرصة اإلمام احلسني

والشجن، فهو هبذه الصفة بتعاضد مع إحياء )الواو( يف الداللة ًا من اهلدوء بتكراره جوّ 

عىل ذلك احلزن الذي يتناسب مع املعنى الذي جاءت عليه هذه اللفظة، وهو الندم 

واحلزن، وأوحى صوت )الياء( بذلك الضعف والسكون نتيجة لصفاته الصوتية 

                                         

 .692صمة للقاريء العريب: علم اللغة: مقدّ السعران، حممود، ( 6)

 ئمة للقارعلم اللغة: مقدّ ، . السعران، حممود342، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 5)

 .682 ـ 683صالعريب: 

 .34صسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث: البنيات األُ ، مصطفى، ( ُانظر: السعدين4)

 .653صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 3)

 .75صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 2)

 .632ـ 633صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم، ُانظر: ( 1)
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، وكان لصوت (6)الضعيفة، لكونه صوتًا غري مّدي يكاد النفس أن يكون معه ضعيفاً 

)األلف( اللينة املمتّدة يف هناية الكلمة خري تعبري عن امتداد وطول ذلك الضعف من 

 قبل هؤالء؛ ألنَّ صوت األلف ـ وهو صوت مد ـ يتميَّز من بني سائر أصوات املدّ 

  .(5)بكونه أشّدها امتدادًا، وأوسعها خمرجًا، وهو الصوت اهلاوي

، فقد ساد فيها االضطراب حياء يصور احلدثة )يسترصخ( خري إونجد يف لفظ 

الذي أوحى بنوع من القلق وعدم االستقرار يف  ،الصويت يف خمارج حروفها وتقارهبا

)السني  ، الذي صحبه صخب قوي أفصح عنه صوتا الصفري×واعية اإلمام احلسني

، يصلح للتعبري عن أفكار (4)فالسني صوت صامت مهموس لثوي رخو ،والصاد(

ملحاكاة الشياء املتحركة »أنَّه يصلح و ،(3)ت واحلزن القوي واحلّسة الالذعةاالنفعاال

، وهذا ما يناسب حال املسترصخ احلزين، كام أنَّ (2)«وما يصدر عنها من أصوات

ّن هذه اللفظة قد احتوت عىل إلصخب )الصاد( إحياًء بذلك الرصاخ املدّوي، ثّم 

، ليدلَّ عىل ذلك (1)فجار واهلمسصوت)التاء(، وما يمتلكه من خاصيّة االن

أوفق  (7)االضطراب الصويت يف ذلك الرصاخ، وكان لصوت )الراء( ملا فيها من التكرير

واملالحظ يف هذه اللفظة املؤلفة من توايل )السني،  ،لتكرار ذلك الرصاخ والندب

ما عدا ها مهموسة تقاطر )الراء، واخلاء(، إّن هذه األصوات كلّ  (، ثمَّ والصاد والتاء،

                                         

 .467ص( ُانظر: النعيمي، حسام سعيد، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 6)

 .637صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 5)

 .695صالعريب:  ئمة للقار( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 4)

 .616، ص6جالشعر اجلاهيل: منهج يف دراسته وتقويمه: النوهيي، حممد، ظر: ( ُان3)

 .73صسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق: األُ هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 2)

 . 27 ـ 21صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 1)

األصوات أنيس، إبراهيم،  .687صالعريب:  ئمة للقارعلم اللغة: مقدّ السعران، حممود، ( ُانظر: 7)

 .11صاللغوية: 
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ضفي عىل هذه اللفظة نوعًا من اجلهد العضيل الذي يتطلبه النطق )الراء( املجهورة، ممَّا يُ 

هبا، وقد دلَّ استقراء الدكتور إبراهيم أنيس عىل أنَّ طبيعة املهموس من األصوات 

تتميّز باجلهد؛ ألّن األحرف املهموسة جمهدة للنفس، فإذا كثرت يف السياق تضاعف 

، وهذا ما يتناسب والداللة اإلحيائية لتلك اللفظة التي اتسمت بنوع من (6)ذلك اجلهد

 .لثقل واجلهد مع حال ذلك املسترصخا

، ُخطبِة املختار الثقفييف  ونجد املحاكاة يف إحياء الداللة الصوتية للحدث أيضاً  

،»: فقال ،حني سار إليه مصعب بن الزبري ، احلقِّ  وأْعوانَ   يا أهَل الكوفة ، يا أهَل الدين 

ق ني  َن الفاس  اَرُكم الذين َبَغوا عليكم أتوا أْشبَاَهُهْم م  عيف... إنَّ ُفرَّ وأْنصاَر الضَّ

واهلل لو هَتْل ُكوَن ما   ، وَينَْتع َش الباطل، َوُيْقتَُل أولياُء اهلل،فاستغُووهم عليكم ل يُْمَصَح احلّق 

 .(5)«ُعب َد اهلل يف الرض

ارَ  فنجد يف األلفاظ كم( و)ُيْمَصح(، )َينْتَِعش(، إذ جاءت إحياءاهتا الداللية )ُفرَّ

 لألصوات حماكية للحدث ودالة عليه ضمن سياقها العام.

اركم( الذين  ،فقد دلَّل هبا املختار عىل حال املنهزمني من أهل الكوفة ،أما لفظة )فرَّ

إىل اختيار هذه  كلَّ معاين الغدر واالهنزام، فقد عمد التحقوا بمصعب بن الزبري خمتزالً 

رها صوت )الراء( الذي  اللفظة من دون سواها، ملا احتوته من أصوات شديدة يتصدَّ

فضالً  ،(3)اللثة مرتني أو ثالثابيتمُّ نطقه بّضب اللسان  (4)يوصف بأنَّه صوت متكّرر

ات ليتعاضد مع صفته )التكرير(، حماكيًا احلدث، وهو عن تردُّد هذا الصوت ثالث مرّ 

                                         

 .45صموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

 .92، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .11ص( ُانظر: العطية، خليل إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب: 4)

 .11: صاألصوات اللغويةأنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 3)
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؛ ألنَّ تكرار )الراء( وهبذا الكم أفاد تكرار الفعل، وإحداث حركة يف سياقه الِفَرار

ة الفرار ودوامه؛ ألنَّ )األلف( داللة إحيائية عىل طول مدّ  كام كان لصوت املدّ   العام،

ة امتداده، فضاًل عن جهارته صوت )األلف( يتميّز من بني سائر حروف املدّ   ،(6)يف شدَّ

يف سياقه مع صوت )الراء( ليوحي الصوتان بامتدادمها  فجاء منسجاًم هو اآلخر

(، فهي يف حروفها ا لفظة )ُيْمَصح( مضافة إىل )احلّق أمّ  .الداليل والقصدي يف النص

وهو االنقطاع   املرتبطة بعضها مع بعض حتمل داللة إحيائية للحدث الذي تدلُّ عليه،

إحياًء للداللة عىل سكون  (5)والذهاب، فتعاضد صوتا )الصاد، واحلاء( املهموسان

وهو يرى  ـ يريدون القضاء عىل ثورة املختار نالذيمن  احلدث والتكتُّم يف إذهاب احلّق 

م يف أباطيل ومزاعم ـ معه احلّق   .وإهنَّ

، وهو القيام ا قد تآلفت أصواهتا لتحاكي احلدثونجد يف لفظة )َينْتَِعش( أهنَّ 

قد منح اللفظة صفة القوة يف ذلك  (4)رياء( املهموس االنفجافصوت )الت ،واالنتشار

الذي يمتاز بجرسه العنيف أثٌر يف  (3)كام كان لصوت )العني( الصامت املجهور ،القيام

ة، وكان لصوت )الشني( الرخو املهموس النصيب  (2)منح اللفظة طابع العنف والشدَّ

من صفات التفيش ، ملا يمتلكه (1)األوىف يف اإلحياء الداليل للقيام واالنتشار واحلركة

وهذا ما حياكي انتشار  ، (7)واالنتشار؛ ألنَّ يف نطقه يظهر فيه انتشار اللسان عىل احلنك

                                         

 .15، ص6ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 6)

 .413وص، 415صعلم األصوات: برش، كامل، ( ُانظر: 5)

 . 618 صالعريب:  ئمة للقار( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 4)

 .692ص: املصدر السابق( ُانظر: 3)

 .18صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 2)

 .61صكتاب التهذيب يف أصول التعريب: عيسى، أمحد، نظر: ( اُ 1)

 .21ص( ُانظر: العطية، خليل إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب: 7)
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 الباطل الذي عناه املختار.

وجاء اإلحياء الداليل الصويت يف أصدق تعبري عن احلدث يف ُخطبة حممد بن احلنفية 

 ُخطبة له من اإلمام عيل بن وهو يرد عىل عبد اهلل بن الزبري، وكان األخري قدا نتقَص يف

ُص عيلٌّ وأنتم »: فقال حممد ،×أيب طالب
يا َمْعرَشَ ُقَرْيش، َشاَهَت الوجوه، أُينْتَق 

هم،  !حضور؟ ي اهلل عىل أعداَئه، َيْقتُُلُهم لُكْفر  إنَّ عليًّا كاَن َسْهاَمً صاد قاً، أَحدَّ َمرام 

م، َفرَ  َفة  الباطيل... فإْن ُتُكن لنا اليّ َوُُيَّوَعُهْم مآكَلُهم، َفثَُقَل عليه  ْ
اُم ُدْولًَة َننْثُْر َموُه ب رص 

 .(6)«ع ظَاَمُهم

ا اللفظة )شاهت( التي  .)شاهت(، )أحّد(، )هُيَّوعهم(، )ننثر(: فنجد األلفاظ أمَّ

فقد ابتدأ بنطقها بصوت )الشني(، وهو صوت رخو مهموس  ،(5) هي بمعنى )َقبَُحْت(

ل اللفظة يدلُّ  ،(3)ويدّل عىل االنتشار والتفيش بغري نظام، (4)له صفة التفيّش  وهو يف أوَّ

ن ذلك القبح وانتشاره يف الوجوه، وكان صوت )اهلاء( الصامت املهموس  (2)عىل متكُّ

ن انتشار القبح يف تلكم الوجوه ، (1)الذي يدلُّ عىل التاليش والذهاب له أثر يف متكُّ

 قتها.وإظهاره، وتاليش معاملها وذهاب حقي

 ) ة املرامي  ،أما لفظة )أَحدَّ ة التي تناسب حدَّ فهي يف أصواهتا إنَّام متثَّل احلّدة والقوَّ

ا مرامي اهلل  ،×ا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، التي كان أَحّدهوأيُّ مراٍم؟ إهنَّ

 .اهلل واملنافقني فهذه الكلمة تناسب صفته وغلظته عىل أعداء

                                         

 .91، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

  .مادة )شوه(، 534، ص7لسان العرب: ج( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، 5)

 .21ص( ُانظر: العطية، خليل إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب: 4)

 .561ص مة لدرس لغة العرب: وكيف نضع املعجم اجلديد: هامشمقدّ العالييل، عبد اهلل، ( ُانظر: 3)

 .691صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 2)

 .566ص مة لدرس لغة العرب: وكيف نضع املعجم اجلديد: هامشدّ مقالعالييل، عبد اهلل، ( ُانظر: 1)
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هتا تلك من  ، (6)مزة( التي هي من َأشق  األصواتفقد ابتدأت بصوت )اهل  وتأيت شدَّ

ة  ،(5)خمرجها، فهي صوت خيرج من أقىص احللق كالتهّوع وال شكَّ أنَّ يف هذه الشدَّ

ة املعنى التي تنطوي عليه هذه اللفظة، ة يف نطقه ما يوحي بشدَّ ويطالعنا بعد  واملشقَّ

ة يف احلدث، الذي (4)اهلمزة صوت احلاء احللقي املهموس نتيجة نطقه  يمثّل احلدَّ

وهو)الّدال(، وهلذا   ،(2)، وقد جاء بعد هذا الصوت صوت انفجاري جمهور(3)احلاد

ة ة التي جاء ليوحي هبذه احلدّ  ،(1)الصوت إحياء بالتصلُّب، فهو صوت املقاومة والشدَّ

 .عىل أعدائه بوصفه أحدَّ مرامي اهلل ×يمتلكها أمري املؤمنني

؛ ألنَّ فيها حرفني فقد حاكت بأصواهتا عملية التقيّؤ لألكل ،ّوُعهم()هي وأما لفظة

وهو  ،ءيفبمخرجهام هذا من احللق قد حاكيا فعل الق من حروف احللق )اهلاء والعني( 

ذا املقطع وهذا واضٌح من خالل التلفُّظ هب  ،ندفع من اجلوف واحللق إىل اخلارجم

ينهام بصوت )الواو( وال هذا الفصل الذي وقع ب، ولاملتكّون من اجتامع هذين احلرفني

ب املخرجي بني )اهلاء( و)العني(؛ ألنَّ قاروذلك بسبب الت ،لكانت اللفظة، ثقيلة نابية

، وقد ذكر ابن سنان اخلفاجي أنَّ العرب اجتامعهام مدعاة للتنافر واالستكراه النطقي

ء الشديد عىل )الواو( يف هذا وقد جا ،(7)يقلُّ تأليفهم بحروف احللق من غري فصل بينها

م مل ينفّكوا عن يسومهم به؛ ألهنَّ  ×الفعل ليدّل عىل كثرة التهّوع الذي كان اإلمام عيل

 أكل احلرام بغري وجه حق.

                                         

 .78صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

 .595، ص6جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد، ( ُانظر: 5)

 .692صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 4)

 .91، ص6ججلاهيل: منهج يف دراسته وتقويمه: الشعر االنوهيي، حممد، ( ُانظر: 3)

 . 31صاألصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 2)

 .9صكتاب التهذيب يف أصول التعريب: عيسى، أمحد، ( ُانظر: 1)

 .28صرس الفصاحة: اخلفاجي، عبد اهلل بن حممد، ( ُانظر: 7)
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نثر  اء( عىل اإلحياء الداليل لعمليةفقد دلَّ صوتا )الثاء والر ،لفظة )ننثر(ا وأمّ 

اء( الذي يدلُّ عىل الوفرة الثالعظام بصورة مكثفة ومتكررة، إْذ أوحى صوت )

عىل وفرة هذا النثر وغزارته، وكان )الراء( متساوقًا مع هذا  (6)والغزارة يف الفعل

ر ،كرارألنَّ )الراء( حيمل صفة الت؛ الصوت يف داللة التكرير بالفعل فهو صوت مكرَّ
 

ات املتتابعةحُي فهو  ،(5) الوصف يالئم  وهذا ،واملتزايدة يف عملية نثر العظام اكي املرَّ

 . رض التي جاءت من أجله هذه اللفظةالغ

لسامت لغوية  ـئوإذا ما علمنا أنَّ األُسلوب إنَّام هو اختيار أو انتقاء يقوم به املنش

عدُّ ، فإنَّ االنتقاءات العالية ألصوات بعينها تُ (4)معيّنة لغرض التعبري عن موقف معني

ل، وعند مة األُسلوبية يف اختيار هذه إجراًء ُأسلوبيًا من الطراز األوَّ ها تكون الس 

نة من دون سواها يف هذه النصوص. األلفاظ التي حتتوي هذه األصوات واضحة وبيّ 

ى لنا التأثري األُسلويب الصويت، الذي جاء من خالل استعامل خمارج  وهكذا يتبدَّ

صفات، األصوات وصفاهتا، وإدراك امليزة األُسلوبية املرتّتبة لتلك املخارج وال

إذ إنَّ احلركات واألشياء املحسوسة   وداللتها السياقية عىل املعنى الذي وضعت له،

  .(3)«الصوات اللغوية وسياقاهتا اللفظية املختلفة متجّسدة يف»

 رة يف السياقداللة األصوات املتكرِّ: ثانيًا

قد تتكرر بعض األصوات يف الكالم لتوحي باحلدث ضمن السياق العام إىل  

فثمة تكرار عىل املستوى »ة مستويات، انب اإليقاع الصويت، إذ يتمثل التكرار يف عدّ ج

                                         

 .51صسلويب: غوي أُ : مدخل لُ إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيلالعبد، حممد، ( ُانظر: 6)

 .687صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 5)

 .48 ـ 47صاألسلوب: دراسة لغوية إحصائية: مصلوح، سعد، ( ُانظر: 4)

 .9صسلوبية الصوتية: األُ ، حممد صالح، الضالع (3)
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المر  ؛مكونًا تتضمنه العنارص اللسانية عدُّ عدًا نغميًا يُ ضفي هذا التكرار بُ ويُ  الفونيمي،

فيض إىل اكتساء هذه العنارص إيقاعًا خاصًا هو مكون ذايت يف اللغة ينبثق من طبيعة الذي يُ 

)الرمزية الصوتية( أو ـب يَ مّ يامت نفسها. ويمكن أن يتمثل التكرار الفونيمي بام ُس الفون

)املحاكاة الصوتية( التي تتأسس عىل عالقة بني البنية الصوتية للكلمة أو جمموعة من 

 .(6)«الفونيامت بصوت معني حتاكيه البنية دحاكاة مبارشة أو غري مبارشة

ة كلامت ضمن  واحدةٍ  األصوات يف كلمةٍ يف تكرار  تكمنفاملحاكاة الصوتية  أو عدَّ

 .سجم مع احلدث املراد التعبري عنهمناسب ين فيؤدي إىل خلق جو   ،سياقها التي ترد فيها

ورسائل ثورة  ُخطبمن ونجد ظاهرة تكرار الصوت وإحياءه باحلدث يف كثري 

 : يتآلوعىل النحو ا ،املختار الثقفيوإمارة  التّوابني

 وات الشاياة ـ تكرار األص1
، وأطلق (5)«هو الذي يمنع الصوت أن جيري فيه» ف سيبويه الصوت الشديد بأنَّهعرّ 

، وذلك النضغاط اهلواء وانحباسه عند (4)ثون تسمية الصوت االنفجاريحدَ عليه املُ 

 . (3)املوضع الذي يلتقي فيه عضوا النُّطق

نظرًا ملا كانت عليه ؛ احِلقبتنيولقد تكررت األصوات الشديدة كثريًا يف نصوص 

 ظروف الثورة والقتال، إذ إنَّ تكرار األصوات الشديدة يف الكالم يؤدي إىل خلق جو  

يف  ئال التي يكون املنشوهو ما ينسجم مع احل ،ة والعنفوحي بالشدّ مناسب يُ 

ة عبد اهلل بن ُخطب)القاف( يف ملحوظًا يف تكرار صويت )التاء( و ، ونجد ذلكصددها

                                         

 .98صطر للسياب: نشودة املسلوبية: دراسة يف أُ البنى األُ ناظم، حسن، ( 6)

 .343، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (5)

األصوات . أنيس، إبراهيم، 611صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 4)

 .537صعلم األصوات: . برش، كامل، 54صاللغوية: 

 .611صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 3)
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َقْد واهلل ُدلّْلُت عىل أماكنهم، »: فقال ،عىل اخلروج التّوابنيم بعزيمة يزيد حني عل

ْرُت بأخذهم، وق يَْل، ابَدأُهم َقبَْل أْن يبد إْن قاتلوين قاَتْلُتُهم، : ك، فأبيُت ذلك، فقلُت ؤووُأم 

ولََقْد  ن قاتله،وإْن َتركوين مَلْ أْطُلبُْهم، وعالَم يقاتلوين؟ فو اهلل ما أنا قتلُت حسيناً، ول أنا مَّ 

 َرمْحَُة اهلل عليه...أُ 
بُْت ب مْقتَل ه   .(6)«ص 

ق التكرار هنا بصفته بُ  هذين الصوتني، فقد ية عن طريق هيمنة ُأسلوبنية فقد حتقَّ

ر صوت )التاء( ر إىل جانب هذا  ،(5)، وهو صوت شديدة، مخس عرشة مرّ تكرَّ وقد تكرَّ

ر إحدى عشالصوت الشديد صوت شديد آخر، هو صوت )ال رة ـقاف( الذي تكرَّ

 ؛ بصوتل تستطيع الوقوف عليها إّل »ة، وصوت )القاف( من األصوات التي مرّ 

ْغط ة احَلْفز  والضَّ وبتطبيق  .ولتبيان الكلامت التي ورد فيها الصوتان ،عليه (4)«وذلك لشدَّ

 : املنهج اإلحصائي نلحظ هذا اجلدول
 

 ارمواضع التكر ات التكرارعدد مرّ  الصوت

 ةمرّ  15 التاء
لتهم، تركوين، ، قاتلوين، قاتُ فقلُت  دللت، أمرت، أبيت،

 ، بمقتله، رمحة.قاتله، أصبُت  قتلت، يقاتلونني،

 ةمرّ  11 القاف
فقلت، قاتلوين، قاتلتهم، يقاتلونني، قتلت،  قد، قيل، قبل،

 قاتله، لقد، بمقتله.

بحركية : أي ،جدت نغاًم جملجالً ة التي متيَّز هبا هذان الصوتان قد أوإنَّ صفة الشدّ 

ذات طابع شديد الوقع عىل مسامع املتلقي، وهي متأتية من صفتي اجلهر والقلقلة 

اللتني متيّز هبام صوت )القاف(، وهذه عمقت الداللة يف الكالم، وأحدثت إيقاعًا قويًا 

                                         

 .215ـ  216، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .618صمة للقارئ العريب: علم اللغة مقدّ السعران، حممود، ( ظ: 5)

 .14، ص6ج( ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 4)
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ة )التاء(، فأوحيا بالشدّ  ليه السياق ة يف احلدث وقوته، وهذا ما دلَّ عمتعاضدًا مع شدَّ

ة وحال املتكلّ  ة والقوَّ وليس خيفى َأنَّ مادة الصوت هي مظهر النفعال »م املتصف بالشدَّ

مَّا هو بالغة الصوت  النفيس، وَأنَّ هذا النفعال بطبيعته إّنام هو سبب يف تنويع الصوت...

 . ، وهو ما متيَّز به هذا النص(6)«يف لغة املوسيقى

د بعد عودهتم من املعركة وجاء يف رسالة املختار بن  ،أيب عبيد إىل أصحاب ابن رُصَ

فإيّن لو َقْد َخَرْجُت »: القتصاص من أعدائهموكان املختار قد كتبها إليهم مؤّكدًا با

ق   ْدُت فيام بنَي املرَْش  يف بإذن  اهلل، َفَجَعْلتُُهم بإذن  اهلل و إلْيُكم َقْد َجرَّ ب  يف عدّوُكم السَّ املغر 

نُْكْم واْهَتدى، ول ُيْبع د اهلل إّل   ماً،أوَقتَْلتُُهم َفّذًا وتو  ُرَكاماً، ب اهلل بَمْن قاَرَب م   َمْن فرحَّ

 .(5)«السالُم يا أْهَل اهُلَدىو ى َوأَبى،ـََعص

فنجد يف هذه الرسالة شيوعًا واضحًا لألصوات الشديدة التي تعاضدت مع 

ة والقرع، ويطالعنا من هذه وتية املتمثلة السياق يف إعطاء النص قيمته الص يف الشدَّ

 : ال( وحسب اجلدول اآليتاألصوات )التاء والقاف، والد
 

 ات التكرارعدد مرّ  الصوت الشديد

 اتمرّ  7 التاء

 اتمرّ  6 الدال

 اتمرّ  5 القاف

ة والقرع ،وهذا التوظيف الصويت الذي يوحي باحلدث يناسب احلال  وهو الشدَّ

 .وهو يف صدد التهديد والوعيداملختار  عليها التي كان

                                         

 . 624ص( الرافعي، مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية: 6)

 .7، ص1: جبن جرير، تاريخ األُمم وامللوك( الطربي، حممد 5)
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وكان اجتامع هذه األصوات مع تكرارها قد أضفى عىل النص إىل جانب اإلحياء 

إذا تكرر احلرف يف الكالم عىل أبعاد متقاربة، أكسب تكرار »ه ؛ ألنّ الداليل، إيقاعًا حركياً 

فضاًل عن  دركه الوجدان السليم حتى عن طريق العني،صوته ذلك الكالم إيقاعًا مبهجًا، يُ 

 .(6)«ذنإدراكه السمعي يف الُ 

َك »: وصيَّة املختار إىل يزيد بن أنس ال( يفونجد تكرارًا لصوت )الد إذا لَقيَت عدوَّ

؛ مع  فال ُتناظ ْرُهم، وإذا أمكنَتَْك الُفْرَصُة فال تؤّخرها... وإْن احتجَت إىل َمَدٍد فاكتب إيلَّ

ْد،  َك ولو مَلْ َتْستَْمد  َك، وأْرَعُب لعدّوكأينَّ ُم دُّ َك، وأعزُّ جلند   . (5)«فإنَّه أشدُّ لعُضد 

ةفتكرار)الد ، كان له (4)ال( وهو من أصوات القلقلة التي مجعت بني اجلهر والشدَّ

وما كان ذلك التكرار  ،األثر الكبري يف إضفاء اإليقاع املوسيقي احلركي عىل هذا النص

)عّدوك، عندي، : وهي ، هذا الصوت من خالل صياغة الكلامت التي حتتوي عىلإاّل 

، عضدك، عدّوك(، إىل جانب اإلحياء باالنفعال النفيس  مدد، ممّدك، تستمدد، أشدُّ

اه هذا احلرف ة يف سياقه،  ،الذي أدَّ فالصياغة مع مقرتباهتا »وقد مجع صفات القوَّ

ث الوقع ملجموع الكلامت ذات أثر انفعايل شديد، لنَّ احلروف اإليقاعية تتفاوت من حي

عىل السمع والنفس بحساب النتظام والزمن والتناوب، وعندها يتمثَّل اإلبداع احلقيقي 

بانتقائه التلقائي للكلامت سواًء أكان ذلك يف منطقة السطح الصياغي أو منطقة العمق 

ليل  ص مفعاًم هبام.الذي جاء الن (3)«الدَّ

                                         

 .32صالتكرير بني املثري والتأثري: السيد، عز الدين عيل، ( 6)

 .31، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

النعيمي، حسام سعيد،  .673صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 4)

 .455صة والصوتية عند ابن جني: الدراسات اللهجي

 .65ص: ×املعنى احلركي يف بدائع اإلمام عيل، مشكور كاظم، العوادي (3)
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  ـ تكرار أصوات املّا 2 
، والواو الساكنة املضموم ما قبلها، األلف مطلقاً  :وهيـ  ات املدّ وشاعت أص

يف ُخطب ورسائل احِلقبتني شيوعًا يتناسب مع ما ـ  (6)والياء الساكنة املكسور ما قبلها

بقدرهتا العالية يف اإلسامع، وذلك  توحيه من دالالت يف سياقها، إذ تتميَّز أصوات املدّ 

الصوات قد نشأت بوجه عام من فكرة أنَّ الصفات الصوتية السمعية هبذه »متأٍت من 

فقد َسَمَح هلا عدم الحتكاك مثاًل بأن حتمل طاقة أعىل بكثري مَّا حتمله  عدم الحتكاك...

فساعدهتا قوة الطاقة هذه عىل أن  ،الصوامت التي تفقد كثريًا من طاقتها يف الحتكاك

ا أصوات يمكن إطالة ، وهذا يعني أهنَّ (5)«تكون أصواتًا ذات قدرة عالية يف السامع

ة إسامعية عالية ا أصوات ذات قوَّ وذلك ملرور اهلواء يف أثناء النطق  ؛التصويت هبا، وأهنَّ

 .(4)هبا بحرية، فال يعرتضها يشء من جهاز النطق عند النطق هبا

وهبذه اخلاصيّة األُسلوبية واألدائية هلذه األصوات، كان هلا شيوع واسع يف 

الثالثة تأتلف وتنسجم مع كّل أصوات  ك أنَّ أصوات املدّ الكالم، عالوة عىل ذل

ار املعاين دثه االنسجام الصويت عىل إظهوال خيفى ما لألثر الكبري الذي حُي  ، (3)العربية

وتقريبها إىل   ،من املمّهدات لتوصيل املعاين عدُّ ؛ ألّن االنسجام يُ وتوصيلها إىل املتلقي

 .خرى تؤدهيا هذه األصواتة أُ ُأسلوبيوهذه ميزة   ،ذهن السامع

                                         

 . 95صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

عمر، اُنظر:  .53صيف األصوات اللغوية: دراسة يف أصوات املد العربية: املطلبي، فاضل غالب، ( 5)

 .64 ـ65صالصوت اللغوي:  دراسةأمحد خمتار، 

يف األصوات املطلبي، فاضل غالب، ُانظر:  .28، ص6: جالعنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ( ُانظر: 4)

 .78صاللغوية: دراسة يف أصوات املد العربية: 

 .341ص( ُانظر: ابن وهب، إسحاق، الربهان يف وجوه البيان: 3)
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شيوع ملحوظ هلذه الصوائت د اخلزاعي ِة سليامن بن رُصَ ُخطبوقد جاء يف 

ا بعُد، َفَقد أَتاكم اهللُ بعدّوُكم الذي دأْبتُم يف املسري  إليه آناء الليل والنَّهار، »: الطويلة أمَّ

ر ُروَن التَّوبة النَُّصوح، ولقاَء اهلل ُمعذ  ْئتُُموهم أنتُم ُتريُدون فيام ُتظْه  ين، فقد جاُءوكم َبْل ج 

، فإذا لَقيتُُموُهم ف م  ه  م وحيِّز 
ه  ابرين، ول أيف دار  وا إنَّ اهلل مع الصَّ ْصُدُقوُهم، واْصَّب 

َهزوا عىل  ُمتََحّرفًا لقتاٍل أو ُمتََحيّزًا إىل ف ئَة...ُه إّل يولَّيَنُّهم أمرٌؤ ُدُبرَ   ل َتَقتُُلوا ُمْدب رًا، ول جَتْ

ْن أهل َدْعَوَتُكم، إّل  ْن َجريح، ول تقتلوا أسريًا م  وه، أو يكون م   أْن ُيقاتْلُكم َبْعَد أْن تأرَسُ

رَية أمري  املؤمنني عيل بن أيب طالب  َقتََلة إخوان نا بالطَّف رمحةُ  م؛ فإنَّ هذه كاَنت س  اهلل َعَليه 

ْعَوة  .(6)«يف أهل هذه الدَّ

الياء( يف هذه اخلُطبة حتى أسبغت   الواو،  ثة )األلف،فقد شاعت أصوات املّد الثال 

وكانت هذه   عليها وضوحًا سمعيًا ملحوظًا إىل جانب االنسجام الصويت يف ألفاظها،

 : األصوات يف الكلامت اآلتية
 

 ات عدد املرّ  صوت املّد 

 ةمرّ  18 الَلف

 ةمرّ  12 الواو

 اتمرّ  11 الياء

صوت املّد )األلف( قد فاق يف حضوره الصوتني  كام نلحظ يف هذه اخلُطبة أنَّ 

اآلخرين )الواو والياء(، ويمكن تفسري ذلك بأنَّ صوت )األلف( يتميَّز من بني سائر 

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .291، ص2: جامللوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم و6)

 .75، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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ها امتدادًا وأوسعها خمرجًا مقارنة بمخرج أصوات املدّ  ، (6))الواو والياء( يبكونه أشدَّ

، فهو يف أعىل (5)الفراهيدي أمحدتعبري اخلليل بن  وهو الصوت اهلاوي يف اهلواء عىل حد  

، فيؤدي ا يزيد ذلك يف نسبة وضوحه الصويتممَّ  (4)مراتب االنطالق يف أصوات املد

يف تأليف معظم ألفاظ هذه  ، ولذلك نراه قد دخلاألُسلوبية هذه يف الكالموظيفته 

 .اخلُطبة

تيان يف املرتبة يأ )الواو والياء( فإنَّ صويت املدّ  ،فإذا كان األمر كذلك يف )األلف(

 ، عالوة عىل خلقوالوضوح الصويت ة املدّ يشاركانه بخاصيّ  هام أيضاً ، ولكنّ الثانية بعده

تكمن يف تفخيم  اإلحياء الداليل ألصوات املدّ  ، وإنَّ االنسجام يف ألفاظ هذه اخلُطبة

وهذا ما  ،الصوت يعني منحه زمنًا أطول مدّ  ؛ ألنَّ راد التعبري عنه واملبالغة فيهاملعنى امل

 .(3)يناسب طول احلدث املراد توصيله

لقرب اإلمام  ونرى يف العهِد الذي قطعه املختار الثقفي عىل نفسه يف زيارته

قد أوحت بمعاين التهديد  ، فقد احتوى عىل أصواتقبل دخوله الكوفة ×احلسني

يَك آليُت ب َجّدك املُْصطََفى، وأب يَْك املُْرَتىَض، وأُ  يا َسيّديْ »: والوعيد ْهَراء، وأخ  َك الزَّ م 

يَْعت َك يف َكْربالء ْن أْهل  َبيْت َك َوش  ل أَكلُت َطيَّب  ،احَلَسن  املُْجتَبَى، َوَمْن ُقت َل َمَعَك م 

يَذ الّش  ْبُت َلذ  ي   امل َهاد، ئعىل وطْ راب، ول ن ْمُت ـَالطََّعام، ول رَش  َول َخَلْعُت عْن َجَسد 

                                         

أصوات اللغة العربية:  أنيس، إبراهيم،. 341 ـ 342، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 6)

 .637ص

اخلليل بن أمحد هدي، املخزومي، م .28، ص6ج( ُانظر: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني: 5)

 .654صالفراهيدي: أعامله ومنهجه: 

 .16صنظر: العطية، خليل إبراهيم، يف البحث الصويت عند العرب: ( اُ 4)

 .15صظ السمع يف القرآن الكريم: دراسة لغوية: األفاحللفي، شكيب غازي، (ُانظر: 3)
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َّْن َقتََلَك هذه  الْبراد، َحتَّى انْ 
ُم م  ْلَت، َفَقبََّح  َتق 

 .(6)«َبْعَدك اهلل الَعيَْش أْو ُأْقتَُل َكاَم ُقت 

ر يف هذا النص صوت املدّ   )األلف( وقد فاق األصوات األَُخَر شيوعًا  فقد تكرَّ

 مؤّديًا غرضه األُسلويب يف اإلحياء واالنسجام النطقي.

، أال وهو االنتقام ئسوف يصدر من املنش فيدلُّ عىل طول احلدث الذي ،ا إحياؤهأمّ 

 بشدة ألنَّ صوت )األلف( يمتاز من بني أصوات املدّ  ؛واالقتصاص من الظاملني

التي جتعل عملية النطق مقرتنة باهتزاز  (4) ، وأّنه من الصوائت املجهورة(5)امتداده

التهديد  م فيه املنشئ )مقاموهي صفة يتطلبها املقام الذي يتكلّ ، األوتار الصوتية

 والتوعيد(.

وكان لصوت )األلف( إحياٌء داليلٌّ باحلدث، كان له أثٌر بالٌغ يف االنسجام النطقي  

 ـ يأتلف مع كّل  هذا الصوت ـ كام هو يف كّل أصوات املدّ  وذلك ألنَّ  ؛بني األلفاظ

 ممَّا جعل النطق يف، (3)فضاًل عن هذا أّنه أخفُّ األصوات نطقًا عىل اللسان ،األصوات

 هذه األلفاظ التي دخل يف بنائها منسجمة متآلفة.

وكان لباقي األصوات التي شاركت صوت )األلف( بشّدهتا وجهارهتا أثٌر يف  

 ←املهاد  ←الرشاب  ←)الطعام : الداليل للحدث، فنجد للفواصل املتوازنة اإلحياء

 األبراد(.

الباء، الدال(،  لفواصل جاء مردوفًا بالسجعات )امليم،افصوت )األلف( يف هذه 

                                         

 .687، ص5جمقتل احلسني:  ، حممد بن أمحد،اخلوارزمي (6)

 .15، ص6جابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب:  ( ُانظر:5)

 .336 ـ 331صفقه اللغة العربية: الثعالبي، عبد اهلل بن حممد، ( 4)

جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: هالل، ماهر مهدي، ( ُانظر: 3)

 .639ص
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خر التي شاعت يف هذا وكّلها أصوات شديدة جمهورة، فضاًل عن األصوات األُ 

 تصويري رائع باألصوات الشديدة أللفاظ بأصواهتا يف سياقاالنص، وهكذا تتجمع 

يف األصوات، توافقًا مع سياق النص   ها من صفات القوةواملجهورة واملقلقلة، وكلّ 

 .الذي عربَّ عن عنف املشهد

 ـ تكرار أصوات الذَّالقة3
اتُ  القدرة عىل االنطالق يف الكالم بالعربية من دون تعثُّر، أو »: عّرف الذالقة بأهنَّ

 .(6)«تلعثم، فذالقة اللسان كام نعلم جودة نطقه وانطالقه يف أثناء الكالم

يرتبط ارتباطًا  ،يشرتك فيه عدد من أصوات العربية القة وصفومصطلح الذ

وإنَّام »: راهيدي سبب تسميتها قائالً الف أمحدولذلك علَّل اخلليل بن   ،رجهاوثيقًا بمخا

يت هذه احلروف ذلقاً ُس  لقة يف املنطق إنَّام هي بطرف أسلة اللسان والشفتني  ؛مَّ لنَّ الذَّ

خترج من ذلق اللسان من   (ن  ،ل ،ر): منها ثالثة ذلقيَّة  ومها مدرجتا هذه الحرف الستة،

 .(5)«خمرجها من بني الشفتني خاّصة  ،(م  ،ب ،ف) : وثالثة شفوية ،لفم()طرف غار ا

ه نوعان من األصوات بحسب وهذا يعني أنَّ الذالقة يف األصوات اسٌم يندرج حتت 

هي سهولة  واحدةٍ  ، وكلَّها تشرتك يف صفةٍ واآلخر شفويذلقي : ل، األوّ خمارجها

 .(4)العلامء كام أشار إىل ذلك اخلليل وغريه من طق هبا،الن

وقد شاعت هذه األصوات الذلقية يف ُخطـب ورسـائل هـاتني احِلقبتـني شـيوعًا 

يتناسب وأمهيتها يف انسيابية الكالم من دون تعثُّر أو تلعثم، وانسجامًا مع املعنى الذي 

                                         

 .96صاألصوات اللغوية:  أنيس، إبراهيم، (6)

 .26، ص6جليل بن أمحد، العني: ( الفراهيدي، اخل5)

ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب:  .7، ص6ج( ُانظر: ابن دريد، حممد بن احلسن، مجهرة اللغة: 4)

 .13، ص6ج
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فقد جاء يف رسالة عبد اهلل بن يزيد التي بعث هبـا إىل سـليامن بـن  توحي به يف سياقها، 

حيم»:  عزم عليه لقولهلرجوع عاّم رصد يسأله ا محن الرَّ ْن عبد  اهلل  بن يزيـَد  ،بسم  اهلل  الرَّ م 

َن املُسلمني ْد وَمْن َمَعُه م  ا بعُد  ،إىل سليامَن بن رُصَ فإنَّ كتـايب هـذا إلـْيُكم  ،سالٌم َعلْيكم، أمَّ

ْن غـاّش ُمْس  ْن ناصٍح ُمْسَتَغّش، وَكْم م  ـه كتاُب ناصٍح ذي إْرعاء، وَكْم م  َتنَْصـٍح دُحَـّب، إنَّ

بَلَغني أنَّكم ُتريُدون املَسري بالَعَدد  اليسري  إىل اجَلْمع  الكثري، وإنَّه َمْن ُيْرد أْن َينُْقل اجلبال عْن 

وُكم يف أهل   ُعوا عدَّ ْعل، يا قوَمنا ل ُتطم  ُله، وَينَْزُع وهَو مذُموُم الَعقل  والف  مرات ب ها َتك لُّ معاو 

ـْبُكم عـّدوكم يعلُمـوا أنَّكـم أعـالُم م صـبالد كم، فإ ركم ـْنَّكم خياٌر ُكّلُكم، وَمتَى ما ُيص 

عهم ذلـــك فـــيَمْن وراَءكـــم، يـــا قومنـــا ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): َفـــُيطْم 

ــوم، إنَّ  ،(1) (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ــا ق ــوَم  ي ــدَيكم الي ْينا وأي ــد  أي

تَمع كلمُتنا َنظْ  كم واحد، وَمتَى جَتْ نا وعدوَّ ف واحدة، وإنَّ عدوَّ َتلـ  َهر عىل عدّونا، ومَتـى خَتْ

ي، وا ُنْصح  ول خُتالفوا أمري، واقب ُلوا حـنَي  هَتُْن شوكُتنا عىل َمْن خاَلَفنا؛ يا قومنا ل َتْسَتغ شَّ

 .(2)«ُيْقرأ علْيكم كتايب، أقبَل اهللُ بُكم إىل طاَعت ه، وأدبَر بُكم عن معصيته، والسالم

يف أبنية معظم هذه الكلامت الواردة يف هذه فنجد أنَّ األصوات الذلقية قد دخلت 

ة  الرسالة، وأنَّ قلياًل منها قد خلت من هذه األصوات، ممَّا جعل الكالم سائغًا ذا خفَّ

ل عملية استقبال املعنى املراد توصيله إىل ذهن وانطالق عاٍل يف أثناء نطقه، ومن ثَ  مَّ سهَّ

 السامع.

راج نسبة األصوات الذلقية، نجدها الستخ وبتطبيق اإلحصاء عىل هذه األصوات

 : متدرجة يف كثرهتا، وحسب اجلدول اآليت

                                         

 .51الكهف: آية (6)

 .295ـ  296، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)
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 ات التي ورد فيهاعدد املرّ  ياحلرف الذلق

 73 امليم

 57 الالم

     47 النون

 21 الباء

 19 الراء

 11 الفاء

، ذه األصوات التي وردت يف الرسالةويكشف لنا هذا اجلدول اإلحصائي عدد ه

، فقد بلغت )امليم( شيوعًا يفوق ا كانت متدّرجة بحسب شيوعهاأهنَّ عندها يلحظ 

 .وبعدها )النون( ،م(اللخرى، يليه يف ذلك صوت )ااألصوات األُ 

بكون امليم صوتًا شفويَّ »ويمكن توجيه تفّوق صوت )امليم( يف هذه املقام ُأسلوبيًا 

جهود الدنى؛ كام أنَّه يتَّخذ املخرج؛ فال يتطلَّب تقطيعه جمهودًا؛ فهو خاضٌع إىل قانون امل

ُد فيها موقعاً مجاليًا بوصفه من حروف الذلقة  .(6)«من املفردة التي َير 

لقانون »ًا كذلك يف خضوعه أيضًا ت )الالم( ُأسلوبيويمكن توجيه شيوع صو

اجلهد الدنى يف تقطيعه؛ وبحسب اللسانيات فإنَّ التواتر يف اللغة خيضع يف مجلة ما خيضع 

 .(5)«ملجهود الذي يبذله املتكّلم يف تقطيع الكالمإىل ا

ا )النون( فيشيع يف الكالم ؛ ألنَّه عىل درجة عالية من تلطيف وتعديل ذلك أمَّ

: ، وهو صوت جمهور تغلب عليه الصفات الضعيفة فهو(4)الكالم الذي يرد فيه

                                         

 .31صة: لوبيّ سقصار السور: دراسة أُ ، كريم طاهر، البعاج (6)

 .48: صةسلوبيّ قصار السور: دراسة أُ ، كريم طاهر، البعاج (5)

 .62صالتكرير بني املثري والتأثري: السيد، عز الدين عيل، ( ُانظر: 4)
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ا بقية األصوات(6)متوسط، مسفل، منفتح ثة شيوعًا يف فهي تيل هذه احلروف الثال ،، أمَّ

 هذه الرسالة بحسب أعدادها.

ة واعمومًا فقد عملت األصوات الذلقيو يف  ةالنسيابية عىل إضفاء طابع اخِلفَّ

 .دها يتمُّ إيصال املعاين املرادة، وعنرالنُّطق دونام تلعثم أو تعثّ 

ًا عىل كتاب عبد اهلل بن يزيد بقوله د رادَّ  بسم اهلل»: جاء يف رسالة سليامن بن رُصَ

َن املؤمنني، سالٌم  ،الرمحن الرحيم د وَمْن َمَعُه م  لألمري  عبد  اهلل بْن يزيد، من سليامن بن رُصَ

ْمنا ما َنوْيَت، َفن ْعَم واهلل الوايل، ون ْعَم المري، ون ْعَم  ا بعُد، َفَقْد َقَرأنا كتاَبَك وَفه  عليك، أمَّ

، وَنْس أخو العشرية، أنَت واهلل مَ  َحُه يف املَُشورة ، وَنْحمُدُه عىل كّل ن نأَمنْه بالغيب  َتنْص 

 .(2)«حاٍل...

ه ظاهرة كان استعامل املرِس  ل لتكرار صويت )امليم والنون( الفتًا للنظر بام يمكن عدَّ

نـ  (4)وكالمها من األصوات الذلقية املائعةـ ُأسلوبية، فتكرار )امليم والنون(   قد كوَّ

 : وضح يف اجلدول اإلحصائي اآليتإيقاعًا موسيقيًا هادئًا، كام هو م
 

 عدد التكرار الصوت

 مّرة 23 امليم

 مّرة  22  النون

وت...»فقد ذهب بعض الدارسني إىل االعتقاد أنَّ  حرفا  أكثَر احلروف ارتباطًا بالصَّ

)النون وامليم( حتى نراها يف أكثر املفردات اللغوية عىل درجٍة كبريٍة من تعديل  الصوت  

                                         

 .632ـ  633صأصوات اللغة العربية: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

 . 294ـ  295، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .551صاملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب، رمضان، ( ُانظر: 4)
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، فتعاضدت (5)، وهو من الصوامت الغنّاء )امليم( صوت شفوي املخرج ، فـ(6)«وتلطيفه

غنته مع غنة صوت )النون( التي حتدث من اخليشوم، ونتيجة لتكرار هذين الصوتني 

ن اإليقاع املوسيقي اهلاد  م واملخاطب. اللطيف وهو ما يناسب سياق املتكلّ  ئتكوَّ

دث عن طريق أصوات األلفاظ مدعاة للتأثري إنَّ املحاكاة أو اإلحياءات الداللية للح

يف نفس السامع وجذب تنبّهه، إذ إنَّ أرسع نواحي التأثري يف املتلقي تعود يف الدرجة 

األساس إىل ما حيمله النص من موسيقى تطرب هلا اآلذان، وهتشُّ هلا النفوس من خالل 

داثه، وهذا ما وجده ما تنطوي عليه ألفاظه من أصوات هلا إحياء باملعنى وحماكاة ألح

البحث يف جمال البينة الصوتية لبعض املفردات يف ُخطب ورسائل ثورة التّوابني وإمارة 

املختار الثقفي، إذ وجده توظيفًا موفَّقًا أللفاظ ذات أصوات لغوية أدَّت املعنى بصفة 

ارجها عاّمة، واحتوت عىل اإلحياءات الداللية التي وفَّرهتا تلكم األصوات بصفاهتا، وخم

 ه إنَّام كان يف ضوء السياق العام واالستعانة به.وهذا كلّ  وانسجامها،

                                         

 .62صالتكرير بني املثري والتأثري: السيد، عز الدين عيل،  (6)

 .682ـ  683صمة للقارئ العريب: ( ُانظر: السعران، حممود، علم اللغة: مقدّ 5)
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ويت  637  ........................................................  الفصل الثاين: القيم اإليقاعيَّة للمستوى الصَّ

 

 
 
 
 

 الفصل الثَّالث

 فظياملستوى اللَّ
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 فظيالمستوى اللَّ : الفصل الثَّالث

 

 ماخل
ي للكلمة  والقصداألُسلويبوظيف ذا املستوى دراسة االختيار والتنتناول يف ه

ا تؤّدي يف ، إذ إمن حيث هي صيغة رصفية ة، من باب أنَّ لغة اهنَّ لنثر الفنّي وظيفة مهمَّ

 .ر تسمو عىل لغة الكالم االعتياديثالن

إنَّ لصيغة الكلمة أثرًا واضحًا يف تشكيل الفكرة، وتصويرها عند املتلقي، لذلك 

 املعنى كي يتسنَّى له التأثري بوقع  كان عىل )الناثر( إبراز قدرته يف استعامل تلك الصيغة،

وإنَّ يف هذا التأثري الذي تؤّديه الكلمة من خالل توظيفها  ،الذي حتمله يف املتلقي

ة يف كلِّ زاوية »يكشف لنا مدى القيمة البالغية التي حتملها؛ ألّن يف الكلمة  وظيفة مهمَّ

، وحني تنحرص (6)«من زوايا الوجود، ومغزى خاص يف الفن يرتبط باإلمتاع والفائدة

لوبية فإنَّام تتجه عىل نحٍو ما إىل اجلامل، وعندها فاألُسلوبية يف عنارصها دائرهتا يف األُس

 . (5)وغاياهتا َكْشف أرساره التي تكونت يف األُسلوب كّلها إنَّام ُتبْنَى عىل اجلامِل،

بإمكانات احلال ومقتضيات املقام،   لأللفاظ حمكوماً األُسلويبويبقى االختيار 

ة بدائل متاحةض األلفاظ من بني يميل إىل اختيار بع ئفاملنش ، لتؤّدي مهمتها عدَّ

؛ ألنَّ األُسلوبيةراسات األُسلوبية التي تنسجم مع ذلك املقام، وهذا األمر مهمٌّ يف الد

                                         

 .666صتلوين الصويت يف القرآن الكريم: مجاليات الجاب اهلل، ُأسامة عبد العزيز، ( 6)

الرسائل الفنية يف العرص العبايس: حتى هناية القرن الرابع اهلجري: املسعودي، زينة عبد اجلبار، ( ُانظر: 5)

 .69ص
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ر يف » مفهوم الختيار إْن َتمَّ توظيفُه بطريقة حصيفة يمكن أْن يزوُدنا بمنظور ُمثْم 

 .(6)«الدراسات الُسلوبية

طبيعة  ، ثمَّ لقيمة اجلاملية لصيغة الكلمة، وأثرها الداليلدراسة ا ومن هنا سنتناول

للصيغ الرصفية »؛ ألنَّ العام وأساليب الكالم اللغويَّة هلا يف ضوء السياق ئاختيار املنش

 ،عالقة حاسمة بأساليب اللغة، فثمة كلامت ذات صيغ رصفية معيَّنة تتمتَّع بتعبريية داخلية

 .(5)«خرىلكلامت الُ وطبيعة ختتلف فيها عن ا

خصائصها البنائية  فظة ودراسة االستعامل الفنّي هلا من خاللويأيت تركيزنا عىل الل

، مهاّمً يف إيصال االنفعال النفيس إىل املتلقي والتأثري فيه ، بوصفها عنرصاً واملعنوية

 ، وسوف نتناول(4)األُسلويبوكذلك إنَّ البحث يف صيغة الكلمة أحد عنارص التحليل 

 : ذلك يف مباحث هي

 ـ االختيار والفصاحة.6 

 ـ االستعامل والقصد.5

 ـ العدول.4

                                         

 .668، ص6جسلوب والنظرية البنائية: علم األُ فضل، صالح، ( 6)

 .7صالرصفية والداللة: الكلمة يف الشعر العراقي املعارص: البنية ، هادي، هنر (5)

أبو العدوس، يوسف،  .656صسلوب: علم اللغة والنقد األديب: علم األُ الراجحي، عبده، ( ُانظر: 4)

 .612وص، 616صسلوبية: الرؤية والتطبيق: األُ 
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 املبحث األوَّل

 والفصاحة االختيار
لو رجعنا إىل معجامت العربية لوجدنا أنَّ معنى الفصاحة يكاد ينحرص يف اإلبانة 

يح من قوٍم لرجل َفَصاحًة، فهو َفَص اَفُصَح  ،البيان: الفصاحة» فـ ،للفظية للمتكّلما

يح أي ...وُفُصْح  ،وف َصاٍح  ،ُفَصحاء وَفُصَح  َطل ْق...: بليغ، ول ساٌن فصيح أي: وكالم َفص 

َم عنه: العجمي، بالضم، َفصاحةً   .(6)«تكلَّم بالعربية وُفه 

 هور والبيان فقد جاء لفصاحة اللفظية عن معناها اللغوي، وهو الظومل خترج ا

ۅۅۉۉېې ): ×ي اهلل موسىحكاية عن نب يف القرآن الكريم

أنا أفصح العرب بيد أينَّ من »: ، ويف احلديث الرشيف(5) ﴾...ېېىى

 .(4)«قريش

لبالغيون بمسألة ، وقد ُعنَي الُّ عىل الظهور واإلبانة اللفظية يف الكالمفهي تد 

هـ(  311)ت، وكان ابن سنان اخلفاجي الفصاحة اللفظية، واشرتطوا لذلك رشوطاً 

ا ، إذ وضع هلم الرشوط يف كتابه )رّس الفصاحة(يني الذين تناولوا تلكبرز البالغأمن 

كانت اللفظة أكثر حيازًة هلذه الرّشوط كانت أدخل يف »فكلَّام  ،هاوعدّ  (3)ثامنية رشوط

                                         

 .مادة )فصح(، 519، ص61ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 6)

 .43القصص: آية (5)

 .651، ص6جالفائق يف غريب احلديث: ن عمر، الزخمرشي، حممود ب( 4)

 وما بعدها.11صرس الفصاحة: اخلفاجي، عبد اهلل بن حممد، ( ُانظر: 3)
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باب الفصاحة، وعىل قدر ما جتتمع من أضداد هذه الرشوط تبتعد عن احلسن أو 

 .ردةباللفظة املف عّلق، وهذا ما يت(6)«الفصاحة

بة ا ما يتعّلقأمَّ   ؛ يلتقي القسم ابن سنان عىل قسمني، فقد جعلها باأللفاظ املركَّ

روط، ـلفصاحة التي وضعها للَّفظ املفرد، عدا بعض الشمنها مع رشوط ال ألوَّ ا

أو جمازًا ل  وضع اللفاظ موضعها حقيقةً »، تناول فيه والقسم الثاين خمتصٌّ بالتأليف

، وجاء بعد ابن سنان بالغيون علامء أقرَّ بعضهم هبذه (5)«فيه يبتعد ينكره الستعامل ول

وسوف نتناول مدى حتّقق هذه الرّشوط يف  (4)الرشوط، ونقد بعضهم جلانب منها

 ُخطب ورسائل احِلقبتني. 

 ـ خماِرج حروف اللفظة1
لقد عني الّلغويون البالغيون بمسألة فصاحة اللفظة القائمة عىل تقارب خمارج 

روف أو ُبعدها، واشرتطوا رضورة التناسب الصويت يف ترتيب تلك املخارج لتلكم احل

ام واعلم أّن هذه احلروف كلّ »: هـ(495، قال ابن جني )ت(3)احلروف التي تؤّلف اللفظة

 .(2)«تباعدت يف التأليف كان أحسن، وإذا تقارب احلرفان يف خمرجيهام َقبَُح اجتامعهام

ف منها فصاحة اللفظة، أْن تكون احلروف التي تتألاشرتط البالغيون يف ولقد 

 .(1)متباعدة املخارج، تفاديًا للتأليف املتنافر الذي قد يكون نتيجة تقارهبا

                                         

 .697صالنقد اللغوي عند العرب: حتى هناية القرن السابع اهلجري: العزاوي، نعمة رحيم، ( 6)

عبد الكريم، اللغة يف  . ُانظر: مجعة، عدنان653صرس الفصاحة: اخلفاجي، عبد اهلل بن حممد،  (5)

 .97صالدرس البالغي: 

. وما بعدها627، ص6ج( ُانظر: ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 4)

 وما بعدها. 21صالعلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 

ابن دريد، حممد بن احلسن، مجهرة اللغة:  .11، ص6جن أمحد، العني: ( ُانظر: الفراهيدي، اخلليل ب3)

 .53، ص6ج

 .12، ص6ج( ابن جني، عثامن، رس صناعة اإلعراب: 2)

العلوي، حييى بن محزة، الطراز  .17ـ  11: صرس الفصاحةاخلفاجي، عبد اهلل بن حممد، ( ُانظر: 1)

 .25صاملتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 
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مور يف تأليف الكلمة أنَّه ل بدَّ من مراعاة أُ »هـ( إىل 739فقد ذهب العلوي )ت

هلا فيحصل الثقل من  أن ل تكون تلك الحرف متنافرة يف خمارجها: لتكون فصيحة. أوَّ

 .(6)«أجل ذلك

من  فظة واّتساقها مع أخواهتا يف السياق، فذلك متأٍت ا بالنسبة لتالؤم اللأمّ 

 .نها يف استحسان العبارة وقبوهلا، ومتكّ سالستها، وسهولتها

 ،ةتكتسب أمهيتها بالطبيعة اجلرسي ةنت فصاحة اللفظة وقيمتها الذاتيمن ذلك كا

، وكذلك تكتسب تلك اللفظة تآلفهاويت الناتج من وذلك من خالل االنسجام الص

 .وتالؤمها مع بقية األلفاظ يف السياقأمهيتها باّتساقها 

ُخطب والرسائل وجد أنَّ هناك معيار آخر ـعىل أنَّ البحث يف تناوله اللفظة يف ال

ره البالغيون بشأن تقارب املخارج أو تباعدها، وهذا املعيار  يفرض نفسه بعيدًا عام قرَّ

بجاملية الصوت ذاته، وهي مجالية  وهو املعيار الذي ُيْعنى ،هو )ما يستلّذه السمع(

دركها السمع، فتجمل هذه األصوات حني تفد عىل السمع، وتقبح حني ترتفع عنه يُ 

 .(5)أو هيبط دونه

وقد جاءت ُمعَظم ألفاظ اخلُطب والرسائل يف غاية الفصاحة اللفظية التي تعتمد 

، فهي مجيلة الوقع عىل السمع، سهلة املجرى عىل اللسان، وليس بني عىل هذا املعيار

حروفها ما يمكن أن يكون مدعاة للتنافر اللفظي، فهي يف أحسن ما يكون من تراكيب 

 وتناسق وأصوات.

ر العلامء يف مسألة أُ  خرى أنَّ حروف احللق ال تأتلف فيام بينها إذا ما وقد قرَّ

                                         

 .22ص( العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 6)

 .631 ـ 649صماليات التلوين الصويت يف القرآن الكريم: جاب اهلل، أُسامة عبد العزيز، ( ُانظر: 5)
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وهذا جيعل اللفظة صعبة عىل  ،ا متقاربة يف خمارجها؛ ألهنَّ (6)اجتمعت يف لفظة واحدة

لنَّ ذلك يستدعي اشتغالً متواصاًل لعضاء »النطق والسمع، وهو ما خيلُّ بالفصاحة؛ 

وأن تأخذ مداها حتَّى تعطي احلرف حقَّه من  ،ر هلا أن تسرتيحـالنّطق بحيث ل يتيّس 

مع بسبب اتصال بعضها ببعضا ظ والسَّ ىل أنَّ البحث وجد يف اخلُطب ، ع(5)«لتلفُّ

ذلك  والرسائل اقرتان بعض حروف احللق املتقاربة يف خمارجها، ومع ذلك مل خيّل 

د بقوله  ،ُأثني عىل اهلل خرياً »: بفصاحة ألفاظها كام نجد ذلك يف ُخطبة سليامن بن رُصَ

ُرنا إىل هذا آ يكوَن خلائٌف أّل ـ واهلل ـ أمحد آلَءه وبالءه... فإيّن و هر... إنَّا ُكنَّا َنُمدُّ خ  الدَّ

 .(4)«أْعناقنا إىل قدوم  آل نبّينا...

، أللفاظ )أمحد( بني اهلمزة واحلاءفنجد اقرتان بعض حروف احللق مع بعضها يف ا

و)أعناقنا( بني  ،و)أخرنا( بني اهلمزة واخلاء ،و)آالءه( و)وبالءه( بني اهلمزة واهلاء

رائقة يف السمع، غري ثقيلة  ،سلسة يف النطقاظ جاءت هذه األلف، فقد اهلمزة والعني

 وال مستكرهة، فلم ُيعّكر تقارب بعض حروفها صفو نطقها، ومثل هذا ما نجده يف

م، َوق يل»: ُخطبة عبد اهلل بن يزيد لقوله ه  ْرُت بأْخذ  م، وُأم  : َقْد واهلل  ُدلّلُت عىل أماك ن ه 

ابن زياد قاتل احلسني، وقاتل خياركم وك، فأبيت ذلك... هذا ؤبدأُهم َقبَْل أْن يبدا

ه ُكم، قد توجَّ
عهُد العاهد به... وإنَّه قد أقبل إليكم أعدى خلق اهلل لكم، َمْن  ،إليكم وأماث ل 

 .(3)«ُوىّل عليكم هو وأبوه سبع سنني، ل ُيْقل عان  عن َقتْل  أهل  الَعفاف  والّدين

                                         

 رّس ، . اخلفاجي، عبد اهلل بن حممد345ص( ُانظر: ابن وهب، إسحاق، الربهان يف وجوه البيان: 6)

 .38صالفصاحة: 

 .71صأساليب البيان يف القرآن: احلسيني، سيد جعفر، ( 5)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .223، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .215 ـ 216ص، 2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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 ،ْلق فيام بعضهاروف احلغم من اقرتان بعض حفالكلامت فصيحة رائقة عىل الر

، )َعْهد( )ابَدأهم( بني اهلمزة واهلاءو ،)أْخِذِهم( بني اهلمزة واخلاء: وهذه الكلامت هي

 .واهلاء)أْهل( بني اهلمزة و ،و)أْعَدى( بني اهلمزة والعني ،واهلاء بني العني

، بل جها مل يقترص عىل حروف احللق فقطوإنَّ اجتامع احلروف املتقاربة يف خمار

ن فة من حروف متقاربة يف خمارجها من غري أوالرسائل ألفاظ مؤلّ  طباءت يف اخلُ ج

 .مع ذلك مل تكن نابية ثقيلة هاولكنّ ، يفصلها حرف بعيد يف خمرجه عنها

ا بعُد، فإْن ُكنَْت عىل طاعتي »: فقد جاء يف رسالة ابن الزبري إىل املختار قوله  أمَّ

بالدي... وَعّجل عيلَّ بترسيح  اجليش  الذي أنَت  َفَلْسُت أكره أْن َتبعَث اجليَش إىل

ُثه رت كلمة )اجليش( مرّ (6)«باع  تني، وهي مؤلفة من حروف )ج، ي، ش( ، فقد تكرَّ

، وعىل الرغم (5)«من وسط اللسان، بينه وبني وسط احلنك العىل»وهي من خمرج واحد، 

النطق، رائقة عىل  ةاءت حسن أنَّ هذه اللفظة جمن هذا التأليف املتقارب يف خمارجه، إاّل 

تأليف األلفاظ من احلروف املتقاربة يكون حسنها وقبحها راجعًا إىل  السمع، ولعّل 

حتكم الذوق السليم، كام مرَّ بالبحث، ولذلك نرى بعض البالغيني يرجع احلسن يف 

: فيقول ،هذه اللفظة، أو يف غريها إىل مسألة الذوق والسمع، قبل تأليف احلروف

وإّنام علم قبل العلم بتباعدها، وكلُّ  ،للفاظ إذن ليس معلومًا من تباعد املخارجفحسن ا»

 .(4)«هذا راجٌع إىل حاسة السمع

                                         

 .74، ص1املصدر السابق: ج( 6)

ُانظر: النعيمي، حسام سعيد، الدراسات  .37، ص6جصناعة اإلعراب:  ( ابن جني، عثامن، رّس 5)

 وما بعدها. 54صاللهجية والصوتية عند ابن جني: 

 . 629، ص6جابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:  (4)
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ى للبحث أنَّ مسالة تأليف األلفاظ من احلروف املتباعدة هي مسألة   وهكذا يتبدَّ

ظ غري أن هذا ليس رشطًا حتميًا، فقد تدخل اللفظة حروف أساس يف فصاحة األلفا

رشط  ، لكن مع ذلك حتافظ عىلتتأّلف كّل اللفظة من تلك احلروف، أو تقاربةم

 .الفصاحة من دون اخلروج عليه

 ـ طول اللفظة وقصردها2
د الدرس البالغي عىل أمهيّة استعامل األلفاظ املعتدلة يف بنائها، وجعلها رشطًا   أكَّ

معتدلة غري كثرية أْن تكون الكلمة »: من رشوط الفصاحة، فقد قال ابن سنان فيها

ا متى زادت عىل المثلة املعتادة املعروفة قبحت وخرجت عن وجه من  ؛احلروف، فإَّنَّ

 .(6)«وجوه الفصاحة

والشكَّ يف أنَّ اللفظة إذا كانت معتدلة الوزن يف تأليفها كان ذلك سببًا يف سهولة 

ف حروفها يقّرهبا نَّ اعتداهلا يف تأليأنطقها، ولذة سمعها، وطيب جمراها عىل اللسان، و

ذن السامع، فال يشعر بثقل جرسها الصويت، وعىل الرغم من الثقل الصويت التي من أُ 

نا واجدون أنَّ منها عىل مستوى االستعامل اللغوي يف تتميَّز به اللفظة نتيجة لطوهلا، فإنّ 

عن  وفنيًا بام ال خيرجها ُأسلوبياً  اخلُطب والرسائل قد استعمل هبذا الطول استعامالً 

ل كان يعمد إىل إطالة اللفظة ذلك بأْن دائرة الفصاحة اللفظية، أي أنَّ اخلطيب أو املرتس  

ليدفع بالكلمة إىل »يضيف عليها وحدات أو مقاطع صوتية زائدة عىل ماّدهتا األصلية 

إلُياء والدللة، وقدياًم لحظ النحاة أنَّ زيادة املبنى تدلُّ عىل زيادة ادرجات أعىل من 

  .(5)«عنىامل

                                         

 .92صرس الفصاحة: فاجي، عبد اهلل بن حممد، اخل (6)

ُانظر: ابن جني،  .27 ـ 21صسلويب: غوي أُ إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لُ العبد، حممد، ( 5)

 .622، ص5جعثامن، اخلصائص: 
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ا جاءت غري مستكرهةجوال وُ األُسلويب لأللفاظ الطوظيف وبإحصاء الت  ال  ،َد أهنَّ

سعد  ُخطبة ، فقد جاء يف احِلقبتنيورسائل  ُخطبيف سمعها وال يف نطفها يف كثري من 

ع ني عىل نص»: بن حذيفة بن اليامن قولها ع ني ُمْزم  ا بعُد، فإّنكم قد كنتم جُمْم  ، ر  احلسني  ـأمَّ

 عدّوه، فلم َيْفجأكم أّوُل َمْن َقتََلُه، واهلل مثيبُكم عىل ُحسن  النيَّة...
وقد َبَعَث إليكم  وقتال 

دوَنُكم ّدوَنُكم، وَيدُعوَنُكم إىل احلّق و إْخواَنُكم َيْستَنْج  ىل ما َتْرُجون لكم به عند اهلل إوَيْستَم 

 .(6)«أفضَل الجر  واحلظّ 

زت بطوهلا النسبي قياسًا مع اختيارًا لبعض األلفاظ التي متيَّ  ةطبفنجد أنَّ يف هذه اخلُ 

، من )يستنجدونكم( و)يستمدونكم(: ظتان، ومنها اللفخرىما جاء من األلفاظ األُ 

: الثالثية املزيدة بثالثة أحرف هي، ومها من األفعال طبةأكثر األلفاظ طوالً يف هذه اخلُ 

، وتأيت ملعاين الطلب صيغة املضارعجاءت عىل وقد  ،والتاء(، والسني ،)اهلمزة

أْن تكسبها طوالً نسبيًا،  ، استطاعتوقد ِزيَد عىل بنائها أربعة أحرف، (5)والسؤال

اِن إىل ما هي عليه من الطول فظتفآلت الل ،)الواو، والنون، والكاف، وامليم(: وهي

يف ُأسلويب مقصود واألهمُّ من ذلك أنَّ طول اللفظتني قد جاء لغرض  ،الصويت

 .نوية التي تفيد التكثري والتأكيد، وهو الزيادة املعالكالم

استضعافهم و أَما َرَأْيتُْم إىل انتهاك  القوم  ُحْرَمتَه،»: اهلل إىل قوله ة عبيدُخطبوجاء يف 

مُهُوُه عىل الرض َرار  م، وجَتْ اه بالدَّ م إيَّ ه 
يل   .(4)!«وحدَته، وَتْرم 

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .227، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .15، ص5جعرب يف عصور العربية الزاهرة: خطب ال

أوزان الفعل شالش، هاشم طه،  .411صأدب الكاتب: ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، ( ُانظر: 5)

 .617صومعانيها: 

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .229، ص2: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (4)

 .14، ص5جهرة: خطب العرب يف عصور العربية الزا
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ام اللفظتني اخلُطبة قد متيَّزت بطوهلا النسبي، والسيّ  إْذ نجد أنَّ ألفاظ هذه القطعة من

َراِرمُهُوه(، أمّ  ا لفظة )استضعافهم(، فهي مصدر عىل وزن، )استضعافهم( و)جَتْ

ثمَّ ُأضيف ، (6))اْستِْفَعال( من الفعل )اْستَضعف( عىل )اْستَْفَعل( املزيد بثالثة أحرف

 ذه اللفظة متكّونة من تسعة أحرف. عىل هذا املصدر حرفا )اهلاء( و)امليم(، فصارت ه

َراِرمُهُوُه( ا لفظة )جَتْ َرار( الذي عىل وزن )َتْفَعال(فهي مصدر  ،وأمَّ يكون »، )جَتْ

 )اهلاء، وامليم، والواو،: ، وقد زيد عىل ُبنيته حروٌف أربعة هي(5)«للتَّكثري واملبالغة

دث الذي جاءت للتعبري واهلاء(، ليكسب اللفظة ثقاًل صوتيًا يتناسب مع املعنى واحل 

نت فالبناء يتمتَّع بداللة إحيائية جُت  ،من أجله د احلدث والغلظة، كام أنَّ هذه اللفظة تكوَّ س 

ًا صوتيًا متميّزًا يتناغم وطبيعة  من أصوات )قويَّة أو جمهورة( ممَّا اكتسبت فخامًة وعلوَّ

 سياق احلدث ومستواه التعبريي.

ْئتُُموُهم أْنتُم يف »: د اخلزاعي قولهوجاء يف ُخطبة سليامن بن رُصَ  َفَقْد جاؤوكم بل ج 

م، فإذا لََقيْتُُموُهم ف ه  ابرينأدارهم وَحيِّز  وا إنَّ اهلل مَع الصَّ  .(4)«ْصدُقوهم، واْصَّب 

فنجد أنَّ األلفاظ يف هذه اخلُطبة قد متيَّزت بطوهلا النسبي، نتيجة الزيادة عىل أبنيتها 

وأصلهام من الفعل الثالثي  ،األلفاظ )جئتموهم(، )لقيتموهم( األصلية، ويطالعنا منها

: وهي ،ِزيَدت عليهام مخسة أحرف لتمنحهام ثقاًل صوتياً  )لقي(، ثمَّ املجرد )جاء( و

)التاء، وامليم، والواو، واهلاء، وامليم(، وقد استثمر اخلطيب هذا الثقل الصويت للتعبري 

ل اللفظتني وطوهلام جاء منسجاًم مع ثقل بإحيائية أكثر عن املعنى، وجتسيده، فثق

املواجهة مع العدو باإلتيان واللقاء والتكلف، وهذا االنسجام اللفظي مع احلدث هو 

 الذي سوغ اختيار هاتني اللفظتني ومنحهام فعاليَّتهام األُسلوبية يف الكالم.

                                         

 .86صدروس الترصيف: عبد احلميد، حممد حمي الدين، ( ُانظر: 6)

 .46صمعاين األبنية يف العربية: السامرائي، فاضل صالح، ( 5)

 .291، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)
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م، نجد أنَّ التوظيف األُسلويب لأللفاظ الطويلة يف بنائها  إنَّام جاء لينطق وممَّا تقدَّ

بجاملية األداء واإلحياء باملعنى، وطالقة التداول، وهي عىل الرغم من ثقلها الصويت 

التي متيَّزت به، مل تكن نافرة أو قبيحة، بل جاء ثقلها وطوهلا تعبريًا عن املوقف واإلحياء 

العتدال اها البالغيون من رشط لفصاحة اللفظية التي أقرّ اوهبذا مل خترج عن دائرة  ،به

عت إىل أفعال واحدةٍ  كام أنَّ هذه األلفاظ مل ترد عىل شاكلةٍ  يف تأليف األلفاظ، ، بل تنوَّ

 .لداليلامنهام السوابق واللواحق عىل وفق مقتضاها  وأسامء، وقد حلقت كّل 

ور التي َتِرُد عليها أبنيتها مع االعتامد عىل ستثامر اللغة يف خمتلف أنواع الصإنَّ ا 

كان لتصوير دالالهتا والوقوف عىل مراداهتا وأغراضها  ،ألبنيةالقصدي هلذه ااالختيار 

 امللحوظة. األُسلوبية

 ـ حركات احلروف يف اللفظة3
اشرتط البالغيون لفصاحة اللفظة أن تكون خفيفة احلركات ليسهل النطق هبا، 

 .(6)وتلذ يف السمع، فتنأى بذلك عن حيز الثقل والتنافر

هـ( من أوصاف اللفظة أن تكون مؤلفة من حروف 147)ت وقد جعل ابن األثري

ستكره ذلك ول ، مل يُ واحدةٍ  إذا تواىل حركتان خفيفتان يف كلمةٍ »خفيفة ذات حركات 

 واحدةٍ  ه إذا تواىل منها اثنتان يف كلمةٍ فإنَّ  ستثقل، بخالف هذا يف احلركات الثقيلة؛يُ 

والكّسة عىل الياء، للتامثل ، عىل الواو ثقلت الضّمةوهلذا استُ   ،(5)«ثقلتكرهت واستُ استُ 

والكرسة من جنس الياء، فتكون   لنَّ الضّمة من جنس الواو،» ؛بينهام يف جنس الصوت

أهل اللغة يميلون بطبعهم إىل »، ولذلك نجد أنَّ (4)«ام حركتان ثقيلتانعند ذلك كأَّنَّ 

                                         

 . 683صاملنثور: و وم من الكالماجلامع الكبري يف صناعة املنظابن األثري، نرص اهلل بن حممد، ( ُانظر: 6)

 .694، ص6ج( ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 5)

 .املصدر السابق( 4)
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يعملون عىل تغيري بعض ، ولذلك (6)«توفريًا للجهد العضيل املبذول فيه ؛ختفيف الكالم

األصوات ما أمكنهم التَّخفيف يف نطقها واالنسجام الصويت فيها، وليحققوا بذلك 

 .النّطق وتوايل احلركات ومرونتها رشط الفصاحة الناتج عن ِخفَّة

فمن ذلك ما   ،احِلقبتنيوالرسائل هلاتني  طبوهذا ما نجده يف كثري من ألفاظ اخلُ 

: فقال ،من أعدائه× ي عند وصفه ملَِا جرى عىل احلسنيملرّ اة عبيد اهلل ُخطبجاء يف 

ذوه للنَّبل َغَرَضًا، غاَدروه للّضباع َجَزَراً »  .(5)«اختَّ

ية من املتأتّ  ئقة يف النطق بسبب خّفتها، وهي رااأللفاظ )َغَرَضًا( و)َجَزَرًا(فنجد 

 الفتحة أخّف ؛ ألنَّ إذ منحت اللفظتني مرونة نطقية، اتتوايل )الفتحة( ثالث مرّ 

، وألنَّ الفتحة صائِت قصري، وهي بعض األلف (4)احلركات كام ذهب إىل ذلك القدماء

وسبب ذلك رسعة النطق هبا، ومضاؤه من غري َعناٍء يلحقه ول »من احلركات اخلفيفة 

فتحات عمل إىل جانب اخلّفة النطقية وضوحًا صوتيًا إنَّ توايل هذه ال ، ثمَّ (3)«ُكْلفة

 .اللفظتني من صفة الفصاحة اللفظيةىل جانب ما منحت ، إوسمعياً 

 رصد سليامن بن ة املختار الثقفي حني قدم الكوفة واصفاً ُخطبومثل هذا نجده يف 

اه، إنَّام هو َعَشَمة من الَعَشم»: لقوله ْد يرمحنا اهلل وإيَّ َليَْس  ،ْفٍش بالٍ وح   ،إنَّ ُسليامَن بَن رُصَ

 .(2)«ب ذي جَتْربة لألُمور

                                         

 . 677صمجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكريم: جاب اهلل، ُأسامة عبد العزيز،  (6)

ُانظر: ابن منظور،  .واجلزر: القطع .229، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 مادة )جزر(.، 571، ص5لسان العرب: جحممد بن مكرم، 

 .29، ص6ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، اخلصائص: 4)

 .683صاجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور: ابن األثري، نرص اهلل بن حممد،  (3)

ُانظر: ابن  .والعشمة: الشيخ الفاين .229، ص2جوامللوك:  األُمماريخ ت، حممد بن جرير، الطربي (2)

ُانظر:  .واحلفش: اليشء البايل .، مادة )عشم(553، ص9ج: لسان العربمنظور، حممد بن مكرم، 

 مادة )حفش(.، 531، ص4لسان العرب: ج
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لفتحات كان سببًا يف سالسة النطق، )َعَشَمٌة من الَعَشم( َأنَّ توايل ا: جد يف قولهفن

إنَّ توايل الفتحات قد  ، ثمَّ يةمعي وحتقيقًا للفصاحة النطقفضاًل عن وضوحها الس

 .جزئيات قيمة األلفاظ ضمن سياقها أصبح من

من حركة  غ كثريًا االنتقال واخلروجومن جانب آخر فاللسان العريب ال يسوّ 

ا هو جزء من رة( إىل حركة )الضمة(؛ وذلك ألنَّ يف هذا االنتقال خروجًا ممّ ـلكسا)

ام حركتان ثقيلتان، وقد جاءت  (6)ء من )الواو()الياء( إىل الضم الذي هو يش فكأهنَّ

ق فيها هذا  الثقيل لكنَّها مع ذلك كانت سائغة  االنتقالاخلُطب والرسائل بألفاظ قد حتقَّ

وت لَك واهلل  »: من ذلك ما جاء يف ُخطبة عبد اهلل بن يزيد لقوله .ان والسمععىل اللس

ُكم، وإنَّه َقْد أقبَل إلَيُْكْم أعدى خْلق  اهلل لَُكم... و  فاْستَْقب ُلوُه ب حّدُكْم َوَشْوَكت ُكْم  ُأمنيَة عدُّ

َعُلوها واْجَعُلوها به، ُكمْ  ول جَتْ  .(5)«بأْنُفس 

، أنُفِسُكم( قد َتمَّ فيها االنتقال من ُكم، َحِدُكم، َشَوكتُِكمفنجد األلفاظ )َعُدوِ 

، يف السمع عىل رائقيتهافقد حافظت ، ومع ذلك االنتقال الثقيل ةمّ رة إىل الضـالكس

 .ام كان املقام قد سمح بحصول ذلكولربَّ 

ت يف األلفاظ، أو اللفظة الواحـدة؛ ذلـك  ونجد استثقاالً نطقيًا آخر يف توايل الضامَّ

ة ثقيلة يف النطق فضاًل عن تكرارها الذي يزيد النطـق عنـدها صـعوبةً  ، قـد ألنَّ الضمَّ

وق يف هـذه املسـألة  خيرجها من دائرة الفصاحة، ولكنّنا نجد بعض البالغيني حُيَّكم الذَّ

ت يف اللفظة وال يكون هناك ثقل نطقي كام يف لفظـة )ُنـُذر(  أيضًا؛ ألنَّه قد تتواىل الضامَّ

ــه ــه(4) (ک ک ک گ گ): يف قول ــُعر( يف قول ــة )ُس  : ، ولفظ

                                         

 .677صالكريم: مجاليات التلوين الصويت يف القرآن جاب اهلل، أُسامة عبد العزيز، ( ُانظر: 6)

 .215ـ  216، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .41القمر: آية 4))
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، فاملسألة إذًا مسالة ذوقية يف حكمها، ولـذلك نجـد (6) (ی ی ی ی جئ) 

ورود مثل هذه األلفاظ يف بعض النصوص من غـري أْن يكـون هنـاك مراعـاة للتنـافر 

ْتنَا َقبَْل وَقْد َبَلغَ »: والثقل الصويت، فنحو ذلك ما ورد يف ُخطبة املسيب بن نجبه الفزاري

َمْت َعَلْينَا ُرُسُلهُ  ،ذلك ُكُتُبهُ  د(5)«َوَقد  إنَّا ُكنَّا َنُمدُّ »: قوله ، وممَّا ورد يف ُخطبة سليامن بن رُصَ

م النَّص  .(4)«ر وَنُحثُُّهم عىل الُقُدومـأْعناَقنا إىل قدوم  آل  َنب ي نا وُنَمنّيه 

ت متتاليةالت فيها أربع ض)ُرُسُلُه( قد تو)ُكتُبُُه(  ظتنيلفلافنجد أنَّ  مل يفصلهام  امَّ

هام مع ذلك جاءتا سهلتني يف النطق، بل سائغتني رائقتني ، ولكنَّ حركة مغايرة أو سكون

غم من أنَّ ذوق عىل هاتني اللفظتني عىل الر، وإنَّام كان ذلك بتحكيم العىل السمع

، ُكم بفصاحتهاحتى حَيْ  ،حلركات متباينةابعض البالغيني اشرتطوا رضورة أن تكون 

ام فعل ذلك ابن األثري من ينكّس هنا، وحيلُّ حملَّه حتكيم الذوق والسمع ك  رطـلشالكنَّ 

وهي أصوات صامتة  ،انسجام تلك احلروف»يرجع قبول تتايل الضم إىل ، أو قد ذي قبل

وهي صوت َمّد قصري. وقد خيضع المر يف ذلك إىل السياق  ،أو ساكنة مع حركة الضم

 .(3)«رد فيه اللفظة، وما يتَبع ذلك من مؤّثرات ذوقية أو نفسيةالذي ت

( ووأمَّ  فنجد أنَّ توايل الضاّمت ال يشكل ثقاًل صوتيًا يف  ،)نَحثُُّهُم(ا األلفاظ )نُمدُّ

طبيعته، ولعّل الثقل اللفظي إّنام كان بتشديد )الدال( و)الثاء(، ليؤّدي غرضًا معنويًا يف 

                                         

، 6: جُانظر: ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .37القمر: آية 6))

 .693ص

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .225، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (5)

 .29، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .223، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (4)

جرس هالل، ماهر مهدي، ُانظر:  .36ص( مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 3)

 .661صقدي عند العرب: األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والن
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اللفظي فائدة نطقية، وهي فصل ما   لتكثري، وقد أفاد التشديدنفسه، وهو الداللة عىل ا

بني الضاّمت املتتالية بفاصل، وهو السكون أو باألحرى احلرف الساكن؛ ذلك ألّن 

التشديد إّنام يكون بإدغام حرف ساكن بآخر متحرك، فيكون السكون منطقة وقف 

 تفيد اللسان راحة يف أثناء النطق.

ُمْدُد(، فالدال الساكنة منعت تتايل هاتني الضّمتني واللفظ فاللفظ بفّك التشديد)نَ 

م أّن فالثاء الساكنة منعت تتايل ثالث ضاّمت، ويتضح ممّا تقدّ  ،بفّك التشديد)َنُحثْثُُهم(

لأللفاظ وحسن استعامهلا يف موضعها املتقّدم، هو الذي يعطيها امليزة  ئاختيار املنش

 لثقل واالستكراه.اجلاملية، وإْن كانت حروفها مدعاة ل

 لفة االستعمالُأـ  4
من رشوط فصاحة اللفظة املستعملة يف الكالم أْن تكون مألوفة غري وحشيّة 

، حتى يسهل عىل املتلقي فهمها وإدراكها من غري أْن يشوب ذهنه غرابتها أو (6)غريبة

ب إىل أمهية تّان نبّه الكُ هـ( من أوائل مَ 142عد ابن املقفع )تويُ » ،يكّده ملعرفة معناها

أنَّ الكالم »هـ( 314، وقد أكد الباقالين )ت(5)«املتوّعر من اللفاظو جتنّب الغريب

تخريَّ من وإذا كان كذلك وجب أْن يُ  ،موضوع لإلبانة عن الغراض التي يف النفوس

اللفظ ما كان أقرب إىل الدللة عىل املراد، وأوضح يف اإلبانة عن املعنى املطلوب، ومل يكن 

ره املطلع عىل اإلذن، ومستنكر املورد عىل النفس، حتى يتأبَّى بغرابته يف اللفظ عن مستك

ويبدو أنَّ ألفاظ اخلُطب والرسائل يف  .(4)«أو يمتنع بتعويص معناه عن اإلبانة ،اإلفهام

ال يشوهبا الغريب الوحيش؛  واضحةً  هاتني احِلقبتني قد جاءت ـ يف غالبها ـ فصيحةً 

                                         

 .19صرس الفصاحة: اخلفاجي، عبد اهلل بن حممد، ( ُانظر: 6)

نقد النثر: النظرية والتطبيق: قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي: ، عرفة حلمي، عباس (5)

 .552ص

 .611صإعجاز القرآن: ، حممد بن الطيب، الباقالين (4)
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بعض  ى من ذلك، ُيستثنلثورة ربَّام ال تسمح هبذا التفنن والتزويقوذلك ألنَّ ظروف ا

ة ُأسلوبي، ولعلَّ ذلك كان ظاهرة ر الثقفي التي اتَّشحت بالغريبورسائل املختا ُخطب

 .التأنُّق واإلعداد يف هذا العرص تدلُّ عىل

بني فصاحتها القائمة عىل ، والتعارض القائم بني غرابة اللفظةغم من لروعىل ا 

ها  ، فإنَّ اختيار هذا الغريب ال يعني خروجه متامًا عن دائرةاإلبانة الفصاحة التي أقرَّ

أْن يكون مستقبحاً، »، بل نجد أن ابن األثري يؤّكد أنَّ الوحيش ال يشرتط فيه البالغيون

 فانَّ  ؛وعىل هذا يكون قبيحاً، يكون َحَسناً، وتارةً  فتارةً  ،بل أن يكون نافرًا ل يألُف الُنس

، (6)«أحد قسمي الوحيش ـ وهو الغريب احلسن ـ خيتلف باختالف النسب واإلضافات

بمعنى أّن هذه األلفاظ يف وضعها السياقي يؤثر كثريًا يف قيمتها الفنية، فتكون َحسنة 

فإّن  ،ا القسم اآلخر من الوحيش الذي هو قبيحوأمَّ »: ويقول  عىل الرغم من وحشيتها،

 . (5)«ء، ول خيتلف فيه عريٌب بادٍ ول قروٌي متحرّض الناس يف استقباحه سوا

، وأّما بقيَّة (4)املختار الثقفي ورسائله ُخطبونجد اختيار األلفاظ الغريبة يف بعض 

 .د خلت من األلفاظ الغريبة عموماً ، فقاحِلقبتنيوالرسائل التي جاءت يف  طباخلُ 

ا وربِّ البحار، أمَ »: اظ الغريبةاختيار طائفة من األلفة املختار الثقفي ُخطبونجد يف 

 البرار، واملُصَطَفني الخيار، لقتلنَّ كلَّ 
َفار، واملالئكة  ه والق  والنخيل والشجار، واملَهام 

ٍل  جبَّار، بكلِّ لْدن َخطَّار، ومهنَّد َبتَّار، يف مُجوع من النصار، ليسوا بميّل أغامر، ول بعزَّ

 .(3)«َأرشار

                                         

هالل، ُانظر:  .616، ص6جد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ( ابن األثري، نرص اهلل بن حمم6)

 .514صجرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ماهر مهدي، 

 .616، ص6ج( ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 5)

 .361صي: ( ُانظر: شوقي ضيف، أمحد، العرص اإلسالم4)

 .286، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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ألفاظ غري  (2))األَغامر( ،(3))امليَّل( ،(4))اخلطَّار( ،(5))اللَّدن( ،(6)فاأللفاظ )املهامه(

 .عتمد املختار أن يودعها يف ُخطبته، امألوفة

وا وخابوا»: له قائالً خرى ة أُ ُخطبونجد هذا الصنيع يف  نُْكم ارتابوا، وحتريَّ
 ،إنَّ ُنَفرْيًا م 

فقد ثَّبوا  ؛هابوا، واعرَتَضوا وانجابواوإْن ُهم كبُوا و ،أقبلوا وأنابوا ؛فإْن ُهم أصابوا

 .(6) «وحابوا

قد اتَّشح هبا النص بشكل  (9)، )حابوا((8)، )ثربوا((7)فاأللفاظ الغريبة )انجابوا(

 ملحوظ. 

اللَّذين ربَّام يكونان  ـإنَّ شيوع هذا العدد من األلفاظ الغريبة يف هذين النصني 

ام سمته األُسلوبية يف اخلروج عامَّ هو منه ـ قد أعطى كّل واحدٍ  قصريين بعض اليشء

ا جيعل املتلقي مشدودًا نحو النص، عاماًل فكره يف مألوف ومتعارف عليه، وهو ممَّ 

متحيص ألفاظه، وتبيان ما غمض منها، لتتكون عنده املعرفة الكافية بتمكن املنشئ من 

نا  َر ـيا َمْعَش »: قولخرى له يأفصح عنه هذا اإلغراب املقصود، ويف ُخطبة أُ  لغته متكُّ

                                         

، 64ج: لسان العربُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .وهي املفازة البعيدة: ( املهامه مجع مهمه6)

 مادة )مهمه(.، 565ص

مادة ، 511ص ،65ج: املصدر السابقُانظر:  .أي: مهتز، ورمح لدن، يشء ( اللَّدن: اللني من كل  5)

 )لدن(.

 مادة )خطر(.، 647، ص3ج: املصدر السابقاُنظر:  .أي: املهتز، ( اخلطَّار: صفة الرمح4)

 مادة )ميل(.، 542، ص64ج: املصدر السابقُانظر:  .( امليَّل: مجع أميل وهو الذي ال سيف معه3)

 مادة )غمر(.، 668، ص61ج: املصدر السابقُانظر:  .مورن مل جيرب األُ ( األغامر: مجع غمر وهو مَ 2)

 . 63، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك1)

مادة ، 318، ص5ج: لسان العربُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .( انجابوا، أي: انكشفوا7)

 )جوب(.

 ، مادة )ثرب(.85، ص5ج: املصدر السابقُانظر:  .أي: هلكوا، ( ثربوا8)

 مادة )حوب(.، 471ص، 4ج: املصدر السابقُانظر:  .وا( حابوا، أي: أثم9)
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ئُْت به، فرحلوا إىل إمام اهُلدى،  نُْكم أحبُّوا أْن َيعلُموا ُمصداق ما ج 
الّشيْعة؛ إنَّ َنَفرًا م 

يب  املُرتىض ابن  خري  َمْن َطَشى َوَمَشى، َحاَشا النّبّي املُْجَتبَى  .(6)«والنَّج 

طبتني اكلة اخلُ فظي عىل شأنَّ املختار قد آثر اإلغراب اللص فنجد يف هذا الن

ة اختالسابقتني كلمة  ال وهيأ، ار لفظة يف غاية الغموض والغرابة، ولكن هذه املرَّ

ومل أجد كلمة »: صفوت معّلقًا عىل هذه اللفظة الغريبة زكي أمحد، يقول )َطَشى(

ى املريض بر ،)َطَشى( يف كتب الّلغة  ،ء(، وليست مناسبة هنايويف لسان العرب )َتَطشَّ

تباع للفعل قبله لتقويته االعبارة )ابن خري من مشى وطشى( بتأخري طشى، وأّنه وأرى أنَّ 

يت، و: َحَسن َبَسن، و: وتوكيده، وهو كثرٌي يف كالم العرب كقوهلم يت ن ْفر  ْفر  َعْطشان : ع 

ف يف األلفاظ من قبل املختار قد أفصح عن  .(5).«َنْطشان.. ويبدو أنَّ هذا الترصُّ

نَّ ألغة وتوليدها، وقد ترتَّب عىل ذلك غموضًا وغرابًة لفظيًة، ومقدرته يف ارجتال ال

ف يف اللغة كان شائعًا يف أدب العرص األُموي نثرًا كان أم شعراً  وقد أشار  ،هذا الترصُّ

اج )ت از كالَعجَّ ف بعض الرجَّ هـ( وابنه رؤبة 97أبو الفتح عثامن بن جني إىل ترصُّ

 .(4)ب عىل ذلك من إيغاهلام يف الغريبهـ( باللغة وتوليدها وما يرتتَّ 632)ت

كان ميل املختار وإرسافه يف استعامل األلفاظ الغريبة أمرًا طبيعيًا وشائعًا يف  ؛إذاً 

  ذلك العرص.

اَرُكْم الذين َبغوا »: وجاء يف ُخطبة له حني سار إليه مصعب بن الزبري ملقاتلته إنَّ ُفرَّ

َن الفاسقني ـعليْ  وهم عليُْكم ليُْمَصح احلق، وينْتَع ش الباطل، فاستغوَ كم أتوا أْشبَاَهُهم م 

                                         

 .63، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

ُانظر: ابن  .81ص هامش، 5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (5)

، عبد الرمحنيوطي، السُانظر:  .مادة )طشش(، 613، ص8ج: لسان العربمنظور، حممد بن مكرم، 

 .453، ص6جاملزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 

 .598، ص4ج: ابن جني، عثامن، اخلصائص: ُانظر(4)
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  .(6)« بالَفْري  عىل اهللقتل أولياُء اهلل، واهلل لو هتلكون ما ُعب َد اهلل يف الرض  إّل ويُ 

، وهي )يمصح احلق(:  عادته ـ الغريب اللفظي يف قولهففي هذه اختار ـ عىل

بلفظة مألوفة مرادفة هلا تعرّب عن  ، وكان باستطاعته أن يأيت(5)بمعنى يزول وينقطع

 عرب   عن داللة إحيائية جيدها فيها، ربَّام ال يُ عرّب الداللة نفسها لكنه اختار هذه اللفظة ليُ 

عنها غريها، نظرًا ملا حتتويه من أصوات موحية يف سياقها، وهو التعبري عن انقطاع احلق  

 الذي كان املختار جيده يف نفسه. 

ضفي ليُ  ه ورسائله،ُخطبتار إىل اختيار األلفاظ الغريبة يف بعض وهكذا يميل املخ

رج به عن رشائط وهو مل خي ،أثري فيهغايته جذب املتلّقي نحوه والت اً ُأسلوبيعليها طابعًا 

 ة املعتمدة.الفصاحة اللفظي

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .92، ص9جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (6)

 .89 ـ 88، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .مادة )مصح(، 669، ص64ج: لسان العربظور، حممد بن مكرم، ( ُانظر: ابن من5)
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 املبحث الثاني

 االستعمال والقصا
ل العلامء الذي لعلَّ    لوا عىل ناجلاحظ هو أوَّ مسألة استعامل اللفظة املناسبة  عوَّ

وأعرب عن فحواه، وكان لتلك احلال وفقاً،  ،اللفظ معناه»ه متى شاكل ملعناها، فذكر أنَّ 

التكلَّف، كان قميناً  ولذلك القدر ل فقاً، وخرج من سامجة الستكراه، وسلم من فساد 

 .(6)«بحسن املوقع، وبانتفاع املستمع

فظة املالئمة للمعنى وأثرها يف داخل استعامل الل بن جنّي إىل أمهيةوقد نبَّه ا

 .(5)ياقالس

امل اللفظي التي عرض هلا احلديثة بمسألة االستع األُسلوبيةوقد عنيت الدراسات 

ة مكونًا أساسيًا من من االهتامم، حتى كانت هذه العملي منهم كثرياً ، ونالْت القدماء

ار شكل تعبريي واحد من بني اختي: وهي يف جوهرها ،يباألُسلوعملية التشكيل 

وهبذا يكون االختيار القصدي والداليل لكلامت معينة هو ، (4)متاحةجمموعة أبدال 

من  تبتدئالذي حيدد سمة األُسلوب؛ ألنَّ الصياغة اللغوية والفنية لأُلسلوب إنَّام 

املعنى  أن خيتار من األلفاظ ما يناسب ئ، لذا كان عىل املنش(3)اختيار اللفظة واستعامهلا

                                         

 . 8ـ 7، ص5جالبيان والتبيني: اجلاحظ، عمرو بن بحر، ( 6)

 وما بعدها.513، ص4ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، اخلصائص: 5)

سلوب: بحث يف املفهوم واإلجراء والوظيفة: الدراسات اإلحصائية لألُ ، سعد، ( ُانظر: مصلوح4)

 . 84صسلوب: مفاهيم وتطبيقات: علم األُ الغامدي، حممد سعيد، نظر: اُ  .64ص

نقد النثر: النظرية والتطبيق: قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي: ، عرفة حلمي، ( ُانظر: عباس3)

 .228ص
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ئه يف ترتيب مبانيه ن اجتهد منش  خري الكالم مَ »ريد توصيله إىل املتلقي؛ ألّن الذي يُ 

 .(6)«إىل ما أودعه فيه من اخلواطر ولطائف املعاين ئحتى ُيدي القار ،وتدقيق معانيه

القصدي لأللفاظ ذات بسمة االستعامل  احِلقبتنيومن هنا متيَّز النثر الفني يف هاتني 

، وعندها يقوم االختيار التعبريي من خالل اختيارها ة املؤثرة يف سياقهالدالليالقيمة ا

 : األُسلويب يف هذا الصدد عىل أساسني

ل  .خرىإنَّ اللفظة املختارة )املستعملة( تفوق يف أداء وظيفتها ألفاظًا أُ : األوَّ

ة متّكنها من دقَّة معيَّنة )املستعملة( تتميَّز ببنية وظيفيإنَّ اللفظة املختارة : الثاين

 : التعبري عن املعنى املراد منها

  استعمال االسم: أواًل
غري ُمقيَّد »والّسُّ يف ذلك أنَّه  ؛فيد معنى الثبوتأّن االسم يُ  إىل ذهب اللغويون

أْن  ئ، ومن هذا املنطلق كان عىل املنش(5)«وأثبت فهو أشمل وأعمّ  ،بزمن من الزمنة

ريده، فضاًل عن أنَّ االسم  هبا عن ثبوت املعنى الذي يُ عرّب يستعمل صيغة االسم، ليُ 

 ،والتأنيث والتذكري ،والتنكري ،كالتعريف ،عرّب عنها غريهعربَّ به عن معاٍن ربَّام ال يُ يُ 

ويتخذ االسم أشكاالً خمتلفًة سوف نعرض لطائفة منها وبحسب  ،(4)وغريها واجلمع

مبدأ االختيار والقصد هلذه الصيغة أو وعىل وفق ئ، التوظيف األُسلويب هلا من املنش

رفية مؤرشات ُأسلوبية من حيث مناسبة إحدامها ـنَّ للصيغ الصأتلك، عىل أساس 

خرى بمعناها فيتمُّ اختيارها من دون األخرىدون األُ 
(3). 

                                         

 .21صمدخل إىل كتايب عبد القاهر اجلرجاين: أبو موسى، حممد، ( 6)

 .9صعاين األبنية يف العربية: مالسامرائي، فاضل صالح، ( 5)

 .58ـ  57صقواعد وتطبيق: : يف النحو العريباملخزومي، مهدي، ( ُانظر: 4)

 .343، وص6صسلوبية: البيان يف روائع القران: دراسة لغوية أُ حّسان، متام، ( ُانظر: 3)
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 ـ استعمال اسم الفاعل1

 . (6)ن قام بهصاغ للداللة عىل احلدث، ومَ ذي يُ «وهو االسم ال: اسم الفاعل

له  فذهب بعضهم إىل أنَّ  ،د اختلف النحاة يف بناء اسم الفاعل للفعل الثالثيوق

دة ، (5)بناًء واحدًا وهو )فاعل( وذهب بعضهم اآلخر إىل أنَّ السم الفاعل أبنيٌة متعد 

ا صياغة اسم الفاعل للثالثي املزيد، فهو عىل صورة (4)وإنَّ بناء فاعل يكون قياسياً  ، أمَّ

فعال، وهي عىل صورة املضارع املبني للمعلوم مع أبدال حرف واحدة يف مجيع األ

 .(3)املضارعة مياًم مضمومة وكّس ما قبل آخره إْن كان مفتوحاً 

من   سامت كل  ميّز داللته من مجعها بنيوإّن استعامل اسم الفاعل راجعٌّ إىل ما يُ 

د واحلدوثعىل الت يدلُّ ، فقد اتَّفق النُّحاة عىل أنَّ اسم الفاعل الفعل واالسم معاً  ، (2)جدُّ

اء )ت هـ( ـ من الكوفيني ـ إىل 517كام هو الشأن يف )الفعل(، وقد ذهَب أبو زكريا الفرَّ

ه بـ)الفعل الدائم( ، وقد يدلُّ عىل (1)جعله قسياًم ثالثًا للفعل املايض واملضارع، وسامَّ

هـ( 732)تمعنى الثبوت كام هو الشأن يف )االسم(، فقد ذهب أبو حيان األندليس 

                                         

بن احلسن،  . الريض األسرتبادي، حممد83، ص3جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 .384، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: 

 .384، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( ُانظر: 5)

ابن  .642 ـ643، ص5جرشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: ، عبد اهلل بن عقيلابن عقيل، ( ُانظر: 4)

 .462 ـ 463صابن مالك:  رشح ابن الناظم عىل ألفيةالناظم، حممد بن حممد، 

رشح ابن عصفور، عيل بن مؤمن،  .28صكتاب املفتاح يف الرصف: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 3)

 .315، ص5جمجل الزجاجي: الرشح الكبري: 

اسم الفاعل واملشبهات به يف القرآن الكريم: دراسة لغوية داللية: ، هادي عبد عيل، ( ُانظر: هويدي2)

 .37ص

اء( ُانظ1)  .555وص، 34، ص5جمعاين القرآن: ، حييى بن زياد، ر: الفرَّ
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، خمالفًا بذلك مجيع النحاة الذين يتَّفقون عىل داللة احلدوث (6)إىل أنَّه يدلُّ عىل الثبوت

  .(5)يف اسم الفاعل

فوافق بعضهم عىل تقسيم  ،احلديثةة ر مثار خالف يف الدراسات اللغويوكان األم

 .(3)يف حني وضعه آخرون بقسم خاص، ومجعوه حتت مصطلح )الصفة( (4)الكوفيني

وكان لتلك الطبيعة املزدوجة السم الفاعل بأن صار مشرتكًا بني الداللة عىل  

بوت من زاوية واحلدوث من زاوية النظر إليه كـ)فعل(، وبني الداللة عىل الث التجّدد

 ُخطب، ومن هذا املعنى املزدوج فيه جاء توظيف صيغته يف بعض النظر إليه كـ)اسم(

ْد اخلزاعي لقوله سليامن ةُخطبكام يف  ،احِلقبتني ا بعُد أُّيا الناس، فإّن اهلل قد »: بن رُصَ أمَّ

للدنيا جتارًا، ولآلخرة جتارًا، فأّما تاجر اآلخرة  علم ما تنوون، وما خرجتم تطلبون، وإنَّ 

 قائاًم وقاعدًا، وراكعاً فساٍع إليها، منتصب بتْطالهبا، ل يشرتي هبا ثمناً، ل ُيرى إّل 

ا تاجر الدنيا، فمكبٌّ عليها راتٌع وساجدًا، ل يطلب ذ ة، وأمَّ ة، ول دنيا ول لذَّ هبًا ول فضَّ

كم هذا بطول الصالة يف جوف الليل،  ،فيها، ل يبتغي هبا بدلً  فعليكم يرمحكم اهلل يف وجه 

بوا إىل اهلل جلَّ ذكره بكّل خرٍي قدرتم عليه، حتى تلَقوا  وبذكر اهلل كثريًا عىل كّل حال، وتقرَّ

لوا إىل ربّ العدّو واملُحلَّ القاسط فتجاهدوه، فإنّ  هذا كم بيشء هو أعظم عنده كم لن تتوسَّ

الة، فإنَّ اجلهاد سناُم العمل، جعلنا اهلل وإّياكم من العباد الصاحلني  ثوابًا من اجلهاد والصَّ

                                         

 .612، ص6جتفسري البحر املحيط: ، حممد بن يوسف، حيان األندليسأبو ( ُانظر: 6)

اسم الفاعل واملشبهات به يف القرآن الكريم: دراسة لغوية داللية: ، هادي عبد عيل، ( ُانظر: هويدي5)

 .37ص

 .536صمدرسة الكوفة: ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو:  املخزومي، مهدي،( ُانظر: 4)

أقسام السنايف، فاضل مصطفى،  .99 ـ98صاللغة العربية معناها ومبناها: حّسان، متام، ( ُانظر: 3)

 .671صالكالم العريب: من حيث الشكل والوظيفة: 
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ون ن منزلنا هذا إْن شاء (6)املجاهدين الصابرين عىل اّلألواء، وإّنا ُمْدجل  اهلل  الليلة م 

 .(5)«فأدجلوا

ا حتمله من الصفات ، ملِ ُخطبته قصداً فقد استعمل صيغة اسم الفاعل )فاعل( يف  

د أو الثَّبوت(امل األُسلوبية يف التعبري باسم الفاعل ، وعندها كانت امليزة زدوجة )التَّجدُّ

راً  فيهم ، وهي ثابتة والكافرين تتجّدد ويتكّرر حدوثهاذلك أّن صفات املؤمنني   ؛مكرَّ

طالب  اآلخرة ساعون إليها راغبون فيها، وأّما ، فطالبأكيداً  ، ثبوتاً امبتعاقب األيّ 

 .فهم يلهثون وراءها طالبني حطامها، الدنيا

ته صيغة اسم الفاعل يف ي الذي أدّ  والفنّ األُسلويبومن ذلك نقف عىل األثر 

تلك  تدّل  عىل أحسن ما يكون، لكي ئإذ تم توظيفها من املنش ؛ل()فاع صورهتا

الصيغة الواحدة بام مجعت من التجدد والثبوت عىل تلك املقابلة املقصودة بني طالب 

د يف تلك الصفات ارها( وطالب اآلخرة )جتارها(، وما يرتتالدنيا )جت ب عليها من جتدُّ

 أو ثبوهتا.

وقد وقع استعامل صيغة اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي يف كتاب سعد بن 

دْ حذيفة إىل ا ْد، من سعد بن حذيفة  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»: بن رُصَ إىل سليامن بن رُصَ

ا بعُد،  بله من املؤمنني، سالٌم عليكم،ومن ق   منا الذي دعوتنا   أمَّ فقد قرأنا كتاَبك، وفه 

رت لرشدك، ونحن جاّدون جمّدون، مع ّدون مرْسجون ـّإليه... فقد ُهديَت حلظّك، وُيس

 .(3)«مر، ونستمع الداعي...ُملجمون ننتظر ال

                                         

مادة ، 482، ص3ج: بلسان العرُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .مدجلون: سائرون يف الليل (6)

 )دلج(.

 .288، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (5)

 .272، ص2: جاملصدر السابق( 4)
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؛ وذلك ألّن التعبري عامل صيغة اسم الفاعل مع تكرارهال إىل استفقد قصد املرِس  

د الوصف الذي أراده املرِس  هبة ، فهو وأصحابه عىل أُ لهبا يدلُّ عىل ثبات أو جتدُّ

دة فيهم ال حييدون عنهاوهي صفة ثابت ،االستعداد متهيئون للخروج ، وجاء ة ومتجد 

د و كرار هذه الصيغة ليدّل ت ّن أ، وبالثبات يف صفة االستعداد والتأهّ عىل تكرار التجدُّ

؛ ألنَّ وذلك له أسبابه ،صيغة الفعل مثالً اختيار التعبري باسم الفاعل من دون اختيار 

عالوة عىل  اسم الفاعل أكثر حّدة ومبارشة من الفعل يف صيغة املايض أو املضارع،

د(6)فيد اإلطالق واالستمراريُ  ذلك فإّن اسم الفاعل  .(5)، يف حني يتقيَّد الفعل بزمان حمدَّ

ستعامهلا عن غريها الختيار هذه الصيغة وا األُسلوبيةة ومن هذا السياق تتَّضح اخلاصي

 يف هذا املوقف.

فسمعنا »: ونجد استعامل صيغة اسم الفاعل يف ُخطبة املختار بعد هرب ابن مطيع

 .(3)«ن طغى...عدًا ملَ لواعي، فكم من ناٍع وناعية، لقتىل يف الواعية، وبُ دعوة الداعي، ومقالة ا

، فذلك ّددالتج فقد وقع االختيار هلذه الصيغة ملا حتمله من صفات الثبوت أو 

يكون ثانويًا ، ولعّل السبب سمية والفعلية يف آن واحداللكوهنا حتمل اخلصائص ا

جع ختيار هذه الصيغة هو ألجل إقامة الس، أّما السبب الرئيس البالنسبة إىل اخلطيب

ي أكثر ممّا هو سبب لغوي، وعمومًا أكان ، وهو سبب فنّ والتوازن بني فقرات الكالم

فيوصل األفكار إىل   ،ستثمر هذه الصيغة، فقد استطاع اخلطيب أن يهذا السبب أم ذاك

  ستعامالته.امن خالل التقابل بني إيراداته و يذهن املتلقّ 

                                         

 .43صالفعل زمانه وأبنيته: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 6)

 .41صنحو الفعل: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

 .45، ص1: جاألُمم وامللوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ 4)
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 اسم املفعول ـ استعمال2
 ، وهو(6)ن وقع عليهصاغ للداللة عىل احلدث ومَ وهو االسم الذي يُ : اسم املفعول

فإنَّه يف اسم الفاعل يدلُّ عىل ذات  ، يف الدللة عىل املوصوفل يفرتق عن اسم الفاعل إّل »

 .(5)«(منصورـ)ويف اسم املفعول يدلُّ عىل ذات املفعول ك (،قائمـ)الفاعل ك

ي صاغ من غري الثالث، ويُ ن الفعل الثالثي عىل زنة )مفعول(املفعول مصاغ اسم ويُ 

، بإبدال حرف املضارعة )مياًم( مضمومة وفتح ما عىل زنة مضارعه املبني للمجهول

 .(4)قبل اآلخر

يقال فيه ما قيل »فـ ،الكالميف اختيار اسم املفعول واستعامله يف  األُسلوبيةمة أّما الِس 

فهو يدّل عىل الثبوت إذا ما قيس  ،ث دللته عىل احلدوث والثبوتيف اسم الفاعل من حي

خر تدلُّ عىل اسم ناك صيغ أُ وه ،(3)«وعىل احلدوث إذا ما قيس بالصفة املشبهة ،بالفعل

 .استعامهلا األُسلوبية من خالل وسنقف عندها لبيان وظيفتها  ،املفعول كصيغة )فعيل(

ُخطبة رفاعة بن شداد املعروفتني يف فقد جاء استعامل اسم املفعول بصيغتيه  

ا بعُد »: البجيل ، ودعوَت إىل أرَشد  الُ  ،أمَّ ، بدأت فإّن اهلل قد هداك لصَوب الَقْول  مور 

م، ودعوَت إىل جهاد الفاسقني  اهلل عليه وسلّ عليه، والصالة عىل نبيه صىّل  بحمد  اهلل والّثناء 

ولّوا : قلت ،مستجاٌب لك، مقبوٌل قولُكوإىل التوبة من الذنب العظيم، فمسموٌع منك، 

ًا، وفينا ُمَتنَّصحًا وىف أمَركم رجاًل منكم... فإن تكْن أنَت ذلك الرجل تكْن عندنا مرضيّ 

                                         

الريض األسرتبادي، حممد بن  .29صكتاب املفتاح يف الرصف: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 6)

 . 397، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: احلسن، 

 .29صمعاين األبنية يف العربية: السامرائي، فاضل صالح،  (5)

رشح املراح العيني، بدر الدين أمحد،  .29ص الرصف: كتاب املفتاح يفاجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 4)

 .641ـ  659صيف الترصيف: 

 .29صمعاين األبنية يف العربية: السامرائي، فاضل صالح،  (3)
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وذا السابقة  وإْن رأيت ورأى أصحاُبنا ذلك ولّيْنا هذا المَر شيَخ الشيعة... ،مجاعتنا دُحباً 

د املحمود يف بأسه ووالق    .(1)«دينه، واملوثوق بحزمه...َدم سليامن بن رُصَ

فقد قصد اخلطيب استعامل اسم املفعول بصيغتيه إذ جاء به من الفعل الثالثي ومن  

)مسموع، مقبول، مريّض، املحمود، : صاغ من الثالثي، فأّما املُ املزيد عليهالفعل 

استعامل ، حمبًّا( وعليه فمتنّصحاً  ،)مستجاب: فكان يف ،ا من غري الثالثي، وأمَّ املوثوق(

بوت يف الزمن فهو كالصفة عىل الث ه يدّل ؛ ذلك أنّ سوغه يف هذا املقاماسم املفعول له ما يُ 

ى هذا وأدّ  ،وهذا ما يالئم الثبوت والدوام واالستمرار يف الطاعة والقبول ،(5) املشبَّهة

االختيار بالصيغة وتكرارها املعنى بأوجز ما يمكن أن يكون، ليحّقق الغرض بطريقة 

ن وقع صاغ للداللة عىل احلدث، ومَ ة، فإذا ما علمنا أّن اسم املفعول هو الذي يُ يسري

، بكونه فردًا من ئتجابة الّلتني كشف عنهام املنشأدركنا مدى الطاعة واالس (4)عليه

ء التّوابني؛ ألهّنام اهلاجس الوحيد الذي يدور يف خلده، الختيار قائد هلم، يقودهم هؤال

فجاء بصيغة اسم املفعول ملا متتلكه من هذه اخلصائص املنسجمة يف حركتهم وقتاهلم، 

 يف أداء املقصود.

عىل اسم  خرى تدّل الختيار يف ُخطب ورسائل هاتني احِلقبتني، لصيغ أُ اوقد وقع 

، عروفتان، لكنَّها ال تبلغ من الكثرة بقدر ما هي عليه الصيغتان املاملفعول واستعامهلا

تستطيع الصيغتان املذكورتان  ة الُأسلوبية ووظيفيي أغراضًا وإنَّام جاء اختيارها لتؤدّ 

ومن هذه  ،األحوال، وإمكانات ستعامهلا عىل وفق مقتضيات املقام، فجاء االتعبري عنها

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .224، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .29ص، 5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 . 11صمعاين األبنية يف العربية: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 5)

العيني، بدر  .397، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( ُانظر: 4)

 .659صرشح املراح يف الترصيف: الدين أمحد، 
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، (وكسري ،وجريح ،قتيل): ، نحو)فعيل( الذي يستعمل بمعنى مفعول صيغة: الصيغ

وهو ما يستوي فيه املذكر  ـ هذا البناء سامعي نَّ أ( هـ175وقد ذكر ابن مالك )ت

مقيٌس »بعضهم يزعم أنَّ )فعيل( هو  هـ( ذكر أنَّ 719ابن عقيل )ت غري أنَّ  ـ واملؤنث

يف كلِّ فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل مل َينُْب 

د هب .(6)«عليم: ـك ،قياساً   تؤّدهيا ا الومن الطبيعي أن يكون هلذه الصيغة وظائف تتفرَّ

 .قع اختيارها من دون صيغة )مفعول( مل يصيغة )مفعول( املعروفة، وإاّل 

لنصوص الواردة عن النحاة وقد استنتج الدكتور فاضل السامرائي من خالل ا 

مور من حيث ، أنَّ )فعيل( بمعنى )مفعول( خيتلف عن مفعول يف ثالثة أُ القدماء

بنّي السمة األُسلوبية يف استعامل هذه الصيغة ، وبذلك يت(5)االتصاف والشّدةالثبوت و

ْد  بدالً من الصيغة املعروفة، ويمكن الوقوف عند ذلك كام يف ُخطبة سليامن بن رُصَ

هُزوا عىل َجريح، ول َتقتلوا ل َتقتلوا ُمْدب رًا، ول جُت »: اخلزاعي حينام خاطب قومه بقوله

ن أهل َدعوت كم  .(4)«أسريًا م 

صيغته  عرّب هبا عن )اسم املفعول( بدالً منيب صيغة )فعيل( ليُ فقد استعمل اخلط 

)جريح، وأسري(، وذلك للتعبري عن ثبوت هذه الصفات : يف قوله )مفعول(املعروفة 

، يف حني  إذا أُ ، وال يقال أسري إاّل إذا ُجِرَح بالفعل قال جريح إاّل ؛ ألنَّه ال يُ بصاحبها رِسَ

؛ ولذلك آثر اخلطيب (3)به صاحبه أو مل يتصف بهطلق عىل ما اتصف أن )مفعول( قد تُ 

 اختيار هذه الصيغة فقصدها استعامالً بدالً من الصيغة املعروفة.

                                         

احلديثي، ُانظر:  .648، ص5جن مالك: رشح ابن عقيل عىل ألفية اب، عبد اهلل بن عقيلابن عقيل،  (6)

 .694صأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: معجم ودراسة: خدجية عبد الرزاق، 

 .14صمعاين األبنية يف العربية: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 5)

 .291، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .14صاين األبنية يف العربية: معالسامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 3)
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بسم اهلل »: احلنفية لقولهثقفي إىل حممد بن وجاءت كذلك يف رسالة املختار ال

ا بعُد  َفُهم  ،ئكمعىل أعدا فإّن اهلل بعثني نقمةً  ،الرمحن الرحيم، للمهدي دحمد بن عيل... أمَّ

 .(6) «...بني قتيٍل وأسرٍي وطريٍد ورشيد

صيغة )فعيل(، وهي تدلُّ عىل اسم املفعول، إذ جاء ذلك  ئفقد استعمل املنش

ر حال أعدائه أدّق تصوير؛ ألّن صيغة )فعيل( تؤّدي صو  االستعامل مشفوعًا بالتكرار ليُ 

إّن صيغة »: فمن هذه امليزاتفعول، املميزات ُأسلوبية ال تؤدهيا الصيغة املألوفة السم 

فهي تأيت للمبالغة، وتأيت صفة مشبهة، وتأيت مصدرًا  ، فعيل هلا ظالٌل وإُياءاٌت متعددةٌ 

وغري ذلك، فقد يكون الرسُّ يف اختيارها هو اإلفادة من ظالل تلك الصيغة املتعّددة 

 ×م احلسني، وكذلك فقد صّور املختار الشّدة يف االقتصاص من قتله اإلما(5)«املعنى

 حيث يكون من خالل استثامر هذه الصيغة مع تكرارها، إذ إّن )فعيل( مل يصلح إاّل 

، وكان هذا االستعامل ملمحًا ُأسلوبيًا مقصودًا، فاالستعامل معنى احلدث فيه أشدّ 

أو  ئالدال لصيغة كلمة بذاهتا مع تكرارها ظاهرة ُأسلوبية ملحوظة، جتذب تنبّه القار

 .السامع نحو النص

 ـ استعمال املصار3
سّوغه، فاملصدر هو االسم إنَّ استعامل صيغة املصدر يف الكالم له أسبابه التي تُ 

مثل احلدث نفسه، بخالف الفعل ، فهو يُ (4)الذي يدّل عىل احلدث جمردًا من الزمن

                                         

 .15، ص1ج: األُمم وامللوكتاريخ الطربي، حممد بن جرير، ( 6)

اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية للتوظيف البالغي اهلنداوي، عبد احلميد، ( 5)

 .611صلصيغة الكلمة: 

الطريف يف األُسطى، عبد اهلل حممد،  .628صالواضح يف علم الرصف: احللواين، حممد خري، ( ُانظر: 4)

 .617صعلم الترصيف: دراسة رصفية تطبيقية: 
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شري إىل االختالف يف ، وهذا الفرق بني املصدر والفعل يُ (6)الذي يتحدث عن احلدث

نهام، فداللة املصدر داللة مطلقة غري مقرتنة بزمن، وداللته عىل احلدث م وظيفة كّل 

، (5)أّما الفعل فإّنه يقتيض جتّدد املعنى املثبت به شيئًا بعد يشء .واتساعاً   متنح التعبري قوةً 

املصدر يف الكالم بدالً من الفعل، وعندها يقوم املصدر مقام فّّس لنا اختيار ما يُ  وهذا

  .ال يمكن للفعل أن يؤّدهيا قّوة  التعبري، فيمنح الفعل

دة ، فقد وقع توظيف بعضها عىل مبدأ االستعامل (4)وللمصدر صيغ متعد 

ْد إىل سعد بن حذيفة، وذلك يف  ،القصدي من ذلك ما ورد يف رسالة سليامن بن رُصَ

بخذلن الزكّي فلامَّ َنظََر إخوانكم وتَدّبروا عواقَب ما استقبلوا رأوا أْن قد َخطئوا »: قوله

كبريًا ليس هَلم منه خمرٌج ول توبة...  خطأً  ،ر لهـالطيّب وإسالمه وَتْرك  مواساته، والنص

ن الذنب، ولو كاَن يف  وإنكم ُجَدراُء بتْطالب الفضل، والتامس الْجر، والتوبة إىل ربكم م 

 .(3)«ذلَك حّز الرقاب، وقتُل الولد، واستيفاُء الموال، وهالُك الَعشائر...

 ؛ ليصف األحداث بدقَّة وعنايةرسل صيغ املصادر وكّرر استعامهلافقد أورد امل  

وألّن الوصف باملصدر يوجه كّل دالالت مصدريته باجتاه احلدث ليس غري،  ،فائقة

لذلك  (2)ألّن املصدر هو ذات احلدث  وهبذا يكشف لنا عن خفايا املعنى بأجىل صور؛

دما أراد أن يركز عىل الفعل نفسه من دون الرتكيز عىل صيغ مصادره، عن أتقن استعامل

                                         

 .27صاإليضاح يف علل النحو: الزجاجي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 6)

 .673صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القا هر، ( ُانظر: 5)

 .435وص، 529صر: جوهر القاموس يف اجلموع واملصادالقزويني، حممد بن شفيع، ( ُانظر: 4)

ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهرة  .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)

 .662 ـ663، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .628صالواضح يف علم الرصف: احللواين، حممد خري، ( ُانظر: 2)
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خر، وإمعانًا كذلك يف ترسيخ املعاين من منطلق أن االسم هو أثبت من لوازمه األُ 

 الفعل يف الداللة عىل املعنى. 

 ومن ذلك أيضًا جاء استعامل صيغ املصدر يف ُخطبة عبيد اهلل بن عبد اهلل املري

م إىل ابن بنت َنبيِّكمهلل أنتم! أملْ َتر»: لقوله ! أَما رأيتم إىل انتهاك القوم  ؟ْوا ويبلغكم ما اجرُت 

ُوه عىل الرض... اخّتذوه 
مه  رار  اه بالّدم، َوجَتْ م إيَّ ه 

يل  ُحْرَمتَه، واستضعاف هم َوْحَدَته، وَتْرم 

بن عيّل، ماذا  للنَّبل َغَرَضاً، وغادروه للّضباع َجَزَرًا، فلّله عينًا َمْن رأى مثله! وهلل حسني

ْدٍق وَصَّْب، وذا أمانٍة وَنْجَدة وَحْزم...  .(6)«غاَدُروا به ذا ص 

ويبدو يف هذا النص شيوع طائفة من صيغ املصادر املختلفة يف أوزاهنا، وقد آثر  

وجذب  تي يروم َتوصيلها إىل ذهن السامعهبا عن املعاين ال عرّب ، ليُ استعامهلا اخلطيب

لتعبري عن ثبوت املعاين يًا واضحًا أراد به اخلطيب اُأسلوب حاً لمَ مَ تكرارها  لهه، فمثّ تنبّ 

ة يف وصف احلال التي كان عليها اإلمام  ، وإطالقها ة والشدَّ  ،×احلسنيفضاًل عن القوَّ

صدر يدّل داللة مطلقة عىل امل ، من منطلق أنّ جرى عليه من النوائب من أعدائه وما

يف هتك  ،ة والقسوة، فأراد اخلطيب أن يصف الشدَّ اً واتساع  ، ليمنح التعبري قّوةً احلدث

 عن ذلك بام ناسب تلك فعربَّ عىل األرض وسلبه، ه جرّ وقتله و ×حرمة احلسني

األحوال بأدوات لغوية تدّل عىل العموم واالستغراق، فكان االختيار واقعًا عىل 

ن صفات اإلمام املصادر، وكان هو السبب نفسه يف استعامل صيغ املصادر قاصدًا هبا بيا

واحلزم(، وما كان ذلك  ،والنجدة ،والصرب، واألمانة ،)الصدقبـفوصفه  ،×احلسني

يَِغِه مع ، فضاًل عن اختيار ِص الفعل آكد وأثبت يف الوصف من استعامل املصدر  ألنَّ إاّل 

  .تكرارها يف هذه اخلُطبة

                                         

 .229، ص2: جلوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامل6)
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 هةشّبـ استعمال الصفة امُل 4
لة عىل اتصاف الذات باحلدث عىل وجه صاغ للدالوهي وصف يُ : الصفة املشبهة

ات التي تُ   .(6)الثبات والدوام صاغ من البابني الرابع واخلامس، من وهي إحدى املشتقَّ

، (4)، لتدّل عىل حدٍث ثابٍت ثبوتًا مالزماً (5)الفعل الاّلزم )َفِرَح ـ َيْفَرح( و)َكُرَم ـ َيْكُرُم(

بموصوفها »النص، ذلك أهّنا تلتبس  ئوهلا وظيفتها األُسلوبية يف اختيارها من منش

مبالغة يف توكيد الصفة، وتعضيدًا ملعناها، فتصل صورة املعنى للمتلقي إيصالً أميناً، فإَّّنا 

ن فيد ثبوت معناها ملَ تُ »، وهي كذلك بمثابة اسم الفاعل غري أهّنا (3)«أكثر دللة عىل املعنى

 .(5)«فيد احلدوث والتجدداتصف به، واسم الفاعل يُ 

، فقد ورد منها يف ُخطب (1)وللصفة املشبَّهة أوزان متعددة حفظتها لنا كتب اللغة 

 ورسائل هاتني احِلقبتني؛ ملا متتلكه من صفة ثبوت احلدث وترسيخه يف ذهن السامع،

إذ وقع استعامل صيغها عىل نحو ملحوظ ومتكرر يف ُخطبتي عبد اهلل بن مطيع الوايل  

فاتقوا اهلل واستقيموا ول ختتلفوا، »: قال ،وىل حني قدم الكوفةففي ُخطبته األُ  الزبريي،

وقعنَّ لاهلل   تفعلوا فلوموا أنفسكم ول تلوموين، فووخذوا عىل أيدي سفهائكم، وإّل 

 .(7) «بالسقيم العايص؛ ولقيمنَّ َدْرأ الْصَعر  املرتاب

                                         

الريض األسرتبادي، حممد بن  .618، ص3جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 .211، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: احلسن، 

اسم الفاعل واملشبهات به يف القرآن الكريم: دراسة لغوية داللية: ، هادي عبد عيل، ( ُانظر: هويدي5)

 .692 ـ693ص

 .97صشذا العرف يف فن الرصف: مالوي، أمحد، احل( ُانظر: 4)

 .77صألفاظ السمع يف القرآن الكريم: دراسة لغوية: احللفي، شكيب غازي،  (3)

 .667صاملنهج الصويت للبنية العربية: رؤية جديدة يف الرصف العريب: شاهني، عبد الصبور، ( 2)

 .513وص، 515صية: أبنية األسامء يف اللغة العرب، أمحد، ( ُانظر: حممد الشيخ1)

 .77ـ  71، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي، ( ُانظر: 7)

 .، مادة )درأ(462، ص3لسان العرب: جُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .: امليل والعوجءوالدر

 .مادة )صعر(، 432، ص7لسان العرب: جُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .واألصعر: املتكرب
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 : فنجد صيغ الصفة املشبهة كام يف اجلدول
 

 الوزن    الصفة املشبهة  

 َفعيل مجع سفيه: سفهاؤكم 

قيم   َفعيل السَّ

 أْفَعل الْصَعر 

ا بعُد، فقد علمت الذين »: ويف ُخطبته الثانية وهو حمصور يف قرص اإلمارة بقوله أمَّ

 َصنَعوا هذا منكم َمْن ُهْم؛ وقد علمت أّنام ُهم أراذلكم، وُسفهاؤكم، وَطَغامكم،

أرشافكم، وأهل الفضل منكم مل يزالوا  جلني، وإنَّ أخّساؤكم ما َعدا الرجل أو الرو

 : ، فنجد صيغ الصفة املشبهة يف اجلدول اآليت(6)«سامعني مطيعني...
 

 الوزن   الصفة املشبهة  

 َفْعل  مجع رْذل: أراذلكم 

 َفعيل  مجع سفيه: سفهاؤكم 

 َفعيل  مجع خسيس: أخساؤكم 

 َفعيل  مجع رشيف: أرشافكم 

كيز عىل إثبات الصفات كّرر استعامل الصفة املشبهة للرت خلطيب قدفنجد أّن ا  

 ، فتكون الصفة إلفادة ثبوت الصفة للموصوف هباللموصوفني من قبيل أهّنا تأيت

 .رت حاهلم أدّق تصويركّل صيغها قد صوّ  املشبهة يف 

                                         

والطغام: أراذل الناس وأوغادهم، . 46، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

، 619، ص8 ج: . ُانظر: لسان العرب«عرف له اشتقاقنطق منه بفعل وال يُ وال يُ »وقال ابن منظور: 

 مادة )طغم(.
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رها تنيطبونجد أّن اخلطيب يف كلتا اخلُ  ا ، وأّن هلذقد استعمل صيغة )فعيل( فكرَّ

االستعامل أسبابه من حيث إّن هذه الصيغة كام وسمها اللغويون أهّنا تأيت للداللة عىل 

بنى من )َفُعل( املضموم هذا الوصف يُ  ؛ ألنَّ (6)الثبوت يف األوصاف اخللقية واملكتسبة

مَّ كانت ومن ثَ ، (2)«الوصاف املخلوقة: أي ،يف الغلب للغرائز»العني، وهذا الفعل يأيت 

وتكون الصفات »: (هـ492قال ابن فارس )ت .(عىل الثبوت يف صيغة )فعيلالداللة 

 .(3)«الالزمة للنفوس عىل )فعيل(

امعني، وأراد أن يبالغ يف يب إيصال الدالالت إىل أذهان السوهكذا أراد اخلط

رًا صفات مناوئي ،بلغأوصف هؤالء بطريقة  ، ه بصفات رديئة كان يراها هو فيهممصو 

، د ثبوت هذه الصفات ودوامها فيهمة تؤك  ن يصوغها يف قوالب لغويّ من أ ّداً فلم جيد بُ 

 .ختيار صيغ الّصفة املشبَّهة لذلكفكان ا

 ـ استعمال صيغة املبالغة5
ة من األفعال تُ : صيغ املبالغة لحق باسم الفاعل، وتأيت للداللة وهى أسامء مشتقَّ

ريد تأكيد املعنى دوث، فإذا أُ عىل املبالغة والكثرة يف احلدث عىل وجه التغرّي واحل

ل من اسم الفاعل إىل أبنية صيغ املبالغة  . (3)وتقويته واملبالغة فيه ُحو 

 ،(2)وغريها ،، وَفِعلعال، وفعول، وفعيلفْ ، ومَفّعال: وللمبالغة أوزان عديدة، كـ

                                         

 .684صالواضح يف علم الرصف: احللواين، حممد خري، ( ُانظر: 6)

 .73، ص6جرشح شافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( 5)

 .472صالصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: ابن فارس، أمحد، ( 4)

إلياس،  .591، ص4جرشح كافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( ُانظر: 3)

 .531صاإلعراب: الكايف يف الرصف والنحو وجوزيف، 

حسني، شعبان  .515وص، 511صأبنية األسامء يف اللغة العربية: ، أمحد، ( ُانظر: حممد الشيخ2)

 .34 ـ35صترصيف األسامء يف اللغة العربية: صالح، 
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ل ا ورّب البحار، والنخيأمَ »: فقد جاء استعامهلا يف ُخطبة املختار بن أيب عبيد قوله

 .(1)«والشجار... لقتلنَّ كّل جبّار، بكّل لدن خطّار، ومهند بتّار...

فوظَّف من  ،ر(، بتّاصيغة املبالغة )فّعال( يف )جبّار، َخّطاروهنا استعمل اخلطيب 

، وهو ُخطبتهخالل هذه األبنية املبالغ فيها ما يناسب الغرض الذي من أجله ألقى 

)ألقتلنَّ كّل : وسمهم باجلربوت والطغيان يف قولهن الوعيد باالنتقام من الظاملني الذي

ال(إىل أرقى حاالت رتفعا، فالوصف جبَّار( ؛ ألنَّ هذا ه من خالل استعامل صيغة )فعَّ

 القرنعلامء  )من املؤّدبعيد قال القاسم بن س ،البناء يكون للصفة الثابتة يف املوصوف

ار: وخيرج عىل )فعَّال( نحو»: (جريالرابع اهل ، وهو الذي يكون دأبه وعادته الفرار يف فرَّ

ًا حتى أصبح هلم  ؤالء قد بلغوا من تكرار التجرّب فكأنَّ ه ،(5)«احلروب وغريها حدَّ

دوا عليه، فأصبحت صفة زبمرتبة السجية املال مة هلم، والتي ال تفارقهم، فهم قد تعوَّ

 .راسخة فيهم

قتل هبا آللة التي يُ مل يلبث اخلطيب أن استعمل هذه الصيغة يف وصف ا ثمَّ 

، فقد وصف اللدن )وهو الرمح( خّطار، ومهند بتّار( لدن ، وهي )بكّل الظاملني هؤالء 

وكذلك  ،، وهى صيغة مبالغة بكثرة اهتزازه، وهي من صفات اجلودة فيهباخلطار

 ، فصيغ املبالغة تأيتكثري البرت القاطع: أي ،ملهند )السيف( بالصفة )بتّار(وصف ا

مَّا جيعل هذه الصيغ كالصفة الثابتة  ،لكثرة واملبالغة يف الدللة عىل احلدثلقصد هذه ا»

، وقد جاءت كلتا الصفتني نكرة مسبوقة باألداة )كل( التي (4)«والسجية املصاحبة للذات

دة أفادت معنى العموم، فاملختار أراد أنَّ يُ  عّمم قتل اجلبارين بسيوف ورماح غري حمدَّ

                                         

 .71ـ  72، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

 .698صدقائق الترصيف: مد، ابن سعيد املؤدب، القاسم بن حم( 5)

 .534: صالطريف يف علم الترصيف: دراسة رصفية تطبيقيةاألسطى، عبد اهلل حممد، ( 4)
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ة اخلطاب وسياق القَ بعدد، وهذا جاء منسجامً   سم. مع شدَّ

م نلحظ أنَّ الوصف بصيغة املبالغة )فعَّ  ال( قد بلغ ذروته يف تصوير وممّا تقدَّ

 انسجام تلك الصور بعضها مع بعض، ممَّا أوجد الوقع الشديد ؛ ألنَّه أدَّى إىلاحلدث

ر الذي مثَّل احلدث   .املصوَّ

 ـ استعمال االسم املصغَّر6
َنة فُ لفظ ص  »التصغري  عىل وفق مقاييس معيَّنة  ،أو ُفَعيْع يل ،أو ُفَعيْع ل ،ع يلْيَغ عىل ز 

ـ عىل  ، وللتصغري(6)«أو التعظيم ،فأو التلطُّ  ،أو التقريب ،والتحقري ،للتعبري عن التقليل

لنَّ »لكونه وسيلة صوتية يتبعها تعبرٌي له أمهيته؛  ،قلَّته ـ وظيفته األُسلوبية يف الكالم

السياق التعبريي تستدعي يف بعض الحيان هذه الصيغة، كالتعبري عن يشء  مقتضيات

، كام يبدو يف العربية احلديثة عىل خمتلف مستويات االستعامل (5)«لطيف أو خفي أو قليل

 .(4)ة ترّدد ألفاظهمَّ قلّ ومن ثَ  ،اللغوي قلَّة االعتامد عىل التصغري

رةاأللفاظ  ومن هنا نجد ِقلَّة ورود استعامل  ، ولعّل احِلقبتنيهاتني  ُخطبيف  املصغَّ

ُأسلوبيًا له وظيفته ، مثَّلتا اختيارًا للمختار الثقفي بْس َح ُخطبتني صغري كان يف صيغة الت

ة، قال املختار وا وخابوا، ف»: اخلاصَّ نُْكم ارتابوا وحَتَريَّ
 .(3)«ن هم أصابوا...إإنَّ ُنَفريًا م 

ُأسلوبية قد عربَّ هبا املختار عن قيمة   ـ )َنَفر( وهو تصغريـ لمة )ُنفريًا( فنجدد ك 

قيمة شأن هؤالء الذين ذهبوا عنه، شاّكني  من (2)قليلواضحة، َأال وهي التحقري والت

                                         

ترصيف حسني، شعبان صالح، ُانظر:  .1صالتصغري: دراسة رصفية صوتية: عريبي، أرساء،  (6)

 .631صاألسامء يف اللغة العربية: 

 .92صكيب: يف النقد العريب القديم: جدلية اإلفراد والرتعبد املطلب، حممد، ( 5)

 .89صسلوبية يف شعر صالح عبد الصبور: سامت أُ ، حممد، ( ُانظر: العبد4)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .63، ص1: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (3)

 .79، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .589، ص5جرشح مجل الزجاجي: الرشح الكبري: بن مؤمن،  ابن عصفور، عيل( ُانظر: 2)
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، وال حُيسُب هلم هلم َطرَ ِخ  الفرٌي غري مكرتث لذهاهبم عنه فهم يف نظره نُ   ،فيه ويف دعوته

 حساب.

إْن اْستََقْمتُْم »: قال ،م األشرت لقتال ابن زيادخرى له حني شيَّع إبراهية أُ ُخطبويف 

يَصة فإيّن أجُد ـَفب نَْص  ْصتُْم ح  دحكم  الكتاب، وىف اليقني  والصواب، أنَّ اهلل  يفر  اهلل، وإْن ح 

 . (6)«تأيت يف ُصَور  احَلاَمم  ُدَوْيَن السحاب  مؤّيُدُكم بمالئكٍة غ َضاب،

ر مرَّ  ة هو تصغري الظرف ًة أُ فقد استعمل صيغة االسم املصغَّ خرى، وهذه املرَّ

ة،»)دون(،  ا تغني عن الوصف بقريٍب   لُيَعَّّب به عن وسيلة لغويَّة اختزاليَّة مهمَّ بمعنى أَّنَّ

، وَقْصُد املختار من هذا التعبري أْن يرسم الصورة ويقّرهبا من (5)«أو قصرٍي أو نحومها

راهيم عىل أعدائه، ويكون إتياهنا هذا يف ذهن السامع، وهي أنَّ املالئكة تأيت لنرصة إب

ه ولكنَّ   صورة احلامم األبيض قريبًا من السحاب، متّسه،   ها الحتى تكاد تقرتب منه ومتسُّ

ا قريبة منهم يف نص وال خيفى ما هلذا التصوير الرائع من   رهتم غري بعيدة،ـبمعنى أهنَّ

ر إىل جانب التعبري به عن أفصح عنها اختيار الظ ،مجالية فنيّة وُأسلوبية عالية رف املصغَّ

 يشء لطيف وحمبَّب.

 استعمال الفعل: ثانيًا
وهو كلمة تدلُّ عىل »: الرئيسة التي يتألَّف منها الكالم األقسامالفعل هو أحد  

وهي وظيفته ، حدث وزمن، والدللة عىل احلدث والزمن هو املعنى الرصيف للفعل

 ،(4)«من الزمن واحلدث جزء من معنى صيغة الفعل بمعنى أنَّ كالً  ،الرصفية املركَّبة

وللفعل أمهيته التي تقوم عىل ما يؤّديه من وظائف لغوّية وُأسلوبية متعّددة، فهو ُيعرّب 

                                         

 .79، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

 .89صسلويب: غوي أُ إبداع الداللة يف الشعر اجلاهيل: مدخل لُ العبد، حممد،  (5)

 .672صلوظيفة: أقسام الكالم العريب: من حيث الشكل واالسنايف، فاضل مصطفى،  (4)
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  .(6)منه فاإلسناد مستمدّ  ،اجلملة مقومات عن األحداث وأزماهنا، وهو كذلك من أهمّ 

ي أن ـ أنَّ العقل العريب يقتضمنية وموضع اهتامم املتكلّ وملا كان شائعًا يف العربي

ذلك ألنَّ اإلنسان العريب َجَرْت التعبري؛  هي األصل، والغالبة يف  ةتكون اجلملة الفعلي

ونتيجة هلذه  ،(5)ة الكثريةباحلدث يف األحوال العادي تامم سليقته ودفعته فطرته إىل االه

 ثَُر يف الكالم العريب.التي يقوم هبا الفعل نجده قد كَ  األُسلوبيةة والوظائف اللغوي

إىل أنَّ الكالم الصادر عن » ( Aـ  Busemann) (ـ بوزيامن أ)وقد انتهى العامل األملاين 

وهو  (4)«اإلنسان الشديد النفعال يتميَّز بزيادة عدد كلامت احلدث عىل عدد كلامت الوصف

فعال يقصد باحلدث هنا )الفعل(، فاالنفعال النفيس عامل مهم من عوامل شيوع األ

واستعامهلا يف الكالم، كام َتنُصُّ عليه هذه املعادلة، ولذلك فهو يعطي التعبري قيمة ُأسلوبية 

 واضحة؛ ألنَّه ُيعرّب عن القوة ويدلُّ عىل شّدة احلدث، ومن َثمَّ يكثر يف الكالم.

ر ـ، وعنصريفـلبناء الفعيل بحسب حيثيات كثرية، منها نوع البناء الصم اويقّس 

م تبعًا لذلك عىل أساس ، فيُ الزمن دقسَّ ل إىل )جُمَرَّ م عىل أساس ، ويُ وَمِزيد( ،األوَّ قسَّ

وسوف نتناول مسالة استعامل الصيغة الفعلية  .(3)وأمر( ،ومضارع ،الثاين إىل )ماض

عىل أساس اختيارها من حيث هي صيغة رصفية هلا دالالهتا ومعانيها، ومن َثمَّ ما 

 وبية من املنشئني.تؤّديه من وظائف لغوية وُأسل

 ـ استعمال الفعل املاضي1

ف الفعل املايض بأّنهيُ  م قريبًا كان ذلك أو ُأْطل َق عىل ما يسبق زمن التكلّ »ما : عرَّ

                                         

 .62صالفعل زمانه وأبنيته: السامرائي، إبراهيم، ( ُانظر: 6)

 .661صيف النحو العريب: نقد وتوجيه: املخزومي، مهدي، ( ُانظر: 5)

 . 73صسلوب: دراسة لغوية إحصائية: األُ مصلوح، سعد، ( 4)

 .612صاللغة العربية معناها ومبناها: حّسان، متام، ( ُانظر: 3)
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د  ، وقد جاء استعامل صيغة(6)«بعيدًا، دحققًا الوقوع أو غري دحقق هذا الفعل بنوعيه املجرَّ

ني منهاكبريةٍ  بصورةٍ  احِلقبتنيورسائل  ُخطبواملزيد يف  : ل، األوَّ ، وسنقف عىل نصَّ

د، والث  .ُخطبة للمختار الثقفي: اينرسالة لسليامن بن رُصَ

د إىل سعد بن حذيفة لقولهفرسالة سليامن  ا بعُد »: بن رُصَ فإّن الدنيا داٌر قْد أدبَر  ،أمَّ

ي الأمنها ما كان معروفاً، و لباب، قبل منها ما كان ُمنكرًا، وأصبحْت قد تشنّأْت إىل ذو 

وأزَمع بالرتحال منها عباُد اهلل الخيار، وباعوا قلياًل من الدنيا ل يبَقى بجزيل  مثوبة عند اهلل 

... وترك الناَس فلم لنفسهمل َتفنى، إّن أولياء اهلل من إخوانكم، وشيعة آل نبيِّكم نظروا 

كم وتَدّبروا عواقَب ما فلامَّ نظر إخوان سلبوه وجّردوه... يرتكوه، وَعدوا عليه فقتلوه، ثمَّ 

 .(5)«استقبلوا رأوا أن قد خطئوا بخذلن الزكّي...

فنجد يف هذا النص شيوعًا ملحوظًا لألفعال املاضية )املجردة واملزيدة( ممَّا طبعت 

 .الداليل، يدعو للكشف عن أسباب وجود هذا األداء ُأسلويب خاّص النص بطابع 

به شيوع ل حضورًا فاق  صيغة )َفَعَل( فسجّ فقد ورّد عىل ،دأّما الفعل املايض املجر

)َنظَروا، َتَرَك، َعَدوا )من : ما ورد يف قول سليامن ، من ذلكاألوزان املزيدة املاضية

 .َعَدا( َقتَلوه، َسلبَوه، َنَظر، رَأوا، رَضَبنا(

ا تُ  أكثر أوزان الفعل »من  عدُّ ويمكن تفسري شيوع هذه الصيغة يف الكالم أهنَّ

ة هذا الوزن مل خيتص بمعنى من املعاين، بل استعمل يف  ،اللغة يفاستعاملً  ونظرًا خلفَّ

 .(4)«أكثرها

لّن الفعل عالجيـًا  ؛َفَعَل( أعّم الفعال معنى»): هـ(822ا يقول العيني )تويف هذ

فلـذلك اسـتعمل يف مكـان  ،رـوَفَعَل النصـ ،َفَعَل الرضب والشتم: أو غري عالجي، تقول

                                         

 . 41صنحو الفعل: ي، أمحد عبد الستار، اجلوار (6)

ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهرة  .226، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (5)

 .662 ـ663، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .567صأقسام الكالم العريب: من حيث الشكل والوظيفة: السنايف، فاضل مصطفى،  (4)
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أي مـؤدُّون، فكـان أعـّم  (1) (ٺ ٿ ٿ ٿ): يف قوله تعاىل الداء واإلعطاء

األفعال استعامالً، وقد ذكر الدكتور إبراهيم السامرائي هذه  أعمّ : أي ،(5)«ىالفعال معنً 

 .(4)االستعامالت ودالالهتا

ل ما ورد استعامله يف هذا النص اختيارًا ملحوظًا، وأوَّ  فقد ،املزيدأّما املايض 

ة الفعل املايض املزيد باهلمزة يف أّوله )أْفَعل(، وهذه الصيغة ختتص طالعنا فيه صيغيُ 

واهلمزة للتعدية، وهلذه  ، (3))إِْفَعال( بالثالثي املزيد بحرف واحد، ويكون مصدرها بزنة

إذ إهّنا قادرة عىل توسيع عمل الفعل ونطاقه التأثريي عىل ما  ؛اهلمزة وظيفتها األُسلوبية

هذا باب افرتاق َفَعْلت »: هـ(681هذا يقول سيبويه )ت جاوره من األلفاظ، ويف

ه إىل  ،َدَخَل وخرج: تقول ،وأْفَعْلت يف الفعل للمعنى وَجَلَس. فإذا أخَّبت أّن غريه صريَّ

، فالغرض الوظيفي الذي قامت به (2)«أْجَلَسهُ و ،وأْدَخَلهُ  ،َأْخَرَجهُ : يشٍء من هذا قلت

 اهلمزة هو تعدية األفعال املذكورة.

رين ـي يف عشـوتأيت )أْفَعل( ألغراض ودالالت أبان عنها أبو حيان األندلس

 والداللة عىل الصريورة، والسلب، والتمكني، ،التعدية: أشهرهاونيّف من 

 .(1) ...والتعريض 

د استعامل هذه الصي ، غة الفعلية املزيدة بعد اختيارهاوقد جاء يف رسالة ابن رُصَ

دار قد أدبر منها ما كان )فإّن الدنيا : فمثاًل نجد يف قوله األُسلوبية،لتؤّدي أغراضها 

                                         

 .3ملؤمنون: آيةا (6)

 .59صرشح املراح يف الترصيف: العيني، بدر الدين أمحد،  (5)

 وما بعدها.، 58صالفعل زمانه وأبنيته: السامرائي، إبراهيم،  (4)

 .47صرشح املراح يف الترصيف: العيني، بدر الدين أمحد، ( ُانظر: 3)

 .22، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (2)

املبدع يف  .633، ص6جتفسري البحر املحيط: ، حممد بن يوسفان األندليس، أبو حي( ُانظر: 1)

 .662 ـ666صالترصيف: 
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ضًا معنويًا هو إنَّ )أْفَعل( جاءت لتؤّدي غر ،(...منها ما كان منكراً  ، وأقبل معروفاً 

 ،روفها مدبرًا وصار منكرها مقبالً ّن الدنيا دار قد صار معإ: ، أيالداللة عىل الصريورة

 ادها اخلطيب يف وصف حال الدنيا وتقّلباهتا.ى الفعل داللته التي أروهبذا أدّ  

د يف موضعني  ،أّما صيغة املايض املزيد بحرفني )َتَفعَّل( فنجدها يف قول ابن رُصَ

: منها ،الصيغة الفعلية وظائفها األُسلوبيةوهلذه  )تدّبروا(،: )تشنأت( ويف قوله: قوله

يء ـوتأيت تفّعلت للش»: هـ(  571 كام يقول يف ذلك ابن قتيبة )ت ،توايل معنى احلدث

، وكأّن فيها معنى (6)«ه ليس عمل وقت واحديء بعد اليشء... فهذا كلّ ـتأخذ منه الش

ج، ال حدوث الفعل بتكرار متقّطع، بل انتظام يف حدوثه التدرُّ
، وقد تأيت هذه (5)

يؤتى هبذا »: الصيغة، لتدّل عىل التكلُّف واالجتهاد كام يقول الدكتور فاضل السامرائي

 ،الوزن للدللة عىل التكلُّف وبذل اجلهد... ويف كال املعنيني دللة عىل الطُّول يف الوقت

واملالحظ أّن كال املعنيني قد انطبق عىل صيغ األفعال التي  ،(4)«والتمهل يف احلديث

د يف وصف الدنيا )تشنّأت إىل : وردت عىل هذا الوزن يف الرسالة، ففي قول ابن رُصَ

ّن الدنيا قد تبغَّضت إىِل ذوي األلباب، وكان هذا البغض منتظاًم إ: يأ ،ذوي األلباب(

جًا يومًا بعد يوم، وكذلك كان هذا البغض شديدًا ومتكلَّفًا فيه.  متدر 

ا الفعل )تدبَّروا( يف قوله  انكم وتدبروا عواقب ما استقبلوا(، )فلامَّ نظر إخو: أمَّ

 .ومل يكن بعيدًا عن هذا الفعل لِِهمِقبَ كان متدّرجًا من  دّبرإنَّ الت: فاملعنى

ا صيغة الفعل املايض املزيد بتضعيف  سلبوه  )ثمَّ : فنجدها يف قوله ،لعني )َفعَّل(اأمَّ

دوه( الذي عرّب هبا عن معنى املبالغة والتكثري يف احلدث؛ ألهنَّ  ا تأيت هلذا الغرض، وجرَّ

                                         

دروس عبد احلميد، حممد حمي الدين، ُانظر:  .411صأدب الكاتب: ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، ( 6)

 .78صالترصيف: 

 .651صاملمتع الكبري يف الترصيف: ابن عصفور، عيل بن مؤمن، ( ُانظر: 5)

 .3صبالغة الكلمة يف التعبري القرآين: السامرائي، فاضل صالح، ( 4)
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: تقول ،ل يرشكه يف ذلك أفعلُت هذا باب دخول َفعَّلُت عىل َفَعلُت »: وهنا يقول سيبويه

قته  كرّسته: ا وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلترهُت ـَكس  .(6)«وقطّعته ومزَّ

وث وسلبه وتكرار حد ،×املبالغة يف جتريد اإلمام احلسنيضعيف داللة فأفرز الت 

املتلقي ى يؤّثر يف نفس هذه الصيغة حت ئوإنَّام اختار املنش  ،هذا الفعل الشنيع من أعدائه

للتأّهب واخلروج  ئاً يّ تهاإلمام بام جيعله م راساًم تلك الصورة املأساوية التي كان عليها

 .للثورة

د : ونجد كذلك استعامالً لصيغة املايض املزيد بصيغة )اْستَْفَعل( يف قول ابن رُصَ

ذه فالفعل )استقبل( مزيدا باهلمزة والسني والتاء، وه  )وتدّبروا عواقب ما استقبلوا(،

اإلجياد بمعنى وجدته : منها وحسب ما جاءت هنا هي ،الزيادة تأيت ملعاٍن خمتلفة

وقد جاء استعامل هذه الصيغة يف قول ابن  ،(4)«اً أصبته جيد: فقولك استجدته» ،(5)كذلك

 .عليهم تدبروا عواقب ما وجدوه مقبالً : أي ،اإلجيادمعنى  عطيرصد لتُ 

ا   ر من الشيعة إىل حممد بن لقاها حني علم بذهاب نفاملختار الثقفي التي أ ةُخطبأمَّ

وا »: فقال ،، ليسألوه عن مصداق دعوة املختاراحلنفية إنَّ ُنَفريًا منكم ارتابوا وحتريَّ

وإْن هم كبُوا وَهابوا، واعرتضوا وانجابوا، فقد  ،قبلوا وأنابواأفإْن هم أصابوا  ،وخابوا

 .(3)«َّبوا وحابواثُ 

                                         

املمتع الكبري يف . ُانظر: ابن عصفور، عيل بن مؤمن، 13، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (6)

 . 659صالترصيف: 

أوزان شالش، هاشم طه،  .645صاملمتع الكبري يف الترصيف: ابن عصفور، عيل بن مؤمن، ( ُانظر: 5)

 . 619صالفعل ومعانيها: 

 .619صأوزان الفعل ومعانيها: شالش، هاشم طه،  (4)

ُانظر: مجهرة خطب العرب يف عصور  .63، ص9: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)

 .81 ـ79، ص5جالعربية الزاهرة: 
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 ،املجردة واملزيدةت عىل َتكرار األفعال املاضية ُبنِية قد طبفواضح جدًا أنَّ هذه اخلُ 

دة فيطالعُأسلوبية ملحوظة فيهاممَّا ُيعدُّ ذلك ميزة  ا املجرَّ نا منها الوزن )َفَعل( يف ، فأمَّ

ته ،م قد مرَّ سابقاً وتفسري شيوعه يف الكال ،، حابوا()خابوا، هابوا، ثربوا  وذلك خِلفَّ

 .(6)عنيوعدم اختصاصه بمعنى م

ا األفعال املاضية املزيدة له )أْفَعل( ، فنجد منها صيغة املايض املزيد باهلمزة يف أوّ أمَّ

، وقد جاءت هذه الصيغة لغرض «قبلوا وأنابواأفإن هم أصابوا »: يف قول املختار

 يف اإلصابة، واإلقبال، واإلنابة. (5)املبالغة يف الوقع ونوع احلدثمعنوي آخر هو 

ا الفعل وا( الذي : فنجده يف قول املختار ،املايض املزيد بحرفني )تفعَّل( أمَّ )حتريَّ

أراد أن يصف احلرية عند هؤالء القوم، فاختار هلا هذه الصيغة، لتدّل عىل احلرية 

هتا ومتّكنها من قلوهبم وعقوهلم، إذ  املتتالية، املتدّرجة يف قلوب القوم وكذلك تبيينًا لشدَّ

ا تدلُّ عىل التدّرج والتكّلف والشدة إنَّ صيغة )تفعَّل( قد مرَّ معناها بأهنَّ
(4). 

: حرفني )اْفتََعل( يف قول املختاروقد جاء استعامل صيغة املايض املزيد ب

والتاء(، وفيها يكون اإلرصار عىل  ،لفاألد فيها حرفان مها )ي، فقد زِ ِ)اعرتضوا(

ة يف استحصاله، لذا  تعامل صيغة )افتعل( عىل )َفَعل( إنَّ اسفالفعل والطلب فيه، والشدَّ

ة معانٍ  ـ مثالً ـ   ،، كاالجتهاد والطلبطبةمنها ما يناسب سياق اخلُ  ،كان لتأدية عدَّ

ا َكَسَب فإنَّه يقول أَصاَب، »: ، يقول سيبويه(3)رف واملبالغة يف معنى الفعلـوالتص وأمَّ

                                         

  .59صرشح املراح يف الترصيف: العيني، بدر الدين أمحد، ( ُانظر: 6)

 .16صأوزان الفعل ومعانيها: شالش، هاشم طه، ( ُانظر: 5)

بالغة الكلمة يف السامرائي، فاضل صالح،  .411صأدب الكتاب: ابن قتيبة، عبد اهلل مسلم، ( ُانظر: 4)

 .43صالتعبري القرآين: 

ح رشالريض األسرتبادي، حممد بن احلسن،  .73، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

 .618، ص6جشافية ابن احلاجب: 
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ا اكتسب فهو التص ، وهذا ما جاءت (6)«والجتهاد بمنزلة الضطراب ،ف والطلبرُّ ـوأمَّ

ًا ّس )اعرتضوا(، إذ اكتسبت الزيادة يف الفعل حِ : ألجله هذه الصيغة يف قول املختار

زًا من االعرتاض وعدم القبول، فالزيادة يف البناء دّلت عىل ما يعنيه املختار  دالليًا مركَّ

 من التعبري عن ذلك االعرتاض الذي حدث من هؤالء القوم.

)انجابوا( الذي هو : د بحرفني )اْنَفَعَل( يف قول املختاركذلك نجد الفعل املزي

انكشفوا، وتأيت هذه الصيغة ملعنى واحد هو املطاوعة، وخيتصُّ بام كان فيه : بمعنى

 .عرب  عن معنى املطاوعة يف فعل االنكشافليُ  ئوقد اختاره املنش ،(5)عالج وتأثري

 ،رـلك فيام يظهر للعيون كالكسهي قبول الثر، وذ»: واملطاوعة عند علامء الترصيف

ة لسياقها الة عىلفجاءت هذه الصيغة الد، (4)«واجلذب ،والقطع إْذ  ؛املطاوعة مناسبة تامَّ

 .باملختار الثقفي ودعوتهدلَّت عىل انكشاف هؤالء القوم يف عدم طرح الثقة 

 هذه قنا نظرية العامل اللغوي )بوزيامن( نجد أنَّ نسبة شيوع األفعال يفوإذا ما طبّ 

ا كانت تصدر عن انفعال عىل  واضحةً  ، ممَّا يدلُّ داللةً طبة قد فاقت األسامءاخلُ  أهنَّ

عن اإلنسان الشديد النفعال »ة يف أنَّ الكالم الذي يصدر شديد، وهذا ما تؤّكده النظري

، وهو يعني باحلدث هنا (3)«يتميَّز بزيادة عدد كلامت احلدث عىل عدد كلامت الوصف

ختار ألقى ُخطبته حني وصف هؤالء الذي ذهبوا إىل ابن احلنفية يسألونه الفعل، فامل

م مل يثقوا به، فصدر كالمه بانفعال شديد يصف فيه حال  عن مصداق دعوته، فظنَّ أهنَّ

 التذبذب والتحريُّ التي كان عليها هؤالء.

                                         

 .73، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (6)

 .618، ص6جرشح شافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن،  (5)

 .املصدر السابق (4)

 .73صسلوب: دراسة لغوية إحصائية: األُ مصلوح، سعد،  (3)
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 ـ استعمال الفعل املبين للمجهول2
سند إليه أُ و ،قيم املفعول مقامهفاعله فأُ  غنى عنما استُ »هو : الفعل املبني للمجهول

ا إذا كان مضارعًا  ،(6)«عن صيغة )َفَعَل( إىل )ُفع َل( معدولً  هذا إذا كان الفعل ماضيًا، أمَّ

له وفتح ما قبل آخره وإن مل يكن مفتوحاً  بنى للمجهول بضمّ فإنَّه يُ  ـ  )َيْكتُُب(: نحو ،أوَّ

  (5))ُيْكتَُب(

د دارسو علم  ام البناء والسيّ  ،حيث البناءأمهيَّة دراسة الفعل من  سلوباألُ ولقد أكَّ

نية سطحية، وعن طريق حتليلها تتَّضح البنية شّكل بُ يُ »: ؛ وذلك ألنَّه(4)للمجهول

، ويرجع استعامل صيغة الفعل املبني للمجهول إىل أغراض ُأسلوبية يف (3)«العميقة

إلفساح املجال لالهتامم  ؛ش الشعورمنها إِعامم الفاعل أو تغييبه إىل هام ،الكالم

 .(2)باملفعول

، كام احِلقبتنيورسائل  ُخطبجاء استعامل صيغة الفعل املبني للمجهول يف وقد 

د إىل سعد بن حذيفةنلحظ ذلك يف رسالة س هذه الصيغة عىل  ، إذ استعملليامن بن رُصَ

ْن إخوانكم، وشيعة آل نب»: نحو ملحوظ بقوله هم فيام إنَّ أولياء اهلل  م  يكم نظروا لنفس 

َي فأجاب، ودعا فلم جُيَْب، وأراد الرجعة َفُح 
ن أمر ابن بنت نبيّهم الذي ُدع  ب س، ابُتلوا به م 

 .(1)«وسأل المان َفُمن ع...

                                         

نحو الفعل: اجلواري، أمحد عبد الستار، ُانظر:  .94صه: الفعل زمانه وأبنيتالسامرائي، إبراهيم، ( 6)

 .88ص

 .591صأبنية الرصف يف كتاب سيبويه: معجم ودراسة: احلديثي، خدجية عبد الرزاق، ( ُانظر: 5)

 .656صعلم اللغة والنقد األديب: علم األسلوب: الراجحي، عبده، ( ُانظر: 4)

 .675صسلوبية: لصعاليك قبل اإلسالم: دراسة لغوية أُ لغة الشعر عند ااحلريب، وائل عبد األمري، ( 3)

اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم: دراسة نظرية تطبيقية للتوظيف اهلنداوي، عبد احلميد، ( ُانظر: 2)

 .651صالبالغي لصيغة الكلمة: 

ة ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهر .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك1)

 .663، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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رت يف هذه الرسالة صيغة الفعل املبني للمجهول، حتى أضفت عليه  فقد تكرَّ

ة كان ألجل إفساح املجال أمام ، ولنلحظ أنَّ استعامل هذه الصيغمسحة ُأسلوبية

ا إىل هذألنَّه ما كان يلجأ ؛ ئىل البنية العميقة يف نفس املنشكي ُيْمِعن النظر إ ،الذهن

ةٍ   لرغبةٍ إاّل  الصنيع )ُدعي : فقد حذف الفاعل يف قوله يف إيصال الدالالت املعيّنة،  ملحَّ

لئال تأخذهم  ،طبنيخا، ودعا فلم جُيَب( خوفًا وسرتًا ملا صدر من هتاون املفأجاب

 فحذف ،نع(فمُ ، وسأل األمان بس)وأراد الرجعة فحُ : ا قوله، وأمّ ة يف اإلثمالعزّ 

ر فال يستطيع أن يسند الفاعل لواحد منهم ثُ ألنَّ الذين فعلوا هذا الصنيع كُ  ؛الفاعل

 .(6)فليس هو بفاعل معني

؛ ألنَّ بني للمجهولامل ولربَّام نجد يف هذه الرسالة استعامل تلكم الصيغ من الفعل

، نتيجة ما جرى عىل ئاحلزن الذي استقر يف قلب املنش يف استعامهلا إحياءات معرّبة عن

، فاستوىل ذلك عىل مشاعره، من حِمٍَن هو وَمْن معه ِمن أهل بيته× احلسنياإلمام 

ملا ور قاتليه ر صـ، أو مل يستطع أن يستحضصورته أمام عينيه، فلم يَر سواه حتى متثَّلت 

ة بشاعة  ه مننيمتلكو وتناسيها،  همئوأسامل إخفاء صورهم لذلك فهو حياو ؛وِخسَّ

 .فضالً عن حتقريهم وجتاهلهم

م أنَّ االختيار  األُسلويب يف الصيغ املختلفة االسمية ويتَّضح من خالل ما تقدَّ

قد ذكر ، واألُسلوبيةواهر وكالمها من الظ  ،واستعامهلا كان مشفوعًا بالتكرارة والفعلي

أنَّ بعضهم ينظر إىل عملية تكوين األُسلوب عىل  (Rolph Sandile) رولف ساندل

الت التكرار التي تتمُّ داخل النص بقصد التأثري يف  ا تضافر االختيار ومعدَّ ي أهنَّ ، (5)املتلق 

ز البحث عىل اختيار الصيغة املعيَّنة وتكرارها لكون ذلك االختيار ليس  ؛وهلذا ركَّ

                                         

 .665صرشح املراح يف الترصيف: العيني، بدر الدين أمحد، ( ُانظر: 6)

 .78صسلوب: مفهوم األُ ، ملياء عبد احلميد العاين: رولف، تر، ( ُانظر: ساندل5)
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راً  اختياراً  استعامل صيغة معيَّنة »بمعنى أنَّ  ،اعتياديًا، وإنَّام هو اختياٌر مقيٌَّد بكونه مكرَّ

، وهذا ما (6)«هلا دللتها كغريها من الظواهر الُسلوبية ُأسلوبيةً  بصورة متكّررة ُيعدُّ ظاهرةً 

 وجده البحث من خالل اختيار واستعامل هذه الصيغ وتكرارها يف نصوص احِلقبتني.

                                         

ة تطبيقية للتوظيف البالغي اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم: دراسة نظرياهلنداوي، عبد احلميد،  (6)

 .564صلصيغة الكلمة: 
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 الثاملبحث الث

 العاول
عن الداللة  ن عدوالً أو انزياحاً نقصد بالعدول هنا الداللة املجازية التي تكوّ 

 .(6)احلقيقية

ر اللُّغو  مناّمً عاماًل مهعدُّ العدول ويُ  فرّس فاملجاز حدٌث لغوّي يُ » ،يعوامل التطوُّ

ر دللة ألفاظها عىل املعاين اجلديدة ر اللغة بتطوُّ ، ويكسب الصورة ظالالً (5)«لنا تطوُّ

وألوانًا وهي انعكاسات لإلحياءات والعواطف، كام أّنه يمنحها القدرة عىل حتريك 

 .(4)خيال السامع وإثارة إحساساته املختلفة

 : واجملاز قسمان  

 .(3)، ومدارُه الرتكيبقيلواملجاز الع  ،جماز لغوي، ومداره اللفظ املفرد

ا املجاز العقيل ع له أّوالً، أمَّ ِض املفرد يف غري ما وُ  واملجاز اللغوي يستعمل اللفظ

غري ما هو له أصالة ملالبسته  ، وذلك بأن يسند الفعل أو شبهه إىلفمضامره اإلسناد

واملجاز  ،االستعارة: م املجاز اللغوي قسمنيقّس ويُ  ،(2)أو لّضب من التأويل  ،له

                                         

 .614ص( ُانظر: مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 6)

 .624صة يف املثل القرآين: دراسة نقدية بالغية: الصورة الفنيّ الصغري، حممد حسني، ( 5)

 .541صة القرن السابع اهلجري: هناي حتىالنقد اللغوي عند العرب: العزاوي، نعمة رحيم، ( ُانظر: 4)

 ، وما بعدها.471صأرسار البالغة: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 3)

 .557صدالئل اإلعجاز:  .471وص، 421ص: املصدر السابق( ُانظر: 2)
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واملستعار  ،فظ والداللة الثانية )املستعاروىل للفإن كانت العالقة بني الداللة األُ   املرسل،

كون العالقة يف تى هذا النوع )االستعارة(، عىل حني سمّ يُ  ،منه( قائمة عىل املشاهبة

 .(6)املجاز املرسل غري املشاهبة

وقد ذهب إىل   ،(5)«نوع من أنواع انحراف الدللة كام هو الشأن يف املجاز»وإنَّ التشبيه 

 . وغريهم (4)ابن جني، وابن األثريلعلامء كاذلك كثري من 

ا الك ت رضبًا من العدول ،ةنايأمَّ ثر العلامء البيانيني من ، وإىل هذا ذهب أكفقد ُعدَّ

ها جزءًا من االستعارة هم، ومنالقدماء حييى  كام ذهب إىل ذلك  ،(3)ابن األثري الذي عدَّ

 (2)من قواعد علم البالغةوقاعدة  ،بن محزة العلوي الذي جعلها واديًا من أودية املجازا

 .(1)ثونحدَ وإىل ذلك ذهب البالغيون املُ 

ا له من تأثري من أركان التحليل األُسلويب اللفظي، ملِ  واملجاز أو العدول ركن مهمّ 

كام أنَّه يرتبط ارتباطًا واسعًا بمسالة االختيار، بل هو ، (7)جوهري عىل املعاين املتداولة

 .(8)أوسع باب يف هذا املجال

د قولـهو ـا »: ممَّا جاء من اختيار العدول الداليل ما جاء يف ُخطبة سليامن بـن رُصَ أمَّ

                                         

 .418 أرسار البالغة:اجلرجاين، عبد القاهر،  ( ُانظر:6)

 .611صي: ( مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغ5)

ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف  .335، ص5ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، اخلصائص: 4)

 .434، ص6جأدب الكاتب والشاعر: 

 .682، ص5ج( ُانظر: ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: 3)

 .91ص، 48صز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: اُنظر: العلوي، حييى بن محزة، الطرا( 2)

األسس ناجي، جميد عبد احلميد،  .636صالتعبري البياين: رؤية بالغية نقدية: السيّد، شفيع، ( ُانظر: 1)

 . 84جماز القرآن: خصائصه الفنية وبالغته العربية: و ،559صالنفسية ألساليب البالغة العربية: 

. أبو العدوس، يوسف، 656صسلوب: علم اللغة والنقد األديب: علم األُ جحي، عبده، الرا( ُانظر: 7)

 . 26صسلوبية: الرؤية والتطبيق: األُ 

 .75صسلوبية: االنزياح: من منظور الدراسات األُ ويس، أمحد بن حممد، ( ُانظر: 8)
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 يكون آخرنا إىل هذا الدهر الذي َنك َدت فيه املعيشة، وَعظَمت فيه بعُد، فإيّن واهلل خلائٌف أّل 

ْن هذه الشيعة مل َا هو خري؛ إنَّا ُكنَّـا َنُمـ َل فيه اجلور أويل الفضل م  دُّ أعناقنـا إىل الرزية، وَشم 

ـن بنـي إرسائيـل إْذ قـال هلـم نبـّيهم قدوم  آل  َنبّينا... ۇ ۆ ۆ ): كونوا كالوىل م 

وا  (1) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ َكب  واهلل، َوَمـدُّ َفاَم َفَعَل القوم؟ َجَثوا عىل الرُّ

 .(5)«الْعناق وَرُضوا بالَقَضاء

ل يف قولهفنجد يف هذا النص عدولَ   فلفظة ،الدهر(هذا )آخرنا إىل : ني، األوَّ

ص الزمان، وال يعني به الدهر( وقعت جمازًا واستع)الد هر امله هنا يف موارد ختصُّ

ا لنَّ زمان التّوابني ـ كام يقول خطيبهم ـ أسوأ زمان مل  »؛ وإنَّام يعني به أهله ،بمعناه الزمني

 .(4)«فيه من قتل لألبرار وهتنئة لألرشار

أنَّ )َنُمدُّ أعناقنا( كناية  ،أعناقنا إىل قدوم آل نبينا( )إّنا كنّا نمدُّ : ونجد يف قوله

عرّب عن الصورة التي كانوا عليها يُ وأراد اخلطيب من هذا العدول أْن  ،التلهف والشوق

ر مثل هذه ’وهم يرتقبون بشوق قدوم آل بيت النبي ، ومل يلبث اخلطيب أْن كرَّ

وا األعناق(، ليعطي )َجثَوا عىل  ×الكناية يف وصف قوم نبي اهلل موسى كب ومدُّ الرُّ

الصورة الداللية نفسها، وُيَكنّي هبا عن تلهفهم وشوقهم للتسليم لقضاء اهلل، ويوازي 

ايب بني إرسائيل، إذ كان اخلطيب جيد يف نفسه وقومه شبهًا بني صورهتم وصورة توّ 

لّن  ؛غة يف املعنىاملبال»عظياًم بينهم وبني بني إرسائيل، ومن هنا نلحظ أنَّ الكناية تفيد 

ة والتأكيد ما ليس يف التعبري عنه  التعبري عن املعنى الكنائي بروادفه وتوابعه له من القوَّ

ة ببيّنتها   .(3)«باللفظ املوضوع له، وذلك لنَّه َيصبح كإبراز الدعوى بدليلها، وكإثبات احلجَّ

                                         

 .23البقرة: اآلية (6)

 .223ص ،2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (5)

 .67صسلوب: : املغزى واألُ ×خطب التوابني بعد استشهاد اإلمام احلسني، مشكور، العوادي (4)

 .567صعلم البيان: دراسة حتليلية ملسائل البيان: فيود، بسيوين بن عبد الفتاح، ( 3)
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دة نفســها ويف اآليــة التــي اقتبســها ابــطبــوجــاء يف اخلُ  ۆ ۆ  ۇ)»: ن رُصَ

إذ جاء فيها املجاز  ،(5)«َحتى ُتْدَعوا أو تْسَتنَْفُروا (1) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

واعدوا هلم من كّل ما يتقّوى به يف احلرب : املرسل الذي كانت عالقته املسببيَّة، واملعنى

هتا نَعة، وتعطـي الثقـة بـالنفس، والقـدرة عـىل القتـال، التي حتدث القوة واملِ  (4)ِمن عدَّ

ـبَبفإطالق اسم ا لقوة عىل السالح مـن بـاب إطـالق املسـبّب عـىل السَّ
، ويف هـذا (3)

ة املعنويـة  االقتباس ومن هذه الصورة املجازية نجد اسـتنفارًا للهمـم مـن أجـل العـدَّ

 واملادية تأّهبًا للثورة عىل الباطل.

دًا صىّل »: اهلل املّريُخطبة عبيد وجاء يف  ا بعُد، فإنَّ اهلل اصطفى دحمَّ عليـه وآلـه  اهلل أمَّ

كم بوسلّ  ه بالفضل كّلـه، وأعـزَّ ه، وَخصَّ
ت  ه بنبوَّ

ّتباعـه وأكـَرَمُكم بـاإليامن بـه، ام عىل َخْلق 

ـن بـه ُسـُبَلكم املَُخوفـة،  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )َفَحَقَن به دماَءكم املسـفوَكة، وأمَّ

 .(1)« (5) (ک ک ک ک گ گ گ ڑژ ڑ

)حقن به دماَءكم املسفوكة( جماٌز عقيلٌّ : ففي قوله
بإسناد احلقن إىل الّدماء،  (7)

يء َُيْقنه وُيقنه حقناً، فهو ـَحَقَن الش»: قال ابن منظور ،وأصل احلقن حلبس اليشء

 .(8)«َحبَسه: دحقوٌن وَحقني

                                         

 .11األنفال: اآلية (6)

 .223، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الزخمرشي، حممود بن عمر، نظر: ( اُ 4)

 .545، ص5جالتأويل: 

 .492صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 3)

 .614( آل عمران: اآلية2)

 .229، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك1)

 ، مادة)حقن(.512، ص6جأساس البالغة: الزخمرشي، حممود بن عمر، ظر: ( ُان7)

 مادة )حقن(.، 513، ص4ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 8)
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 ’فضل الرسول حممد إىلفأراد اخلطيب من هذا اإلسناد املجازي لينب ه السامع 

سفك حاقن لدمائهم التي كانت تُ  بكونه منقذًا للبرشية من القتل واالقتتال، فهو بحّق 

 عليهم. ’م حّق النبيعظَ بني احلني واآلخر، وهذا بحّد ذاته تذكري للمسلمني بِ 

ڌ ڎ ڎ )وكان يف اآلية التي ساقها اخلطيب مقتبساً، استعامٌل جمازيٌّ آخر 

، ففي لفظة (6) (ک ک ک ک گ گ گ ڑڈ ڈ ژ ژ ڑ

هنا عالقة مشاهبة، يقول الرشيف الريض )شفا( جماٌز لغويٌّ باالستعارة؛ ألنَّ العالقة 

ي ـ بسوء َعَمله ـ عىل دخول  ؛وهذه استعارة»: معّلقًا عىل هذه اآلية لنَّه تعاىل شبَّه املُْشف 

ويف هذا العدول الداليل نجد الداللة  ،(5)«الوقوع يف النار ـ عىل النار، باملُْشَفى ـ لزلَّة قدمه

مة التي كادت أْن َتِضلَّ وتدخل النار بسبب األُ عىل هذه  ’نفسها يف تقرير فضل النبي

، فالواجب احرتام ذريته، وجعلهم يف ’أنقذها بفضله سوء عملها، ولكن اهلل

 مكاهنم الالئق هبم، ال قتلهم والتنكيل هبم.

د إىل سعد بن حذيفةوجاء يف رسالة س دوه ُظْلاَمً »: ليامن بن رُصَ ثمَّ َسَلبُوه وجرَّ

رَّ 
ُعونباًة وُعْدَواناً وغ   .(4)...«هلل َوَجْهالً، وب عني  اهلل ما َيْعَملون، وإىل اهلل ما َيْرج 

يكون »وبه  ،ففي لفظة )العني( جماٌز لغويٌّ ُمرسل عالقته تسمية الكّل باسم اجلزء

، فلفظة العني (3)«فصار ذلك اجلزء كأّنه اليّشء كّله ،اجلزء ل غنى عنه يف الّدللة عىل الكّل 

، لكنَّ املقصود بعني وإْن كانت العني اجلارحة ال جيوز نسبتها إىل اهلل ،كّل جزء ِمن ال

 منها، وألنَّ العني هي اجلزء املهم من  ،هنا ذاته اهلل
ٍ
فعربَّ عن هذه الذات الكلية بجزء

                                         

 .614آل عمران: اآلية (6)

 .653صتلخيص البيان يف جمازات القرآن: الرشيف الريض، حممد بن احلسني،  (5)

ُانظر: مجهرة خطب العرب يف عصور  .221، ص2: جمم وامللوك( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُ 4)

 .663، ص5جالعربية الزاهرة: 

 .74صنارص، البالغة العربية: البيان والبديع: ، وحالوي، طالب حممد، الزوبعي (3)
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، رى احلقائق عىل طبيعتها، ونسبتها كام قلنا مستحيلة عىل اهللأجزاء البدن، وهبا يَ 

 عن معنى آخر وهو أنَّ أفعال هؤالء الظاملني إنَّام هي بعني عرّب أن يُ أراد  ئلكن املنش

 .املُطَّلع عليها وعىل حقيقتها ، وال خيفى عليه يشء، فهواهلل

أُّيا النَّاس، َمْن كاَن إنَّام أخَرَجتْه إرادُة َوْجه  اهلل  وثواب  »: ُخطبة سليامنوجاء يف 

نْه، ف ،اآلخرة نَّا وَنْحُن م  َرمْحَُة اهلل عليه حيًّا وَمْيتاً، وَمن كاَن إنَّام ُيريُد الّدنيا َوَحْرَثها فذلك م 

ي  .(6)«ه...ؤَفواهلل ما نأيت فيئاً َنْستَف 

ز، واملراد به ذاته()إنَّام أخرجته إرادُة وجه اهلل: ففي قوله ، وملَّا ، فوجه اهلل جتوُّ

سة، رشف أجزاء البدن للداللة عليه، فقد أُ أكان الوجه هو  طلق جمازًا عىل الذات املقدَّ

جريًا عىل عادة العرب يف االستعامل، فاملجاز هنا جماٌز لغويٌّ مرسٌل عالقته اجلزئية 

 .(5)بإطالق اسم اجلزء وإرادة الكّل 

ا قوله هنا عدوٌل عىل طريق : وَحْرَثها( واحلَْرُث ريد الدنيا ام يُ ن كان إنّ )ومَ : أمَّ

العمل يف الرض زرعًا كان أو »رث احلقيقي الذي هو ومل َيقصد به احل ،االستعارة

عرّب به عن كسِب الدنيا ومتاعها، وقد ، فقد استعار اخلطيب كلمة )احلَْرث( ليُ (4)«غرساً 

وردت كلمة )احلرث( يف القرآن الكريم، ونقلت فيها الداللة إىل صورة جمازية جديدة، 

 ڻ ڻ ڻ ۀڻ ں  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): قال

واملُرادُ بحرث  اآلخرة »: ، قال الرشيف الريض(3)(ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ

ن التَّشبيه العجيب، والتَّمثيل  نيا َكْدُح الكاد ح  لثواب  اآلجلة وُحطام العاجلة، فهذا م  والدُّ

                                         

 .282، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .24صن العريب: رؤية بالغية معارصة: صول البياأُ الصغري، حممد حسني، ( ُانظر: 5)

 مادة )حرث(.، 613، ص4ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 4)

 .51الشورى: اآلية (3)
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ع إنَّام يتوقَّع عاقبة َحْرث ه، فيجني ثمَر غ راسه، ويفوز بعوائد  ؛املُصيب لنَّ احلارث املُْزَدر 

؛ ألنَّ طبة استثامرًا موفَّقاً ومن هنا كانت لفظة )احلرث( قد استثمرت يف اخلُ  .(6)«اْزد راع ه

 القرآن وبالغته. ُأسلوباخلطيَب قْد حاكى يف ذلك 

د لقوله وجاء كذلك يف رسالة عبد اهلل بن  محن  »: يزيد إىل سليامن بن رُصَ بسم  اهلل الرَّ

حيم ْن عبد  اهلل  بن  يزيَد إىل سليامَن  ،الرَّ َن املسلمنيم  د وَمْن َمَعُه م  ا  ،بن  رُصَ سالٌم عليُكم، أمَّ

ْن ناص ،بعُد  ْن  ٍح فإنَّ كتايب هذا إليكم كتاُب ناصٍح ذي إرعاء، َوَكْم م  ُمْستَغّش، وَكْم م 

رْي  إىل اجَلْمع  الَكثري، وغاٍش ُمْسَتنَْصٍح دُحّب، إنَّه َبَلَغني أنَّكم تُ  إنَّه ريدوَن املسرَي بالَعَدد  الَيس 

لُه، وُينْزُع وهو مذموُم العقل  والفعل... باَل عْن مرات ب ها َتك لُّ معاو  د أْن َينُْقل  اجل  ومتى  َمْن ُير 

ْص ما يُ  كم يعلموا أنَُّكم أعالُم م  كم...ـصيبكم عدوُّ يا قوم، إنَّ أيدينا وأيديُكم اليوم  ر 

ع كلمُتن ا َنظَْهر عىل عدّونا، وَمتَى خَتْتلف واحدة، وإنَّ عّدونا وعّدوكم واحد، ومتى جْتتَم 

 .(5) «هَتُن شوكتُنا عىل َمن خالََفنا

د وأصحابه يتوسل   ففي هذه الرسالة التي بعث هبا عبد اهلل بن يزيد إىل ابن رُصَ

ريدون القيام به، قد زيَّنها بطائفة من االستعامالت املجازية إليهم أْن يرجعوا عامَّ يُ 

ص ما فيها من عدوٍل، فقد جاء االستعامليجعل للفكر مساحة كافية ل، ليتمحَّ  ل األوَّ

سند الفعل تكّل أمن ُيرد أن ينقل اجلبال عن مراتبها تكّل معاوله( حيث  )إنَّه : يف قوله

فصاحب املعاول هو الذي يكلُّ  ،إىل املعاول، وهو من املجاز العقيل عالقته الفاعلية

راد هبا املرِسل أْن يقّرب الدالالت إىل ويتعب وليست املعاول، وهذه صورة رائعة أ

مواجهته، وكان هذا  م أمام عدٍو غاشٍم كبري العدد ال طاقة هلم عىلأذهان التّوابني، أهنَّ 

                                         

 .598صتلخيص البيان يف جمازات القرآن: الرشيف الريض، حممد بن احلسني،  (6)

 .296، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)
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 القول ليس لتثبيط عزائمهم، وإنَّام كان بدافع اخلوف عليهم من أذى أعدائهم.

ا االستعامل املجازي اآلخر فنجده قائاًم عىل املجاز اللغوي املعتمد عىل أساس  أمَّ

)ومتى ما يصبكم عدوكم يعلموا أنَّكم أعالم : وذلك يف قوله ،املشاهبة يف )االستعارة(

هبا  عرّب ركم( فلفظة )أعالم( مفردها )علم( وهو اجلبل، فقد استعار هذه اللفظة ليُ ـمص

رشفاء يف ام كانوا أسيادًا وعن سّيد القوم وكبريهم، واملعنى واضح أنَّ هؤالء التّوابني إنّ 

 قومهم، ومل يكونوا من عامتهم وأنَّ يف هذا تبجيالً هلم وتعظياًم حلقهم.

ا قوله  )إنَّ أيدينا وأيدكم اليوم واحدة( فهو جماٌز لغوي )استعارة( واملراد هبا : وأمَّ

ة والتعاُضد تكم واحدة، وجاء هبا عىل لفظ : ريد أْن يقول، فهو يُ (6)هنا القوَّ تنا وقوَّ إنَّ قوَّ

ة ،ن خالفنا()هتن شوكتنا عىل مَ : وقوله ،تعارمس وهو لفٌظ  ،والشوكة هنا بمعنى احلدَّ

ة : والشوكة»: وقال ابن منظور ،(5)مستعاٌر من نبات الشوك دَّ السالح وقيل ح 

 .(4)«السالح

 ئإنَّ هذا الزخم الداليل الناتج عن تتايل االستعامالت املجازية قد تمَّ بقصدية املنش

، وحُتّقق اً تعمل عىل إثراء النص بياني ه، بام حيقق قيمة بالغية عاليةنّص لبناء سياقات 

 ًا يف أدائه.اختزاالً بديعي

د قوله  لكْن أنا ما أرى ذلك لكم، إنَّ الذي قتل »: وجاء كذلك يف ُخطبة ابن رُصَ

، ل أماَن له عندي دوَن أن يستسلم فاُميض فيه ُحكمي: صاحبَكم، وعبَّأ اجلنود إليه، وقال

 ،فسريوا إىل عدّوكم عىل اسم اهلل ،هذا الفاسق ابن الفاسق ابُن مرجانة، عبيد اهلل بن زياد

                                         

 .586صتلخيص البيان يف جمازات القرآن: الرشيف الريض، حممد بن احلسني، ر: ( ُانظ6)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الزخمرشي، حممود بن عمر، ( ُانظر: 5)

 .699، ص5جالتأويل: 

 مادة )شوك(.، 531، ص7ج: لسان العرب( ابن منظور، حممد بن مكرم، 4)
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نْه... ركم اهلل عليه رجونا أْن يكوَن َمْن بعده، أهون شوكة م   . (6)«فإْن ُيظْه 

ة التي اعتمدها جمموعة من االستعامالت املجازية االستعاري صنجد يف هذا النو 

يًا مالكه اخلروج عىل الدالالت املركزية إىل ُأسلوبته طابعًا ُخطبضفي عىل اخلطيب ليُ 

 .خرىدالالت هامشية أُ 

)هذا الفاسق ابن الفاسق(، إذ عربَّ بلفظة )الفاسق( عن العايص : ففي قوله  

رهتا، وبعدها شهدت ـوإنَّ هذه اللفظة ُتقال أصاًل النسالخ الرطبة عن قش ،واملذنب

تطلق عىل العايص واملذنب اخلارج عن حدود اهلل لعالقة انحطاطًا دالليًا، فصارت 

 .رها خرجت كانفسقتـوالرطبة عن قش»: ، فقد جاء يف القاموس املحيط(5)املشاهبة

 .(4)«عن اخلري لنسالخهومنه الفاسق : قيل

ىل املحسوس )الرطبة( إىل إذًا هذه اللفظة شهدت توّسعًا دالليًا من أطالقها ع

وهنا   ولكن هذا التوّسع قد حطَّ من داللتها،  ،عن حدود اهلل وهو اخلروج: املعقول

 هبا انطباقًا عىل ابن زياد وفساده، وخروجه عرّب استثمر اخلطيب هذه الداللة اجلديدة ليُ 

يف  ،اخلطيب هبذا الوصف، بل عمد إىل استعامل الكناية ، ومل يكتِف عىل حدود اهلل

إن كانت مبنيَّة عىل حقيقة نسب عبيد اهلل بن فهي صورة كنائية و ،)ابن مرجانة(: قوله

 يراد هبا معنى آخر،  ه مرجانة، ولكنَّ بناء الصورة عىل احلقيقة يف هذا النص،مّ زياد إىل أُ 

وهذا ما جيعل املتلقي أكثر تنبهًا ملا حتمله هذه الصورة الكنائية عندما تكشف اجلانب  

فضاًل عن االزدواجية يف  ،وخّستهاخلفي بفساد األصل الذي ينتمي إليه عبيد اهلل 

ر ما شاء من »التوظيف هلذه املفردة )مرجانة(  التي أطلقت العنان خليال املتلقي أْن يتصوَّ

                                         

 .281، ص2: جبن جرير، تاريخ األُمم وامللوك ( الطربي، حممد6)

اللة واملعجم: إبراهيم، رجب عبد اجلواد، ( 5)  .666صدراسات يف الدَّ

 مادة )فسق(.، 571، ص4جالقاموس املحيط: ، حممد بن يعقوبالفريوز آبادي، ( 4)
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التوّجهات الوصفية بابن زياد، ففتح الباب بأوسع جمالته أمام حشد الوصاف الدنيئة 

 .(6)«بابن زياد

ة يف الوصف يف قولهعرّب هبليُ وكة( يعود ابن رصد ليستعري لفظة )الشو  : ا عن احلدَّ

وهبذا يكون الختيار العدول وظيفة فنيّة  .)رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه(

التعبري »و ،إلثراء الداللة، وحتقيق القوة التعبريية عىل مستوى خصائص املعاين اللغوية

دة باملعاين احلسيّ  ذبات النفس الشعورية، ة، وتنسيق عنارص الصورة وفق ذبعن املعاين املجرَّ

 .(5)«ل وفق واقعها العياين املرصود

د مكث ه حتى يمكن حسبان ُخطبفًا من اختيار العدول يف ويميض سليامن بن رُصَ

فإّنكم لْن »: ُخطبته وهو يصف اجلهاد، فقد جاء يف ُأسلوبية شائعة فيهاذلك ميزة 

لوا إىل رب كم َن اجلهادـبش تتوسَّ ... يٍء هو أعظُم ثوابًا م  الة، فإنَّ اجلهاد سناُم العمل   «والصَّ

، فقد استعار )سنام اجلمل( لعلّو مرتبته مضافًا إىل اجلهاد، ليصفه بأّنه أعىل مراتب (4)

نه فيها ، وهبذا الوصف الرائع حيبّب اخلطيب فرض اجلهاد إىل النفوس ويزيّ (3)العمل

 .ةّددلتقبل عليه غري مرت

ا بعُد، »: حمرضًا قومه عىل القتال واجلهاد شهادهة له قبيل استُخطبوجاء يف آخر  أمَّ

رون فقد أتاكم اهللُ بعدّوكم الذي دأبتم يف املسري إليه آناء الليل والنَّهار، تُ  ريدون فيام ُتظه 

يهم صدقوهم، واصَّبوا إنَّ اهلل مع الصابرين، ول يولّ أفإذا لقيتموهم ف التوبة النصوح...

ْن  متحّرفًا لقامرٌؤ دبره إّل  تال... ل تقتلوا ُمدب رًا ول جَتهزوا عىل جريٍح، ول تقتلوا أسريًا م 

 .(2)«أهل دعوت كم...

                                         

 .83صالتصوير الفني يف خطب املسرية احلسينية: هنون، هادي بن سعدون، ( 6)

 .576صاألسس النفسية ألساليب البالغة العربية: جميد عبد احلميد،  ناجي، (5)

 . 288، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (4)

 .472ـ ص 476صاملجازات النبوية: الرشيف الريض، حممد بن احلسني، ( ُانظر: 3)

 .288، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك2)
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ى خيرج فيها عن املألوف يف فيكشف لنا هذا النص عن مدى مرونة استعامالته حت 

ا من أسامء املبالغةُأسلوبيًا، فلفظة )النصوح( استعارةالكالم لكي حيّقق عدوالً   ،؛ ألهنَّ

يف صفة التوبة  وذلك غري متأتي  ،ن يستنصحهإذا كان كثري النُصح ملَ  ،رجٌل نصوٌح : يقال»و

واملراد أنَّه ملا كانت التوبة من التّوابني بالغة غاية البلوغ يف تاليف ذلك  ،(6)«عىل احلقيقة

ا بالغٌة غاية الجتهاد يف ُنصح صاحبها، ودللته عىل »الذنب الذي صدر عنهم،  كأَّنَّ

ى )نصوحًا( من هذا الوجهفحسن أن تُ  ،جاة هباطريق الن  .(5)«سمَّ

: القرآن الكريم لقوله ُأسلوبتأثَّر اخلطيب ب لذا ؛دقيقاً وهذا الوصف كان 

 (4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

وهو يواجه  ×نيليدّلل عىل عمق توبتهم من عظيم ذنبهم حينام تركوا اإلمام احلس

 .مصريه وحيداً 

ةً  األُسلوباة وقد آثر حماك )وال يوّليهم امرؤ : خرى يف نّصه حني قالأُ  القرآين مرَّ

، فأراد هبذا العدول (3)وتويل األدبار كناية عن الِفرار يف املعركة ،ًا لقتال(متحرفدبره إاّل 

ه قومه ويثب ت من عزائمهم  أن ال يفّروا من ساحة القتال إاّل  ويطلب منهم ،أْن يوج 

وال تقتلوا  ،)ال جتهزوا عىل جريح: ونجد يف قوله ،الستثناء القرآينروعية ذلك يف اـملش

 ،، واملراد باجلريح )املجروح(عالقته املفعولية عقلياً  من أهل دعوتكم( جمازاً  أسرياً 

يف  األُسلوبية، وقد مرَّ بالبحث أنَّ اختيار صيغة )فعيل( هلا قيمتها وباألسري )املأسور(

 .لوصف املوضوع يف الكالمالغة يف االتعبري، وهو املب

                                         

 .447صتلخيص البيان يف جمازات القرآن: الرشيف الريض، حممد بن احلسني، ( 6)

 .447ص: املصدر السابق( 5)

 .8التحريم: اآلية (4)

 .29صاألثر القرآين يف هنج البالغة: دراسة يف الشكل واملضمون: الفحام، عباس، ( ُانظر: 3)
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: في التي ألقاها بعد هرب ابن مطيعة املختار بن أيب عبيد الثقُخطبوقد جاء يف 

ْن ناٍع وناعيَة، لََقتىَْل يف الواعيَة! وُبعدًا مل َْن » ْعنا دعوَة الداعي، ومقالّة الواعي، فكم م  َفَسم 

الرض فَجاجًا ُسباُلً، ما بايعتم بعد بيعة َطَغى... فال والَّذي جعل السامَء َسْقَفًا َمْكُفوفاً، و

نها ل األوّ : ار أن يودعهام فيه، عدوالن آثر املخت(6)«عيل بن أيب طالب وآل  عيل أهدى م 

: ن ناٍع وناعية لقتىل يف الواعية(، فقوله)فكم م: ويًا عالقته السببية يف قولهكان جمازًا لغ

، واملعنى كم من ناٍع وناعية امليت ونعيهواعية هي الرصاخ عىل ، وال)لقتىل يف الواعية(

، فالرصاخ وأصحابه ×سنيناس قد قتلوا بسبب َنعيِِهم ورصاخهم عىل َقتِْل احلألُ 

، وكان غرض ×بل أعداء احلسني)الواعية( كان سببًا يف قتل هؤالء الناس من قِ 

من اإلمام  بثأر، وحيّرك مشاعرهم للطلب ر من هذا العدول أن يستثري الناساملختا

ى إىل قتل َمْن نَ ا بام اقرتفوه من قتله وأهل بيتهأعداء اهلل الذين مل يكتفو َعى ، بل تعدَّ

 .هؤالء الشهداء وَبَكاُهم

ا العدول الد  ( )فال والذي جعل السامء سقفًا مكفوفاً : خر فنجده، يف قولهآلاليل اأمَّ

ـاً  سـقفاً ال والذي جعـل السـامء : وهو جماز عقيل عالقته الفاعلية، واملعنى  وهـذا .كافَّ

ۈ ٴۇ ۋ  ۈۇ ۇ ۆ ۆ): العدول بحـّد ذاتـه حماكـاة لقولـه

 ، واملعنى سقفًا حافظًا.(5) (ۋ

إنَّ هذه القدرة عىل ابتداع الصور املختلفة عن طريق االستعامالت املجازية املتنوعة، 

من سعة  ِمن اللغة، واستثامره دالالهتا اهلامشية التي تزيد ئدليٌل كبرٌي عىل متّكن املنش

 .(4)ضفي عىل األشياء املألوفة دالالت ومعاين جديدةاملجال خلياالته ورؤاه، فهو يُ 

                                         

 .45، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 . 45اآلية: األنبياء (5)

 .511ـ ص 514صاألسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ناجي، جميد عبد احلميد، ( ُانظر: 4)
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ة املختار الثقفي وقد استنرصه ابن احلنفية عندما زجه عبد اهلل ُخطبوجاء كذلك يف 

ُكوا »: قولهلبن الزبري يف السجن ا هذا كتاُب مهدّيكم ورَصيُح أهل  بيت  َنبّيكم، وقْد ُتر 

عليهم كام ُُيظر عىل الَغنَم ينَتظرون القتَل والتحريق بالنار يف آناء الليل وتارات  دحظوراً 

ب إليهم اخليَل يف أَثر   رًا، وإْن مل ُأرَسّ ًا مؤزَّ النهار، وَلْسُت أبا إسحاق إْن مل أنرْصُهم َنرْصَ

، كالسيل  يتلوُه السيل، حتَّى َُيُّل بابن  الكاهليّة الويل   .(6)«اخليل 

عٌ يتَّ  له قضح يف هذا النص عدوٌل متنو  : وله وهو يصف ابن احلنفية وأصحابه، أوَّ

بل ابن الزبري ر حبسهم من قِ ، فقد صوّ ظر عىل الغنم(عليهم كام حُي  )وقد ُتِرُكوا حمظوراً 

حبسهم هذا بحبس الغنم من  ه، فقد شبَّ من خالل اعتامده عىل فن التشبيه أروع تصوير

، وهو هبذا كون ليّنة سهلة االنقياد لصاحبها، وهو الغنم تشبه بهصاحبها؛ وذلك ألنَّ امل

، وعجزهم عن اإلفالت من هذا السجن ،يصف ضعف حممد بن احلنفية وأصحابه

، وحيّرك مشاعره هذا التشبيه أن يثري إحساس السامع وكذلك حياول املختار من خالل

 .(5)من خالل املبالغة يف املعنى الذي محله التشبيه

ريب ـرّسب اخليل يف أثر اخليل( فتس)وإْن مل أُ : ول اآلخر نجده، يف قولهوالعد

ب املاء»: الّسب يكون جلريان املاء ونحوه؛ ألنَّ اخليل من املجاز العقيل جرى : ورَسَ

ُب املاء ب إىل اخليل جمازاً (4)«عىل وجه الرض، وهذا مرَسَ قال  ،، فقد أسند الفعل رَسَّ

ب عيل اخليل واإلبل ومن»: هـ(248ري )ت ـالزخمش باً : املجاز رَسَّ ، وأراد (3)«أرسلها رُسَ

خّلص حممد بن املختار من هذا االستعامل املجازي أن يصف اخليل التي سيعدها ليُ 

                                         

 .71، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .611ص( ُانظر: مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 5)

 مادة )رسب(.، 337، ص6جأساس البالغة: ر، الزخمرشي، حممود بن عم( 4)

 مادة )رسب(.، 338املصدر السابق: ص (3)
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ا متّّسبة متدّفقة كام يتدفَّق املاء، ،احلنفية  جمازيةٍ  ويعضد هذه الصورة بصورةٍ   بأهنَّ

)كالسيل يتلوه السيل(، فقد : يصف تلك اخليلخرى، اعتمد فيها عىل التشبيه يف قوله أُ 

  بالسيل الَعِرم الذي جيتاُح كّل ـ عالوة عىل تّّسهبا ـ شبَّه اخليل 
ٍ
أمامه، ومل يكن  يشء

ة الوصف، ففي التشبيه تتكامل الصورة  ،سياًل واحداً  بل متلّوًا بسيٍل آخر ليزيَد من شدَّ

ته دحاولة بالغية جادَّ »؛ ألنَُّه (6)وتتدافع املشاهد ة لصقل الشكل وتطوير اللفظ، ومهمَّ

إىل صورة  مَّ فهو ينقل اللفظ من صورةتقريب املعنى إىل الذهن بتجسيده حيّاً، ومن ثَ 

ا قوله(5)«ريده املَُصّورخرى عىل النحو الذي يُ أُ  )حتى حيّل بابن الكاهلية الويل(، : ، وأمَّ

ه، وهذا وإن كان جاريًا عىل أيب جدّ  مّ وابن الكاهلية هو عبد اهلل بن الزبري، والكاهلية أُ 

وممَّا ، (4)عن البُخل الذي امتاز به عبد اهلل بن الزبري  أنَّه جاء كنايةً االستعامل احلقيقي، إاّل 

 ،ئال ريب فيه أنَّ هذا التعبري الكنائي يرفع من قيمة املعنى املراد الذي يرمي إليه املنش

ةفيُ ويعمل عىل توكيده وتفخيمه يف نفس السامع   .(3)ضفي عليه مجاالً وقوَّ

ن فيها خلق عدوالً أو انزياحًا قة والتَّفنفرّ جاز بأنواعه املتفإنَّ اختيار امل ؛ومن هنا

 .متيَّز هبا النص واضحةً  ُأسلوبيةً  عن املألوف ممَّا أوجد سمةً 

                                         

 .13صصول البيان العريب: رؤية بالغية معارصة: أُ الصغري، حممد حسني، ( ُانظر: 6)

 .14ص: املصدر السابق( 5)

بعد أن سأله ماالً  ه بابن الكاهلية رجل من أسدروى أنَّ ابن الزبري كان أبخل الناس، وكان قد عرّي ( يُ 4)

أمهايت  ا رّش قال: علم أهّن ،  بلغ ذلك ابن الزبريه بابن الكاهلية، فلاّم فلم يعطه، فقال فيه شعرًا يعرّي 

 . 52ص ـ 53، ص6: جاألغاينأبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسني، ُانظر:  .ين هبافعرّي 

علم فيود، بسيوين بن عبد الفتاح،  .644ص( ُانظر: ابن وهب، إسحاق، الربهان يف وجوه البيان: 3)

 .533صالبيان: دراسة حتليلية ملسائل البيان: 
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 وخصائصه المستوى التَّركيبي دالالت: الفصل الرابع

 
 

 ماخل
ة يف التحليل األُسلويب؛ ألّنه أحد عدُّ املستوى الرتكيبي من املستويات املهمّ يُ 

املستويات التي تذهب إليها األُسلوبية، وفيه يتمُّ دراسة تركيب اجلملة
، إذ إنَّ بناء (6) 

س لبناء نسق ُأسلويب اجلملة يف النص أو بناء النص يف ضوء اجلملة هو الدافع األسا

  .(5)تركيبي لنص معنيَّ أو لكاتب معني

يت بعناية لذلك حظ ؛الذي تقوم عليها الدراسة النحويةهي األساس : واجلملة

للمتكّلم أو ، فدرسوا أنامطها وصورها وما تؤديه من إفادة وافرة من النحاة العرب

ا716فها ابن هشام )ت، فعرّ (4)امعالس  ،ن الفعل وفاعله، كـ)قام زيد(عبارة ع»: هـ( بأهنَّ

َب اللِّص(أوما كان بمنزلة  ،واملبتدأ وخَّبه، كـ)زيد قائم( و)أقائم  ،حدمها نحو )رُض 

بدَّ أْن تتشكل  وعىل هذا فإنَّ اجلملة ال .(3)«و)ظننته قائام( ،و)كان زيد قائاًم( ،الزيدان(

خالص أمرها هي كّل كالم وعليه فاجلملة يف  ،(2) عىل وفق مفهوم اإلسناد املفيد ملعنى

                                         

  .1: صسلوباُنظر: الدسوقي، حممد، البنية اللغوية يف النص الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم األُ ( 6)

بع اهلجري: الرسائل الفنية يف العرص العبايس: حتى هناية القرن الرااملسعودي، زينة عبد اجلبار، ( ظ: 5)

 . 616ص

، 6جابن جني، عثامن، اخلصائص:  .ومابعدها636، ص6جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد، ( ُانظر: 4)

 . 86صاللمع يف العربية:  .67ص

اجلواري، ُانظر:  .391، ص5ج( ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 3)

 . 9صنحو املعاين: أمحد عبد الستار، 

 . 7صاجلملة العربية واملعنى: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 2)
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، أّما يف الدرس (6)أْن حتصل منه الفائدة ويدّل عىل معنى ،مقصود لذاته مفيد ملعناه

وهم حياولون  ،العريب احلديث فقد كان لدراسة اجلملة عناية ملحوظة من الدارسني

ل إليه علم اللغة احلديث م أنيس ويطالعنا الدكتور إبراهي ،(5)اإلفادة يف دراستها ممّا توصَّ

سواء  ،ى مستقاًل بنفسهفيد السامع معنً قلُّ قدٍر من الكالم يُ أ»: ايف تعريفه للجملة بأهّن 

، وال ينطبق مفيدةً  ى مجلةً سمّ  فال تُ وإاّل  ،(4)«ترّكب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر

هذا  يعدل ،ى مستقالً يف اجلملة هو إفادة الرتكيب معنً ، فاملهم ها تعريف الكالمعلي

 .لغويةً  لرتكيب مجلةً ا

 يتَّجه إىل تركيب اجلملة وترتيب األُسلويبحليل عني البحث أنَّ التوالذي يُ 

ويف  ،فاللغة العربية من بني سائر اللغات متتاز بمرونة واسعة يف بناء اجلملة ،(3)عنارصها

سند وامل ،فاجلملة الصغرية املكونة من احلّد الدنى )املسند» ،تشكيل عنارصها وترتيبها

لية مكونة للجملة البالغية يف تبقى ذات عنارص أوّ  ،إليه( عىل قيمة النزياح اللغوي فيها

 . (2)«والفصل والوصل ،واحلذف والذكر ،حال التقديم والتأخري

التي تعتمد عىل ، (1)ة املختلفةاألُسلويب إىل دراسة األساليب اللغويويتَّجه التحليل 

                                         

الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن،  .75، ص6جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 . 45، ص6: جرشح كافية ابن احلاجب

نحو الفعل: د عبد الستار، اجلواري، أمحوما بعدها.  542صمن أرسار اللغة: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 5)

 .55ـ ص67ص

 .541ص: املصدر السابق( 4)

سلوبيَّة: األُ سليامن، فتح اهلل أمحد،  .21صعلم األسلوب وصلته بعلم اللغة: فضل، صالح، ( ُانظر: 3)

 . 34صمدخل نظري ودراسة تطبيقيَّة: 

 . 411صكريم: مجاليات التلوين الصويت يف القرآن الجاب اهلل، ُأسامة عبد العزيز،  (2)

سلوبية: األُ أبو العدوس، يوسف،  .654صسلوبية احلديثة: حماولة تعريف: األُ عياد، حممد، ( ُانظر: 1)

 . 26صالرؤية والتطبيق: 
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مدة عىل أنامطها من واملعت ،يف صدر اجلملة يف الغالبة أو األداة وجود الصيغة اللغوي

 .حيث هي خربية أو إنشائية

نى حليل اللغوي والبالغي لألساليب والبُ سيتناول البحث يف هذا الفصل التو

ممارسة  األُسلوبيةمن منطلق أنَّ ـ  احِلقبتنيبحسب ما ورد منها يف نصوص ـ ة يالرتكيب

تمدة من علوم ومناهج مس ،ديب بتقنيات منهجيةعلمية تستعني يف حتليلها للنص األ

 .(6)وغريها ،وعلم البالغة ،علم اللغة: منها ،خمتلفة

ل األنامط البنائية لألساليب اللغوية،  َس درَ : جاء هذا الفصل عىل مبحثنيو األوَّ

 ،وأساليب مجعت بني اخلربية واإلنشائية ،مها عىل أساليب خربية وإنشائيةفقّس 

ا املبحث ال .كالرشط والقسم ة للرتاكيب كالفصل فقد تناول اخلصائص املعنوي ،ثاينأمَّ

 .وغريمها ،والتقديم والتأخري ،والوصل

 

                                         

 . 5صسلوبية: سورة الشعراء: دراسة أُ حسني، تومان غازي، ( ُانظر: 6)
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 املبحث األوَّل

 األمناط البنائيَّة لألساليب اللغويَّة
 : هو ما يتميَّز بسمتني مها: األُسلوب اللغوّي يقصد ب

ر اجلملة غـ وجود أداة أو صيغ6 ، إذ يدلُّ وجودها عىل نوع ذلك الباً ة لغوية تتصدَّ

 ،ذف هذه األداة أحياناً وقد حُت  .أو رشط.. ،أو استفهام ،أو أمر ،األُسلوب من توكيد

 . عليها السياق فيدّل 

 .(6)ـ وجود شحنة نفسية أو انفعالية تتطلَّبها مناسبات القول5

إذ إّن النثر الفنّي  ؛(5) تشّكلهاة وطرائق األُسلوبية بدراسة األساليب اللغويوُتعنى 

يستطيع من خالهلا بناء  ،يعتمد عىل ما يستعمله الناثر من أساليب لغوية متنوعة

 عبارات متامسكة ُأسلوبيًا.

ثني جّل اهتاممهم لدراسة األساليب اللغوية حدَ وقد وّجه بعض اللغوّيني املُ 

 ،م والنفيتفهاكُأسلوب االس ،بحساب أنَّ دراستها ال غنى عنها يف دراسة أّي لغة

 .(4)التوكيد وغريها ُأسلوبو

                                         

 . 519ص( ُانظر: مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 6)

سلوب وعلم سلوبية والنقد األديب: منتخبات من تعريف األُ األُ ، عبد السالم، ( ُانظر: املسدي5)

 . 26صسلوبية: الرؤية والتطبيق: األُ أبو العدوس، يوسف،  .49: صسلوباألُ 

سلوبية عند املخزومي، ضمن كتاب دراسات يف نظرية الدراسات األُ أبو جناح، صاحب،  ُانظر:( 4)

 . 426ص وتطبيقاهتا: النحو العريب
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ة بهإنَّ لكّل  اللة يف بعض وقد خترج هذه الد ،ُأسلوب لغوي داللته اخلاصَّ

ةفتصبح حينئٍذ سمة  ،خراألساليب إىل دالالت أساليب أُ  كخروج  ،ُأسلوبية خاصَّ

مر إىل وخروج ُأسلوب األ ،ُأسلوب األمر إىل معنى الدعاء أو التعجب أو اإلنكار

عىل مرونة »اليل تأكيدًا منه نفي وغريها، وقد عني الدرس البالغي هبذا التحّول الدال

عورية التي تقتضيها مناسبات القول   .(6)«الُسلوب، وعىل ارتباطه بالشحنة النفعالية والشُّ

ا مقترصة عىل الدرس البالغي ومل تكن مسألة خروج األساليب عن داللته

مستقالً  ّصص فصالً خُي ـ  كابن جنّيـ غويني القدماء نا نجد بعض اللبل إنَّ  ،فحسب

إذ تناول فيه  ،آخر مغاير لهإىل  ُأسلوبيتحّدث فيه عن ظاهرة حتّول األساليب من 

بحتوّ   .(5)إىل ُأسلوب اخلرب ثمَّ  ،ل ُأسلوب االستفهام إىل ُأسلوب التعجُّ

خيرج منها  وما قد ،وسوف يتناول البحث داللة بعض األساليب اللغوية احلقيقية

إىل دالالت هامشية، كام يميض يف تقسيم هذه األساليب اللغوية إىل أساليب خربية أو 

 .األُسلوبتبعًا للقصد الذي حتمله اجلملة يف ذلك  ،إنشائية

 األساليب اخلربية: أوَّاًل
ما جاز عىل قائله التصديق »: هـ( اخلرب بأنَّه582عّرف أبو العباس املرّبد )ت

فه السّكاكي )ت(4)«والتكذيب الكالم املحتمل »: هـ( بالطريقة ذاهتا بأنَّه151، وعرَّ

نَّ مجلة اخلرب حتمل جانب حكاية عن إ: أي (3)«للصدق والكذب، أو التصديق والتكذيب

                                         

 . 561ص( مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 6)

بن اسلوبية عند املباحث األُ أبو جناح، صاحب،  .519، ص4ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، اخلصائص: 5)

 . 411صجني، ضمن كتاب دراسات يف نظرية النحو العريب وتطبيقاهتا: 

 .89، ص4جاملقتضب: بن يزيد، املرّبد، حممد ( ُانظر: 4)

البالغة عند السكاكي: مطلوب، أمحد، ُانظر:  .613صمفتاح العلوم: السكاكي، يوسف بن حممد،  (3)

 .412ص



كيبي وخصائصه  569  ...................................................  الفصل الرابع: دالالت املستوى الرتَّ

  .(6)كاذبةً  وإْن مل تطابقه فتكون مجلةً  ،فإْن طابق هذا الواقع فتكون اجلملة صادقة ،الواقع

علم أنَّ ا»: ه األصل يف معاين الكالم قائالً اين اخلرب بأنَّ وقد عّد عبد القاهر اجلرج

ل هو )اخلَّب(ها معاٍن ل ُتتََصّور إّل معاين الكالم كلّ  ؛  (5)« فيام بني شيئني، والصل والوَّ

ر بالصور الكثرية»: وذلك ألنَّه يف المر  وفيه يكون ،وتقع فيها الصناعات العجيبة ،ُيتََصوَّ

 .(4)«املزايا التي هبا يقع التفاضل يف الفصاحة ،العمّ 

نه اجلملة  ،ته الداللية يف الكالموللخرب فائد وهي إفادة املتلّقي احلكم الذي تتضمَّ

 .(3)و الكالمأ

ر اجلملة كام مرَّ  األُسلوب اللغويويتميَّز   ،سابقًا بوجود أداة أو صيغة لغوية تتصدَّ

رت تلك األداة اجلملة اخلفإْن تص ًا حيتمل الصدق أو األُسلوب خربية كان ربيدَّ

ل البحث وسوف يتناو ،ه مع الواقع اخلارجي الذي يطابقهالكذب بحسب تطابق

 .احِلقبتنيورسائل  ُخطبة التي وردت بحسب كثرهتا يف بعض تلك األساليب اخلربي

 الّنفي ُأسلوبـ 1
ستخدم يُ  ،وإنكارُأسلوب لغوٌي حّتدده مناسبات القول، وهو ُأسلوب نقض »: فيالنّ 

وهذه  ،(1)، ويكون يف الغالب بصيغة ُتْشِعر هبذا النفي(2)«لدفع ما يرتّدد يف ذهن املخاطب

َّّبر وضع فروٌق تُ »ولكّل أداة منها  .(7)ولن ،وال ،وما ،وملّا ،ومل ،ليس: األدوات هي

                                         

 .14، ص6جحاشية الدسوقي عىل خمترص السعد: ، حممد بن أمحد، الدسوقي املصدر السابق.( ُانظر: 6)

 .251صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر،  (5)

 .258ص: املصدر السابق (4)

 .514ص( ُانظر: املغييل، حممد بن عبد الكريم، رشح التبيان يف علم البيان: 3)

 .512صيف النحو العريب: نقد وتوجيه: املخزومي، مهدي،  (2)

 .623صيف التحليل اللغوي: منهج وصفي حتلييل: عاميرة، خليل أمحد، ( ُانظر: 1)

اللغة العربيّة معناها حّسان، متام،  .46، ص2جل: رشح املفّص عيل، ابن يعيش، يعيش بن ( ُانظر: 7)

 .537صومبناها: 
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نه من توجيه دليل لألقوال. فلئن كانت  تشرتك يف الواضع هلا دون غريها لتحديد ما تتضمَّ

ا ختتزن ما ُيتاج إليه املتكلِّم من طرق للتعبري عن  ،ة عىل قوة النفيدللتها العامّ  فإَّنَّ

، وقد ورد ُأسلوب النفي يف ُخطب ورسائل احِلقبتني (6)«املقامات املختلفة عند الستعامل

 إخراج احلكم يف تركيٍب »وهو  ،ا له من أغراض ُأسلوبية يف الكالمملِ  واسعةٍ  بصورةٍ 

، وهذا (5)«وحتويل معنى ذهني فيه اإلجياب والقبول إىل حكم خيالفه ،لغويي مثبت إىل ضّده

 ما سنراه يف األمثلة.

ينا»: ُخطبة املسيّب بن نجبة الفزاري قولهجاء يف  ناُه بأْيد  نا ول َجاَدلْ  ،ل َنْحُن َنرَصْ

نَت نا ْيناه بأموال نا ،عنه بألس  وعند  ،فام ُعْذُرنا إىل َرب نا ،نرصَة إىل َعشائ رناول َطَلبنا لُه ال ،ول قوَّ

ل واهلل ل ُعْذَر دوَن أْن َتْقتُلوا قات َلُه  ،وَقْد ُقت َل ف ينا َولَُدُه وَحب يْبُه وُذريته وَنْسُله ،’لقاء نبينا

 .(4)«أو ُتْقتَُلوا يف َطَلب  ذلك ،واملوالني عليه  

ابون وقت ذل الذي كان عليه التوّ فاخلطيب ُيفصح عن الوضع املأساوي املتخا

 ،×وهنا ينفي اخلطيب نفيًا قاطعًا نرص احلسني ،النرصة من الناس ×طلب احلسني

 . ىل عدّوهإأسلموه يف وقت املحنة  فهم ،أو حّث العشائر عىل نرصته ،أو تقويته

فيد نفي ما بعدها نفيًا وكان اخلطيب قد استعمل ُأسلوب النفي باألداة )ال( التي تُ 

فهي مكّونة  ،ا خلّفتها وسهولة نطقها قد سّوغ تكرارها يف الكالمكام أهّن  ،(3)اً اماًل وعامّ ش

أحد أصوات الذلقة، : الالم»، و(2)من )الالم( يف بدايتها وهو عامد داللتها عىل النفي

 ،وخمرج أصوات الذلقة ـ وهي أيرس الصوات نطقاً وأخفها عىل اللسان ـ من ذلق اللسان

                                         

 .667صإنشاء النفي: ورشوطه النحوية والداللية: املبخوت، شكري، ( 6)

 .623صيف التحليل اللغوي: منهج وصفي حتلييل: عاميرة، خليل أمحد،  (5)

 .29، ص5جية الزاهرة: مجهرة خطب العرب يف عصور العربصفوت، أمحد زكي،  (4)

 . 44، ص2: جلرشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 3)

 . 517صيف النحو العريب: نقد وتوجيه: املخزومي، مهدي، ( ُانظر: 2)
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وأوفاها  ،وأشّدها رسعة ،وذلق اللسان أكثر َعَضل  النطق حركة ،احلاد وهو طرفه

وإعادة الصورة  ،فيد توكيد النفي وإثباته، فضاًل عن ذلك كان تكرارها يُ (6)«مرونة

 . السلبية املتخاذلة

فهو ينفي أْن يكون هناك عذٌر  ،)ال عذر(: في يف قولهويعود اخلطيب الستعامل الن

وقد استعمل هذه املّرة أداة النفي )ال( النافية للجنس التي  ،بثأره يف القعود عن األخذ

ذر لتسويغ هذا نوع من أنواع العُ  فهو ينفي أّي  ،(5)فيد نفي اجلنس نفيًا مستغرقًا وعاماً تُ 

من  × أْن يأخذوا بثأر إمامهمإاّل  ،والسكوت عن الظلم والظاملني ،القعود عن اجلهاد

  .مم هؤالء الثائرينواملستنهض هلِ  حّفزفاخلطيب يف مقام امل ،قاتليه

نا َمْن َوَقْد َقَتلْ »: لة املختار إىل حممد بن احلنفيةيف رسا األُسلوبوجاء كذلك هذا 

َك يف دم  احلسني  وأهل  بيته  َز اهللَ َمْن  ،كلَّ َمْن َقَدْرنا عليْه ـ رمحُة اهلل عليْهمـ رَش  ولَْن ُيْعج 

م َعنْ  ،َبق ي يّاً...ولَْسُت ب ُمنْج  نهم إَرم   .(4)«ُهْم حتّى ل َيبُْلَغني أنَّ عىل أديم  الرض  م 

 ×اإلمام احلسني يلفي يف توّعده هذا من قتل قاتالنّ  ُأسلوبفقد اتكأ املختار عىل 

 ،ن بقي()ولن يعجز اهلل مَ : إذ استعمل النفي بـ)لن( يف قوله، وأهل بيته وأصحابه

ا أبلغ وأوَكد في مثل )ال( غري أهّن ، وهي يف النّ (2)داً ًا مؤكّ نفي (3)فيد نفي املستقبلو)لن( تُ 

وِمْن هنا ندرك امليزة األُسلوبية يف اختيارها يف  ،؛ ألنَّ فيها تشديدًا عىل النّفي(1) يف النّفي

                                         

 .517ص: : املصدر السابقُانظر (6)

 . 411صاجلنى الداين يف حروف املعاين: املرادي، حسن بن القاسم، ( ُانظر: 5)

 .15، ص1: جحممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك ( الطربي،4)

كتاب معاين . الرماين، عيل بن عيسى، 642، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

 . 665: صاحلروف

 .41، ص3جرشح كافيّة ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( ُانظر: 2)

 .47، ص2جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 1)
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وذلك  ،لن يعجزه ما بقي من هؤالء شّدد عىل أّن اهللفاملختار يؤكد ويُ  ،هذا املقام

ثّم يعود فيستعمل النفي بـ)ليس(، وقد أوردها هذه املّرة  ،بأخذهم أخذ عزيز مقتدر

د ملطلق النفي رِ أو تَ  ،(6)فيد نفي احلالوهي تُ  ،)ولست بمنجم عنهم(: متعّلقة به يف قوله

فاملختار أراد  ،(5)واالستقبال ،واحلال ،فرتد لنفي املايض ،قرائن األحوال تقتضيهعىل ما 

وال يف  ،ال يف املايض ×تلة اإلمام احلسنيإيّن لسُت بمقلع عن تتبع ق: أن يقول

 وهذا يف غاية التأكيد واإلرصار. ،وال يف املستقبل ،احلارض

ة عىل وفق ح عن اختيار واضح لألدوات اللغويص املتقّدم أفصفالن ؛وعليه

جال للمتلّقي من فحصها فاسحًا امل ،ًا مقصوداً ُأسلوبيى بام أظهر ملمحًا ـاملقتض

 . لغته بمهارته يف استعامل دقائقهاومتّكنه من  ئعن قدرة املنش وهذا ينمُّ  ،وتدّبرها

: وجاء ُأسلوب النفي أيضًا يف رسالة حممد بن احلنفية إىل الشيعة بالكوفة يف قوله

يَْعت نا» ْن ش  د بن عيل إىل َمْن بالكوفة  م  ْن دُحَمَّ
ا بعُد، فاخُرجوا إىل املَجالس  واملَساجد ،م   ،أمَّ

َن اخَلْلق  َيْمل ُك لحٍد رُضّ  فاذكُروا اهلل ًا... فإنَُّه ليَس أحٌد م  ّ
 َما َشاَء ًا ول َنْفعًا إّل عالنَية ورس 

يْنَة ،اهلل ْزَر أُ  ،وكّل نفٍس بام َكَسبَْت َره  َرٌة و  ُر واز   . (4)«ْخَرى...ول َتز 

ع فهم السامليُ  ،في يف مواضع من رسالتهعتمد ُأسلوب النّ اقد  ئفنجد أّن املنش

، وقد آثر كان يف مقام الواعظ املويّص  ئام وأّن املنشسيّ  ال ،املقاصد األُسلوبية من ورائه

فعًا ًا وال نَ رُض )ليس أحٌد يملك ألحد : النفي )ليس( يف هذا املقام بقولهأْن خيتار أداة 

أْن أراد  ئفاملنش ، مطلق النّفي عىل ما يقتضيه السياقودلَّت )ليس( عىل ، ما شاء اهلل(إاّل 

                                         

 . 481، ص6ج( ُانظر: ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 6)

 .314صاجلنى الداين يف حروف املعاين: املرادي، حسن بن القاسم، ( ُانظر: 5)

صفوت، أمحد . ُانظر: 613 ص ـ614، ص1جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، ( الطربي4)

 .649، ص5جكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: ز
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اهلل  نفعًا إاّل  رّضًا أوامع أنَّه ال يوجد أحٌد عىل اإلطالق يستطيع أْن يملك ُيفِهَم الس

وهو )أحٌد( ويف  ،ومن املالحظ أنَّ اخلطيب قد جاء باسم )ليس( نكرة ،سبحانه وتعاىل

فإذا »: يقول الدكتور متام حسان ،وهو نفي الشمول والعموم ،ُأسلويب آخرهذا غرض 

، وقد اقرتن وجود (6)«يف سياق النّفي كانت إفادهتا التعميم أشدَّ وأشملوقعت النكرة 

 .فيد النّفي )التأبيدي(االسم النكرة املنفي مع )ليس( لكي تُ 

)ال تزُر وازرة وزر : مستعمالً )ال( النافية يف قوله ،فيمن ُأسلوب النّ  ئكّرر املنشثمَّ يُ 

وجاء نفياً  ،كام مرَّ سابقاً  ،يًا شامالً كنفي اجلنسنف اليشءفيد نفي و)ال( النافية تُ ، (5)خرى(أُ 

مقرتنًا بوجود النكرة يف سياق النفي وهي )وازرة(، وقد أفاد وجودها يف هذا املوضع 

ثم نفس إفهم السامع بأّنه ال توجد نفس حتمل ريد أن يُ فاخلطيب إّنام يُ  ،العموم والشمول

 كم وتصونوها عن اآلثام والذنوب. فيجب عليكم أن تلزموا أنفس ،خرى عىل اإلطالقأُ 

صوص مفعاًم باملقاصد ُأسلوب النفي بمختلف أدواته يف هذه النوهكذا يرد 

 .احِلقبتنيالتي يتوخاها املنشئون يف هاتني  األُسلوبية

 ْصرقال ُأسلوبـ 2
: هـ( بأنَّه966فعّرفه السيوطي )ت ،رـْلقد عنى النحاة والبالغيون بموضوع القص

ختصيص »: ، وجاء يف رشوح التلخيص بأّنه(4)«آخر بطريق خمصوصختصيص أمٍر ب»

فه املُ (3)«يء بطريق خمصوصـيشء بش لذا تكون  ،(2)ثون بنفس الطريقة املذكورةحدَ ، وعرَّ

  .(1)«ثنيحَد ومتناسبة بني القدامى واملُ  ،متقاربة عند النحاة والبالغيني»داللته 

                                         

 . 657، ص5جسلوبية: البيان يف روائع القرآن: دراسة لغوّية وأُ حّسان، متام،  (6)

 من سورة فاطر.68( قوله هذا اقتباساً من اآلية 5)

 . 661، ص4جاإلتقان يف علوم القرآن: ، عبد الرمحنالسيوطي، ( 4)

 . 611، ص5ج: ( رشوح التلخيص3)

 .657صعلم املعاين: ، درويش، ( ُانظر: اجلندي2)

 . 524صالبحث الداليل يف تفسري امليزان: دراسة يف حتليل النص: العوادي، مشكور كاظم، ( 1)
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م القرص بحسب حيثيات كثرية إىل قسم والواقع يُ ث احلقيقة فِمن حي ،وُيقسَّ

ثالثة  ىلإقسم ومن حيث حال املخاطب يُ  ،ضايفقرص إو ،ر حقيقيـقص: قسمني مها

ىل إقسم من حيث طرفاه ويُ  ،(6)وقرص تعيني ،وقرص قلب ،ر إفرادـقص: أقسام هي

 .(5)وقرص صفة عىل موصوف ،موصوف عىل صفة ـرقص: نوعني مها

وهي توكيد الكالم  ،األُسلوبيةيؤدي وظيفته  البحث أنَّ القرص نَّ الذي هيمُّ إ

هو متكني : القرص ُأسلوبالغاية من  فقد ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إىل أنَّ  ،وتثبيته

أقوى طرائق »وقد عّد الدكتور املخزومي القرص من  ،(4)الكالم وتقريره يف ذهن السامع

 . (3)«راد تثبيته أو تقريرهوأدهّلا عىل تثبيت ما يُ  ،التوكيد

وقد ذكرها  ،ة التي يؤدَّى هبالغوي له أدواته اخلاّص  ُأسلوب والقرص كأّي 

 تلك األدوات من خالل األمثلة.  أهمّ وسوف يتناول البحث  ،ون يف كتبهمالبالغي

د  ،من ذلك فقد جاء يف ُخطبة ُصَخري بن حذيفة بن هالل راّدًا عىل سليامن بن رُصَ

لنا خرٌي يف  واهلل الذي ل إله َغرْيُه ما ،ولّقاك ُحْجتَك ،آتاَك اهلل ُرْشَدك»: فقال ،اخلزاعي

ْن َذْنب نا يَّتُه. أُّيا الناس، إنَّام أخَرجتنا التوبُة م 
ُتُه َون  َّ

نيا مه  والطَّلُب بدم  ابن  ابنة   ،ُصْحبَة  َمن  الدُّ

ُم عىل حّد السيوف   ،ليَس َمَعنَا ديناٌر ول د ْرَهم ،’نبّينا  .(2)«وأطراف  الرَماحإنَّام َنْقد 

طبة القصرية نسبيًا، نية القرص قد جاءت يف مواضع متفّرقة ِمن هذه اخلُ نجد أّن بُ 

                                         

 .674ـ ص675، ص5جرشوح التلخيص:  ُانظر: (6)

 .564، ص6ج ( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة:5)

 .445، ص5جحاشية الدسوقي عىل خمترص السعد: ، حممد بن أمحد، الدسوقي

 .514صمن أرسار اللغة: أنيس، إبراهيم، ( ُانظر: 4)

اجلواري، أمحد عبد الستار، ُانظر:  .561صيف النحو العريب: قواعد وتطبيق: املخزومي، مهدي،  (3)

 . 543صنحو املعاين: 

 . 282، ص2: جر، تاريخ األُمم وامللوك( الطربي، حممد بن جري2)
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أّنه قد قرص باألداة )غري( املسبوقة بأداة  ،له غريه(إ)واهلل الذي ال : ونلحظ يف قوله

ر من ـوالقص ،(6)رـ، وهي أحدى طرق القصوهذه طريقة النفي واالستثناء ،ال(النفي )

بحسب  حيث حقيقته يف هذا املوضع هو قرص حقيقي؛ ألّن املقصور عليه اختّص 

اه إىل غريمها أصاًل  الذي ال  ؛ ألّنه خمتٌص بصفات اهلل (5)احلقيقة والواقع ومل يتعدَّ

ثمَّ إنَّ هذا القرص من ناحية  ،يكافئه يف صفة اإللوهية ،يوجد عىل اإلطالق إله غريه

إذ ال يتَّصف  ،واختصاصها به ،ره للصفة عىل موصوفهاـقصطرفيه إنَّام هو من خالل 

 . باإللوهيّة غري اهلل

من ذنبنا وبة )إّنام أخرجتنا الت: القرص بـ)إنَّام( يف موضعني مها ُأسلوبواستعمل 

  .حّد السيوف وأطراف الرماح( و)إّنام نقدم عىل، نبيّنا( ابن ابنة بدموالطلب 

ودللة القرص هبا هو »، (4)أداة من أدوات القرص فقد استعمل اخلطيب )إّنام( وهي

ا مت(3)«خرىلف عن الصفات الُ ختُ امتييزها بام   ،ز املقصور هبا عاّم عداهيّ ، بمعنى َأهنَّ

وبة من ذنبهم فهو يقرص خروجهم عىل الت ،خلطيب استعملها لتؤّدي ذلك الغرضفا

ساحات القتال عىل ىل إنَّه قرص تقّدمهم إ ثمَّ  ،ليس غري ×والطلب بدماء احلسني

 . السيوف والرماح

ولو نظرنا إىل ماهية هذا القرص من حيث احلقيقة والواقع لوجدنا أن سياق احلال 

 ابنة أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابن )إنامَّ : فصح عن ذلك، فالقرص يف قولهيُ 

                                         

. الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، 433صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 6)

 . 622، ص5جرشح كافية ابن احلاجب: 

 . 562ص( ُانظر: مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 5)

هناية اإلجياز يف الرازي، حممد بن عمر،  .456صالئل اإلعجاز: داجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 4)

 .413صدراية اإلعجاز: 

 . 624صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( ُانظر: 3)
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نَّ املقصور عليه وهو إ من حيث ،منزلة القرص احلقيقي ال اإلضايف نّزلنبيّنا( يمكن أن يُ 

يقة إنَّام كان منهم بحسب احلق، ×وبة من الذنب ودماء اإلمام احلسنيطلب الت

إذ إنَّ الدافع احلقيقي لنهضة هؤالء وثورهتم إنَّام هو التوبة  ؛والواقع ومل يتعده إىل غريه

 ، وهو من ناحية حال املخاطب إنَّامليس غري ،الذنب والطلب بدم اإلمام املظلوممن 

خرى ؛ ألنَّ اخلطيب أراد أْن يدفع ما اعتقد به املخاطب أنَّ هلم صفة أُ  هو )قرص أفراد(

د قال يف موضع سابق ن كان إ نَّام أخرجته إرادة مَ »: غري هذا املبدأ؛ ألنَّ سليامن بن رُصَ

اهلل ما ريد الّدنيا وحرثها، فو ن كان إنَّام يُ ومَ  وجه اهلل وثواب اآلخرة فذلك منَّا ونحن منه...

د وُيْفِرَد احلكم (6)«نأيت فيئًا نستفيئه ، فاخلطيب أراد أن يقطع ما اعتقد به سليامن بن رُصَ

  .رشك به شيئًا آخروال يُ 

 ،ر إضايفـفهو قص ،عىل حّد السيوف وأطراف الرماح( قدم)إّنام ن: وأّما القرص بقوله

ست السيوف فلي ،يمكن أْن يتجاوز خروجهم عىل غري الذي قرص خروجهم عليه

 ،خرى للحرب كاخليلوإنَّام هناك عّدٌة أُ  ،والرماح هي التي خيرجون هبا وحدها

فالقرص هنا إضايف وليس بحقيقي، فالتقّدم ال يقترص عىل  ،وغريها ،والسهام ،والدروع

ر يف املوضعني ـونلحظ أنَّ القص ،وإّنام يتعداه إىل يشء غريه ،السيوف والرماح فقط

ففعل اخلروج )املوصوف( مقصور عىل  ،ر املوصوف عىل الصفةـصالسابقني من نوع ق

م إىل ساحة املعركة )املوصوف( وكذلك يكون فعل التقدّ  ،الصفة )التوبة وطلب الثأر(

 نسبي كام مرَّ سابقًا.  وهو قرص إضايفّ  ،مقصورًا عىل أطراف الرماح )الصفة(

اهلل بن مطيع الوايل ُخطبة السائب بن مالك األشعري راّدًا عىل عبد  وجاء يف

َل َفْضَل َفْيئ نا عنَّا إّل أَما أمَر ابُن الزبري إيَّاك أّل »: الزبريي عىل الكوفة م  فإنَّا  ؟! برَضانا حَتْ

                                         

 .282، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)
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َل َفْضَل َفْيئ نا َعنَّا م  ُدَك أنَّا ل َنرىض أْن حَتْ ار فينا إّل  ف ْينَا؛ وأّل  ُيْقَسم إّل وأّل  ،ُنْشه  رية   ُيس   بس 

أيب طالب التي ساَر هبا يف بالدنا هذه حتَّى َهَلَك رمحُة اهلل  َعليْه، ول حاجَة لنَا يف  عيل بن

نا رَية  عثامن يف َفيئ نا ول يف أْنُفس  ا إنَّام كانت  ،س  ول يف سرية  عمر بن   ،ىثَرًة َوَهوً إفإَّنَّ

اً  ،اخلطّاب يف َفيْئ نا   .(6)«وإْن كاَنْت أْهَون السريتني  َعَلْينا رَضّ

ُأسلوبية حتى أضفى عليه ميزة  ؛ُأسلوب القرصّص أفصح عن كثرة استعامل فالن

 ا إاّل  حتمل فضل فيئنا عنّ )أاّل : قولههي، فقد جاء يف أربعة مواضع  ،ه املتلّقيجتذب تنبّ 

ال( فقد جاء بأداة النفي ) ،ثناءالقرص بالنفي واالست ُأسلوبقد استعمل  ،برضانا(

بن مطيع(، وإنَّام اهبذا القرص ال ليشء جيهله السامع ) ئء املنشوقد جا ،مدغمة بـ)أن(

أنزل  ئلكّن املنش ،الزبري أْن حيمل فضل فيئهم عنهم إذ أمره ابن ،جاء ألمٍر معلوم لديه

وهذا خروج عن أصل  ،هذا األمر املعلوم ـ لغرض بالغي ـ منزلة األمر املجهول عنده

 . ألجل ذلك الغرض البالغي (5)رـوضع القص

م  يقسَّ )وأاّل :  يف موضعني آخرين بالطريقة السابقة يف قولهالقرص ُأسلوبيأيت ب ثمّ 

؛ ألنَّ ر هنا حقيقيـفالقص ، بن أيب طالب( بسرية عيل يسار فينا إاّل وأاّل  ،فينا إاّل 

ة والسري عىل هناخلطيب يُ  وال  ×ج أمري املؤمنني عىل بن أيب طالبريد القسمة احلقَّ

)املخاطب(  امعوهو بحسب حال املخاطب قرص )قلب(؛ ألنَّ الس ،هايتعّداها إىل غري

؛ ألنَّه كان يعتقد أنَّه سوف يسرّيهم بسرية عمر وعثامن ـ يف كان يعتقد غري ما سمع

، ليقلب ذلك االعتقاد إىل خالف ما هو ـ لكن اخلطيب يأيت يف هذا املقامة سابقة ُخطب

م يُ ـالقص ُأسلوبعليه مؤّكدًا ب هذا »إذ إن  ؛×يدون السري بسرية اإلمام عيلرر أهنَّ

 . (4)«القرص قائم عىل إلغاء الصفات املنسوبة مع نسبة صفة جديدة غري تلك

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .66، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 . 77، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 . 623صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( ُانظر: 5)

 . 518صالبحث الداليل يف تفسري امليزان: دراسة يف حتليل النص: العوادي، مشكور كاظم،  (4)
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ا إنَّام كانت  ،بُأسلوب القرص ليصف سرية عثامن يف املسلمني ئيعود املنش ثمَّ  بأهنَّ

ر ـايف؛ ألنَّه قصر اإلضـوهو من نوع القص ،ى(َرًة وهوً ثإ)إّنام كانت : ى بقولهسرية هوً 

ى ال أنَّه ال يوجد هوً  ،خرىان بالنسبة إىل سرية أُ َرة عىل سرية عثامن بن عفّ ثاهلوى واإل

ثري من الِسرَي متتلك هذه فهناك ك ،خرى عداها؛ ألنَّ الواقع ينفي ذلكأُ  ثَرًة بسريةإو

 ألنَّ املخاطب كان ؛ر من جهة حال املخاطب هو قرص )قلب( أيضاً ـ، والقصالصفات

 . َقَلَب هذا احلُكم يف نفسه ئنشلكنَّ امل ،سرية عثامن هي السرية املثالية لديه يعتقد أنَّ 

 ةاألساليب اإلنشائي: ثانيًا

ف اإلنشاء بأّنهيُ  ؛ ألّنه ليس ملدلول لفظه (6)الكالم الذي ال حيتمل صدقًا أو كذباً : عرَّ

: مه البالغيون عىل قسمنيوقد قّس  .(5)قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو ال يطابقه

وهو الذي يستدعي مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب، وهو عىل مخسة : إنشاء طلبي

 وهو ما: وإنشاء غري طلبي .والتمني ،والنداء ،واالستفهام ،والنهي ،األمر: هي ،أنواع

 . (4)وله أساليب خمتلفة كألفاظ العقود والتعّجب وغريها ،ال يستدعي مطلوباً 

وما خترج  ،البحث األُسلويب هو اخلوض يف أساليب اإلنشاء الطلبي والذي هيمُّ 

تلك التي غلبت عىل نصوص احِلقبتني حتى  ،(3)خرى جمازيةإليه من دالالت حقيقية وأُ 

 ّدت ظاهرة ُأسلوبية متميّزة فيها. عُ 

ة الطلبية فسوف يقف البحث عند ثرة يف توافر األساليب اإلنشائيونظرًا لتلك الك

  .احِلقبتنيرّددًا يف نصوص أكثرها ت

                                         

 . 241صرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ( ُانظر: العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن أل6)

 . 557، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 5)

، حممد بن الدسوقي. 87صاإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة: اجلرجاين، حممد بن عيل، ( ُانظر: 4)

 . 316ـ 311، ص5جحاشية الدسوقي عىل خمترص السعد: أمحد، 

 . 26صسلوبية: الرؤية والتطبيق: األُ أبو العدوس، يوسف، ( ُانظر: 3)
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 األمر ُأسلوبـ 1
وقد أشار سيبويه إىل أنَّ األمر سياق  ،(6)«طلب الفعل بصيغة خمصوصة»هو : األمر

 ئنبصيغة تستدعي الفعل، أو قول يُ »: وعّرفه البالغيون بأّنه .(5)فعيل ال يكون إال بفعل

 .(4)«عن استدعاء الفعل من جهة الغري عىل جهة الستعالء

ة جديدة كالدعاء وااللتامس د خيرج األمر من خالل السياق إىل دالالت بالغيوق

 .(3)ا إذا مل يكن فيه معنى االستعالءوغريمه

والفعل املضارع املقرتن  ،فِْعل األمر: هبا هي ىؤدَّ يُ سلوب األمر أربع صيغ وألُ 

 ُأسلوب، وقد ورد (2)واملصدر النائب عن فعل األمر ،سم فعل األمراو ،م األمربال

سواء كان عىل احلقيقة أم خارجًا إىل  ،احِلقبتنيورسائل وأدعية  ُخطباألمر بكثرة يف 

 . خرأغراض بالغية أُ 

د قولهفقد جاء يف  م »: ُخطبة سليامن بن رُصَ ائيل إْذ َقاَل هَلُ ْن َبن ي إرْسَ كوُنوا كالْوىَل م 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): نبيّهم

ۇۆۆۈ ) لّسيوف، ورّكبوا السنّة،اْشَحُذوا ا... (6) (ںںڻڻ

 .(8) «(7) (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

                                         

 .589، ص3جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل،  (6)

أساليب الطلب عند األويس، قيس إسامعيل،  .647، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 5)

 .83النحويني والبالغيني: 

 . 241صحييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ( العلوي، 4)

 . 462، ص6جمعجم املصطلحات البالغية وتطورها: مطلوب، أمحد، ( ُانظر: 3)

هارون،  .211صمصباح الراغب: رشح كافية ابن احلاجب: أنعم، عبد امللك عبد الوهاب، ( ُانظر: 2)

 . 63صنشائية يف النحو العريب: األساليب اإلعبد السالم حممد، 

 . 23البقرة: اآلية (1)

 . 11األنفال: اآلية (7)

 . 16، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (8)
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األمر يف هذه القطعة عىل داللته احلقيقية كونه صادرًا من أعىل رتبة ـ  ُأسلوبفجاء 

د قائد  : هي ،مواضعيغة فعل األمر يف أربعة ـ عىل ص التّوابنيوهو سليامن بن رُصَ

وفيه  ،(6)جهة التكليف واإللزاموكّلها كانت عىل  ،أعّدوا( ،رّكبوا ،اشحذوا ،)كونوا

ايب بني إرسائيل يف توّ يأمر سليامن قومه بأوامر جّدية أال وهي أْن يكون هؤالء القوم كَ 

خطيئة كربى جيب  ×إذ كان يرى أنَّ عدم نرص اإلمام احلسني ،توبتهم من ذنبهم

 التوبة منها والتكفري عنها.

الستعداد خلوض الغمرات تركيب األسنَّة واثمَّ يأمر قومه بشحذ السيوف و

ةا الُأسلوهبمقتبسًا من آي الذكر احلكيم يف  والتأّهب  ،ذي يأمر املؤمنني بإعداد العدَّ

 ،وتذكريه بمرشوعيّة اجلهاد ،إلقناع السامع أكثر وما كان ذلك إاّل  ،للجهاد يف سبيل اهلل

ية توّشح هبا ُأسلوبوكان لتكرار صيغة األمر هبذا القدر ميزة  ،والقتال يف سبيل اهلل

 . وتثبّت األمر يف ذهنه أكثر ،لِتُلِفت نظر السامع ،النص

 : ×وممَّا جاء يف هذا األُسلوب كان يف دعاء التّوابني حول قرب اإلمام احلسني

ْر َلنَا ما َمىَض منَّا، َوُتْب َعَلْينا إّنَك أْنَت الاإّنا َقْد َخَذْلنَا  يا ربِّ » تَّواُب ْبَن ب نْت  َنب ّينَا، فاْغف 

حيم َهَداء الصّديقني ،الرَّ   .(5)«واْرَحْم ُحَسيناً وأْصَحاَبُه الشُّ

إذ  ؛بل انزاحت فيه الداللة إىل الدعاء ،وجاء األمر يف هذا النص عىل غري حقيقته

إنَّ األمر خيرج إىل داللة الدعاء إذا كان صادرًا من األدنى إىل األعىل عىل سبيل 

وقد صاحبته تلكم الوجدانية  ،ر جاء لغرض الدعاء، فاألم(4)ّرع واخلضوعـالتض

                                         

 . 23صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( ُانظر: 6)

 . 289، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن،  .469ص: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، مفتاح العلوم( 4)

خرى: البالغة العربية: قراءة أُ . عبد املطلب، حممد، 534، ص6جاإليضاح يف علوم البالغة: 

 . 591ص
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وطلب التوبة والغفران من اهلل  ×هم عىل اإلمام احلسني)الروحية( يف دعائهم وترمّح 

 بسبب خذالهنم له. 

عبري نصل ُأسلوبية يف التإنَّ استعامل صيغة األمر يف هذا املقام قد أفصح عن ميزة 

ُأسلوب األمر أال وهي ثانية التي انزاح إليها ة الخالهلا إىل معرفة القيمة الوظيفيمن 

 .وظيفة الدعاء والتّّضع

 النَّهي ُأسلوبـ 2
ل : و ،ل تفعل: وصيغته .املنع من الفعل بقول خمصوص مع علّو الرتبة»: النهي هو

 .(5)وهي أداة هني عىل الفعل املضارع ،، وصيغته اللغوية دخول )ال((6)«يفعل فالن

ستعمل عىل سبيل وإْن مل يُ ، (4)لكي يكون هنياً  ،ستعالء يف النهيويشرتط البالغيون اال

وهي من املعاين املجازية التي خيرج ، (3)أو هتديداً  ،أو التامساً  ،االستعالء يسّمونه دعاءً 

 إليها هذا األُسلوب. 

د لقوله م امرٌؤ ُدُبَرُه إّل »: وقد جاء ُأسلوب النهي يف ُخطبِة سليامن بن رُصَ  ول ُيولّيه 

ْيٍح  ،ل َتْقتُُلوا ُمْدب راً  ،ُمتََحّرفًا لقتاٍل أو ُمتََحيّزًا إىل ف ئَةٍ  ُزوا عىل َجر  ه  ريًا  ،ول جُتْ ول َتْقتُُلوا أس 

ْن أهل  َدْعَوت ُكم إّل    .(2)« أْن ُيقات لُكْم َبْعَد أْن َتأرسوهم 

                                         

 .91صاجلملة العربيّة واملعنى: السامرائي، فاضل صالح،  (6)

 .454، ص6جمغني اللبيب عن كتب األعاريب: ، عبد اهلل بن يوسف، ابن هشام( ُانظر: 5)

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد . 451ص: مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أيب بكر، ُانظر:  (4)

العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار  .533، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 

 .246صجاز: البالغة وعلوم حقائق اإلع

عروس األفراح السبكي، هباء الدين،  .451ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 3)

 .228، ص5جيف رشح تلخيص املفتاح: 

ُانظر: مجهرة خطب العرب يف عصور  .291، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك2)

 العربية الزاهرة: 

 .75، ص5ج
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رت مع الفعل ذلك أن أداة النهي )ال( تكرَّ  ؛ت بنية النهي عامد هذا النصلفقد مثّ 

كون أنَّ النهي قد صدر  ؛حقيقتهاعندها جاءت الداللة فيه عىل  ،املضارع املجزوم هبا

، فاخلطيب ينهى قومه عن اهلروب من (6)من جهة عالية، وهو اخلطيب مع اإللزام

هم أيضًا عن قتل ينها ذاتهويف الوقت  ،ساحة الوغى ويطلب منهم الثبات عىل القتال

ُأسلوبه ، ويكشف هذا اخلطيب يف أو قتال اجلرحى أو قتل األرسى ،نياهلاربني املدبر

رية وقد مّر بالبحث أنَّ هذه الس ،وأخالقه النبيلة يف القتال ،الطلبي عن سريته الصاحلة

 وأهل بيته األطهار.  ’نبيإّنام هي سرية ال

هل خَيُ  ،إنَّ املُْسل َم أخو املُْسل م»: ُخطبِة عبد اهلل بن يزيدوجاء يف  وأْنُتْم  ،وُنه ول َيُغشُّ

نا رْصٍ َخَلَقُه اهلل إليْنا ،إخواننا وأهُل بلد  ُكم ،وأحبُّ أهل  م  وا  ،فال َتْفَجُعونا بأنُفس  ول َتْستَب دُّ

ْن مَجَاَعت نَا ،َعَلْينا ب َرأيُكم
ُكم م   . (5)«ول َتنُْقصوا َعَدَدنا بخروج 

لته دال ء به يف ثالثة مواضع، ولكنفجا ،ُأسلوب النهيفقد قصد اخلطيب أْن يكرر 

هي خيرج إىل إذ إنَّ الن ؛هي االلتامس ،خرىبل انزاحت إىل داللة أُ  ،مل َترد عىل حقيقتها

كأن يكون الطلب  ،(4)تبةلرداللة االلتامس إذا كان النهي صادرًا بني متساويني يف ا

 . (3)أو صديق إىل صديقه( ،)صادرًا من أخ إىل أخيه

وهلذا  ،التّوابنيعبد اهلل بن يزيد عّد نفسه أخًا هلؤالء  ة أنَّ طباخلُ  وواضح من سياق

عىل التامس  ، بل جاء يدّل ته يف الطلب واالستعالء واإللزامجاء النهي عىل غري حقيق

عند مواجهتهم  دهمدعينقص  ، كي الابني أن يرجعوا عاّم أقدموا عليهاخلطيب للتوّ 

 . عدّوهم

                                         

 .451ص: مفتاح العلومظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، ( ُان6)

 .287، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

أساليب األويس، قيس إسامعيل،  .451ج: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 4)

 .312صالطلب عند النحويني والبالغيني: 

 .664صأساليب املعاين يف القرآن: ن باقر، احلسيني، جعفر ب( ُانظر: 3)
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 ـ ُأسلوب االستفـهام3
: الستفهام استخباٌر، والستخبار»: عبد القاهر اجلرجاين االستفهام بقوله عّرف

طلب املراد من الغري عىل جهة »: وعّرفه العلوي بأّنه .(6)«هو طلٌب من املخاطب أْن خيَّبك

  .(5)«الستعالم

، وهو ما ذهب إليه اللغويون من قبُل  .هو طلب فهم اليشء: قيقة االستفهامح ؛إذاً 

؛ ألنَّ معنى االستفهام هو طلب اإلخبار هـ( ذهب إىل أنَّ 461اج )تفابن الّسَّ 

االستفهام معنى من املعاين  ، وكذلك ذهب ابن يعيش إىل أنَّ (4)خبارإلاالستفهام معنى ا

  .(3)علمه بام مل يكن معلومًا عنده من قبُل يطلب به املتكّلم من السامع أْن يُ 

م من غم من حقيقة طلب الفهم التي يكوعىل الر ون عليها االستفهام كام تقدَّ

 ،خر بديلة كالنفيفإنَّه قد خيرج عن هذه احلقيقة إىل دالالت أُ  ،خالل التعريفات

 . (2)ون يف دراساهتموهذا ما تناوله البالغي ،والتعجب ،واإلنكار

 ،وظروف ،ستفهم بأسامءإذ يُ  ؛ة متعّددةالستفهام أدوات لغويلأْن نعرف أنَّ  يبق

وأيَّان(  ،وأين ،)متى: والظروف ،وكم( وغريها ،وأّي  ،وما ،ن)مَ : سامءفاأل .وحروف

ة هبا.  وكّل  ،(1)وأم( ،وهل ،)اهلمزة: واحلروف ،وغريها  أداة هلا داللتها املختصَّ

                                         

ة اإلجياز يف يهناالرازي، حممد بن عمر، ُانظر:  .631صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر،  (6)

 .411صدراية اإلعجاز: 

 .245ص( العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 5)

 وما بعدها. 457، ص5جصول يف النحو: األُ اج، حممد بن سهل، ابن الّّس ( ُانظر: 4)

 .99، ص2جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 3)

عروس األفراح السبكي، هباء الدين،  .464ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 2)

 .267، ص5جيف رشح تلخيص املفتاح: 

مواهب الفتاح يف رشح ابن يعقوب املغريب، أمحد،  .422صاللمع يف العربية: ابن جني، عثامن، ( ظ: 1)

 .311، ص6جتلخيص املفتاح: 
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إذ جاء يف  ،احِلقبتني بصورة كبريةورسائل  ُخطبوقد ورد ُأسلوب االستفهام يف 

ة يخرجت داللته إىل دالالت ُأسلوببل  ،مها عىل غري حقيقته يف طلب الفهممعظ

 . خرىأُ 

لني »: ما جاء يف ُخطبِة عبيد اهلل املّري لقوله: ومن ذلك َفَهْل َخَلَق َرّبُكم يف الوَّ

َن النَّب ينَّي واملُْرَسل نَي أو واآلخرين أْعظََم حّقًا عىل هذه  الُ  ْن َنب ّيها؟ َوَهْل ُذريَّة أحٍد م 
ة  م  مَّ

ْم أْعظَمُ  ه  ْن ُذريَّ َحّقًا عىل هذه  الُ  َغرْي 
ة م  ا؟ ل واهلل، ما كانَ مَّ أمَلْ  ،ل َيكون. هلل أْنتُمو ة َرُسوهل 

َم إىل ابن  ب نْت  َنب يُّكْم! أَما َرأْيتُم إىل اْنت هاك  القوم  ُحْرَمتَهُ   ،َتَروا وَيبُْلْغُكم ما اْجرُت 

م َوْحَدَته م إّياه ب ،واْست ْضَعاف ه  يْل ه  ُم وَتْرم  يْه َرهبَّ
ْ ُيراق بُوا ف  ْوُه عىل الرض! مَل مُهُ َرار  م، َوجَتْ الدَّ

سول َن الرَّ
 . (6)«’ول قراَبته م 

ُأسلوبيًا ألقى بظالله ممّا شّكل طابعًا  ،ُأسلوب االستفهام يف هذا النصفقد تكّرر 

لت بل حت ،فهام جاريًا عىل داللته احلقيقية يف طلب الفهمومل يكن هذا االست ،عليه وَّ

لني )فهل خلق ربكم يف األوَّ : فهم من السياق، ففي قولهخرى تُ داللته إىل دالالت أُ 

، قد  واملرسلني أو غريهم أعظم حقًا()وهل ذرية أحد من النبيني: واآلخرين( إىل قوله

ينكر اخلطيب وينفي أْن : أي ،(5)وهو بمعنى مل يكن ،لَّ عىل اإلنكار والنفي التكذيبيد

وذريته األطهار حّقًا  ’ة هو أعظم من رسول اهللمّ ص من هذه األُ يكون هناك شخ

)ما كان وال يكون(، : قوله فيام بعد ،والذي سّوغ لنا معرفة هذه الداللة املتحّولة ،عليها

خرى هي مل يكن ذلك عىل اإلطالق، وربَّام حيمل هذا االستفهام داللة بالغية أُ : بمعنى

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .229، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (6)

 .14، ص5 جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

رشوح  .541، ص6جمد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: ( ُانظر: اخلطيب القزويني، حم5)

 .41، ص5جالتلخيص: 
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والتقرير داللة ، مَّةوفضل أهل بيته عىل هذه األُ  ’بيأي تقرير فضل الن ،داللة التقرير

)أمل تروا ويبلغكم ما اجرتم إىل ابن بنت : وأّما قوله .(6)خرى خيرج إليها هذا األُسلوبأُ 

فاخلطيب يف  ،نى اإلنكارإىل جانب مع (5)نبيكم(، فقد جاء باالستفهام لغرض التعجب

 ،عىل جريمة يندى هلا جبني التاريخامهم مقام املتعّجب املُنكِر لفعل هؤالء القوم وإقد

ازى بمثل ، وال ينبغي أن جُي ’أن يفعل هذا بابن بنت رسول اهلل فليس من املفروض

وإّنام قصد  ،العاملني ابن أمري املؤمنني وابن بنت رسول رب   ،هذا، وهو الصادق األمني

ب، حتى يُ ا النفوس للقيام  ئعبّ يُ و ،ثرَي مشاعر السامعنيخلطيب اخلروج إىل داللة التعجُّ

  .×قاتيل اإلمام احلسني بالثورة ضدّ 

ة املسيب بن نجبة الفزاري ُخطبخرى يف ة أُ ُأسلوب االستفهام داللة بالغيومحل 

د لقولهرادّ  َك وَغْشم ك! أْنَت »: ًا عىل إبراهيم بن حممَّ نْي، أنت هُتَّددنا ب َسْيف 
يا بَن الناك ث 

ن ذلك نا وقْد َقتلنا أباَك وجّدكإّنا ل  ،واهلل أذلُّ م   .(4)«َنُلوُمَك عىل ُبْغض 

 داللته األصلية جاء عىل غري ،)أنت هتددنا بسيفك(: ُأسلوب االستفهام يف قولهف

وقد  ،(3)وإنَّام انزاحت فيه الداللة وحتّولت إىل داللة التهكم والتحقري ،يف طلب الفهم

السخرية واالستهزاء، وهو ما أبداه دلَّ عىل ذلك سياق اخلُطبة الذي جاء مفعاًم بروح 

 اخلطيب جتاه إبراهيم بن حمّمد. 

                                         

أساليب املعاين يف احلسيني، جعفر بن باقر،  .75صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( ُانظر: 6)

 .81صالقرآن: 

 .536، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 5)

ُانظر: ابن  .والغشم: الظلم والغصب .215، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .مادة )غشم(، 72، ص61ج: لسان العربمنظور، حممد بن مكرم، 

 .456صعلم املعاين: دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين: فيود، بسيوين عبد الفتاح، ( ظ: 3)
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 اا ـ ُأسلوب الن4
: راجـيكاد يتَّفق النحاة والبالغيون عىل أنَّ النداء تنبيه املدعو، فقد قال ابن الس

هـ( أنَّ 477، وقد ذكر أبو عيل الفاريس )ت(6)«وأصل النداء تنبيه املدعو ليقبل عليك»

ضًا عن املخاط ب، متباعدًا عن »لمخاطب النداء تنبيه ل لجل أنَّ املخاَطب قد يكون ُمعر 

ومعنى النداء هو التصويت باملنادى إلقباله »: ، وقال العلوي يف تعريفه(5)«مكانه

وهو طلب اإلقبال »: هـ( بأنَّه نوع من الطلب6658، وقد عّرفه املغريب )ت (4)«عليك

ّسًا أو معنً  ، فهم مجيعًا يذهبون بالقول أنَّ النداء طلب (3)«وى بحرف نائب مناب أدعح 

يراد به التنبيه، ولكن النداء قد خيرج من هذا الغرض احلقيقي إىل دالالت هامشية ال 

وقد ُعني الدرس البالغي  ،ُيراد هبا التنبيه، بل هي دالالت بالغية يدلُّ عليها السياق

  .(2)ُأسلوبية هبذه الدالالت، وبنّي خصائصها وما تؤّديه من أثار

ة بهوُأسلوب النداء كغريه من األساليب الل وقد  ،غوية يتطّلب وجود أداة خاصَّ

 . (1)ون وعرضوا لداللتها واستعامهلاذكرها النحاة والبالغي

سواء أكان يف داللته  ،احِلقبتنيورسائل  ُخطبوكان هلذا األُسلوب نصيٌب وافٌر يف 

 خر.ة أُ احلقيقية أم حينام خيرج ملعاٍن جمازي

                                         

 .459، ص6جصول يف النحو: األُ اج، حممد بن سهل، ابن الّّس  (6)

 .715ـ ص716، ص5جكتاب املقتصد يف رشح اإليضاح: اجلرجاين، عبد القاهر، ( 5)

وعلوم حقائق  ( العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز4)

 .242صاإلعجاز: 

 .267، ص6جفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: مواهب الابن يعقوب املغريب، أمحد،  (3)

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد  .454ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 2)

 .532، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 

ابن هشام، عبد اهلل بن  .وما بعدها 38، ص2جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 1)

البالغة العربية: عبد املطلب، حممد،  .388، ص6جسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: يو

 .411ـ ص599صخرى: قراءة أُ 
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يا »: بقوهلم× وقد ورد ُأسلوب النداء يف دعاء التّوابني أمام قرب اإلمام احلسني

وُتْب َعلْينا إنَّك أنَت التَّواُب  ،إنَّا قد َخَذْلنَا اْبَن ب نْت  َنبيّنا، فاغفْر لَنَا ما مىض منَّا ربِّ 

ُدَك يا ربِّ  حيم... وإنَّا ُنْشه  ثْل  ما ُقت لُ  الرَّ َن  ،وا َعَليْه  أنَّا عىل م  ْر لَنَا وَتْرمَحْنا لنَُكوننَّ م 
فإْن مل َتْغف 

ْين  .(6)«اخَلارس  

ب( يف )الر )يا( لنداء ستُعِمل فيهام أداة النداءا ،نلحظ وروده يف موضعنيوهنا 

إذا أرادوا أن »)يا( وغريها  وقد ذكر سيبويه أنَّ العرب يستعملون ،()يا رب  : قوهلم

عرض عنهم، الذي يرون أنَّه ل ُيقب ل واإلنسان املُ  ،يء املرتاخي عنهمـيُمّدوا أصواهتم للش

وقد جاءت يف  ،، فهي إذًا لنداء البعيد(5)« بالجتهاد، أو النائم املستثقلعليهم إّل 

بتأكيد النداء، وقد ذكر : أي ،(4)جمازًا للتأكيد  وهو )اهلل( ،املوضعني لنداء القريب

: فيقول ،فيد كذلك معنى االستبعاد( يف نداء القريب قد يُ الزخمرشي أنَّ استعامل )يا

واستبعاد عن مظان  ،استقصار منه لنفسه وهضم هلا ،يا اهلل: و ،يا ربِّ : وقول الداعي»

 بالتّضع.: أي (3)«إظهار للرغبة يف الستجابة باجلؤارو ،القبول والستامع

وجاء هذا  ،داء القريبل أداة النداء )يا( لنوهبذا يتّضح لنا الغرض من استعام

د بن عيل من »: بقولهيف رسالة املختار إىل حممد بن احلنفية أيضًا  األُسلوب للمهدّي دحمَّ

ا املهديّ  ،املختار بن أيب ُعَبيد ا له إّل إفإينَّ أمحد إليك اهلل الَّذي ل  ،سالٌم عليَك يا أُيُّ  هو، أمَّ

َك يف دم احلسني  وأهل  بيته َبَعثَني نقمًة عىل أْعَدائكم فإنَّ اهلل ،بعُد  رمحة )... َوَقْد َقَتْلنَا َمْن رَشَ

َز اهللَ (اهلل عليهم َمْن بقى... فاكتُْب إيلَّ أُّيا املهدّي برأيك  كلَّ َمن َقَدْرنا َعَليه، ولن ُيْعج 

                                         

 .289، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

، 3جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد، ُانظر:  .541، ص5جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (5)

 .544ص

 .652صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 4)

 .419صل يف علم العربية: املفّص ، حممود بن عمر، ريـالزخمش (3)
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ا املهدّي ورمحُة اهلل وبركاُته ،عليه نأتَّب عه وأك  .(6)«والسالم عليَك أُيُّ

ومل يكن يف حقيقته يف طلب  ،وب النداء يف هذه الرسالة ثالث مّراتفقد تكّرر ُأسل

بعظيم منزلة  (5)وإنَّام انزاحت داللته للمدح والتكريم والتنويه ،إقبال املدعو عىل الداعي

عظّم أمرًا من أرادت العرب أْن تُ »فإذا  ،مورد بن احلنفية، فالنداء خيرج لتعظيم األُ حممّ 

 .(4)«مور جعلته نداءً الُ 

ل من هذا النداء بأداة النداء )يا( مع أداة التنبيه )أهّي  ا(، ويف وقد جاء املوضع األوَّ

وهذا احلذف جائز يف ُعرف النحاة  ،قاء أداة التنبيهوإباملوضع الثاين بحذف أداة النداء، 

  ذا كان الغرض منه ختفيفًا للكالم.إوذلك  ،(3)والبالغيني

 اإلنشا و أساليب مجعت بني اخلرب: ثالثًا

 ـ ُأسلوب الشَّـرط1
ة ط من األساليب املهمَّ ترتبط  ،بة من مجلتني يف الغالبوهو مجلة مركّ  ،يعدُّ الرشَّ

 ،خرىإذ تكون إِحدامها سببًا لنتيجة متثّلها اجلملة األُ  ،خرى ارتباطًا وثيقاً منهام باألُ  كّل 

 ،لة جواب الرشطوىل مجلة الرشط، وهي بمنزلة السبب، وتكون الثانية مجفتكون األُ 

 .(2)وتربط بينهام أداة تتصّدرها هي أداة الرشط ،وهي بمنزلة املسبّب

ة من حيث وجود ركني لرشط خيتلف عن اجلملة االعتياديفُأسلوب ا ؛وعىل هذا

                                         

صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل  .15، ص1: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (6)

 .641ص ـ659، ص5جالعرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .644صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 5)

 .696صعلم املعاين: ، وآخران، جمهد، جيجان (4)

، جيجان. 487، ص6جرشح كافية ابن احلاجب: الريض األسرتبادي، حممد بن احلسن، ( ُانظر: 3)

 .683صعلم املعاين: ، وآخران، جمهد

 .664ص، 461ص، 417صالنحو العريب: نقد وتوجيه: يف املخزومي، مهدي، ( ُانظر: 2)
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هام ن من مجلتني كلُّ واحدة منوالرابط املعنوي اإلسنادي؛ ألنَّ الرشط يتكوّ  ،اجلملة

ام  أَّنَّ إّل »ا مجلة )فعل الرشط( ومجلة )جواب الرشط( ومه ،مبنية من مسند ومسند إليه

لنَّ ُأسلوب الرشط قائٌم عىل تعليق مجلة  ؛ بمجموعهاميتمُّ املعنى إّل  رط لـَيف سياق الّش 

 .(6)«اجلواب عىل مجلة الرشط

رط ـذلك أّن فعل الش» ؛ُأسلويب اخلرب واإلنشاءمتامًا عن  األُسلوبوخيتلف هذا 

، ولذلك (5)«ى من معاين اخلَّب واإلنشاءمنهام معنً  فيد كّل رشط وحده يُ وحده وجواب ال

رطية متتاز ـأنَّ اجلملة الش»استقّلت دراسته عن املباحث اخلربية واإلنشائية، وهذا يعني 

مّا يؤّهلها إىل الستقالل النسبي يف  ،ي إىل التكامل الدليلـبالتكامل البنيوي املفض

لطاقة اإلخبارية التي متّكنها من افتتاح حلقة الكالم وغلقها يف بحيث تكون هلا ا ،اخلطاب

وما  ،فهي تبدأ بأداة الرشط ،، فهي عىل هذا من البنى األُسلوبية املغلقة(4)«نفس السياق

 ،إىل مجلة الرشط لريبط بينها أن يصل السامع إىل الظفر بجواب الرشط يرتد ثانيةً 

 .(3)الرشط املغلقة فالسامع يدور يف رحلة داللية يف دائرة

 طجواب الرش ↔ط وفعلها أداة الرش

نظرًا  ،ةي بنية تتَّصف باملرونة النوعي، فهولكنَّ هذه البنية عىل الرغم من انغالقها

فاملجال مفتوح إىل  ،نَّ أركاهنا تتمتَّع بحرية احلركةأ، كام (2)لتنوع أدواهتا وأنامط تركيبها

رض املنشود كام تسمح بحذف جزء منها أو إعادة تركيبها من جديد بام يناسب الغ

                                         

 .525ص( مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 6)

 .21صنحو الفعل: اجلواري، أمحد عبد الستار، (5)

الرشط يف القرآن: عىل هنج اللسانيات الوصفيّة: ، حممد اهلادي، والطرابليس، عبد السالم، املسدي (4)

 .619ص

 .649صة: سلوبيّ قصار السور: دراسة أُ ، كريم طاهر، : البعاج( ُانظر3)

 .25صـ  4صاجلملة الرشطية يف شعر زهري بن أيب سلمى: ، ندى، ( ُانظر: الشايع2)
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، وهذا (6)عد الفنيوكذلك ممَّا يسمح بوقوع االنزياح إلنتاج التعابري ذات البُ  ،هاكلّ 

 .(5)يكشف عن التنّوع الوظيفي للبنية الرشطية بتنّوع حاالت اندراجها يف صلب الكالم

ار يف رسالة املخت من ذلك ما جاء ،احِلقبتنيالرشط كثريًا يف نثر  ُأسلوبوقد وقع 

ي عىل أهل  »: إىل عبد اهلل بن الزبري بقوله ا بعُد، فقد َعَرْفَت ُمنَاَصَحتي إيَّاك َوَجْهد  أمَّ

َك، فَلامَّ َوَفيُْت لََك وَقَضيُْت الّذي  ،َعَداَوت ك
ْن َنْفس  وما ُكنَْت أْعطَيْتَن ي إذا أنا َفَعْلُت ذلَك م 

ْ  ،كاَن لََك عيلَّ  ْسَت يب، ومَل
ْد  ،ورأيَت منّي ما قْد رأيت ،َتف  بام عاَهْدَتن ي َعليه خ  فإْن ُتر 

ْعكُمراَجَعتي أُ  ْد ُمنَاَصَحتي أْنَصْح لَك ،َراج   .(4)«وإْن ُتر 

ممَّا أضفى عليها ميزة  ،لةالرشط حضورًا متميّزًا يف هذه الرسا ُأسلوبفقد استغرق 

طيتني )وما كنت أع: ففي قوله ،ختلفةات بأدواته امل، إذ تكّرر أربع مرّ ُأسلوبية ملحوظة

ستقبل وهي ظرف ملا يُ  ،قد استعمل أداة الرشط )إذا( ،إذا أنا فعلت ذلك من نفسك(

، ويكثر جميء املايض بعدها مرادًا به (3)من الزمان كام ذهب إىل ذلك سيبويه

 .الفعل املايض املراد به املستقبل، وقد جاءت يف هذا املوضع متلوة ب(2)االستقبال

ي أن تكون ـعىل نظامه املعياري الذي يقض ط هنا مل يأِت ُأسلوب الرشونلحظ أنَّ 

، بل (1) رط(ـجواب الش ،رطـفعل الش ،رطـلسلة يف مكوناهتا من )أداة الشاجلملة متس

                                         

 .652صة: سلوبيّ : دراسة نحوية أُ ×دعاء اإلمام عيل، حممد إسامعيل، ( ُانظر: عبد اهلل6)

الرشط يف القرآن: عىل هنج اللسانيات ، مد اهلاديحم، والطرابليس، عبد السالم، ( ُانظر: املسدي5)

 .619ص، 632صالوصفيّة: 

ُانظر: ابن  .خست: نكثت العهد .76، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 ، مادة )خيس(.411، ص3ج: لسان العربمنظور، حممد بن مكرم، 

 .545، ص3جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

 .411صاجلنى الداين يف حروف املعاين: املرادي، حسن بن القاسم، ( ُانظر: 2)

 .631، ص5جرشح الكافية الشافية: الشافعي، حممد بن عبد اهلل، ( ُانظر: 1)
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م جواب الش ، (6)رط التأخريـواألصل يف جواب الش ،رط وفعلهـرط عىل أداة الشـتقدَّ

)وما كنت إذا أنا فعلت ذلك : واألصل أن يقول ،فكان األُسلوب عىل غري األصل

 ئرطية إىل أّن املنشـأعطيتني من نفسك(، ورّبام يعود السبب يف العدول يف اجلملة الش

ة ولفت النظر يف الكالم، وذلك لألمهيّ  اعرتاضيةً  رط وفعلها مجلةً ـقد جعل من أداة الش

 للمعنى املراد إيصاله إىل ذهن املتلّقي.

، وصفته األُسلوب الرشطي مل خترج الرشط عن ماهيتهلة يف نظام إنَّ تلك النق

 بسبب املرونة الكبرية التي يتميَّز هبا هذا األُسلوبية، بل بقي حمافظًا عليها، وما ذلك إاّل 

 .خرعاّم عداه من األساليب األُ  األُسلوب

 ذلك عىل معتمدًا يف ،عبد اهلل بن الزبري ،د املختار موازنة بينه وبني خصمهثمَّ يعق

ومل تِف  ،ِخْسَت يب ،)فلامَّ وفيُت لك وقضيُت الذي كان عيلَّ : ُأسلوب الرشط يف قوله

الوفاء جيايب الذي يمتلكه املختار من إلفقد بنّي فعل الرشط اجلانب ا ،بام عاهدتني به(

ذلك الوفاء باملثل يف جواب ما يناسب  القارئوكان من املفرتض أن جيد  ،والنصيحة

ق لسامعه ،رطـالش ه يندهش لسامع اجلانب السلبي الذي كان عليه خصم لكنّ  ،ويتشوَّ

ة والغدر.من عد ،املختار  م الوفاء بالعهد واخلسَّ

معرّبًا عن صدق نيّته  ،لرسالةالرشط يف خامتة ا ُأسلوبيعود املختار مستعماًل  ثمَّ 

تنيـالش األُسلوبجتاه خصمه بتكرار  )فإْن ُتِرْد : لهوباألداة )إْن( يف قو ،رطي مرَّ

صم املراجعة فمتى ما ُيِرد اخل ،إْن ُتِرْد ُمناَصَحتي أنصْح لك(و ،راِجْعكمراجعتي أُ 

ط مرهون بتحّقق فجواب الرش ،تى ما ُيِرد النصيحة منه يناصْحه، ومجيْدها عند املختار

 : رط ومرتبط به يف دائرة مغلقةـالش

 .أنصح لك( ↔صحتي راجعك(، )واْن ترد مناأُ  ↔)فإْن ترد مراجعتي 

                                         

 .566صة: ة تطبيقيّ الرتاكيب اللغوّية يف العربيّة دراسة وصفيّ هنر، هادي، ( ُانظر: 6)



 النثر الفن ي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي  ...........................................................  535

 ر حصلت اإلجابة رسيعة من املختار.فمتى ما حصل الفْعل من اآلخ

ف يف الكالم بحري ئاألُسلوبية للرشط أتاحت للمنشنَّ هذه املرونة إ ة أْن يترصَّ

 غري أْن تكون هناك وعورة أو تلكؤ.مطلقة من 

وا يا رشطة اهلل  »: ونجد هذا األُسلوب يف وصيّة يزيد بن أنس ألصحابه اْصَّب 

كم َتظَْفروا ،ُتؤَجُروا يطان ،وصابروا عدوَّ  ،إنَّ كيَد الشيطان  كاَن َضعيفاً  ،وقاتلوا أولياَء الشَّ

فإْن َهَلَك فأمرُيُكم عبد اهلل بن َضمرَة  ،ْن َهَلْكُت فأمرُيُكم ورقاُء بن عازب السديّ إ

ْعر احَلنَفي ،العذريّ  ْعُر بن أيب س   .(6)«فإْن َهَلَك فأمرُيُكم س 

وصابروا عّدوكم تظفروا(  ،)اصربوا تؤجروا: ُأسلوب الرشط يف مستهل النصف

َن املنشمتَ  ،ُأسلوبية عاليةقد أفصح عن استطالة  خالهلا من تكثيف اجلملة  ئكَّ

وأصل  ،رط وحدهـوجاء بجواب الش ،وذلك بحذف أداة الرشط وفعله ،وتركيزها

 ،وكم إْن صابرتم عدّوكم تظفرواعد وصابروا ،صربوا إْن صربتم تؤجرواا: الكالم

أداة الرشط وفعل الرشط قد » فـ ،(5)رط وفعله جائز عند النحوينيـوحذف أداة الش

ٌد من الفاء يُ  ورشط ذلك أنْ  ،ذفان بعد الطلبُيُ  قصد به ييل هذا الطلب فعٌل مضارع جٌمرَّ

َق (4)«اجلزاء ووليهام  ،األمر إذ سبقهام الطلب بفعل ؛رطان يف هذين املوضعنيـالش ، وحتقَّ

فال مانع من حذفه، وقد يكون ضيق املقام هو الذي أدَّى إىل هذا  ،الفعل املضارع

 احلذف املقصود.

رشط يف هذين املوضعني فإنَّ االنزياح الرتكيبي قد انتاب بنية ال ؛ومهام يكن من أمر

 .يبفعل احلذف، لينتج ذلك التعبري الفنّ 

                                         

 .36، ص1جوامللوك: األُمم خ تاري، حممد بن جرير، الطربي (6)

احلذف  .837، ص5ج( ُانظر: ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 5)

 .21-39والتقدير يف الدراسة النحوّية: 

 .629صة: سلوبيّة: مدخل نظري ودراسة تطبيقيّ األُ سليامن، فتح اهلل أمحد،  (4)
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رطي بحسب ما تقتضيه وصيَّته ـب الشيف تكرار األُسلو ئثمَّ يميض املنش

ألصحابه، ويمكننا القول إنَّنا بإزاء مجلة طويلة واحدة تستغرق ثالث مجل رشطية كلَّها 

رت بأداة الرشط )إْن( يف قوله فأمريكم ورقاء بن عازب... فإن  ْن هلكُت إ): قد تصدَّ

ل هذه األداة هنا هلك فأمريكم عبد اهلل... فإْن هلك فأمريكم ِسعر...(، وعّلة استعام

رة؛ ألنَّ الش  ،وكوهنا األصل ألدوات الرشط ،(6)رط فيها يكون مقطوعًا بوقوعهـمكرَّ

الفعل  ومل يأِت  ،وقد وليها الفعل املايض يف هذه املواضع ،(5)فهي تصلح لكّل رضوبه

فرتض أن يأيت يف هذا املقام؛ ألنَّ فعل املضارع الذي يدّل عىل احلال واالستقبال، إذ يُ 

ق بعدُ ـالش وإّنام جاء الفعل املايض  ،م وال لغريهفاهلالك مل حيصل للمتكلّ  ،رط مل يتحقَّ

وغري احلاصل  ،(4)وهو إبراز غري احلاصل يف معرض احلاصل ،لغرض ُأسلويب بالغي

قد جعل ما مل يقع وغري حاصل كالواقع  ئواحلاصل هو املايض، فاملنش ،هو املستقبل

وهذا إّنام يدّل عىل ثباهتم  ،أصحابه مقتولني ال حمالةاحلاصل؛ ألنَّه يرى نفسه و

 وإخالص نيَّاهتم يف دفاعهم عن أفكارهم وعقيدهتم.

 مَسالَق بـ ُأسلو2
: القسم»: ، يقول أبو عيل الفاريس(3)فيد التوكيد يف الكالمُأسلوب لغوّي يُ : القسم

وكيد اخلرب وتقويته نفيًا أو ، فهو إذًا وسيلة ُأسلوبية من وسائل ت(2)«مجلة يؤكَّد هبا اخلَّب

 .والواو ،والالم ،والتاء ،الباء: منها احلروف، وهي ،وله أدوات يؤدَّى هبا ،(1)إثباتاً 

                                         

 .463صالعريب: نقد وتوجيه:  يف النحواملخزومي، مهدي، ( ُانظر: 6)

ل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل،  .429، ص5جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد، ( ُانظر: 5)

 .611، ص2ج

 .458 ص: (رشح تلخيص السكاكي)املطول التفتازاين، مسعود بن عمر، ( ُانظر: 4)

 .397ص، 63، ص4جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

 .815، ص5جكتاب املقتصد يف رشح اإليضاح: اجلرجاين، عبد القاهر،  (2)

 .32صظاهرة القسم يف القرآن الكريم: ، فارس عيل، ( ُانظر: العامر1)
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 ،لعمرك: مثل ،ومنها األسامء .وغريها ،حلفوأَ  ،كالفعل أْقسم: ومنها األفعال

 .(6)وغريها ،وأيُمن

هـ( 119شبييل )تألدخله ابن عصفور اأف ،وقد اختلف النحاة يف ُأسلوب القسم

 ،تصور الصدق واحلنث حيث يُ تصور إّل لنَّ القسم ل يُ »؛ ضمن األساليب اخلربية

ر إّل والصدق واحلنث ل يُ  ر الصدق والكذب فيام يُ تصوَّ ه السيوطي  ،(5)«تصوَّ يف حني عدَّ

وأنَّ السبب الذي أدَّى إىل هذا االختالف يف وضع  ،(4)من أساليب اإلنشاء الطلبي

قسم عليها )مجلة القسم( يعود إىل اجلملة املُ  ،القسم يف أساليب اخلرب واإلنشاء ُأسلوب

دة: أي ى القسم يف هذه احلالة قساًم خربيًا أو خربية، ويُ  التي تكون تارةً  ،اجلملة املؤكَّ سمَّ

ويمكن أن تكون مجلة إنشائية  ،غري استعطايف، والغاية منه توكيد اجلملة وإزالة الّشك

ى القسم االستعطايفى فيُ خرأُ  تارةً  ّرك يكون القسم رضبًا من التوكيد حُي  وحينئذٍ  ،سمَّ

 .(3)ثريهامشاعر النفس ويُ 

فقد آثر  ،اخلربية واإلنشائيةحلاصل يف مجلة القسم بني ونظرًا هلذا االختالف ا

ْن ال يدرجه ، وأرطـشّلة مع ُأسلوب الحث أْن يدرس هذا األُسلوب بدراسة مستقِ االب

بدَّ معها من  كام إنَّه من األساليب املغلقة التي ال ،ةليب اخلربية أو اإلنشائييف األسا

 .(2)ط ذي البنية املغلقةُأسلوب الرش، وهذا ما يلتقي به مع يتهاجواب قسم يغلق بن

ُخطبة إبراهيم بن حممد كام يف  احِلقبتنيورسائل  ُخطبيف  األُسلوبوقد ورد هذا 

                                         

 .539، ص3جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 .255، ص6جرشح مجل الزجاجي: الرشح الكبري: ابن عصفور، عيل بن مؤمن،  (5)

 .584، ص4جاإلتقان يف علوم القران: السيوطي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 4)

مجعة،  .548ص ـ547صة: ة تطبيقيّ ة يف العربيّة: دراسة وصفيّ الرتاكيب اللغويّ هنر، هادي، ( ُانظر: 3)

 .555صعدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 

 .641صة: سلوبيّ قصار السور: دراسة أُ ، كريم طاهر، ( ُانظر: البعاج2)
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ا النَّ »: بن طلحة لقولها ن  املُواد عأُيُّ يف والَغْشم  َمَقالَُة هذا املَُداه  َن السَّ
نَُّكم م   ،اس، ل َيُغرَّ

ن اْستَيَْقنَّا أنَّ قومًا ُيرْيُدوَن اخُلُروَج َعَلْينا ،واهلل َلئ ْن َخَرَج َعَلْينَا خارٌج لَنَْقُتَلنَّه
َلنَأُخَذنَّ  ،َولَئ 

ه ه ،الوالَد بولد   .(6)«واملُولوَد ب وال د 

فجاء منسجاًم مع سياق  ،سم حضورًا متميّزًا يف هذا النصلقَ د شهدت بنية افق

)واهلل : طيب بذكر مجلة القسم رصاحة بقوله، وابتدأ اخلطبةالتأكيد الذي دلَّت عليه اخلُ 

، رف القسم )الواو( مع لفظ اجلاللةوقد استعمل ح ،علينا خارج لنقتلنَّه(لئن خرج 

ولكن  ،خرىمّرة أُ  األُسلوب، ثمَّ يعود الستعامل هذا سمما يكون عليه القَ  وهو أشدّ 

ريدون )ولئن استيقنّا أنَّ قومًا يُ : )الالم( املوطئة له يف قوله بحذف مجلة القسم وإبقاء

واحلذف يف مجلة القسم وارٌد يف االستعامل عند العرب طلبًا للتخفيف  ،اخلروج علينا(

وقد  ،كرار أو لداللة ما سبقه من القسمت، وقد اعتمده اخلطيب ألجل عدم ال(5)بالكالم

د بالنون الثقيلةن مأغلق بنية القسم بجواب متكوّ  ليزيد من  ،ن فعل مضارع مؤكَّ

 عّزز التوكيد الذي أوحى به القسم.وي ،التوكيد يف الكالم

  (4)ِة املختار الثقفي حني توّعد باالنتقام من أسامء بن خارجةُخطبوجاء كذلك يف 

ا وربِّ السامء واملاء، أمَ »: قائالً ـ  ×ن سعى يف قتل مسلم بن عقيلممَّ  وكان األخري ـ

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .215، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف،  .539، ص2جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 5)

 .831، ص5جيب: كتب األعار منمغني اللبيب 

وله وفادة عىل عبد ، ( وهو أسامء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري، كان أحد أرشاف الكوفة4)

يف الكوفة كان أسامء أحد الذين سعوا يف قتله، هرب × امللك بن مروان، وعندما ثار مسلم بن عقيل

فة، فأحرق داره وهدم له م إمارة الكوأسامء من الكوفة خوفًا من بطش املختار الثقفي الذي تسلّ 

تاريخ اإلسالم وطبقات الذهبي، حممد بن أمحد، ُانظر:  (.هـ 11)خرى، مات أسامء سنة ثالث دور أُ 

 .482، ص5جاملشاهري واألعالم: 
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 .(6)«سحامُء، فلتحرقنَّ داَر أسامء دمهاءُ  لتنزلنَّ ناٌر من السامء، محراءُ  ،وربِّ الضياء والظلامء

د أْن  ،ا عىل )واو القسم( يف مستهّل النصنجد أنَّ املختار اعتمد يف َقَسمه هذ وتعمَّ

 ،يد التأكيد تأكيداً ويز ،قسم هباورة املُ خرى، لينّوع الصبواوات العطف األُ يطيل نسقه 

من ن بنية القسم بجواب القسم املتكو ثمَّ يعود بعد ذلك الطول النسقي إىل إغالق

د بالنون الثقيلة  .واملقرتن بالم اجلواب ،الفعل املضارع املؤكَّ

عند العرب وأعالها يف  إنَّ إطالة نسق القسم بالعطف شائع يف تراكيب القسم

: فمن ذلك تكرير حرف العطف )الواو( يف قوله ،ُأسلوب القرآن الكريم املعجز

 .(2) (ڻ ۀ ۀ ں ں ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ )

وكالم العرب، والسبب  األُسلوباكيًا هذا بًا حُم ُأسلوبًا مركاختطَّ لنفسه  ئفاملنش

 .وتشّوق لسامع جواب القسم ب دائمقّ ريد أن جيعل املتلقي برته يُ يف ذلك أنَّ 

 يكمن يف إثراء داللة املقسم عليه ،إنَّ لالستهالل بالقسم أثرًا ُأسلوبيًا يف النص

 نفس عن الشك وإزالة للكالم تأكيد من القسم حيمله ملا نظراً  ـ القسم جواب ـ 

 .(4)املخاطب

 خرى للقسم غري لفظ اجلاللة أو ما يفصيغ أُ  احِلقبتنيوقد وردت يف نصوص 

 : ×الذي قطعه أمام قرب اإلمام احلسني ،كام نجد يف عهد املختار الثقفي ،معناه

ي آلَيُت ب َجّدَك املُْصَطَفى، وأب يَْك املُْرَتىَض » ْهَرا، وأخيَك احَلَسن مِّ وأُ  ،يا َسيّد  َك الزَّ

يَعت ك يف كربال ،املُْجَتبَى ْن أهل  َبيْت َك وش  ول  ،ُت َطيَّب الطََّعامل أَكلْ  ،َوَمْن ُقت َل َمَعَك م 

َّْن َقتََلَك أو أُ 
َم م  اب... حتَّى أْنَتق  َ يَذ الرشَّ ْبُت َلذ   .(3)«ْقتَل َكاَم ُقت ْلَت رَش 

                                         

 .515، ص1جالفتوح: ابن أعثم الكويف، أمحد، ( 6)

 .3اآلية ـ6: اآليةالليل (5)

 .32صالقرآن الكريم:  ظاهرة القسم يف، فارس عيل، ( ُانظر: العامر4)

 .687، ص5ج: ×مقتل احلسنياخلوارزمي، حممد بن أمحد، ( 3)
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، واملقسم به (6)وهي بمعنى أقسمت وحلفت ،فقد استعمل املختار الفعل )آليت(

، ×حلسنيشهدوا مع اإلمام اوهم الذين استُ  ،والشيعة املخلصون هم أهل بيت النبوة

جاء بجواب القسم بعد هذا النسق الطويل  ثمَّ  ،أقسم هبم ملكانتهم السامية الرفيعة وإنَّام

هذا  .العطف )بالواو( ليغلق بنية القسم، ويأيت بالفائدة للسامعيف القسم والذي عمله 

ض التوكيد ومنسجاًم مع سياق النص الذي جاء مفعاًم بروح وإنَّ القسم جاء لغر

  .وعيدالتهديد وال

ما اعرتاُضَك يا »: ًا عىل إبراهيم بن حممد قولهِة عبد اهلل بن وال رادّ ُخطبوجاء يف 

َك  َة فيام َبيْنَنَا وَبنَي أمرينا... فأْقب ْل عىل َخَراج  َفَلَعْمُر اهلل َلئ ْن ُكنَْت  ،أخا بني تيم بن ُمرَّ

َداً  ة  إّل ما أْفَسَد أمَر هذه  الُ  ،ُمْفس  َك الناك ثَان وال ُدَك وَ مَّ  . (5)«َجدُّ

و)َعْمر( ِمن أسامء  ،القسم )َعْمر( مقرتنة بالم القسمفقد استعمل اخلطيب أداة 

، وقد أضيفت يف هذا النص إىل )اهلل( (4)ويغلب أن تستعمل مضافة إىل ما بعدها ،القسم

نلحظ أنَّ اخلرب قد حذف بعد  ثمَّ  ،لفظ اجلاللة، حتى يكون القسم يف غاية التأكيد

لعمر : وتقدير الكالم ،(3)القسم حذفًا وجوبيًّا؛ ألنَّ املبتدأ قد جاء لفظًا رصحيًا يف القسم

  ذف اخلرب لداللة القسم عليه.وإنَّام ُح  ،اهلل قسمي

                                         

ة يف الرتاكيب اللغويّ هنر، هادي،  .432، ص2جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 .531صة: ة تطبيقيّ العربيّة: دراسة وصفيّ 

 .214، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .493ص ـ494، ص6جرشح الكافية الشافية: الشافعي، حممد بن عبد اهلل، ( ُانظر: 4)

 .689صة: احلذف والتقدير يف الدراسة النحويّ ، عائد كريم، ( ُانظر: احلريزي3)
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 املبحث الثاني

 اخلصائص املعنويَّة للتَّراكيب
ويف شكل  ،لتهابمرونتها الواسعة يف بناء مجة من بني سائر اللغات متتاز اللغة العربي

ة التي ترفد اجلملة ظهرت جمموعة من الظواهر اللغوي ومن هنا ،عنارصها وترتيبها

 دالالت لغوية جديدة تكسبها حيوية وفعالية.ب

 ،مستوى مثايل يف األداء: لقد نظر علامء األُسلوب إىل أنَّ اللغة تكون عىل مستويني

ا  ،(6)اقهاواآلخر مستوى إبداعي يعتمد عىل كّس املثالية واخرت وتتميَّز لغة األدب بأهنَّ

أْن خترتق حدود النامط »فهي حتاول  ،تعتمد عىل كّس املثالية إىل صور متحّولة عنها

بخالف اللغة العادية التي تأيت وما يتَّفق من خالل  ،وتنتهك القوالب الرسمية ،اجلاهزة

 .(5)«الذي ُيدث بصفة منتظمة بني الفراد ،التفاهم اللغويّ 

وهذا ما اصطلح عليه يف  ،كذا تقوم اللغة العربية عىل خرق القواعد النحويةوه

فإذا كان النحو هو جمال القيود ـ  ،لنحوي( )االنزياح( أو )االنعطاف ااألُسلويباملفهوم 

 .(4)جمال احلريات األُسلوبيةفإنَّ ـ  كام قيل

                                         

سلوب: ( ُانظر: الدسوقي، حممد، البنية اللغوية يف النص الشعري: درس تطبيقي يف ضوء علم األُ 6)

 .61ص

 .644صجدليّة اإلفراد والرتكيب: يف النقد العريب القديم: طلب، حممد، عبد امل (5)

 .57صة: ة: مدخل نظري ودراسة تطبيقيّ سلوبيّ األُ سليامن، فتح اهلل أمحد، ( ُانظر: 4)
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ال خللق اللغة األدبية الفارقة ملفاالنزياح إجراء  إذ تظهر خالهلا  ،بدعهاُأسلويب فعَّ

ية بأدواهتا وتراكيبها ويعتمد عىل املبدع الذي يمتلك القدرة عىل تشكيل ُأسلوبسامت 

 .(6)بام يتجاوز إطار املستعمل املألوف ،غة مجالياً الل

وَفْصٍل  ،وتقديٍم وتأخريٍ  ٍر،الدارسون بالظواهر الرتكيبية من حذٍف وِذكْ ني وقد ع

ا حُت (5)وتناولوها يف مباحثهم ،وتعريٍف وتنكريٍ  ،ووصلٍ  ّقق ذلك االنزياح يف ؛ ألهنَّ

ة  ،فضاًل عن حتقيق غايات ُأسلوبية وبيانية متنّوعة ،الرتكيب، وتكسب النص ثراًء وجدَّ

بنّي خصائصها وسامهتا بحسب ويُ  ،وسوف يقف البحث عند هذه الرتاكيب األُسلوبية

 .ما جاء منها يف نصوص احِلقبتني إن شاء اهلل

 الفصل والوصل: اًلأّو
امم من البالغيني لقد كان ملوضوع الفصل والوصل نصيٌب وافٌر من العناية واالهت

ولكونه من مباحث املعاين املتميّزة  ،حيّقق انسجامًا بني أجزاء الكالمبوصفه  ؛العرب

 األُسلوبية.بإمكاناهتا 

ل مَ  ويبدو أنَّ  إذ ورد عنه تعريٌف  ،هن تكلَّم عن هذا املوضوع يف كتباجلاحظ كان أوَّ

 .(4)«معرفة الفصل من والوصل»: اللبالغة بأهنَّ 

وهو  ،وغاية األمر يف الفصل والوصل هو حسن استعامل حرف من حروف املعاين

حيث يكون ذلك من أجل أداء املعنى  ،)الواو( ُتَضمُّ به أجزاء الكالم بعضها إىل بعض

 .(3) عىل أحسن وجه وأتّم صورة

                                         

 .651صسلوبية: االنزياح: من منظور الدراسات األُ ويس، أمحد بن حممد، ( ُانظر: 6)

علم الّلغة والنقد الراجحي، عبده،  .وما بعدها 14صنحو املعاين: ر، اجلواري، أمحد عبد الستا( ُانظر: 5)

 .421ـ ص464صة: سلوبيّ األُ ، حممد، عبد املطلب .56ص ـ51صسلوب: األديب: علم األُ 

 .88، ص6جالبيان والتبيني: اجلاحظ، عمرو بن بحر، ( 4)

 .95صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 3)
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خرى )بالواو( فقط من دون سائر حروف العطف عىل أُ  طف مجلةٍ ع ؛فالوصل إذاً 

وصورة هذا الباب من أبواب البالغة »، (6)ويكون )الفصل( برتك هذا العطف ،خرىاألُ 

ر عىل حكم املعطوف ـولكنَّها تكاد تقتص ،قائمة ماثلة يف باب العطف من أبواب النحو

املوضوع موجود أصاًل عند علامء فهذا  ،(5)«وكونه تابعًا للمعطوف عليه يف اإلعراب

هم مل يتناولوا فيه معاين العطف املتعّددة كام تصدى لكنَّ  ،إذ تناولوه يف مباحثهم ؛النحو

 إذ كان هلم السبق يف هذا اجلانب. ،له البالغيون

وذلك لدّقة  ،ُأسلوبية يف الكالمونظرًا ملا يف مواضع الفصل والوصل من أمهيّة 

 ُخطبنا نلحظ وفرهتا يف فإنَّ  ،اًل عن الرصانة يف الكالمسلكهام يف البالغة فضم

 احِلقبتني.ورسائل 

د اخلزاعي قوله: فمامَّ ورد من ُأسلوب الفصل : ما جاء يف ُخطبِة سليامن بن رُصَ

ُر اآلخرة  » ا تاج  ا َثَمناً  ،َفَساٍع إليْها ُمَتنَّصٌب ب تطاْلهبا ،وأمَّ  قائ اًم ل ُيَرى إّل  ،ل يشرتي هب 

داً  ،اع داً وقَ  بٌّ  ،َوَراك عًا َوَساج 
نيا َفُمك  ا تاجُر الدُّ ة... وأمَّ ضَّ

َعَلْيَها، َرات ٌع  ل َيطْل ُب َذَهبًا ول  ف 

ابرين عىل  ،فيها احلنَي املَُجاهديَن الصَّ  الصَّ
َن الع بَاد  ا َبَدلً... َجَعَلنَا اهللُ وإيَّاُكم م  ي هب 

ل َيبْتَغ 

 .(4)«الَّألواء

د أراد تبيان صفات املؤمنني )جتّ وواضح أ ار اآلخرة( وصفات الكافرين نَّ ابَن رُصَ

 ،)فساع إليها: فاسرتسل يف وصفهم تاركًا العطف بالواو بني اجلمل ،ار الدنيا()جتّ 

)وأّما تاجر  وكذلك بني اجلمل ،قائاًم( ال ُيرى إاّل  ،يشرتي هبا ثمناً  ال ،متنصب بتطالهبا

                                         

 .2، ص4جعروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: السبكي، هباء الدين، ( ُانظر: 6)

ل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، اُنظر:  .95صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار،  (5)

 .571، ص5ج

 .288، ص2جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (4)
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الفصل وترك هلذا  ّسوغملُ وكان ا ،(ال يبتغي هبا بدالً  ،تٌع فيهارا ،فمكٌب عليها ،الدنيا

وىل كانت بدالً منها أو توكيدًا ؛ ألنَّ اجلمل التالية للجملة األُ العطف بالواو )الوصل(

ي سمّ ويُ  .لذا استغنْت عن حرف العطف ؛فاجلمل بينهام احتاد تام ،هلا من حيث املعنى

 .(6)صالالبالغيون هذا االنفصال بكامل االت

ابرين(، اكم من العباد الصاحلني املجاهدين الص)جعلنا اهلل وإيّ : ثمَّ نلحظ يف قوله

؛ وذلك ألنَّ العطف بالواو إنَّام يكون للجمع بني نَّه ترك العطف وفصل بني الكلامتأ

 ،أو بمنزلة اجلزء منها ،وملَّا كانت كلُّ صفة بمعنى الصفة التي قبلها ،(5)شيئني متباينني

 .(4)لكون اليشء ال جيوز عطفه عىل نفسه ؛ى املقام ترك العطفـك اقتضفذل

ته دقيقًا يف انتقائها ُخطبوهذا يدلُّ عىل أنَّ اخلطيب كان حاذقًا يف سبك اجلمل يف 

ُأسلوبية وفنية ضفي عليها من مسحة وما تُ  ،فًا بمواضع الفصل التي تقع بينهاعار

 عالية.

ِة سعد بن حذيفة بن اليامن إىل سليامن بن وكذلك ورد ُأسلوب الفصل يف رسال

د بقوله ّدونَ »: رُصَ ُمونَ  ،َوَنْحُن َجادُّوَن جُم  ُجوَن ُمْلج  وَن ُمرْس  اعي... ،ُمع دُّ  .(4)«َننْتَظ ُر الدَّ

د باس  ،تعداده وقومه للقيام معه بالثورةفقد أراَد سعد أْن يميض يف إِخبار ابن رُصَ

؛ ألنَّ الفصل فيه محاسة وتأثري كبري، وألنَّ صفة ملفلجأ إىل ُأسلوب الفصل بني اجل

بدَّ من الفصل وترك العطف  ، لذلك كان الداد كانت فيهم واحدة غري متباينةاالستع

                                         

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد . 528ص: مفتاح العلومر، ( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بك6)

 .521، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 

 .947، ص5جكتاب املقتصد يف رشح اإليضاح: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 5)

 .71صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 4)

 .667ـ 661، ص5جعرب يف عصور العربية الزاهرة: ( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل ال3)
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والسبب البالغي  ،(6)«فأداة العطف ل تعطف اليشء عىل نفسه» ،ي املغايرةـالذي يقتض

 ة ومبينة لسابقتها، أو بدالً اآلخر الذي سّوغ هذا الفصل هو أنَّ كلَّ صفة جاءت مؤكد

 .(5) منها، وهذا موضع جيب الفصل معه وترك الوصل

د لقوله ونجد ُأسلوب الفصل كذلك يف رسالِة عبد اهلل بن : يزيد إىل سليامن بن رُصَ

لُه، َوُينَْزع وهَو َمْذُموُم العَ » بَاَل َعْن َمَرات ب ها َتك ّل معاو  د أْن َينُْقل  اجل  . يا وإنَّه َمْن ُير  ْعل  َقل  والف 

عوا عدّوُكم يف أهل  بالد ُكم ْبُكم َعدّوكم  ،قوَمنا ل ُتطْم  فإنَُّكم خياٌر كّلُكم، َوَمتَى َما ُيص 

ومل  ،وىل والثانيةبني اجلملتني األُ  ئفقد فصل املنش .(4)«ركمـَْيْعَلَموا أنَّكم أعالُم م ص

تامًا الختالفهام يف ُأسلويب اخلرب  يوصل بينهام؛ وذلك ألنَّ بني هاتني اجلملتني تبايناً 

طمعوا عدّوكم(، )يا قومنا ال تُ : واإلنشاء هنا هو ُأسلوب النداء يف قوله ،واإلنشاء

وهو موضع جيب الفصل معه وال جيوز  (3)سّمى عند البالغيني بكامل االنقطاعويُ 

 الوصل.

ء به عىل أتّم فجا ،كان مدركًا لّّس بالغة الفصل يف موضعه ئواملالحظ أنَّ املنش

 وهو ملحظ ُأسلويب ،وجه ِمن غري أْن جيهد نفسه ملالحظة اجلمل ومراقبتها يف ُخطبته

 واضح فيها.

ا ُأسلوب الوصل  ،فقد جاء بصورة كثرية يف ُخطب ورسائل هاتني احِلقبتني ،أمَّ

ًا عىل فقد ورد يف ُخطبِة رفاعة بن شداد رادّ  ،حتى ليمكن عّده ظاهرة ُأسلوبية فيها

                                         

 .615صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( 6)

ل املطوّ التفتازاين، مسعود بن عمر،  .524ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 5)

 .349ص: (رشح تلخيص السكاكي)

 .296، ص2ج :( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد  .524ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 3)

 .539، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 
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ا بعُد »: سيّب بن نجبة بقولهامل وَدعوَت إىل أْرشد  ،فإنَّ اهلل قْد هداك لْصَوب  القول ،أمَّ

م، ودعوَت إىل  اهلل عليه وسلّ والصالة عىل نبّيه صىّل  ،ب حمد  اهلل والثناء عليه بدأَت  ،مورالُ 

 .(6)«جهاد  الفاسقني وإىل التوبة من الذنب العظيم...

اجلمل  ؛ ألنّ عضها بحرف العطف )الواو(مل مع بفقد وصل اخلطيب اجل

لذا  ،تي ذكرها اخلطيب هي معاين َحَسنةوألّن املعاين ال ،موصولة يف الصورة واملعنى

 لتكون املعاين مسرتسلة متدافعة ال ،ها )بواو العطف( وهي أداة الوصلكان قد مجع

ذي أوجب رب الُأسلوب اخل، هذا فضاًل عن اّتفاق اجلُمل كّلها بأو فصل يعرتهيا انقطاع

 .(5)هذا الوصل َبيْنَها

ا »: د إىل عبد اهلل بن يزيد بقولهالوصل يف رسالِة سليامن بن رُصَ  ُأسلوبونجد  أمَّ

منا ما َنَوْيَت  ،بعُد   ،ونعم أخو الَعشرية ،ونعم المري ،فن ْعَم واهلل  الوايل ،فقد قرأنا كتاَبك وفه 

 . (4)«ونحَمده عىل كّل حال... ،حه يف املَُشورةونسَتنْص   ،يْبن نأَمنه بالغَ أنت واهلل  مَ 

د قد اتكأ عىل  ،واملالحظ يف هذا النص الوصل لغرض  ُأسلوبأّن سليامن بن رُصَ

 ، املدح والثناءوهي معاين ،التمهل يف احلديث وتوكيد املعاينال وهو أَ  ،ُأسلويب مقصود

نها بأداة الوصل )الواو( فوصل بي ،ومتناسقة يف املعنى ،فجاء باجلمل متّحدة يف اخلرب

 ن غري أْن يكون هناك انقطاع فيها.ليجعل املتلقي يف تنبه دائم للعبارات م

: وجاء كذلك يف ُخطبِة عبد اهلل بن يزيد واصفًا فعل عبيد اهلل بن زياد للشيعة بقوله

ه، قد ج َل تَ والذْي قَ  ،ن َقبل ه  أَتْيتُموم   ،هو الذْي َقتََلُكمْ » اءكم فاستقبلوه َمْن تثأرون بدم 

مَجََع اهلل لنا  ، مل آلُكم ُنصحاً إيّن  ،واجعلوها به، ول جتعلوها بأنفسكم ،بحّدُكم وشوَكت ُكم

                                         

 .224، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .511، ص6جعلوم البالغة:  ( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف5)

 .296، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)
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 . (6)«وأصلح لنا أئّمتنا ،َكل َمَتنا

الوصل كي يعينه عىل متابعة الكالم بال انقطاع أو  ُأسلوبفقد اعتمد اخلطيب عىل 

، ونجد كذلك لك لتحريض الثائرين عليهوذ ،يف وصف أفعال عبيد اهلل بن زياد فصل

ُأسلوب وىل بالسبب البالغي الذي سّوغ هذا الوصل بأداة العطف هو اّتفاق اجلُمل األُ 

واجعلوها به وال جتعلوها  ،وشوكتكم ،ا اجلمل )فاستقبلوه بحّدكمأمَّ  ،اخلرب

إّن هذا ، ووالنهي ،ُأسلوب األمراإلنشائي املتمثل ب األُسلوبب فقد اتفقت ،بأنفسكم(

األُسلوب اخلربي بني اجلملتني كام وّضح االتفاق ب ،(5)االتفاق حقّق الوصل بني اجلمل

رف إىل ـوإن كان املعنى قد انص ،وأصلح لنا أئمتنا( ،)مجع اهلل لنا كلمتنا: األخريتني

اإلنشائية التي تعتمد  وهو مع ذلك جيوز الوصل بينهام لكونه من األساليب ،الدعاء

  .عىل الطلب

 قد جئتكم من إيّن »: فقال ،م الكوفةدِ ِة املختار الثقفي حني قَ ُخطبوكذلك َوَرَد يف 

بَل َويلِّ المر
ن الفضل ،ق  بأمر فيه  الشفاء، وكشُف  ،واإلمام املهدي ،وويص  الويّص  ،وَمْعد 

ثاٍل ُمثّل يل ،الغ طَاء، وقتُل العداء َ يل أمرٍ ٍو ،ومتاُم النّْعامء... إيّن إنَّام أعمُل عىل م  فيه  ،قد ُبنيِّ

كم ،عزُّ وليّكم كم ،َوَقتُْل عدوِّ  . (4)«وشفاء صدور 

ذلك بعطفها بعضها ، وُأسلوب الوصل يف إطالة َنَسق اجلُملفقد استثمر املختار 

 متسلسلة تسلسالً متناسبًا مقنعًا.وإيراد األخبار واملعاين  ،عىل بعضٍ 

                                         

يف عصور العربية  مجهرة خطب العربصفوت، أمحد زكي، اُنظر:  .215، ص2: جاملصدر السابق( 6)

 .11 ـ12، ص5جالزاهرة: 

ُانظر:  .511، ص6جالغة: ( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم الب5)

 .673صعلم املعاين: ، عبد العزيز، عتيق

 .72، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (4)
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وهلذا  ،يف حكم سابقتها َد إرشاك كّل مُجْلةٍ ونلحظ كذلك أّن املختار يف ُخطبته قد َقَص 

وهو من أسباب وجوب الوصل  ،موصولة هبا ،عىل التي قبلها معطوفةٍ  مجلةٍ  كانت كّل 

وكذلك كان الّسبب اآلخر عىل وجوب الوصل يف هذه اخلُطبة إىل جانب  ،(6)بالغياً 

تار يف هذا وقد أحسن املخ ،(5)هو اتفاق اجلُمل باألُسلوب اخلربي ،السبب السابق

 وهو دليل عىل ملكته اللُّغوية والبيانية. ،الوصل

 التقايم والتأخري: ثانيًا
ة يف الدراسة األُسلوبية؛ وذلك ألهّنا حُت يُ  ّقق غايات عدُّ التقديم والتأخري ظاهرة مهمَّ

ليربز  ،(4) مواقع األلفاظ لِغرض يتطلبه املقام واملعنىداللية ومعنوية من خالل تغرّي 

ا يكسب لغة النثر مزيتها ممَّ  ،لبالغي واألُسلويب يف خرق النمط املعياري للتعبريأثرها ا

صويل، فنظام اجلملة األدبية، وتفردها عن لغة الكالم االعتيادي التي تلتزم ما هو أُ 

م عىل املبتدأ ،بحدود وضوابط ،العربيُة يتألف من املسند واملسند إليه  ،فاخلرب ال يتقدَّ

ة يقتضيها ُأسلوب الكالمم عىل الفعل إاّل والفاعل ال يتقدَّ  قال  ،(3) يف أحوال خاصَّ

مون الذي ببيانه أهمُّ هلم، وهم ببيانه أْعنى وإن كان مجيعًا ُياّمَّنم كأَّّنم أّنام يقّد »: سيبويه

اليل والقصدي هو املسّوغ هلذا اخلروج عن قاعدة النمط ، فاجلانب الد(2)«ويعنياَّنم

                                         

العلوي، حييى بن محزة،  .455صهناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: الرازي، حممد بن عمر، ( ُانظر: 6)

 .232صم حقائق اإلعجاز: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلو

 .511، ص6ح( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 5)

 .697صة: صول األساليب األدبيّ ة ألُ ة حتليليّ سلوب: دراسة بالغيّ األُ الشايب، أمحد، ( ُانظر: 4)

 .559صان: دراسة يف حتليل النص: البحث الداليل يف تفسري امليزالعوادي، مشكور كاظم، ( ُانظر: 3)

أثر النحاة يف البحث ، عبد القادر، حسني. اُنظر: 43، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (2)

 .86ـ  81صالبالغي: 
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 اء اجلُملة.التقليدي يف ترتيب أجز

فقد  ،ان الّلغويني والبالغيني القدماءغائبة عن أذه األُسلوبيةاهرة ومل تكن هذه الظ

أو  ،أّن تقديم أّي عنرص من َعنَارص اجُلملة إّنام يكون لالهتامم بذكره والعناية به»روا قرّ 

أو  ،عنىأو أّن يف التأخري إخاللً ببيان امل ،لتخصيصه دون سواه مّا يمكن أْن يقع موقعه

 .(6)«بالّتناسب يف الفواصل والسجاع

ا تُ لظاهرةني والبالغيني هبذه اثون من اللغويحدَ وقد عني املُ  عدُّ مبحثًا ؛ وذلك ألهنَّ

 .(5)ذي خيص تركيب اجلملة وترتيب عنارصهااألُسلوب ال من مباحث دراسة مهاّمً 

يف  ئعىل متّكن املنشا يدّل ملِ  ،يب أيضًا وتظهر املواهب والقدراتوتتبارى األسال

 وسنلحظ يف ،ووضعه املوضع الذي يقتضيه ،يف الكالم رفـوُحسن التّص ،الفصاحة

ُخطب ورسائل احِلقبتني الكثري من مظاهر التقديم والتأخري يف أجزاء الرتاكيب، وهي 

 فيض إىل ملحظ ُأسلويب ظاهر.وإّنام قصدي يُ  ،عفويمل ترد بشكل 

 ـ تقايم املسنا إليه1

 يم املبتاأتقا أ ـ
 ،واملبتدأ واملبنى عليه رفعٌ  ،بنى عليه الكالمليُ ئ دكّل اسم ابتُ »: املبتدأ كام عّرفه سيبويه

ل واملبنى ما بعده عليه فهو مسنٌد ومسنٌد ،  بمبنى عليهفالبتداء ل يكون إّل  فاملبتدأ الوَّ

فموقعه أن  ،العربية ، وذكر أنَّ تقديم املسند إليه )املبتدأ( هو األصل يف اللغة(4)«إليه

                                         

سلوبية عند ابن جني، ضمن كتاب دراسات يف نظرية النحو العريب املباحث األُ أبو جناح، صاحب، ( 6)

 .589صوتطبيقاهتا: 

التقديم والتأخري ، محيد أمحد عيسى، العامري .12صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، : ( ُانظر5)

 .671صة: دالالت الرتاكيب: دراسة بالغيّ ، حممد، أبو موسى .26ـ  65صيف القرآن الكريم: 

 .651، ص5جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (4)
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م عىل املسند يف اجلملة : اعلم أنَّ املبتدأ»: وذهب إىل ذلك ابن يعيش حني قال ،(6)يتقدَّ

 .(5)«وجّردته من العوامل اللفظية لإلخبار عنه ،كلُّ اسم ابتدأته

من »ويأيت تقديم )املبتدأ( أحيانًا ُمْفَعاًم بالدالالت البالغية، ذلك أّن تقديمه ُيعدُّ 

 ،م مراعاة جوانبها لتجد طريقها إىل نفس السامعستحسن باملتكلّ ائل الُسلوبية التي يُ املس

ام ابتدأ الكالم بام يرسُّ النفس ويرشح الصدر إذ كلّ  ؛ليتمَّ هتيئة الذهن وقبوهلا قبولً حسناً 

  .(4)«كان أكثر وقعاً وأكثر متكناً يف النفس

وما يؤديه  ،تدأ( من وجهة نظر بالغيةوسوف يتناول البحث تقديم املسند إليه )املب

من دالالت تعمل عىل إغناء النص بالقيم األُسلوبية، فقد جاء يف عهِد املختار الثقفي 

هذا أماٌن من  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم»: باألمان لعمر بن سعد بن أيب وقاص قوله

َك إّنَك آمٌن بأمان اهلل ،املختار بن أيب عبيد لعمر بن  سعد بن أيب وقاص  عىل َنْفس 

  .(3)«ومال ك...

 ،عىل املسند )اخلرب( )أمان( ،إشارةفقد تقّدم املسند إليه )املبتدأ( )هذا( وهو اسم 

، (2)يف التخصيص وهو لفت النظر وزيادة ،وكان ذلك التقديم لغرض ُأسلويب بالغي

ب أمان فهو يقصد َجذَب تنبّه السامع وإبالغه يف أّن هذا العهد املربم لعمر هو كتا

وهو  ،وكان ذلك يف بداية حكم املختار ،حٌد بسوءأيعرض له  خمصوص له، كي ال

ال يصدر منه ما ُيفسد عليه  عهد لسبب سيايس جلأ إليه كي يؤمن عىل عمر موقفه بام

 . حكمه

                                         

 .54، ص6ج: املصدر السابق( ُانظر: 6)

 .556، ص6جرشح املفّصل: ن يعيش، يعيش بن عيل، اب (5)

 .15صن الكريم: آالتقديم والتأخري يف القر، محيد أمحد عيسى، العامري (4)

 .651، ص5ج( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 3)

 .16ص ن الكريم:آالتقديم والتأخري يف القر، محيد أمحد عيسى، ( ُانظر: العامري2)
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قاها يف دار ِة املختار التي ألُخطبوقد ورد تقديم املسند إليه )املبتدأ( كذلك يف 

وصىلَّ اهلل عىل دحّمٍد، والسالم  ، اهللله إّل إشهد أن ل أو ،احلمُد هلل»: هإبراهيم األشرت قول

ا بعُد، فإّن هذا كتاٌب إليك من املهدّي دحمد بن أمري املؤمنني الويّص  ،عليه وهو خري  ،أمَّ

  .(6)«أهل الرض اليوم... وهو يسألك أن تنرصنا وتؤازرنا

وهذا جماراة  ،هلل ه ذكر احلمد وملَّكهألنَّ  (؛م املسند إليه )احلمد( عىل املسند )هللفقدّ 

، (5) (پپپ پ) :ألُسلوب القرآن الكريم يف سورة الفاحتة، قال

ا قوله وهو اسم إّن )اسم  ،فقد جاء املسند إليه )املبتدأ( ،)فإنَّ هذا كتاب إليك(: وأمَّ

مًا عىل املسند )كتاب( ألجل متكني اخلرب يف ذهن السامع من جهة  ،(4)اإلشارة( مقدَّ

)وهو : ولكي يقنع السامع وجيذب تنبهه إليه، ومثله قوله ،صدوره من حممد بن احلنفية

فقّدم املسند إليه الضمري )هو( عىل املسند )خري( للغرض  ،خري أهل األرض اليوم(

 البالغي املتقّدم. 

 ب ـ تقايم الفاعل
ذه التسمية اخلليل بن وقد أطلق عليه ه ،الفاعل هو املسند إليه يف اجلملة الفعلية

اء، (3)أمحد الفراهيدي وتلميذه سيبويه واستعمله الفرَّ
 .(1)واملربد (2)

قّدم الفعل ويليه الفاعل، وعىل هذا مىض واألصل يف اجلملة الفعلية أن يُ 

                                         

 .61، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .6الفاحتة: آية (5)

 .496، ص6جرشوح التلخيص:  ُانظر:( 4)

 بعدها. وما 43 ـ44، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

اء2)  .89، ص6جمعاين القرآن: ، حييى بن زياد، ( ُانظر: الفرَّ

 .615، ص3جاملقتضب: د، حممد بن يزيد، املربّ ( ُانظر: 1)
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، وقد تابعهم يف هذا (6)فقد أجازوا تقديم الفاعل عىل الفعل ،أّما الكوفيون .ريونـالبص

 .(5)، ومنهم املرحوم الدكتور املخزوميثنيحدَ طائفة من املُ 

وإذا  ،ة يف أصلهاىل عامله مسألة خالفيّ فمسألة تقديم الفاعل ع ،ومهام يكن من أمرٍ 

فإنَّنا ُندرك  ، يف تقديم الفاعل )املسند إليه(ما أخذنا بنظر االعتبار برأي الكوفيني

واالهتامم  ،يصومنها التخص ،قدم الفاعلاألغراض األُسلوبية التي من أجلها يُ 

 .(4) بالفاعل

ورسائل  ُخطبومن أجل هذا وقع تقديم الفاعل عىل عامله يف بعض املواضع من 

 .احِلقبتنيهاتني 

َق  ،إيّن قْد رأيت رأياً »: فقد جاء يف ُخطبِة عبد اهلل بن سعد  ،إ ْن َيُكْن صوابًا فاهلل َوفَّ

ن ق بيَل    .(3)«م وَنْفيس  ُنْصحاً َخطًَأ كاَن أم َصَواباً...فإيّن ما آلوكُ  ،وإْن َيُكْن ليَس بصواٍب َفم 

فأصل اجلملة  ،)فاهلل وفق(: قّدم الفاعل عىل فعله يف قولهفقد قصد املتكّلم أن يُ 

ُأسلوبية أضفت بوصفه مسندًا إليه )فاعل( حيمل معه سمة ( )وفق اهلل(، فتقديم )اهلل

ه صفة ؤوإعطا وفيق هللالت ًا كان الغرض منها هو نسبةعىل النص انزياحًا تركيبي

 القادر عىل توفيق عباده ونرصهم. فهو وحدهُ  ،العظمة

وقد جاء تقديم املسند إليه )الفاعل( عىل عامله املسند )الفعل( يف ُخطبِة سليامن بن 

د راّدًا عىل عبد اهلل بن يزيد مُت أّنكام قْد دَحَْضتاُم يف »: وإبراهيم بن طلحة ،رُصَ
إ ينِّ قْد َعل 

                                         

 .645، ص4لسان العرب: جارتشاف الّضب من أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف، ُانظر:  6))

 .578صمدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو: املخزومي، مهدي، ( ُانظر: 5)

، فاضل صالح، السامرائي .96صيف النحو العريب: قواعد وتطبيق: املخزومي، مهدي، ( ُانظر: 4)

 .39صالتعبري القرآين: 

 .19، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (3)
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وَنْحُن َنْسأُل اهللَ  ،َوَقْد َخَرْجنا لمرٍ  ،َفنَْحُن باهلل  َولَهُ  ،واْجتََهْدمُتا يف املَُشوَرة ،نصيَحةال

ْيَمة عىل الرشد والتسديد لصَوب ه  .(6)«الَعز 

م الفاعل )نحن(   وكان ،عىل عامله الفعل )نسأل(ـ وهو ضمري اجلامعة ـ فقد تقدَّ

ع أال وهي إفادة  ،ةُأسلوبي ةويف هذا التقديم سم ،ذلك يف سياق الدعاء والتّضُّ

 ختصيص الدعاء هلم وقرصه عليهم.: ، أي(5)االختصاص

 ـ تقايم املسنا2
 يم اخلرباأـ تق

فاخلرب  ،األصل يف املسند إذا كان خربًا أن يتأخر عن املسند إليه )املبتدأ( يف اجلملة

ثت به عنهوح ،ما أسندته إىل املبتدأ هو كّل »: كام عّرفه ابن جني ، فهو إذن ييل املبتدأ (4)«دَّ

فقد يطرأ عىل اخلَّب ما يستدعي تقديمه  ،ولكن هذا الوضع غري ثابت»يف ترتيب اجلملة 

، أو غريها من األغراض البالغية التي (3)«ممن رضورة، أو حظوة باهتامم املتكلّ 

ق االنزياح يف تركيب بنية اجلملة ،يستدعيها السياق روج عىل النمط واخل ،وعندها يتحقَّ

املعياري الذي يقتيض أن تتسلسل البنى الرتكيبية فيه للجملة االسمية من مسند إليه 

البالغية التي أشار إليها البالغيون يف  األغراض)مبتدأ( ومسند )خرب( حمّققًا تلك 

 .احِلقبتنيورسائل  ُخطب، وأمثلة هذا التقديم غري املألوف كثرية يف (2)مباحثهم

                                         

وحمض يف النصيحة:  .71: صمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرةصفوت، أمحد زكي،  (6)

 مادة )حمض(.، 47، ص64لسان العرب: جُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم،  .أخلص فيها

 .641صاجلملة العربية واملعنى: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 5)

 .81صاللمع يف العربية: ابن جني، عثامن، ( 4)

ابن يعيش، يعيش بن عيل، ُانظر:  .639صيف النحو العريب: قواعد وتطبيق: املخزومي، مهدي،  (3)

 .542، ص6جل: رشح املفّص 

 .83صعلم املعاين: ، شدروي، ظ: اجلندي 2))
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دُخطجاء يف  ا بعُد أُّيا النّاس»: بِة ابن رُصَ وما خرجتم  ،فإنَّ اهلل قْد علم ما تنُوون ،أمَّ

اراً  ،تطلبُون ارًا... ،وإنَّ للّدنيا جُتَّ  .(1)«ولآلخرة جُتَّ

لدنيا( ـ إذا ما لوهو اجلار واملجرور ) ،فقد عمد اخلطيب إىل تقديم املسند )اخلرب(

رّجح أن يكون اخلرب شبه مجلة ظرفًا أو لتي تُ أخذنا بنظر االعتبار آراء بعض النحاة ا

( ـ (5)ًا وجمروراً جارّ  مه عىل املسند إليه )جتَّاراً( وهو )أسم إنَّ وكذلك فعل مثل هذا  ،فقدَّ

( عىل  ،م املسند )لآلخرة(إذ قدَّ  ؛الصنيع يف اجلملة الثانية وهو جار وجمرور )خرب إنَّ

( املح ،املسند إليه )جتارًا( مة عليها، وكان اخلطيب وهو )اسم إنَّ ( املتقد  ذوفة لداللة )إِنَّ

: يُأسلوبية وه ألغراضوذلك  ،إنَّام قّدم املسند عىل املسند إليه يف كلتا اجلملتني

جتارها وهم  فأراد أن خيّصص ويؤّكد أنَّ للدنيا ،(4)والتوكيد ،والقرص ،التخصيص

ليجذب  ؛املؤمنون والصاحلون وأن يؤّكد أّن لآلخرة جتارها وهم ،الكافرون واملنافقون

 عن قاعدة الرتتيب يف نظام اجلملة.قديم الذي خرج تنبه السامع نحو هذا الت

ا بعُد »: ُخطبِة حممد بن احلنفيةما ورد يف : ومن تقديم املسند )اخلرب( ا ما  ،أمَّ فأمَّ

فلله  ،الَفضل الَعظيمفإنَّ اهلل يؤتيه َمن يشاُء واهلل ُذو  ،َذكرُتم مَّا خّصصنا اهلل به من َفضلٍ 

  .(3)«احَلْمد...

فقد حدث يف ترتيب اجلملة االسمية )هلل احلمد( انزياٌح مقصوٌد يف تبادل 

وذلك بتقديم املسند )اخلرب( وهو اجلار  ،نة هلا عاّم هو مألوف يف نظامهاعنارصها املكوّ 

                                         

 .76، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

 .6656، ص4لسان العرب: جارتشاف الّضب من أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف، ( ُانظر: 5)

املعاين:  نحواجلواري، أمحد عبد الستار،  .732، ص3جالكشاف: الزخمرشي، حممود بن عمر، ( ُانظر: 4)

 .81ص

 .64، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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ُأسلويب لك لغرض وإنَّام كان ذ ،سند إليه )املبتدأ( وهو )احلمد(واملجرور )هلل( عىل امل

وختصيصه له دونام  ، أي قرص احلمد هلل(6)أال وهو التخصيص والقرص ،يف الكالم

 ه واهب اخلري والنعمة والعطاء.فهو وحده سبحانه املستحق لذلك احلمد؛ ألنّ  ،سواه

 (5)ـ التقايم يف املتعّلقات3
واملجرور أو املفعول وذلك كتقديم اجلار  ،قّدم غري املسند إليه واملسند يف الكالمقد يُ 

أو السامع من  ئويكون ذلك التقديم لغراض يدركها القار» ،به وغري ذلك من املتعّلقات

 : وسنقف من موارد هلذا التقديم عىل النحو اآليت ،(4)«تأّمل السياق الذي يرد فيه

 أـ تقايم اجلار واجملرور

 والبالغيني هي ورتبتها عند النحويني ،اجلار واملجرور من متعّلقات اإلسناد

م اجلار واملجرور ، ويتقدّ (3))املسند إليه واملسند(: ومكوناته .التأخري عن اإلسناد

وغالبًا ما يأيت  ،ألغراض بالغية وُأسلوبية ترتبط باملستوى الداليل ارتباطًا وثيقاً 

 .(2)التوكيد والتخصيص أو الّضورة ألغراض

ُخطبة فقد جاء يف ، احِلقبتنيرسائل و ُخطبيف  األُسلوبيةثر وقوع هذه الظاهرة وك

د اخلزاعي لقوله هر الذي فإيّن واهلل خلائٌف أّل »: سليامن بن رُصَ ُرنا إىل هذا الدَّ  يكون آخ 

ن الشيعة ،وَعظَُمت فيه الرزية ،َنك َدت فيه املعيشة  .(1)«وَشمل فيه اجلوُر أويل الفضل م 

                                         

 .81صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 6)

ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم  .مصطلح بالغي: ( املتعلقات5)

 .692، ص6جالبالغة: 

 .67صاين: تأصيل وتقييم: علم املعطبل، حسن،  (4)

ابن األثري، نرص اهلل بن حممد، املثل السائر يف . 615، ص3جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد،  ُانظر:( 3)

 .49، ص5جأدب الكاتب والشاعر: 

 .541ص( ُانظر: العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 2)

 .11، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: زكي،  صفوت، أمحد (1)
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تقديم اجلار واملجرور )فيه( ـ يف هي  ،األُسلوبية يف هذه القطعةمة فنلحظ أنَّ الس

كان ذلك لغرض ٍ  وإنَّام ،و)اجلور( ،و)الرزيَّة( ،)املعيشة(ثالثة مواضع ـ عىل الفاعل 

أو قد يكون تقديمه إىل  ،(6)االختصاص كام ذهب إىل ذلك العلوي، وهو يتطلَّبه املقام

ازن العبارات ، أال وهو املحافظة عىل تواً موسيقي اً جانب هذا الغرض البالغي، غرض

 .(5)ونظم الكالم

غرض ٍ معنوي  ،يم اجلار واملجرور للغرضني السابقنياعتمد تقد ؛فاخلطيب إذاً 

 ـرهم وزماهنم ـأي يف عصـ ة واجلور يف هذا الدهر الغي أفاد ختصيص املعيشة والرزيب

م اجلار واملجرفلو مل يُ  ،وغرض ٍ موسيقي إيقاعي قوامه تعادل الفقرات وتوازهنا ور قدَّ

ومل تكن  ،يف تلكم املواضع الثالثة الختّل نظام الفقرات والضطرب الوزن السجعي

 هناك مزّية جتذب تنبّه السامع نحو النص.

ـ تقايم املفعول به  ب 

وهو االسم املنتصب بعد  ،هو االسم الفضلة الواقع عليه عمل الفاعل: املفعول به

سواء أكان هذا  ،ْن يقع بعد الفاعلفاألصل فيه أ ،(4)متام اجلملة من ناحية اإلسناد

ولكن قد تكون  ،وأنَّ ذلك يكون يف النمط املعياري للجملة ،الفاعل ظاهرًا أم مسترتاً 

ّقدم املفعول به حتقيقًا لغايات فيُ  ؛هناك أحوال معينة تكّس هذا املعيار وخترج عليه

كام ذكر  ،(3)لكالمالسيوطي ضوابط تقديم املفعول به يف ا وقد ذكر .ُأسلوبية يف الكالم

 .(2)فيدها هذا التقديم كاالختصاص واحلرص وغريمهاغريه األغراض الداللية التي يُ 

                                         

 .541ص( ُانظر: العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 6)

 .417ـ 411صخصائص الرتاكيب: دراسة حتليلية ملسائل املعاين: أبو موسى، حممد، ( ُانظر: 5)

 .279، ص6جاملقتصد يف رشح اإليضاح: لقاهر، اجلرجاين، عبد ا( ُانظر: 4)

 .75، ص5جاألشباه والنظائر يف النحو: السيوطي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 3)

 .617ـ 611صن الكريم: آالتقديم والتأخري يف القر، محيد أمحد عيسى، ( ُانظر: العامري2)
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فقد جاء يف  ،احِلقبتنيورسائل  ُخطبوقد ورد تقديم املفعول به يف مواضع من 

د اخلزاعي قوله ةِ ُخطب ة»: سليامن بن رُصَ ْن َذَهٍب َول ف ضَّ يرول َخّز َول  ،وَمَا َمَعنَا م   ،َحر 

ناَوَما هَو إّل  َماحنا يف أُكفَّ فَمن كاَن  ،وزاٌد قدر البُْلغة إىل ل َقاء  عدّونا ، سيوفنا يف عوات قنا َور 

 .(6)«غرَي هذا َينْوي فال َيْصَحبْنا

ن كان غري هذا )فمَ : يم املفعول به وهو )غري( يف قولهإىل تقد ئفقد عمد املنش

مه عىل الفعل وفاعله  ،ينوي( ألة ون مسوقد تناول البالغي .نوي(املضمر يف )يفقدَّ

قّدم يف الكالم أبدًا عىل فرأى اجلرجاين أنَّ )غري( يُ  ،تقديم االسم )غري( يف الكالم

ىل ذلك ذهب فخر الدين الرازي إو، (5)ّدم إذا قُ وال يستقيم املعنى إاّل  ،الفعل

كام هو مالحظ يف  ،القرصويبقى الغرض البالغي من وراء تقديمه هو  ،(4)هـ(111)ت

 املثال أعاله. 

وفيه يقع االختصاص  ،(ر بـ)ما( و)إاّل ـم املفعول به أيضًا يف ُأسلوب القصقدّ ويُ 

إنَّ »: هـ(795ت)يقول التفتازاين  ،(2)وهو املقصور عليه ،(3)(عىل املذكور بعد )إاّل 

ُخطبة عبد اهلل بن وقد ورد هذا التقديم يف  ،(1)«املقصور عليه جيب أْن ييل أداة الستثناء

ة فياَم »: بن طلحةحممد ًا عىل إبراهيم بن وال التيمي رادّ  َما اعرتاُضَك يا أخا بني تيَم بَن ُمرَّ

داً  َنا... فَلعْمُر اهلل لَئ ن ُكنَْت ُمْفس  ة إّل ما أفسَد أمَر هذه الُ  ،َبْينَنَا وبنَي أمري  َك مَّ  َوالُدَك وَجدُّ

 . (7)«النَّاك ثَان

                                         

 .18ص، 5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

 .631صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 5)

 .466صهناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: الرازي، حممد بن عمر، ( ُانظر: 4)

 .43صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 3)

 .618صهناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: الرازي، حممد بن عمر، ( ُانظر: 2)

 .315ص: (رشح تلخيص السكاكي)ل املطوّ التفتازاين، مسعود بن عمر، ( 1)

 .17، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (7)
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)ما : دك( واملعطوف عليه )جدك( يف قولهفعول به )أمَر( عىل الفاعل )والفقّدم امل

ر ـالقرص، وأراد به قص ُأسلوب، وكان ذلك يف ك(ك وجدُّ والدُ  مة إاّل أفسد أمر هذه األُ 

وقد وقع بعد األداة  ،صور عليهوهو املق ،ة عىل )الفاعل( حممد وطلحةمّ إفساد أمر األُ 

ور الذي لتوكيد، فاخلطيب أراد أن يؤّكد الدتصاص وا، ويف ذلك نوع من االخ()إاّل 

وشّق  ×ة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبقام به طلحة وابنه حممد يف اخلروج عىل طاع

فيجب عىل  ،األمر هو أوىل باإلفساد من غريه فالذي يصدر عنه هذا ،عصا املسلمني

 . ةمّ بإفساد أمر األُ  التّوابني يرمي إبراهيم عندها أاّل 

 التعريف والتنكري: الثًاث
املرونة يف صياغة  ئعطي املنشعدُّ التعريف والتنكري من الظواهر األُسلوبية التي تُ يُ 

مثّل قيمة تعبريية متنّوعة بفضل يُ »فهو يمثل جانبًا مهاّمً يف بنائها الرتكيبي؛ ألّنه  ،اجلملة

وما يتطلَّبه السياق من إيراد  املعاين التي خيرج إليها والتي ترتبط ارتباطًا واسعًا بالسياق،

 .(6)«املعرفة والنكرة

ها يف الكالم من حيث صحته م سيبويه عن ظاهرة التعريف والتنكري وأثرلّ وقد تك

 ،(5)خرى يف باب اإلخبار عن النكرة بالنكرةأُ  ومن حيث داللته من جهةٍ  ،من جهةٍ 

ى العبارة باملوازنة مع حال لدللة التنكري يف الّلغة وأثرها يف جمر»وكذلك عرض ابن جنّي 

 .(4)«التعريف التي متثّل نمطًا مغايرًا يف دللتها وما تنرصف إليه عند الستعامل

                                         

سلوبيّة: ة أُ : دراسة بالغيّ ’قة بالرسول حممداآليات القرآنية املتعلّ اجلمييل، عدنان جاسم،  (6)

 .541ص

 .23، ص6: جالكتابقنرب، سيبويه، عثامن بن ( ُانظر: 5)

سلوبية عند ابن جنّي، ضمن كتاب دراسات يف نظرية النحو العريب املباحث األُ أبو جناح، صاحب،  (4)

 .594صوتطبيقاهتا: 
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صل يف فاأل ،املسند إليه واملسند: أي ،ويدخل التعريف والتنكري يف ركني اإلسناد

كوم فاملسند إليه حم ،(6)واألصل يف املسند أن يكون نكرة ،املسند إليه أن يكون معرفة

كام أنَّ املسند حمكوم به واحلكم باملعلوم ال يفيد  ،فإذا ُنّكر أصبح غري ذي فائدة ،عليه

 .(5)أيضاً 

وما تؤّديه من أغراض يسعى  ،صيٌب وافٌر يف تناول هذا الظاهرةوكان للبالغيني ن

 .(4) النص لتحقيقها

ام من  كّل منهوما يف ،الً ظاهرة تعريف املسند إليه واملسندوسوف يتناول البحث أوَّ 

ة التي هلا أثٌر أّن التعريف من الظواهر البالغية والنحوي؛ ذلك دالالت وإحياءات بالغية

 .(3)كبرٌي يف تركيب اجلملة وداللتها

 ـ تعريف املسنا إليه1
ب بن نجبة فمن ذلك ما جاء يف ُخطبة املسيّ  ،قد يأيت تعريف املسند إليه باإلضامر

َك  يا»: بن حممد الفزاري راّدًا عىل إبراهيم َك َوَغْشم  ـ أْنَت  ،بن الناكثني، أْنَت هٌتَّدُدَنا ب َسْيف 

ْن ذلكـ واهلل  نَا َوَقْد َقتَْلنَا أَباَك َوَجّدَك... ،أذلُّ م    .(5)«إّنا ل نلوُمَك عىل ُبْغض 

)أنت : يف قوله: املخاطب )أنت( يف موضعني بضمري اً إليه معّرففقد جاء املسند 

)أنت واهلل أذلُّ من ذلك(، والغرض البالغي من وراء : وقوله ،ك(هتددنا بسيف

 . هو إبراهيم بن حممد احلارض أمامهو، (1)عريف هو توجيه اخلطاب إىل احلارض املعنيَّ الت

                                         

 .93صعلم املعاين: ، درويش، ( ُانظر: اجلندي6)

 .423، ص6جمواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: ابن يعقوب املغريب، أمحد، ( ُانظر: 5)

التبيان يف علم البيان املطلع عىل إعجاز القرآن: الزملكاين، عبد الواحد بن عبد الكريم، ( ُانظر: 4)

 .518صالعلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز:  .21ص

 .623صحدثني: ة املُ سلوبيّ علم املعاين: بني بالغة القدامى وأُ الزوبعي، طالب حممد،  ُانظر:( 3)

 .215، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك2)

 .663، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 1)
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ا بعُد، فإنَّ املهدي »: م الكوفةختار حني قدِ ة املُخطبوجاء تعريف املسند إليه يف  أمَّ

رياً  ،ثَني إلْيُكم أميناً َوَوزيراً َبعَ  ،دحّمد بن عيل ،ابن الَويّص   .(6)«وُمنْتََجباً وأم 

وهو من نوع  ،معّرفًا بالعلمية ،إليه )اسم إّن( املبتدأ يف أصله فقد جاء باملسند

 ،(5)وكان الغرض البالغي من تعريفه هو ألجل التعظيم ،(الّلقب )املهدي بن الويص

ر من تعريف فاخلطيب إّنام هو يف مقام التعظيم والتبجيل ملح مد بن احلنفية، وقد كرَّ

بن ابدالً من املهدي  (حممد بن عيل): ذلك املسند إليه، ليزيد اإليضاح عندما جاء بعبارة

ولكن يف هذه املّرة جاء بتعريفه  ،لكونه بدالً منه ؛الويص، وهي يف حكم املسند إليه

ه حتى حيض  .(4)احره يف ذهن السامع زيادة يف التأكيد واإليضـباسم خيصُّ

هذا »: حمّرضًا القبائل عىل قتال ابن زياد ،وجاء يف ُخطبِة إبراهيم بن مالك األشرت

نه اليوم... هذا ابُن زياٍد قاتُل  ،قْد جاءكم اهلل به ’قات ُل ابن  بنت  رسول اهلل وأْمَكنَُكم اهلل م 

نْه هَو ـالذي حال َبينَه وَبنْيَ ماء  الُفرات  أْن َيْش  ،احلسني    َوَمنََعُه أنْ  ،وأولُده ون ساُؤهَرَب م 

ه  ـَينَْص  َف إىل َبَلد   َنب يِّ  ،ر 
قد  ،ُكم َما َفَعلأو يأيَت يزيَد بن معاوية... هذا الذْي َفَعَل يف آل 

 .(3)«جاَءُكم اهلل به

قاتل ابن  )هذا: باسم اإلشارة يف ثالثة مواضع هي فقد جاء تعريف املسند إليه

ذا الذي فعل يف آل نبيكم ما )هو ،زياد قاتل احلسني()هذا ابن و ،بنت رسول اهلل(

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .281، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .87، ص5جصور العربية الزاهرة: خطب العرب يف ع

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد  .686ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 5)

 .662، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 

عبد  .663، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 4)

 .433صة: سلوبيّ البالغة واألُ ، مدحم، املطلب

 .585 ـ586، ص8جالبداية والنهاية: ابن كثري، إسامعيل،  (3)
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ييز بإحضاره مي ز املسند إليه أكمل متى يُ فعل(، وإنَّام كان التعريف باسم اإلشارة، حت

فيد حتديد املراد منه لنَّ اسم اإلشارة بطبيعة دللته يُ »؛ وذلك (6)امعحمسوسًا يف ذهن الس

م قد يقصد إىل هذا التحديد ليحرض املسند فإّن املتكلّ  ؛ولذا ،حتديدًا ظاهرًا ومتييزه متييزًا تاّماً 

ريد إضافته وذلك عندما يكون معنيًّا باحلكم الذي يُ  ،إليه يف ذهن السامع متميّزًا متام التمييز

فاخلطيب أراد إحضار املسند إليه يف الذهن  ،(5)«ويرغب يف إبرازه وزيادة تأكيده ،إليه

ه متعاضدًا مع قصدية تكراره، ليزيد من ذلك التوكيد د عليليزيد إبرازه والتأكي

  ، وكذلك لبيان حاله من القرب والبعد.واإليضاح

د اخلزاعيوجاء يف  َبُكم وعبّأ اجلنوَد إليه»: ُخطبِة سليامن بن رُصَ  ،إنَّ الذي َقتََل َصاح 

نْدي ُدوَن أْن َيستَْسل َم فأميض فيه ُحْكمي: وقاَل  ابُن  ،فاسق ابُن الفاسقهذا ال ،ل أماَن لُه ع 

ْن أهل  م ص يَن لَُكْم َمْن َوراءكم م  ُكم يف عافيةـمرجانة... َوَرجونا أْن َيد  فتنظرون إىل َمْن  ،ر 

َك يف دم  احلسني  َفُتقاتلوَنه ول َتْغَشُموا ّلنيَ وإْن تُ  ،رَشَ وَما عنَد اهلل   ،ْستَشهُدوا فإنَّام قاَتْلتُم املُح 

 . (4)«يقنيخرٌي لألبرار  والصّد 

تل الذي ق )إنَّ : إليه باالسم املوصول يف مواضع هيفجاء تعريف املسند 

( وهو مسند إليه ،صاحبكم( وكان يمكن للخطيب  ،قد وقع اساًم موصوالً  ،فـ)اسم إنَّ

ُأسلويب ه آثر تعريفه باالسم املوصول لغرض لكنَّ  ـ مثالً ـ عرّب عن املسند إليه بالعلم أن يُ 

)ورجونا أن : لكونه ابن زياد، واملوضع الثاين هو (3)هجان الترصيح به، وهو استبالغي

وهو الفاعل )َمن( وهو  ،يدين لكم َمن وراءكم من أهل مرصكم( قد جاء املسند إليه

                                         

ل املطوّ . التفتازاين، مسعود بن عمر، 684ص: مفتاح العلوم( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 6)

 .553ص: (رشح تلخيص السكاكي)

 .654صغية ونقديَّة ملسائل املعاين: علم املعاين: دراسة بالفيود، بسيوين عبد الفتاح، ( 5)

 .281، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .662، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 3)



 النثر الفن ي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي  ...........................................................  571

م فأراد اخلطيب أْن يعظّ  ،(6)اسم موصول معّرفًا باملوصولية لغرض التفخيم والترشيف

نون هلم من أهل مرصهم، واملوضع اآلخر من شأن هؤالء الذين وراءهم من الذين يدي

هو املبتدأ )ما( اساًم موصوالً وفقد جاء باملسند إليه  ،)وما عند اهلل خري لألبرار(: قوله

، فأراد (5)«ملا يف املوصول من إهبام وغموض»لغرض ُأسلويب وهو التعميم والتهويل 

ام هو نَّ أا نعلم ن كنّ إو ،من اخلري والعطاء يء الذي عند اهللـأن ال حيّدد الش ئاملنش

يذهب الذهن يف تصور النعيم كلَّ مذهب، ولبيان عظمة هذا »اجلنة ونعيمها حتى 

 .(4)«النعيم

ن املهدّي دحّمد »: ُخطبِة املختار الثقفي قولهوجاء يف  ا بعُد، فإنَّ هذا كتاٌب إليَك م  أمَّ

َنا وا رنابن أمري  املؤمننَي الويّص... وهو يسألَك أْن َتنرُْصَ فإْن َفَعلَت اْغتََبطت وإْن مَلْ  ،ُتؤاز 

ٌة عليَك   .(3)«َتْفَعل فهذا الكتاُب ُحجَّ

 ،)فهذا الكتاب حجة عليك(: يف قوله (الـ)فًا بمعرّ فقد جاء باملسند إليه 

ام جاء التعريف ، وإنَّ فهو بحكم املسند إليه ،إليه )هذا(فـ)الكتاب( بدل من املسند 

ون هناك معهود بني املتكّلم كأن يك ،لة العهد الرصيحالالم إلفادة دالباأللف و

م ما يدلُّ عىل املسند إليه من قرائن رصُية أو ضمنية يف ن يتقّد أوذلك ب» ،(2)امعوالس

م ذكر الكتاب رصاحة يف أّول اخلُ (1)«الكالم )فإنَّ هذا كتاب : طبة يف قوله، وقد تقدَّ

 فدلَّ عىل ذلك العهد الرصيح. ،ليك(إ

                                         

 .املصدر السابق( ُانظر: 6)

 .431صة: سلوبيّ البالغة األُ عبد املطلب، حممد، ( 5)

 .452، ص5جسلوبية: البيان يف روائع القرآن: دراسة لغوية وأُ حّسان، متام،  (4)

 .61، ص1جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (3)

عبد  .655، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 2)

 .437صة: سلوبيّ البالغة واألُ ، حممد، املطلب

 .671ص( مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 1)
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ا بعُد، فقْد َبَلغني كتاُبك »: املختار إىل عبد الرمحن بن سعيد سالةِ وجاء يف ر أمَّ

ْمُت كلَّ ما ذكرَت فيه َحّن َمَكاَنَك الّذي  ،وَفه  َك إىل تكريت، فال َتَّْبَ
ياز  فقد أصبَْت باْنح 

ي  .(6)«أنَت به حتى يأتيك أْمر 

الختصار  ،لكاف(فقد جاء املسند إليه )الفاعل( )كتابك( معّرفًا باإلضافة إىل )ا

لقد بلغني الكتاب الذي أنت بعثته : فهو أخرُص منه لو قال ،(5)السامعحضوره يف ذهن 

ر عىل املتكلّ  .إيلَّ  م، ويعاظل وهبذا يكون الكالم أكثر إمْجاالً من التفصيل الذي ربَّام يتعذَّ

 .(4)عليه املعاين

 ـ تعريف املسنا2
ونجد ذلك يف ُخطبة إبراهيم  ،بتنيجاء تعريف املسند يف مواضع من نصوص احِلق

ُفوا عنّي»: بن مالك األشرت نّي ،َوُْيَُكْم يا َمْعرَشَ َرب يَْعة َوُمرَض! اْنرَص  أنا ابُن  ،َفَحْسبُكم م 

ي ،أنا ابُن الضّل الّذكر ،الْشرَت  نُْكم عىل َيد   .(3)«واهلل ما أحبُّ أن ُيَصاَب أحٌد م 

)أنا ابن االشرت(، )وأنا : يف موضعني مهاإلضافة فقد جاء املسند )اخلرب( معّرفًا با

؛ ألنَّ املسند هو تعظيم املسند إليه )املبتدأ( ، وإّنام ُعّرَف لغرٍض بالغيابن الضّل الذكر(

ّرفها بكونه ابنًا ـشيعّظم نفسه ويُ  ئفاملنش (2)ُأضيف إىل ما يكسبه التعظيم والترشيف

 الصيت.ملالك األشرت الصحايب اجلليل صاحب الذكر و

                                         

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .49، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .657، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

زويني، حممد بن عبد اخلطيب الق .681ص: لسان العرب( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 5)

 .652، ص6جالرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 

 .438صة: سلوبيّ البالغة األُ عبد املطلب، حممد، ( ظ: 4)

 .515، ص1جكتاب الفتوح: ابن أعثم الكويف، أمحد، ( 3)

 .621صعلم املعاين: دراسة بالغيّة ونقدّية ملسائل املعاين: فيود، بسيوين عبد الفتاح، ( ُانظر: 2)
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ْن د ين نَا َترُك قوٍم »: قوله يفمتوعدًا ُخطبة املختار الثقفي تعريف املسند يف وجاء  ما م 

ن ني َقتَُلوا احُلسنَي َيْمُشوَن أحياءً  نيا آم  وين ،يف الدُّ ٍد أنا إذًا الَكّذاب َكاَم َسمَّ  دحمُّ
 ،ب ئَس نارُص آل 

 .(6)«َفإيّن باهلل أْستَعنُي عليهم

فًا باأللف والاّل : وهو قوله ،اخلرب(ئ باملسند )املنشفقد جاء  وإنَّام  ،م)الكّذاب( معرَّ

، فاملختار يقرص عىل نفسه الكذب إْن هو مل (5)إلفادة قرصه عىل املسند إليه ؛كان كذلك

غاية يف التأكيد واإلرصار عىل األخذ بثأر  وهذا كان ،×يطلب بثأر اإلمام احلسني

 .وأهل بيته ×اإلمام احلسني

ضًا القبائل عىل ابن زياد ة إبراهيم بن مالك األشرت حمرّ ُخطبجاء تعريف املسند يف و

نْه هَو ـالذي حال َبينَه وَبنْيَ ماء  الُفرات  أْن َيْش  ،هذا ابُن زياٍد قاتُل احلسني  »: بقوله َرَب م 

ه  أو يأيَت يزيَد بن مع ،وأولُده ون ساُؤه َف إىل َبَلد   !وَُيُكمْ  ،اوية حتَّى قتلهَوَمنََعُه أْن َينرَْص 

ه   ْن َدم  َماَحُكْم َوُسيُوَفُكم م  نُْه، َواْرُووا ر  َهذا الذْي َفَعَل يف آل  َنب ي ُكم َما  ،اْشُفوا ُصُدوَرُكْم م 

  .(4)«قد جاَءُكم اهلل به ،َفَعل

 ،)هذا ابن زياد قاتل احلسني(: ل يف قولهألوّ ا: فقد جاء املسند معّرفًا يف موضعني

بانتسابه إىل زياد بن أبيه  (3)بن( جاء مضافًا إىل زياد لغرض التهوين والتقليلفـ)ا

)هذا الذي فعل يف آل نبيكم : فهو قوله ،ا املوضع الثاينصاحب النسب الوضيع، وأمَّ 

فيد َقرْصَ ذلك املسند عىل املسند وهو يُ  ،فقد جاء املسند معّرفًا باملوصولية ،ما فعل(

 .ل كذا هو ابن زياد ليَس غريذي فع، بأّن ال(2)إليه

                                         

 .27، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .685ـ 679صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 5)

 .585 ـ586، ص8: جالبداية والنهايةابن كثري، إسامعيل،  (4)

 .595صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 3)

 .623صة ملسائل املعاين: ة ونقديّ علم املعاين: دراسة بالغيّ بسيوين عبد الفتاح، فيود، ( ُانظر: 2)
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جاء باملسند  ئفاملنش ،(6) زيادة التفخيم والتهويل وُيْفيد كذلك إىل جانب الَقرص

فًا باالسم املوصول ليهّول من ذلك الفعل الشنيع الذي فعله ابن زياد يف اإلمام  ،معرَّ

 .وأهل بيته× احلسني

ا التنكري ا إضفاء البهاء والرونق هلعديدة يمكن من خال دالالتوفله معاٍن  ،أمَّ

 .(5)صعىل الن

وسوف يتناول البحث ظاهرة تنكري املسند إليه واملسند بحسب ورودها يف 

 .احِلقبتنينصوص 

 ملسنا إليهاـ تنكري 1
ر املسند إليه )املبتدأ( ليحّقق أغراضًا ُأسلوبية وقصدية يف الكالميُ  وَقد ذكر  ،نكَّ

وسوف يعرض البحث  ،(4)لوها يف مباحثهمالنحاة والبالغيون هذه األغراض وتناو

 احِلقبتني.ورسائل  ُخطبوبحسب ورودها يف  ،لبعض منها

د اخلزاعي التي َبَعَث هبا إىل سعد بن حذيفة  فقد جاء يف رسالة سليامن بن رُصَ

كي َرأوا أْن َقْد َخط ئُوا  ،وَتَدبَُّروا َعَواق َب َما اْستَْقبَلوا ،فلاّم َنظََر إخواُنُكم»: قوله ب ْخذلن  الزَّ

ه ،الطيب نُْه خَمَْرٌج ول َتوَبٌة دوَن  ،والنرص له َخطًأ َكبرياً  ،وَتْرك  مواَسات ه ،وإْسالم  ْم م  َلْيَس هَلُ

َن البالء  اقتل  قاتليه... فو ُكم َصََّبَ عىل يشٍء م 
ْن إخوان  َياء أن ل يكوَن أحٌد م  هلل إّنكم لْحر 

ُتمْ إّل  ،إرادَة ثوابه ثل ه  َصََّبْ َن ـَول َيطلَب رضاء  اهلل  طالٌب بش ،الت اَمَس الجر  فيه عيل م  يٍء م 

َضاَء اهلل بهالشياء ولو أنَّه الَقتُْل إّل   .(3)« َطَلْبتُم ر 

                                         

 .571صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 6)

 .633 ـ634صحدثني: ة املُ سلوبيّ علم املعاين: بني بالغة القدامى وأُ الزوبعي، طالب حممد، ( ُانظر: 5)

علم ، درويش، اجلندي .23، ص5جاألشباه والنظائر يف النحو: عبد الرمحن،  السيوطي،ُانظر:  (4)

 .94ـ 96صاملعاين: 

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)

 .662ـ 663صرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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)ليس هلم منه خمرج : يف قوله: الثة مواضع ُمتَفّرقة هيفقد جاء املُسند إليه نكرًة يف ث

)أن ال يكون أحٌد من : وقوله ،سند إليه نكرةرج( هو اسم )ليس( مفـ)خم ،وال توبة(

)وال يطلب رضاء : واملوضع الثالث ،ة( مسند إليه نكر، فـ)أحد( اسم )كانإخوانكم(

 وهو نكرة أيضًا. ،عل( للفعل )يطلب( مسند إليهفـ)طالب( )فا ،اهلل طالب(

ذا ممَّا وه ،ونلحظ أنَّ يف كّل هذه املواضع قد جاء املسند إليه نكرة يف سياق النفي

، فإذا وقعت النكرة يف (6)جعل الداللة فيها تفيد العموم كام أشار إىل ذلك اللغويون

وهذا ما يناسب الغرض الذي يقصده  ،(5)العمومسياق النفي كان النفي يفيد الّشمول و

 طيب من وراء تنكريه للمسند إليه.اخل

من النوائب  ×سنيوجاء يف ُخطبة عبيد اهلل املّري يصف ما جرى عىل اإلمام احل

ْدٍق َوَصَّْب، وذا أماَنٍة وَنْجَدٍة َوَحْزم، ابُن »: بقوله وهلل  حسنُي بُن عيّل! ماذا غاَدُروا به؟ ذا ص 

 ،وَكثَُرْت ُعَداُته َحولهُ  ،قلَّْت مُحَاُته ،وابُن ب نت  رسول  رّب العاملني ،أّول  املُسلمنَي إسالماً 

 .(4)«ومالمٌة اخلاذل   ،يٌل للقاتل  فو ،وَخَذله وليّه ،َفَقتََله َعدّوه

)فويٌل للقاتل( و)مالمٌة : مها ،فقد جاء اخلطيب باملسند إليه منّكرًا يف موضعني

الويل : عّرفهام بأن يقولفويل ومالمة قد وقعتا مسندًا إليه نكرة، ومل يُ  ،اخلاذل(

َف من وقع الويل واملالمة بام تفيده األلف وا ،واملالمة لالّم من تعيني ويل ولو قاهلا خلفَّ

ة أو  أو قد ،(3) رين هو إلفادة اإلعاممفالغرض األُسلويب من وقوعهام منكّ  ،مالمة خاصَّ

 ،كون هذا الويل وهذه املالمة هو ويل عظيم بأنّ  ،يكون إلفادة التعظيم أو التهويل

                                         

 .81، ص6جح املفّصل: رشابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 6)

 .657، ص5جسلوبيّة: البيان يف روائع القرآن: دراسة لغوّية وأُ حّسان، متام، ( ُانظر: 5)

 .229، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .651، ص5جسلوبيّة: البيان يف روائع القرآن: دراسة لغوّية وأُ حّسان، متام، ( ُانظر: 3)
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معه يشء عظيم ال يقاس  هو ’قدام عىل قتل ابن رسول اهللاإل ؛ ألنَّ ومالمة عظيمة

 .يشء

واهلل  لَئ ْن َخَرَج َعَلْينا »: وجاء تنكري املسند إليه يف ُخطبة إبراهيم بن حممد بقوله

ن اْستَيَْقنَّا أنَّ قومًا يُ  ،خارٌج لنَْقتُلنّه
ه... ،ريدوَن اخُلروَج عليناَوَلئ   .(6)«َلنَأُخَذنَّ الوالَد بولد 

 ،علينا خارٌج لنقتلنه( )واهلل لئن خرج: مها ،فقد جاء املسند إليه نكرة يف موضعني

عىل فرد غري  لغرض الداللة ؛وإنَّام كان كذلك ،ليه )الفاعل( خارج وقع نكرةإفاملسند 

معنيَّ من األفراد
فاخلطيب  ،، وقد جاء كذلك منسجاًم مع سياق التهديد والقسم(5)

 .ه سيقتلهّدد داالً عىل أنَّ قدوم أي فرد من األفراد عىل اخلروج عىل واليته فإنَّ قسم وهُي يُ 

فقد جاء  ،ريدون اخلروج علينا()إن استقينا أّن قومًا يُ : وجاء املوضع الثاين يف قوله

من شأن هؤالء الذين  (4))قومًا( نكرة لغرض التقليل والتهوين سم إنَّ ا ،باملسند إليه

ريدون اخلروج عليه هم فالذين يُ  ،طبةوهذا ما يدّل عليه سياق اخلُ  ،خيرجون عليه

 وهم فئة قليلة من أهل الكوفة. ،ابونوّ الت

ا النَّاس»: وجاء يف ُخطبة سليامن بن رُصد قوله ا بعُد أُيُّ  ،فإنَّ اهلل َقْد علم ما َتنُْوون ،أمَّ

اراً  ،وما َخرْجتم َتطُلُبونَ  اراً  ،وإنَّ للّدنيا جُتَّ ا تاجُر اآلخرة فساٍع إليها، ،ولآلخرة جُتَّ  فأمَّ

ا...   .(3)«ُمَتنَّصٌب ب تَطاْلهب 

وكالمها  ،ولآلخرة جتارًا( ،)إّن للدنيا جتاراً : ء باملسند إليه نكرة يف املوضعنيفجا

                                         

مجهرة . ُانظر: صفوت، أمحد زكي، 215، ص2جحممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك:  الطربي، (6)

 .11، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .146 ـ141، ص6جحاشية الدسوقي: ، حممد بن أمحد، ( ُانظر: الدسوقي5)

. ابن يعقوب املغريب، 34صاإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة: اجلرجاين، حممد بن عيل، ( ُانظر: 4)

 .552، ص6جمواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: أمحد، 

 .288، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك3)
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) وقد  ،فهم من السياقملعنى العام الذي يُ منهام تعتمد عىل ا وإنَّ داللة كّل  ،اسم لـ)إنَّ

 وقد دلَّ  ،كثريونـ أي طالهبا ـ التكثري؛ ذلك النَّ جتار الدنيا ل عىل دلَّ يف املوضع األوّ 

، وقد نصَّ البالغيون عىل اآلخرة قليلون ن جتارألذلك  ؛يف املوضع الثاين عىل التقليل

فأراد اخلطيب  ،(6)أنَّ املسند إليه يكون نكرة إلفادة التكثري والتقليل بحسب سياق احلال

وجتار اآلخرة قليلون  ،إنَّ جتار الدنيا كثريون يطلبوهنا ويلهثون وراءها: أن يقول

 فعرّب عن احلالني بالنكرة انسجامًا قصديًا ملراداته. ،هبا ونعيمهايطلبون ثوا

 املسنا )تنكري اخلرب( تنكريـ 2
ويأيت نكرة لدواٍع  ،؛ ألنَّه حمكوم به(5) األصل يف املسند )اخلرب( أن يكون نكرة

د اخلزاعي لقوله : ُأسلوبية يف الكالم، وقد ورد تنكري املسند يف ُخطبة سليامن بن رُصَ

هر الذي َنك َدْت فيه  املَْعيَشة ا بعُد، فإيّن واهلل خلائٌف أّل أمَّ » ُرَنا إىل هذا الدَّ  ،يكوَن آخ 

َل فيه  اجلوُر أُ  يَّة، وَشم   الرز 
ْن هذه الشيعة مل َا هَو َخرْيٌ وَعظَُمْت فيه   .(4)«ويل الَفْضل م 

املوضع  افأمّ  ،رةخري( قد وقع فيهام املسند نك )ملا هو)فإيّن واهلل خلائف( و: فقوله

عن كونه خائفًا من  (3)وهو جمّرد اإلخبار ،ُأسلويب بالغيه جاء لغرض نَّ إف ،ّولألا

ولو أراد إفادة حرص  ،موبقات الدهر، ومل يرد به احلرص أو التخصيص هلذا اخلوف

 ،ّصص اخلوف بنفسهوخُي  ،إيّن اخلائف: ولقال ،املسند باملسند إليه لعّرفه باأللف والالم

وأّما املوضع  .قرتن املسند بالم التوكيد لغرض توكيد املسند يف ذهن السامعوقد ا

                                         

 .658ـ 657، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 6)

 .256صألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن 

 .48، ص5لسان العرب: جارتشاف الّضب من أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف، ( ُانظر: 5)

 .223، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .425ص، 6جمواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح: ابن يعقوب املغريب، أمحد، ( ُانظر: 3)
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: أي (6)وأغلب الّظن إّنام جاء لغرض التكثري ،)ملا هو خري( فاملسند جاء نكرة: الثاين

 لتكثري ذلك اخلري.

ْن  وأّما َما»: ُخطبة حممد بن احلنفية لقولهوقد ورد تنكري املسند كذلك يف  َذَكْرُتم م 

ْيبَت نا ب ُحسنيٍ مُ  َي َمْلَحَمٌة ُكت بَْت عليه   ،فإنَّ ذلَك كاَن يف الّذكر  احَلكيم   ،ص  وَكرامٌة أْهَداها  ،َوه 

 . (5)«اهللُ لَه

)وهي : سند )اخلرب( نكرة يف موضعني مهافنجد أّن اخلطيب قد آثر أن يأيت بامل

نكرة ليؤّدي غرضًا بالغيًا  وإنَّام جاء به ،عليه( و)كرامٌة أهداها اهلل له(ملحمة كتبت 

فيده التنكري عندئٍذ من أّن املسند بلغ من خطورة الشأن وسمو وذلك ملا يُ » ؛(4)التعظيم: هو

، فجاء املسند يف قوله )ملحمة( نكرة للداللة عىل (3)«درك كنهه أو مداهاملرتبة حّدًا ل يُ 

وجاء لفظها  ،(2)(تلالق)عظيم تلك احلادثة والفجيعة، وامللحمة هي الوقعة العظيمة 

 فت فيها.رًا ليناسب تلكم التجاوزات التي اقرُت منكّ 

 ،وهي مسند )خرب( ملبتدأ حمذوف دّل عليه ما سبقه ،كرامة(وكذلك يف قوله )

لكون هذه الكرامة هي هدية من  ،جاءت بلفظ النكرة لتدّل عىل عظمها وجاللة قدرها

فسه وولده وصحبه إلعالء دين اهلل ملَِا كان منه من تضحية بن ،×إىل احلسني اهلل

 القويم.

                                         

العلوي،  .657، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 6)

 .259صحييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 

 .64، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .259ص، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ( ُانظر: العلوي، حييى بن محزة4)

 .436صسلوبيّة: البالغة واألُ ، حممد، عبد املطلب

 .415صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر،  (3)

 )حلم(. مادة، 523، ص65ج: لسان العرب( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، 2)
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 احلذف والذكر: رابعًا
ومها طرفاه  ،(6)يتألف النظام الرتكيبي للجملة العربية من مسند إليه ومسند

ول موجب للعدول  ،يمثل الصل املثايل»إذ  ،فقد يقتيض ذكرمها يف اجلملة ،املكونان له

حدمها ليحّقق بذلك أثرًا أأن حيذف ولكن قد يفرض املقام وطبيعة الكالم  ،(5)«عنه

 .(4)«فّجر يف ذهن املتلّقي شحنة فكرية توقظ ذهنه، وجتعله يتخيّل ما هو مقصوديُ »ُأسلوبيًا 

كام  ،وقد وّجه اللغويون والبالغيون عنايتهم بدراسة ظاهرة احلذف بدءًا بسيبويه

، كام حتّدث عنها (3)عراض واالستقامة يف الكالم يكون يف اللفظ من اإليف حديثه عاّم 

اء يف )معاين القرآن( الفرَّ
)باب يف : فرد هلا ابن جنّي يف خصائصه بابًا مستقاًل ساّمهأو ،(2)

ا عبد القاهر أمّ  .ث فيه عن هذه الظاهرة بصورة مفصلة، حتدّ (1)شجاعة العربية(

 ،عجيب المر ،لطيف املأخذ ،باب دقيق املسلك»فقد وصف هذا الباب بأنَّه  ،اجلرجاين

، وقد اشرتط النحاة يف احلذف أن يكون بوجود قرينة متنع من حصول (7)«شبيه بالسحر

أن  إّل  ،ذا دلّت الدللة عليه كان يف حكم امللفوظ بهإاملحذوف »لذا فإّن  ،(8) الّلبس

 .(9)«يعرتض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه

                                         

 .68صنحو الفعل: محد عبد الستار، اجلواري، أ( ُانظر: 6)

 .553صخرى: البالغة العربية: قراءة أُ عبد املطلب، حممد، ( 5)

 .647صة: ة: مدخل نظري ودراسة تطبيقيّ سلوبيّ األُ سليامن، فتح اهلل أمحد،  (4)

 وما بعدها.52ـ 53، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 3)

اء2)  .72، ص6جمعاين القرآن: زياد، ، حييى بن ( ُانظر: الفرَّ

 .411، ص5ج( ُانظر: ابن جني، عثامن، اخلصائص: 1)

الرتاكيب النحوّية من . ُانظر: الشني، عبد الفتاح، 631صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر،  (7)

 .627صالوجهة البالغيَّة عند عبد القاهر: 

 .415، ص5جابن جني، عثامن، اخلصائص: . 73، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب، ( ُانظر: 8)

 .583، ص6ج( ابن جني، عثامن، اخلصائص: 9)
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ا الذكر  بأحد العنارص اللغوية يف سياق فيأيت ئُأسلويب يلجأ إليه املنشفهو إجراء  ،أمَّ

وهو األصل يف النظام الرتكيبي  ،(6)، ليحّقق بذلك زيادة يف إيضاحه وتوكيدهالكالم

فأشاروا إىل أثره  ،وقد تناول البالغيون موضوع الّذكر .كام مّر سابقاً  ،للجملة العربية

 .(5)الداليل يف اجلملة العربية

فيد احلذف املبالغة أو فقد يُ  ،يف التعبريمن أسباب سعة املساحة واحلذف والذكر 

 .(4)وقد يدّل عىل التوكيد وغريها من األغراض ،قتصاد يف األداء وغريهااال

وسوف يتناول البحث مواضع احلذف والذكر بحسب ورودها يف نصوص 

 .احِلقبتني

 : ومن صور احلذف

 ـ حذف املسنا إليه1
ولكن  ،(3)وعدم حذفه منها ،فيه ذكرهواألصل  ،ُركٌن من أركان اجلملة: املسند إليه

ر األديب حذفه ألغراض ُأسلوبية ثِ وإنَّام يؤْ  ،(2)قد حُيذف إذا كانت هناك قرينة دالة عليه

 : ومن صور هذا احلذف ،يتطلبها القصد واملقام

 ـ حذف املبتاأأ

وذلك لكونه ركنًا رئيسًا من  ،يف الكالم؛ ألنَّ الفائدة تتوقف عليه ةاملبتدأ عمد

اً م منه بُ ول جيد املتكلّ »: يقول سيبويه ،ركان اجلملةأ فمن ذلك السم املبتدأ واملبني  ،دَّ

                                         

 .568صاجلملة العربيّة واملعنى: السامرائي، فاضل صالح، ( ُانظر: 6)

 .572صحدثني: ة املُ سلوبيّ علم املعاين: بني بالغة القدامى وأُ الزوبعي، طالب حممد، ( ُانظر: 5)

 .568صاجلملة العربيّة واملعنى: ضل صالح، السامرائي، فا( ُانظر: 4)

العلوي،  .619، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 3)

 .251صحييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 

 .14صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 2)
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 وإنّ  ،وجيب تقديره إذا كان حمذوفاً  ،(6)«وهذا أخوك ،عليه. وهو قولك عبد اهلل أخوك

سميًا تام الطرفني؛ ألّن الرتكيب ال يمكن أن يستغني عن اذكره يكّون مع اخلرب تركيبًا 

 .(5) كنني معاً وجود الر

د إ ىل سعد بن حذيفة بن اليامن وقد جاء حذف املبتدأ يف رسالة سليامن بن رُصَ

ْبنَا إلخوان نَا أجاًل يوافوَننَا إليه»: بقوله ُة َشْهر   ،َوَقْد رَضَ ا الجُل َفغرَّ نًا َيْلُقوَننَا فيه؛ فأمَّ
َوَمْوط 

ا املَْوط ُن ا  .(4)«لذي َيْلقوَننَا فيه  فالنَُّخيَْلةَرْبيٍع اآلخر سنة مخٍس وستنّي، وأمَّ

ل يف قوله: املسند إليه )املبتدأ( يف موضعنيفقد ُحِذَف  ّما األجل فغّرة شهر )فأ: األوَّ

وطن الذي )فأّما امل: يف قوله: فهو غّرة ربيع اآلخر، الثاين: وأصل الكالم ،ربيع اآلخر(

وإنَّام كان ذلك احلذف لغرض  ،فهو النخيلة: كالموأصل ال ،يلقوننا فيه فالنخيلة(

وذلك مّا يكسب الكالم قوة  ،برتك ما ل رضورة لذكره» (3)االحرتاز من العبث يف الكالم

؛ ألنَّ املبتدأ قد وقع بعد الفاء املقرتنة باجلملة االسمية الواقعة جوابًا (2)«ومجالً 

حذف جائز وليس ، والنحاة يرون أّن حذف املبتدأ يف هذا املوضع إنَّام هو (1)للرشط

حذفه طلبًا للغرض  ئلكّن املنش ،يجوز عنده للمتكّلم ذكره أو حذفه، ف(7)بوجويب

 وكذلك الّسعة يف إيصال اخلرب إىل ذهن السامع وإعالمه. ،األُسلويب املتقّدم

                                         

 .54، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (6)

 .68صنحو القرآن: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

ُانظر: صفوت، أمحد زكي، مجهرة  .221، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .662، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .574، ص6ج: رشوح التلخيص ُانظر:( 3)

 .72صعلم املعاين: ، درويش، اجلندي (2)

 .854ـ  855، ص5ج( ُانظر: ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغنى اللبيب عن كتب األعاريب: 1)

 .648صاحلذف والتقدير يف الدراسة النحوّية: ، عائد كريم، ( ُانظر: احلريزي7)
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إيّن َقْد »: وقد جاء مثل هذا احلذف للمبتدأ )املسند إليه( يف ُخطبة عبد اهلل بن سعد

ْن ق بيَل   ،إْن َيُكْن َصَواَبًا فاهلل َوفَّق ،َرأيُت َرأياً  فإيّن ما آُلوُكم  ،وإْن َيُكْن لَْيَس ب َصواٍب َفم 

 .(6)«َخطًأ كاَن أْم َصَواَباً  ،ي ُنْصحاً ـ َوَنْفس

فقد حذف املسند اليه )املبتدأ( بعد الفاء املقرتنة باجلملة االسمية والواقعة جوابًا 

وكان  ،بيلفهو من قِ : واألصل ،بيل(بصواب فمن قِ )وإن يكن ليس : رط يف قولهـللش

والغرض منه اإلجياز يف الكالم  ،ف لسبق ذكرهذِ احلذف جائزًا يف هذا املوضع وقد ُح 

وتعجيل إيصال الفائدة  ،املبتدأبأقل عدد من الكلامت واالحرتاز من العبث يف ذكر 

 التي حيملها اخلرب إىل ذهن املتلّقي.

ـ حذف الفاعل  ب 

وال  ،ويشغل جمال املسند إليه فيها ،هو الركن الثاين يف اجلملة الفعلية :الفاعل

يستغني عن الفعل )املسند( فهو واجب الذكر، وال جيوز حذفه؛ ألنَّه عمدة يف 

هل قام مقامه املفعول به إن وإذا ُج  ،ّدر ُركنه بضمري مالئموإذا ُحِذَف منها قُ  ،(5)اجلملة

وقد تتبّع النحاة حذف  .(4)لظرف أو اجلار واملجرورأو ا ، فاملصدروإاّل  ،وجد فيها

 (2)، وقد حُيذف يف غريها، وجاز حذفه لدليل(3)الفاعل يف مواضع ذكرها السيوطي

ريد جتاهل أحد طريف اإلسناد، كالذي يكون مع ما ُيْعَرف وكذلك جيوز احلذف إذا أُ »

وقد َوَقَع مثَُل هذا احلَْذف  ،(1)«فاعله سمَّ بالفْعل املبني للمجهول، أو للمفعول، أو ملا مل يُ 

                                         

 .281، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 .57صنحو القرآن: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

 وما بعدها.، 26، ص3جاملقتضب: املرّبد، حممد بن يزيد، ( ُانظر: 4)

 .18، ص5جاألشباه والنظائر يف النحو: السيوطي، عبد الرمحن، ( ُانظر: 3)

مهع اهلوامع ي، عبد الرمحن، السيوط .565، ص6جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 2)

 .269 ـ268، ص6جيف رشح مجع اجلوامع: 

 .17صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار،  (1)
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: كثريًا يف نصوص احِلقبتني، ومن ذلك ما جاء يف ُخطبة خالد بن سعد بن نفيل لقوله

ْن َذْنب ي» ُجن ي م  ولَكنَّ هذا  ،َوُيْريض  َعنّي َريّب َلَقتَْلتُها ،أَما أنا فواهلل لو أعلُم أنَّ َقتيْل  َنْفيس  خُيْر 

َر به قوٌم كانوا قَ أُ   .(6)«بَْلنَا وَُّن ْينَا َعنْهُ م 

مر به قـوٌم( و)هنينـا )أُ : موضعني مهاالفعل للمجهول يف  وُبنَِي ف الفاعل ُحذِ فقد 

ذلك أّنـه يعلـم أّن  ؛(5)والغرض من وراء هذا احلذف هو علم املتلّقي باملحذوف ،عنه(

الكـريم فقـد جـاء يف القـرآن  ،رسائيل بقتل أنفسهمإاهلل موسى هو الذي أمر بني  نبّي 

ملا صـدر عـنهم  (4) (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)قال ،×حكاية عن لسانه

قد هنى املسلمني مرارًا من قتل  اهلل ي جيدًا أنّ من عبادة العجل، وكذلك يعلم املتلق

الفاعـل حمـذوفًا يف كـال  لـذا جـاء ؛ ألمـٍر مرشـوعاّل إأنفسهم أو تعريضـها للهـالك 

 فال حاجة لذكره. ،املوضعني

الوايل الزبريي ـ  بن يزيد ِة عبد اهللُخطبالفاعل )املسند إليه( يف  وممّا ورد من حذف

ا بعُد »: لقولهـ  ْن أهل  هذا املرْصَ أراُدوا أْن خَيُْرُجوا َعَلْينَا ،أمَّ فسألُت  ،فقد َبَلَغني أنَّ طائفًة م 

يَل يل  َزَعُموا أَّّنُم َيطل بُوَن بدم  ا َعن  الذي َم  ،حلسني  بن  عيلَدَعاُهم إىل ذلَك ما هو؟ َفق  َفَرح 

مـ هلل  اوـ قْد  ،اهلل هؤلء القوم موأُ  ،ُدل ْلُت عىل أَماك ن ه  ه  ْرُت بأْخذ  اْبدأُهم َقبَْل أْن : َوق يَْل  ،م 

 .(3)«َفأَبيُْت َذلك ،َيبَْدُءوكَ 

)فقيل يل : هي ،مواضعل معه للمجهول يف أربعة وُبنَي الفع ،فقد ُحِذف الفاعل

مرت ُدللت عىل أماكنهم(، )وأُ ـ واهلل ـ ون بدم احلسني بن عيل(، )قد زعموا أهّنم يطلب

                                         

 .16، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي، ( 6)

 .78صعلم املعاين: ، درويش، ( ُانظر: اجلندي5)

 .23البقرة: آية (4)

صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .215 ـ 216، ص2: جمد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك( الطربي، حم3)

 .12، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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والغرض األُسلويب من وراء هذا احلذف  .هم قبل أن يبدءوك(أبدا: بأخذهم(، )وقيل

 هو علم اخلطيب به.

َر الشيعة، َقد كنتم ـيا معش»: ألسدياوجاء َحْذف الفاعل يف ُخطبِة يزيد بن أنس 

وُتْرَفُعوَن عىل جذوع  النخل  يف ُحّب  ،كمأعيُنُ  وُتْسَمُل  ،ُكميكم وأرُجلُ أيد   ُتقَتُلون وُتَقّطعُ 

 . (6)«أهل  بيت  نبيّكم...

قتلون( )تُ : هي ،فقد ُحِذَف الفاعل وُبنَِي معه الفعل للمجهول مكّررًا يف أربعة

يف  وكان السبب ،ْسمل أعينكم( و)ُترَفعون عىل جذوع النخل(و)ُتقّطع أيديكم( و)تُ 

ون الذين األُمويوهم  ، هامش الشعور هو علم املخاطب بهتغييبه إىلالفاعل و حذف

 أنواع العذاب. ساموا الشيعة أشدَّ 

 ـ حذف املسنا2
فهو كاملسند  ،أن يكون مذكورًا يف الكالمـ فعاًل كان أم خربًا  ـاألصل يف املسند 

ح وسوف يوض   ،(5)هذف عند وجود القرينة الدالة عىل حذفوقد حُي  ،إليه من هذه اجلهة

البحث هذه األغراض من خالل األمثلة الواردة يف حذف املسند سواء أكان فعاًل أم 

 خربًا.

 أـ حذف الفعل

لذا  ؛(3)وهو املسند يف اجلملة الفعلية ،(4) يف بناء اجلملة العربيةعدُّ الفعل ركنًا مهاّمً يُ 

ف بوجوده زمن اجلملة من رَ عوخاّصة ما يتّصل باحلدث الذي يُ  ،أركاهنا فهو من أهم  

                                         

 .85، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (6)

علم املعاين: دراسة يوين عبد الفتاح، . فيود، بس14صنحو القرآن: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

 .642صة ملسائل املعاين: ة نقديّ بالغيّ 

 .62صالفعل زمانه وأبنيته: السامرائي، إبراهيم، ( ُانظر: 4)

 .54صنحو الفعل: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 3)
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 ،رتك وفقًا ملا يقتضيه احلال، ويتطلبه املقاموالفعل ُيذكر ويُ » ،(6)أو أمر ،أو مضارع ضٍ ما

بنّي البحث ذلك من ، وسوف يُ (5)«تّم ذلك ما يذكر، وقد يكون ذكره عبثًا فيرتكفقد ُُي 

 احِلقبتني.ورسائل  ُخطبخالل األمثلة الواردة من 

احَلْمُد هلل الّذي َوَعَد وليَّه »: إذ قال ،املختار بعد هرب ابن مطيعُخطبة فقد جاء يف 

ه اخُلرْسَ  ،رـالنص ا  ،وعدوَّ  إىل آخر  الدهر، َوْعدًا مْفُعولً وقضاًء مقضيّاً... أُيُّ
وَجَعَلُه فيه 

ْت لَنا َغاَية، فقيَل لنا يف الراية ُه ُرف َعْت لنا َراية، َوُمدَّ  ،ها ول َتَضعوهارفُعوا أن  : الناس، إنَّ

ْعنَا دعوَة الداعي ،جروا إليْها ول َتْعُدوهااأن : ويف الغاية وَمقالَة الواعي... فال والذي  ،َفَسم 

ما باي ْعتُم بعَد بيعة  عيل بن أيب طالب  ،والْرَض ف َجاجًا ُسباُلً  ،جعَل السامء َسقفًا مكفوفاً 

نْها  .(4)«وآل  عيل أهدى م 

ى صار حت ،طبة)املسند( يف مواضع متفّرقة من هذه اخلُ  الفعل املنشئ فقد حذف

)احلمد هلل الذي وعد : واملواضع التي حذف منها الفعل هي ،ُأسلوبية بارزة فيهاظاهرة 

لفعل ا فحذف ،رـاخلسووعد عدوه : وأصل الكالم ،وعدّوه اخلُّْس( ،وليّه النرص

الفعل )وعد( يف اجلملة  يلوجود الدليل والقرينة وه ،)املسند( من اجلملة الثانية

، والغرض البالغي من هذا احلذف جة إىل إعادة ذكره يف هذا املوضعفال حا ،السابقة

م إذ ال رضورة لذكره لداللة املتقدّ  ؛ (3) هو االحرتاز من العبث بذكر املسنداألُسلويب

 عليه.

                                         

 .41ص: املصدر السابق( ُانظر: 6)

علم ، درويش، اُنظر: اجلندي .33صالدراسة النحوّية: احلذف والتقدير يف ، عائد كريم، احلريزي (5)

 .79صاملعاين: 

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .45، ص1: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك (4)

 .82ـ  83، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .88صلبديع والبيان: التبيان يف علم املعاين وا، حسني بن حممد، ( ُانظر: الطيبي3)
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العامل  فقد ُحذف الفْعل )املسند( بوصفه مقضيًّا(وقضاًء  ،)وعدًا مفعوالً : وقوله

ليل الذي يدلُّ عىل وهذا إنَّام يكون بوجود الد ،صدريف املصدر بكونه مبيّنًا لنوع ذلك امل

 وقىض قضاًء مقضيًا.  ،وَعد وعدًا مفعوالً : وأصل الكالم ،(6)حذفه

جروا إليها وال اويف الغاية أن  ،رفعوها وال تضعوهاااية أن )فقيل لنا يف الر: وقوله

وقيل : ، فأصل الكالميف اجلملة الثانية، لداللة ما تقّدم عليهفحذف الفعل  ،تعدوها(

 ،ام يكون لالحرتاز من العبث بذكرهم أنَّ حذفه إنَّ وقد تقدّ  ،جروا إليهااالغاية أن لنا يف 

: نفسه الذي سوغ حذف الفعل يف املوضع اآلخر يف قولهاعي البالغي هو وهذا الد

وسمعنا مقالة ): األصل يف اجلملة الثانيةو ،ومقالة الواعي( ،)فسمعنا دعوة الداعي

ولالحرتاز من اإلطالة غري املجدية يف  ،فحذف الفْعل منْها لداللة ما تقّدم ،(الواعي

 خرى.الكالم بذكر ذلك الفعل مّرة أُ 

واألرض  ،)فال والذي َجَعل السامء سقفًا مكفوفاً : وهذا نفسه نجده يف قوله

فال حاجة  ،لة املتقّدم عليه من الفعل )جعل(وهو أيضًا حذٌف لدال ،فجاجًا سبالً(

يف هذه اخلُطبة جعلها تتميز باإلجياز  وكان لكثرة احلذف .يف هذا املوضع لذكرِه ثانيةً 

 .املعاين بأقّل َعَدٍد من األلفاظ، ويف أرسع زمن ممكنواالختصار يف إيصال 

ـ حذف اخلرب  ب 

 ،وبه يتّم الكالم ،أيت بعد املبتدأالذي ي ،(5)وهو املسند يف اجلملة االسمية: اخلرب

املبتدأ واخلرب يف  عن عند كالمه: منها ،وقد ذكره سيبويه يف مواضع ،(4)وتتحصل الفائدة

فال بّد للفعل من السم كام »: فقال ،وكون املبتدأ بحاجة إىل خرب ليتّم معناه ،باب اإلسناد

                                         

 .39صة: احلذف والتقدير يف الدراسة النحويّ ، عائد كريم، ( ُانظر: احلريزي6)

 .54صنحو الفعل: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

 .549، ص6جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 4)
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ل بدٌّ  معنى ذلك أنَّ اخلرب يؤدي وظيفة مهّمة و ،(6)«من اآلخر يف البتداء مل يكن لالسم الوَّ

لكن عىل الرغم من  ،ي عنه فضاًل عن الفائدة يف اإلخبارستغنَ لكون املبتدأ ال يُ  ،يف اجلملة

هذه الفائدة التي يؤّدهيا فإّنه قد حُيْذف من الكالم جوازًا أو وجوبًا يف مواضع ذكرها 

 .(4)غني عن النطق بهي تُ وبوجود القرينة اللفظية أو احلالية الت ،(5)الدارسون

صل وهي يف جمملها تتَّ  ،(3)ون بدراسة مواضع حذف اخلربالبالغي َي نوقد عُ 

 بخصوصيات املعاين ودالالهتا.

 ،احِلقبتنيورسائل  ُخطبفقد ورد حذف اخلرب )املسند( يف مواضع متفّرقة من 

ُعْذَر ُدوَن أْن َتْقتُُلوا  ل ،ل واهلل»: ُخطبة املسيّب بن نجبة الفزاري بقولهما جاء يف : منها

نَد ذلك ،َقات َلُه واملُوالنَي عليه ، أو ُتْقتَُلوا يف َطَلب  ذلك   .(2)«َفَعَسى َرُبنَا أن َيْرىَض َعنَّا ع 

 ،وجودوتقديره ال عذر م ،)ال عذَر(: فقد حذف خرب )ال النافية للجنس( يف قوله

ه قد ال النافية للجنس حمذوفًا ولكنّ وأكثر ما يأيت خرب  ،أو ال عذر اليوم أو غري ذلك

وإنَّام قصد اخلطيب إىل حذفه  ،(7)فحذفه جائز عند النحاة إذا دلَّ عليه دليل ،(1)يذكر

إذ ال يوجد عذر للجلوس  ،لغرض بالغي يف الكالم، وهو إرادة نفي العذر نفيًا مطلقاً 

)ل( النافية ذكر خَّب »فـ ،عىل اإلطالق ×والسكوت عن األخذ بثأر اإلمام احلسني

فإْن أراد املتكّلم نفيًا مقيدًا فأّنه يذكر اخلَّب... وإْن أراد  ،للجنس يعتمد عىل قصد املتكّلم

                                         

 .54، ص6جالكتاب: سيبويه، عثامن بن قنرب،  (6)

، احلريزي .629ـ 621صة: ة تطبيقيّ الرتاكيب اللغوّية يف العربيّة: دراسة وصفيّ هنر، هادي،  ( ُانظر:5)

 .698ـ 685وص، 636ـ 648صة: احلذف والتقدير يف الدراسة النحويّ ، عائد كريم

 .549، ص6جل: رشح املفّص ابن يعيش، يعيش بن عيل، ( ُانظر: 4)

مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس  .وما بعدها 79صعلم املعاين: ، درويش، ( ُانظر: اجلندي3)

 .682صالبالغي: 

 .29، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (2)

 .461صة: ة تطبيقيّ ة: دراسة وصفيّ ة يف العربيّ الرتاكيب اللغويّ هنر، هادي، ( ُانظر: 1)

 .635ـ 636صة: لتقدير يف الدراسة النحويّ احلذف وا، عائد كريم، ( ُانظر: احلريزي7)
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 آثر تركه لذلك الغرض البالغي. واخلطيب ،(6)«نفيًا مطلقاً تركه

رّده عىل  ِة عبد اهلل بن وال التيمي يفُخطبما جاء يف : ومن حذف املسند )اخلرب(

َك »: بقوله إبراهيم بن طلحة داً  ،فأقب ْل عىل َخَراج  َما أْفَسَد أمَر  ،َفَلَعْمُر اهلل لَئ ْن ُكنَْت ُمْفس 

ة هذه  الُ   .(5)«ك النَّاك ثَانوالُدَك وَجدُّ  ّل إمَّ

َلَعمر اهلل قسمي : )لعمر اهلل لئن كنت مفسدًا( واألصل: فقد حذف اخلرب يف قوله

ل النحاة حذفًا وجوبيًا؛ ألنَّ املبتدأ كان لفظًا رصحيًا َفَحْذُفُه هنا كام يقو ،لئن كنت مفسداً 

 ؛وإنَّام كان وجوب احلذف ،(4)وهو أحد املواضع التي جيب معها حذف اخلرب ،يف الَقَسم

، ويتضح أنَّ (3)«فتأّكد سبب احلذف ،ودحّله مشغول بجواب القسم ،لنَّ املحذوف معلوم»

فإّن يف كالم »: خوذًا من الدرس النحويحذف اخلرب من اجلانب البالغي إّنام كان مأ

 من خالل هذا احلذف.  (2)«النحاة ما يدلُّ عىل اعتدادهم بأمر املعنى واهتاممهم به

 ـ حذف املتعّلقات 3
 أ ـ حذف املفعول به

واملنتصب بعد متام  ،هو االسم الفضلة الواقع عليه عمل الفاعل: املفعول به

ا فيه اللطائف كأَّّن »رجاين أّن حذف املفعول به تكون وقد ذكر عبد القاهر اجل ،(1)اجلملة

 .(7)«وما يظهر بسببه من احلسن والرونق أعجب وأظهر ،أكثر

                                         

 .634صة: احلذف والتقدير يف الدراسة النحويّ ، عائد كريم، احلريزي (6)

 .214، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك5)

 .628صة: ة تطبيقيّ الرتاكيب اللغوّية يف العربيّة: دراسة وصفيّ هنر، هادي، ( ُانظر: 4)

السيوطي، عبد الرمحن، ُانظر:  .689صاحلذف والتقدير يف الدراسة النحوّية: ، عائد كريم، احلريزي (3)

 .448، ص6جمهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 

 .12صنحو املعاين: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 2)

 .652صاملقّرب: ابن عصفور، عيل بن عبد املؤمن، ( ُانظر: 1)

 .624صدالئل اإلعجاز: قاهر، اجلرجاين، عبد ال (7)
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ثني حدَ وأرجع بعض املُ  ،(6)املفعول به يف الكالم حاة طرائق حذفوقد َتتَبّع الن

غري أّن  ،(5)سبب حذفه من الكالم إىل الفعل وداللته الواسعة بحيث يقوم مقامه

غيني أطالوا يف هذه املسألة حيث وجدوا يف حذف املفعول به أرسارًا بالغية كثرية البال

وقد  .(4)فدرسوا هذه األرسار وبيّنوا دالالهتا يف فضاءات النص ،تتحقق يف األُسلوب

ما ورد يف ُخطبة سعد : منها ،وقع حذف املفعول به يف بعض ُخطب ورسائل احِلقبتني

عني ُمْزم عني عىل َنص» :بن حذيفة بن اليامن لقولها ا بعُد، فإنَّكم َقْد ُكنْتم جُمْم   ،ر  احلسنيـأمَّ

ّدوَنكم وقتال عّدوه... ُدوَنكم وَيْستَم  وَيدُعوَنكم إىل  ،وَقْد َبَعَث إليْكم إخواُنكم َيْسَتنْج 

 .(3)«احَلّق 

، وأصل )وقد بعث إليكم إخوانكم(: د حذف اخلطيب املفعول به يف قولهفق

وقد بعث إليكم : ، فيكون أصل الكالم(2) ( أْن يكون متعديًا إىل املفعول بهالفعل )بعث

د بكتابه إىل إخوانكم كتابًا أو رسالةً  ؛ ألّن اخلُطبة إّنام قيلت بسبب بعث سليامن بن رُصَ

فقد ُحِذَف )املفعول به(  ،سعد بن حذيفة )اخلطيب( يستنهضه وإخوانه للقيام بالثورة

واضحًا يعلم به املتلقي فال حاجة إىل ذكره، والعلم باملفعول به من هذه اجلملة، لكونه 

 .(1)ذف ألجلهاهو أحد الدواعي التي حُي 

                                         

 .858، ص5ج( ُانظر: ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 6)

 .41صنحو القرآن: اجلواري، أمحد عبد الستار، ( ُانظر: 5)

هناية . الرازي، حممد بن عمر، وما بعدها، 624صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( ُانظر: 4)

 .464صة: سلوبيّ األُ والبالغة عبد املطلب، حممد،  .، وما بعدها448از يف دراية اإلعجاز: اإلجي

 .15، ص5جمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: صفوت، أمحد زكي،  (3)

 مادة )بعث(.، 43صاملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: الفيومي، أمحد بن حممد، ( ُانظر: 2)

هناية اإلجياز الرازي، حممد بن عمر،  .621ـ 622صدالئل اإلعجاز: جاين، عبد القاهر، اجلر( ُانظر: 1)

 .448صيف دراية اإلعجاز: 
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ِة حممد بن احلنفية يصف ما جرى عىل اإلمام وقد جاء حذف املفعول به يف ُخطب

َي َمْلحَمٌة ُكت بَت َعل يه»: ×احلسني نْها درجاُت َرَفَع ب اَم ك ،َوَكَراَمٌة أهَداها اهلل لهُ  ،َوه  اَن م 

نَْده ، فقد حذف اخلطيب املفعول به (6)«َوكاَن أمُر اهلل  َمفُعولً  ،َوَوَضَع هبا آَخرين ،قوٍم ع 

ووضع هبا : وأصل الكالم ،)ووضع هبا آخرين( وأقام صفته مقامه )آخرين(: يف قوله

حاجة  فال ،(5)لكنّه حذفه؛ ألّنه اعتمد عىل وضوح ما سبق من الكالم ،قومًا آخرين

 لذكر املفعول به.

يف هذا الصدد يف رسالة املختار الثقفي إىل عبد  وممّا جاء من حذف املفعول به

ا بعُد، َفَقْد َبَلَغن ي كتاُبَك »: الرمحن بن سعيد بقوله مُت كلَّ ما ذكرَت فيه ،أمَّ فقد  ،وَفه 

تيك أمري إْن شاء فال تَّبحّن مكاَنَك الذي أنَت به حتَّى يأ ،أصبَت بانحيازَك إىل تكريت

 .(4)«والسالم عليك ،اهلل

وهو  ،)إن شاء اهلل(: فقد حذف املختار )املفعول به( بعد فعل املشيئة يف قوله

سّميه البالغيون حذف اإلضامر عىل رشيطة ويُ  ،(3)موضع من مواضع حذف املفعول به

 وغريمها. ،أو إن شاء اهلل هذا األمر ،إن شاء اهلل ذلك: وتقدير الكالم ،(2)التفسري

: بقوله ما جاء يف كتاب عهد املختار باألمان لعمر بن سعد: ومن َحذف املفعول به

                                         

ُانظر: مجهرة خطب العرب يف عصور  .64، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك6)

 العربية الزاهرة: 

 .79، ص5ج

 .481صيب املعاين يف القرآن: أسالاحلسيني، جعفر بن باقر، ( ُانظر: 5)

مجهرة صفوت، أمحد زكي، ُانظر:  .49، ص1جوامللوك:  األُممتاريخ ، حممد بن جرير، الطربي (4)

 .657، ص5جرسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .858، ص5ج( ُانظر: ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 3)

هناية اإلجياز يف دراية الرازي، حممد بن عمر،  .614دالئل اإلعجاز: ين، عبد القاهر، اجلرجا( ُانظر: 2)

 .435صاإلعجاز: 
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َك َوَمال َك » ٌن بأمان  اهلل  عىل َنْفس  كَ  ،إنََّك آم  بحدٍث  تؤاخذل  ،وأهل َك وأهل  بيت ك َوولد 

ْعَت وأَطْعَت  ،كاَن منَك قديامً  رْصَ  ،ولََزْمَت َرْحَلَك  ،ما َسم 
 .(6)«كَ وأهَلَك وم 

وأصل الفعل سمع  ،)ما سمعت وأطعت(: حذف املختار املفعول به يف قوله فقد

ما سمعت الكالم أو : وتقدير الكالم ،(5)والفعل أطاع أْن يكونا متعديني إىل املفعول به

 ،وإنَّام حذف املفعول به يف هذين املوضعني ،وأطعت األوامر أو غري ذلك ،القول

اإلُياء بشمولية الفعل وعدم ختصصه : أي» ،(4)إلعامموذلك لغرض ُأسلويب وهو ا

شمولية مع والطاعة دّل ذلك عىل  حذف املفعول به مع فعل السفلاّم  ،(4)«بمفعول آخر

 ،مل تكونا مقصورتني عىل يشء حمدد ، فالسمع والطاعةالسمع والطاعة وعموميتهام

 والذي يدلُّ  ،حتديد هلام ة وشاملة ومن غريطيع بصفة عامّ وإنَّام كان عليه أن يسمع ويُ 

فقد ذكر املفعول به )رحلك( وغريها من  ،)ولزمت رحلك( قوله فيام بعد: عىل ذلك

ه ذكر ؛ وذلك ألنَّ كون فعل اللزوم كان مقيّدًا بالرحل واألهل وغريهااملفاعيل ب

 .ز هبا هذا النصية متيَّ ُأسلوب وهذه ميزة .املفعول به

املختار بعد هرب ابن مطيع  ةُخطبورد يف ما : ومن مواضع حذف )املفعول به(

وعدًا  ،وجعله فيه إىل آخر الدهر ،وعدّوه اخُلرس ،احلمُد هلل  الذي َوَعَد وليّه النرص»: لقوله

 .(2)«ن أفرتىوقد خاب مَ  ،وقضاء مقضياً  ،مفعولً 

                                         

 .651، ص5ج( صفوت، أمحد زكي، مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة: 6)

صباح املالفيومي، أمحد بن حممد،  .)سمع(، مادة 74صاألفعال، ابن القوطية، حممد بن عمر، ( ُانظر: 5)

 مادة )طاع(. 514، صمادة )سمع( 621: صاملنري يف غريب الرشح الكبري

 .516، ص6ج( ُانظر: اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، اإليضاح يف علوم البالغة: 4)

 .614صعلم املعاين: تأصيل وتقييم: طبل، حسن، ( 3)

مجهرة خطب صفوت، أمحد زكي، . 45، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك2)

 . 83، ص5جالعرب يف عصور العربية الزاهرة: 
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: وتقدير الكالم ،ن افرتى()وقد خاب مَ : حذف املختار املفعول به يف قوله فقد

ولكونه واضحًا عند  ،حذفه لداللة السياق عليه وقد ،ذبكن افرتى الوقد خاب مَ 

كان »فحذف املفعول به يف هذا املوضع؛ ألّنه  ،ّنام يكون للكذبإ، فاالفرتاء (6)السامع

وُينْوى له يف النفس مفعوٌل خاٌص قد علم موضعه من  ،فيذكر الفعل ،معلومًا بدللة احلال

 ، إىل ذات الفعلك مل تقصد إّل نَّ أوختيل  ،تنسيه نفسك كولكنّ  ،أو قرينة حال ،سبق ذكر

 .وهذا ما وجدناه يف هذا املوضع، (5)«قاصدًا بذلك املبالغة فيه

ثيف للحذف يتضح لنا أّن احلذف مظهر من مظاهر تك ا تقّدم من أنامطٍ وممّ 

ة تلك تكمن البالغة» ،خفيف يف إيراداتهالرتكيب العريب وإجيازه والت ويسمو  ،ففي اخلفَّ

وقعًا عىل  وتكون اجلملة مع احلذف أشدَّ  ،حتى يصل إىل قوة السحر يف التأثري ،الكالم

نجد أّن احلذف قد أدى املعنى بأوجز عبارة يف تلك  مَّ ،ومن ثَ (4)«بياناً  وأتمَّ  ،النفس

 .(3)فضالً عن حتّقق قوة اإلثراء الداليل التي ضاعفت من إحساس املتلقي ،األمثلة

إذ هو ؛ احِلقبتني، كان للذكر وجوٌد أيضاً ذف وجود يف نثر هاتني وكام كان للح

، كام أنَّ وجوده (2)فهو األصل وال مقتىض للعدول عنه ،القالب املعياري للجملة العربية

 .(1)يثري اجلملة بدالالت بالغية وُأسلوبية كثرية

                                         

هناية اإلجياز يف دراية . الرازي، حممد بن عمر، 622صدالئل اإلعجاز: اجلرجاين، عبد القاهر، ( 6)

 . 436صاإلعجاز: 

 . 476صأساليب املعاين يف القرآن: احلسيني، جعفر بن باقر،  (5)

 . 611ـ 629صة عند عبد القاهر: ة من الوجهة البالغيّ الرتاكيب النحويّ  الشني، عبد الفتاح، (4)

 . 691ص( ُانظر: مجعة، عدنان عبد الكريم، اللغة يف الدرس البالغي: 3)

 . 84صة: علم املعاين وأساليبه البالغيّ ، طاهر عبد الرمحن، ( ُانظر: قحطان2)

 . 571صحدثني: ة املُ سلوبيّ غة القدامى وأُ علم املعاين: بني بالالزوبعي، طالب حممد، ( ُانظر: 1)
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 : ومن صور الذكر

 ـ ذكر املسنا إليه1
 ،ذكر يف الكالم وال مقتىض حلذفهواألصل أن يُ  ،بركن مهٌم يف الرتكي: املسند إليه

 .(6)ح ذلكرّج ذف لوجود قرينة تُ لكنّه قد حُي 

سوف يعرض ، (5)خمتلفة لذكر املسند إليه وقف عندها البالغيون عٍ وهناك دوا

 : احِلقبتني ُخطبمن خالل األمثلة الواردة يف  االبحث إىل أمهه

د لقولهفقد جاء يف  ا بعُد » :ُخطبة سليامن بن رُصَ فقد أتاكم اهلل بعدوكم الذي  ،أمَّ

 .(4)«ريدون فيام تظهرون التوبة النصوحتُ  ،دأبتم يف املسري إليه آناء الليل والنهار

ادة اإليضاح وكان ذلك لغرض زي ،اهلل(فقد ذكر اخلطيب املسند إليه وهو الفاعل )

فليس  ،وقدره ء اهللام قضا، بأّن الذي أتاهم بعدّوهم إنَّ (3)امعوالتقرير يف نفس الس

 مالقاة ذلك العدو وجهاده. من سبيل إاّل 

 ،فإّن املهدي بن الويص، دحمد بن عيل»: م الكوفةدِ ة املختار حني قَ ُخطبوجاء يف 

 .(2)«لحدينوأمرين بقتال املُ  ،ومنتجبًا وأمرياً  ،بعثني إليكم أمينًا ووزيراً 

 ،سم إّن )املهدي بن الويص(او وه ،فقد ذكر اخلطيب املسند إليه )املبتدأ يف أصله(

                                         

اخلطيب القزويني، حممد بن عبد الرمحن، . 67ج: لسان العرب( ُانظر: السكاكي، يوسف بن أيب بكر، 6)

العلوي، حييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة  .666، ص6جاإليضاح يف علوم البالغة: 

 .251صوعلوم حقائق اإلعجاز: 

، اجلندي .27ـ 21صالتبيان يف علم املعاين والبديع والبيان: ، حسني بن حممد، الطيبي ( ُانظر:5)

 .73ـ 74صعلم املعاين: ، درويش

 .291، ص2: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .27صالتبيان يف علم املعاين والبديع والبيان: ، حسني بن حممد، ( ُانظر: الطيبي3)

 .281، ص2: جحممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك ( الطربي،2)
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أو االستلذاذ  ،(6)وكان الغرض من وراء ذكره هذا هو تعظيم ذلك املسند إليه وتفخيمه

فظ املهدي وبابن فقد ذكره بل ،ومثاله األعىل ،ه أقرب إىل نفس اخلطيب؛ ألنَّ (5)بذكره

 ،ة السابقةو بدل من اجلملوه ،)حممد بن عيل(: أردف ذلك بقوله ثمَّ  ،الويص تربكًا به

 ريد إثباته.ليزيد من إيضاح الفكرة وليقرر األمر الذي يُ 

ا بعُد »: املختار إىل األحنف بن قيس بقولهوجاء ذكر املسند إليه يف رسالة  فويُل ، أمَّ

وإيّن ل  ،فإّن الحنَف ُمورد قوَمه َسَقر، حيث ل يستطيع هلم الصَدر ،ربيعَة من مرَض  مِّ أُ 

 . (4)«َدرأملك ما ُخّط يف القَ 

ه بأنَّ  (3)املسند إليه )اسم إّن( وهو األحنف إلظهار حتقريه وإهانته املنشئ فقد ذكر

ملوقفه السلبي جتاه املختار وثورته القائمة عىل طلب الثائر من قتلة  ؛ورد قومه نار سقريُ 

 .×اإلمام احلسني

 ـ ذكر املســـنا2
، فهو يف (2)ى للعدول عنهـقتضوال م ،األصل يف املسند أن يكون مذكورًا يف الكالم

 ،إذا كانت هناك قرينة دالة عليه يف الكالم ذا ال جيوز حذفه إاّل لو ؛هذا كاملسند إليه

 لبحث بعضًا منها من خالل األمثلة.وهناك دواٍع لذكر املسند سوف يتناول ا

إىل إبراهيم بن مالك األشرت ما جاء يف رسالة حممد بن احلنفية : فمن ذكر املسند

ا بعُد »: لهقو  ،رَتنيـوأميني ونجيِّي.... فأّنك إن نص ، قد بعثُت إليكم بوزيريفإينِّ  ،أمَّ

ولَك بذلك أعنّة  ،كانت لَك عندي بذلك فضيلةٌ  ،وساعدت وزيري ،وأجبت دعويت

                                         

 .576، ص6جعروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: السبكي، هباء الدين، ( ُانظر: 6)

 .631صعلم املعاين: ، عبد العزيز، ( ُانظر: عتيق5)

 .18، ص1: ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك4)

 .576، ص6جعروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح: ن، السبكي، هباء الدي( ُانظر: 3)

 .628، ص5جحاشية الدسوقي: ، حممد بن أمحد، ( ُانظر: الدسوقي2)
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 .(6)«وكّل جيٍش غازٍ  ،اخليل

ن اهلدف م ؛ ألنَّ ر واملجرور، وهو خرب )كان( مرتني)املسند( اجلا ئفقد ذكر املنش

أراد إبانة أّن األشياء التي  ئالذي تطّلبه السياق، فاملنش (5)ذكره هو البيان والكشف

، إنَّام هي خمّصصة له إن هو قام ضيلة وأعنّة اخليل واجليش الغازيذكرها من الف

 رته وأجاب دعوته.ـبنص

 ّرضًا القبائل عىل قتلة إبراهيم بن مالك األشرت حمُخطبومن ذكر املسند ما جاء يف 

نه اليوم... ’هذا قاتل ابن بنت رسول اهلل»: ابن زياد  قْد جاءكم اهلل به وأْمَكنَُكم اهلل م 

نْه هَو وأولُده  ،هذا ابُن زياٍد قاتُل احلسني   َب م  الذي حال َبينَه وَبنْيَ ماء  الُفرات  أْن َيرْشَ

 .(4)«اهلل بههذا الذْي َفَعَل يف آل  َنب ي ُكم َما َفَعل قد جاَءُكم  ون ساُؤه...

ُأسلويب يف ثالثة مواضع املسند ـ وهو األصل ـ وذلك لغرض  املنشئ فقد ذكر

هذا الذي فعل )و ،)هذا ابن زياد قاتل احلسني(و ،)هذا قاتل ابن بنت رسول اهلل(: هي

وجذب تنبه السامع  ،وهذا الغرض هو التشفيع وإثارة العواطف ،يف آل نبيكم ما فعل(

ض وآله؛ وذلك حتى حيرّ ×وإعالمه بام فعل ابن زياد باحلسنيإىل املسند )اخلرب(، 

 اجليوش ضد ابن زياد وجيشه.

                                         

مجهرة . ُانظر: صفوت، أمحد زكي، 61، ص1ج( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: 6)

 .652، ص5جخطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: 

 .257صحييى بن محزة، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز:  ( ُانظر: العلوي،5)

 .585 ـ586، ص8جالبداية والنهاية: ابن كثري، إسامعيل، ( 4)
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 الخاتمة ونتائج البحث

 اخلامتة ونتائج البحث
ل الباحث إىل النتائج اآلتيةت  : وصَّ

؛ ملا رة املختار الثقفي نشاطًا واسعاً وإما التّوابنيي قد نشط يف ثورة ـ إنَّ النثر الفنّ 6

 الرسائلو طبمثّلتُه اخلُ  ،ئهم ودعاهتم وأنصارهم من نتاج أديب نثري فاعلكان لزعام

 .العهود والوصايا التي وصلت إليناو

ام يف حركة النثر والسيّ  ،العريبأثٌر كبري يف األدب  احِلقبتنيـ كان لنتاج هاتني 5

 .األُسلويب والبياين فيام بعدرس رُه يف الدوتطوّ  ،الفنّي

، راً ـوإمارة املختار طوالً وقص التّوابنيقبة يف حِ  الرسائلو طبـ تفاوتت اخلُ 4

 .ذلك بحسب القصد واملوضوع واملقامو

ُأسلوب القرآن الكريم، يف نثرهم، من  احِلقبتني ـ أفاد ُخطباء وكتَّاب هاتني3

ي يف صدر وهذا النثر مل خيرج عن هنج النثر الفنّ  ،واحتذاءً  ، حماكاةً اقتباسًا، وتضميناً 

ه يف ’الذي سار عليه الرسول الكريم الماإلس ُخطبه ورسائله من حيث ، وأقرَّ

 .وإحكام املعاين ،، ووحدة املوضوعان البناء، وهو ما ينمُّ عن إتقالشكل النثري

فراحوا يرّددون أقواله وحكمه،  ×منشئو هذا النثر بنثر اإلمام عيلـ تأثَّر 2

عىل  اً معنى، وقد يكون هذا مقترصُأسلوبًا و، وكان تأّثرهم بنثره ويستذكرون سريته

ا غريهم فال نكاد نلحظ هذا ، أمَّ التّوابني واملختار وبعض الشيعةمن  ×املوالني له

 .قليالً  ر إاّل التأث

، سائل التي توّفر القيم اإليقاعية للنثر الفنّي أفضل عنايةاثرون بالوـ عني الن1
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جع بأنواعه ـ العفوي عه، والسُخطبهم ورسائلهم، كاجلناس بأنوافراحوا يعتمدوهنا يف 

 ف ـ واملوازنة )االزدواج(.واملتكلّ 

ُخطبه ورسائله عىل توشيتها بغريب اللفظ طلبًا قفي يف بعض املختار الثـ اعتمد 7

كام أّنه انفرد يف  ،بالغرابة، مشايعًا روح العرص الذي كان حيفل للتأنق واإلعداد فيها

ي عليها حلية ليُضف ؛عىل نحو متكلَّف معظم ُخطبه ورسائله باعتامد حلية السجع

 .يه باالعتامد عىل اإليقاع النغميمجالية جتذب إليها السامع وتؤثر ف

عن أثر األصوات يف األساليب النثرية ويت األُسلويب الصحليل ـ كشف الت8

، قص كام يف اجلناس غري التام بأنواعهاعضها كان مبنيًا عىل أساس التامثل الن، فبالبديعية

مبنّيًا عىل أساس وحدة أصوات الفقرات واّتزاهنا كام يف السجع بنوعية ضها كان وبع

كتسب تلك األساليب إيقاعًا ، األمر الذي أدَّى إىل أن تأو املوازنة املطّرف واملتوازي،

 .متميّزاً  اً صوتي

عض األساليب البديعية اللفظية يف ويت عن تداخل باألُسلويب الصحليل ـ أباَن الت9

السجع واجلناس معًا، أو تداخل أنواع السجع مع  ، كتداخللنثري الواحدالنص ا

خر، وهذا ُيدّلل عىل آلجع اوازنة )االزدواج( مع أنامط الس، وكذلك تداخل املبعضها

 .يقي والعناية فيه عىل عتبات النصمقدرة األديب بإقامة اجلانب املوس

لقيم اإليقاعية ليست توّفر ا أّن الوسائل التي سلوبحليل البياين لألُ ـ كشف الت61

ى هبا النثر الفنّ  ، نابعة من املعنى الذي يوجبه السياق ي بقدر ما هي رضوريةحلية يوشَّ

 ،متيّز بعض األلفاظ بأدائها الصويت املوحي يف بعض النُّصوص النثريةوكشف عن 

يف وت املوحي احلدث ضمن سياقها العام، سواء أكان هذا الص انسجامًا مع حركة

األُسلوب احلديث ال يأبه ، أو األصوات املتكررة بحسبان أّن علم لفظة املفردةال

 . ه باملعنىئمن حيث إحيا باجلرس الصويت إاّل 
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طب والرسائل،  أللفاظ اخلُ األُسلويبكشف البحث عن خاصية االختيار  ـ66

احة ، وجد البحث أّن األلفاظ جاءت عىل قدر من الفصفمن حيث فصاحة األلفاظ

 .ثري، والبعد عن التعقيد والغموضوالتأ

اثرين لبعض الصيغ ذات األثر األُسلويب عن استعامل النحليل ـ كشف الت65

، وكذلك ل صيغ االسم والفعل بصورة متكررة، كاستعاماألُسلويب والداليل يف الكالم

، وكذلك اّتساق هذه از املرسلواملجاأللفاظ ذات العدول كاالستعارة استعامل بعض 

 ظ يف أدائها البياين كاملجاز العقيل والكناية.األلفا

تعامل باس احِلقبتنياثرين هلاتني األُسلويب عن عناية النحليل ـ كشف الت64

، كام يًا وراء حتقيق اإلفادة الداللية للسامعة سعاألساليب الّلغوية اخلربية واإلنشائي

مر األ كام يف ،لتهادالة انزياحًا يف غري عامهلم بعض األساليب اإلنشائيكشف عن است

 واالستفهام.والنَّهي والنّداء 

 ـ درس الباحث األُسلوب الرشطي بصورة مستقّلة عن األساليب اخلربية63

ن من مجلتني يربط بينهام رابٌط معنوّي، وتصُلح كّل مجلة فيه ذلك أنّ  ؛اإلنشائيةو ُه متكو 

ألنَّ توزيعه عىل مباحث أن تكون خربية أو إنشائية، فرأى أن يدرسه بصورة مستقّلة؛ 

رطية التَّامة، وإىل تفّرق ـاخلرب أو اإلنشاء، يؤّدي يف النهاية إىل تفكُّك اجلملة الّش 

 دراستها إىل موضوعني مستقّلني.

القسم مستقاًل عن أساليب اخلرب واإلنشاء ُأسوة  ُأسلوبحث اـ درس الب62

طي األُسلوبب ملة املقسم هبا، فذهب لامء يف ماهية اجلوذلك الختالف الع ؛الرشَّ

، وعليه رأى الباحث بعضهم اآلخر إىل كوهنا إنشائيَّة، وذهب بعضهم إىل كوهنا خربيَّة

 .بدراسة مستقلة ملالحظة الوجهتني أن يفرده

اثرين بصورة واسعة باستعامل عن عناية الن صوصـ كشف التحليل الداليل للن61
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ص، لتحقيق قيم مجالية وفنية كام يف األُسلوبية املتصلة بفضاءات هندسة الن البُنى

 .والتعريف والتنكري وغريها ،الفصل والوصل، والتقديم والتأخري، والّذكر واحلذف

 .العاملني وانا أن احلمُد هلل رب  وآخر دع
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 .م5114 ـ هـ6355لبنان،دار الكتب العلمية، بريوت ـ 

، النارش مكتبة 4أصوات اللغة العربية، الدكتور عبد الغفار حامد هالل، ط .41

 م.6991ـ هـ 6361وهبة، القاهرة، 

رية، ـنجلو املصالنارش مكتبة األ األصوات اللغوية، الدكتور إبراهيم أنيس، .47

 م.6999مطبعة حممد عبد الكريم حسان، 

رؤية بالغية معارصة، الدكتور حممد حسني الصغري، طبع : صول البيان العريبأُ  .48

 ة، بغداد، )د.ت(.يف دار الشؤون الثقافية العامّ 
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راج النحوي البغدادي)ت ـاألصول يف النحو، أليب بكر حممد بن سهل بن الس .49

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 6(، حتقيق الدكتور عبد احلسني الفتيل، طهـ461

 م.6982ـهـ 6312

دراسة نظرية تطبيقية للتوظيف البالغي : اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم .31

رية، ـيوسف هنداوي، املكتبة العصأمحد لصيغة الكلمة، الدكتور عبد احلميد 

لبنان، ـ  بريوتالتوزيع، صيدا ـ رشكة أبناء رشيف األنصاري للطباعة والنرش و

 .م5118ـ  هـ6359

، دار مكتبة الضالل، بريوت، 6إعجاز القرآن، القايض أبو بكر الباقالين، ط .36

 م.6994

، دار الكتب 5عجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، طإ .35

 .م5114هـ ـ6353لبنان،العلمية، بريوت ـ 

رجال والنساء من العرب واملستعربني قاموس وتراجم ألشهر ال: عالماأل .34

، دار العلم للماليني، بريوت ـ لبنان، 61واملسترشقني، خري الدين الزركيل، ط

 م.5112

هـ(، حتقيق الدكتور يوسف البقاعي 421صفهاين )تألاألغاين، أليب الفرج ا .33

 لبنان،، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ 6ط وعزيز الشيخ،

 .م5111هـ ـ6351

من حيث الشكل والوظيفة، الدكتور فاضل مصطفى : أقسام الكالم العريب .32

، النارش مكتبة اخلانجي، مطبعة الرشكة الدولية للطباعة، القاهرة، 5الساقي، ط

 م.5118ـ هـ 6359

دراسة ُأسلوبية رسدية حضارية، الدكتورة أماين سليامن : األمثال العربية القديمة .31

 م.5119ية للدراسات والنرش، بريوت، ، املؤسسة العرب6داوود، ط

مراء الكوفة وحكامها، حممد عيل آل خليفة، مراجعة وتنقيح الدكتور ياسني أُ  .37
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إيران،  ـ طهران ر، مطبعة أسوة،ـصلوايت، مؤسسة الصادق للطباعة والنش

 م.5113هـ 6352

االنزياح من منظور الدراسات األُسلوبية، الدكتور أمحد حممد ويس، املؤسسة  .38

 امعية للدراسات والنرش والتوزيع، سورية، )د. ت(.اجل

هـ(، 579أنساب األرشاف، أليب احلسن أمحد بن حييى بن جابر البالذري )ت .39

حتقيق وفهرسة حممود الفردوس العظم، دار اليقظة العربية للتأليف والرتمجة 

 م.6999ر، سورية ـ دمشق، ـوالنش

ر ـاملبخوت، مركز النش ورشوطه النحوية والداللية، شكري: إنشاء النفي .21

 م. 5111اجلامعي كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، جامعة منوبة، 

أنوار الربيع يف أنواع البديع، السيد صدر الدين بن معصوم املدين  .26

، مكتبة النعامن، 6هـ(، حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر، ط6651)ت

 م.6918-هـ 6588النجف األرشف، 

يها، الدكتور هاشم طه شالش، مطبعة اآلداب، النجف أوزان الفعل ومعان .25

 م.6976رشف،ألا

هـ(، حتقيق مازن 447اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي)ت .24

 هـ.6414، منشورات الريض، مطبعة أمري، قم، 5املبارك، ط

هـ(، رشح 749اإليضاح يف علوم البالغة، اإلمام اخلطيب القزويني )ت .23

ور حممد عبد املنعم خفاجي، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت وتنقيح وتعليق الدكت

 م.6989ـ لبنان 

دراسة ُأسلوبية يف ضوء اللسانيات، األستاذ : البحث الداليل عند ابن سينا .22

ر والتوزيع، ـ، مؤسسة البالغ للطباعة والنش6الدكتور مشكور كاظم العوادي، ط

 م.5114ـ هـ6353بريوت ـ لبنان، 

دراسة يف حتليل النص، األستاذ الدكتور :  تفسري امليزانالبحث الداليل يف .21
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، مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ 6مشكور كاظم العوادي، ط

 م.5114ـهـ 6353لبنان، 

هـ(، دقق 773البداية والنهاية، أليب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي )ت  .27

ستاذ واألُ  ،تور عيل نجيب عطويوالدك ،صوله وحققه الدكتور أمحد أبو ملحمأُ 

واألستاذ عيل عبد الساتر، دار الكتب  ،واألستاذ مهدي نارص الدين ،فؤاد شريي

 العلمية، بريوت ـ لبنان، )د.ت(.

ره وتعليق املقدمة والفهارس ـهـ(، اعتنى بنش591البديع، عبد اهلل بن املعتز )ت .28

 م.6979 ـهـ 6499، مكتبة املثنى، بغداد، 5اغناطيوس كراتشوفسكي، ط

، النارش مكتبة 4البديع يف ضوء أساليب القرآن، الدكتور عبد الفتاح الشني، ط .29

 م.6981األنجلو املرصية، 

الربهان يف وجوه البيان، أبو احلسني إسحاق بن وهب الكاتب، حتقيق الدكتور  .11

-هـ 6487، مطبعة العاين، بغداد،6والدكتورة خدجية احلديثي، ط ،أمحد مطلوب

 م.6917

والدكتور نارص  ،البيان والبديع، الدكتور طالب حممد الزوبعي: بالغة العربيةال .16

 م.6991، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 6حالوي، ط

ركة ـ، الش5خرى، الدكتور حممد عبد املطلب، طقراءة أُ : البالغة العربية .15

 م.5117القاهرة،  رية العاملية للنرش، لونجامن، طبع دار نوبار، للطباعة،ـاملص

، منشورات مكتبة النهضة، 6البالغة عند السكاكي، الدكتور أمحد مطلوب، ط .14

 م.6913هـ ـ 6483طبع بمطابع دار التضامن، بغداد، 

دراسة حتليلية نقدية لتطور األساليب، : بالغة الكتاب يف العرص العبايس .13

 م.6912 ـ هـ6482، املطبعة الفنية احلديثة، 6الدكتور حممد نبيه حجاب، ط

بالغة الكلمة يف التعبري القرآين، الدكتور فاضل صالح السامرائي، مطبعة دار  .12

 ت(..، بغداد، )د6الشؤون الثقافية، ط
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 نارشون، ، مكتبة لبنان ـ6البالغة واألُسلوبية، الدكتور حممد عبد املطلب، ط .11

 .م6993 القاهرة، نوبار، دار للنرش، العاملية املرصية والرشعية بريوت،

، 6الدكتور حسن ناظم، ط نشودة املطر للسياب،دراسة يف أُ : البنى األُسلوبية .17

 م.5115لبنان، ـ املغرب، بريوت  ـاملركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 

البنيات األُسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، الدكتور مصطفى السعدين،  .18

 أة املعارف باإلسكندرية، )د.ت(.النارش منَش 

، دار 6وحممد العمري، ط ،اللغة الشعرية، جان كوهن، ترمجة حممد الوىل بنية .19

 م.6981توبقال للنرش، الدار البيضاء،

درس تطبيقي يف ضوء علم األُسلوب، الدكتور : البنية اللغوية يف النص الشعري .71

ـ  م5116 ، العلم واإليامن للنرش والتوزيع، كفر الشيخ،6حممد الدسوقي، ط

 م.5119

، عامل 5دراسة لغوية وُأسلوبية، الدكتور متام حسان، ط: روائع القرآن البيان يف .76

 م.5111ـ هـ 6351 ،الكتب، القاهرة

رية اللبنانية، ـر الدار املصـ، نش6البيان املحمدي، الدكتور مصطفى الشكعة، ط .75

 م.6992ـهـ 6361عربية للطباعة والنرش،

هـ(، حتقيق عبد 522البيان والتبيني، أليب عثامن عمر بن بحر اجلاحظ )ت  .74

ومكتبة املثنى ببغداد،  ،، النارش مكتبة اخلانجي بمرص5السالم حممد هارون، ط

 م.6191ـهـ 6481مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة،

تاج العروس من جواهر القاموس، اإلمام حمب الدين أبو فيض السيد حممد  .73

ة وحتقيق عيل شريي، دار الفكر ى احلسني الواسطي الزبيدي احلنفي، دراسـمرتض

 .م6993هـ ـ6363 لبنان، ـر والتوزيع، بريوت ـللطباعة والنش

تاريخ اإلسالم وطبقات املشاهري واألعالم، ملؤرخ اإلسالم احلافظ النقاد  .72

ره مكتبة ـهـ(، عنيت بنش738شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )ت



اف املصادر واملراجع  417  ................................................................................. كشَّ

 هـ.6418، القديس، مطبعة السعادة، مرص ـ القاهرة

ر ـ، دار املعرفة للطباعة والنش3تاريخ األدب العريب، أمحد حسن الزيات، ط .71

 م.6997ـ هـ 6368والتوزيع، 

للحافظ أيب بكر  ،هـ314منذ تأسيسها حتى سنة : تاريخ بغداد أو مدينة السالم .77

 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،314أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي )ت

 )د.ت(.

جعفر حممد بن جرير الطربي  و، أب(تاريخ الرسل وامللوك)اريخ الطربي ت .78

، مطبعة دار املعارف، القاهرة، 5هـ(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط461)ت

 م.6976

تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب  .79

، منشورات مؤسسة 6ط حتقيق عبد األمري مهنا، العبايس املشهور باليعقويب،

 م.6994هـ ـ 6364األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، 

التبيان يف علم البيان املطلع عىل إعجاز القرآن، كامل الدين عبد الواحد بن عبد  .81

والدكتورة خدجية  ،هـ(، حتقيق الدكتور أمحد مطلوب126الكريم الزملكاين )ت

 م.6913ـهـ 6484، مطبعة العاين، بغداد، 6احلديثي، ط

دراسة وصفية تطبيقية، الدكتور هادي هنر، : الرتاكيب اللغوية يف العربية .86

 م.6987ساعدت جامعة املستنرصية عىل نرشه، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر، الدكتور عبد الفتاح  .85

 ت(..)د ييل للطباعة، مرص،الشني، النارش دار املريخ للنرش، الرياض، دار اجلم

ترصيف األسامء يف اللغة العربية، الدكتور شعبان صالح، دار غريب للطباعة  .84

 م.5112والنرش والتوزيع، القاهرة، 

ر ـ، دار أسامة للنش6دراسة رصفية صوتية، الدكتورة إرساء عريبي، ط: التصغري .83

 م.5118عامن ـ األردن،  والتوزيع،
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دار العلم  ،9ألدب العريب، أنيس املقديس، طتطور األساليب النثرية يف ا .82

 .م6998 ـ لبنان،للماليني، بريوت 

رؤية بالغية نقدية، الدكتور شفيع السيد، مكتبة الشباب، دار : التعبري البياين .81

 م.6977غريب للطباعة، القاهرة، 

، نرش دار عامر، مجعية 2التعبري القرآين، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط .87

 م.5117 ـهـ 6358األردن،  ـابع التعاونية، عامن عامل املط

ي ـتفسري البحر املحيط، ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلس .88

والشيخ عيل  ،هـ(، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود732)ت

والدكتور أمحد النجويل اجلمل،  ،والدكتور زكريا عبد املجيد النويت ،حممد معوض

ض ، منشورات حممد عيل بيضون، دار 5ه الدكتور عبد احلي القرمادي، طقرَّ

 الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، )د.ت(.

، وزارة 6التقديم والتأخري يف القرآن الكريم، محيد أمحد عيسى العامري، ط .89

 .م6991ة، آفاق عربية، بغداد، الثقافة واإلعالم، دار الشؤون الثقافية العامّ 

بريوت،  ، عامل الكتب،5ري والتأثري، الدكتور عز الدين السيد، طالتكرير بني املث .91

 م.6981ـ هـ 6317م، 6978 ـهـ 6498

تلخيص البيان يف جمازات القرآن، الرشيف الريض، حققه وقدم له ووضع  .96

ـ هـ 6311لبنان،  ـ، دار األضواء، بريوت 5فهارسه حممد عبد الغني حسن، ط

 م.6981

إلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويني التلخيص يف علوم البالغة، ل .95

اخلطيب، ضبطه ورشحه عبد الرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 

 ت(..)د

، دار الضياء 6التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم، سمري إبراهيم العزاوي، ط .94

 م.5111هـ ـ 6356ر والتوزيع، عامن ـ األردن، ـللنش
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املحارضات، لتقي الدين أيب بكر عيل بن حممد بن حجة  ثمرات األوراق يف .93

دار الكتب  ،6ط احلموي القادري احلنفي، قدم له ورشحه الدكتور مفيد قميحه،

 .م6984هـ ـ6314 لبنان، ـ ، بريوتالعلمية

الراجع نسبته لعز الدين بن  ،اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور .92

، دار األفاق العربية، 6ط يق الدكتور عبد احلميد هنداوي،هـ(، حتق141األثري )ت

 م.5117 ـهـ 6358القاهرة، 

يف النقد العريب القديم، الدكتور حممد عبد املطلب، : جدلية اإلفراد والرتكيب .91

، الرشكة املرصية العاملية للنرش، طبع يف مطابع األهرام التجارية، مرص، 5ط

 م.5113

الدكتور ماهر  بحث البالغي والنقدي عند العرب،جرس األلفاظ وداللتها يف ال .97

 م.6981مهدي هالل، دار الرشيد للنرش، دار احلرية للطباعة، بغداد، 

مجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكريم، الدكتور أسامة عبد العزيز جاب اهلل،  .98

 م.5118دار ومكتبة اإلرساء للطبع والنرش والتوزيع، طنطا، 

، مكتبة 6شعر زهري بن أيب سلمى، الدكتورة ندى الشايع، طاجلملة الرشطية يف  .99

 م.6999لبنان ـ نارشون، بريوت ـ لبنان، 

 ـ، دار الفكر 5الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط اجلملة العربية واملعنى، .611

 .م5119 ـ هـ6341 األردن،نارشون وموزعون، عامن ـ 

 أمحد زكي األُموي، رالعصـيف عصور العربية الزاهرة ـ : مجهرة ُخطب العرب .616

 (.ت.د) لبنان،ـ  بريوت العلمية املكتبة ،6ط صفوت،

ر األُموي، أمحد زكي ـالعصـ رة ـيف عصور العربية الزاه: مجهرة رسائل العرب .615

 ر،ـرشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالدُه بمص ،6صفوت، ط

 م.6947هـ ـ6421

هـ(، عّلق عليه 456زدي )تألدريد ابكر حممد بن احلسن بن  ومجهرة اللغة، أب .614



 النثر الفن ي يف ثورة التّوابني وإمارة املختار الثقفي  ...........................................................  461

، منشورات حممد عيل 6ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين، ط

 .م5112 هـ ـ6351 لبنان، ـبيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 

حتقيق  هـ(،739اجلنى الداين يف حروف املعاين، حسن بن القاسم املرادي )ت .613

 م.6971 ـ هـ6491طه حمسن، ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه، 

جوهر القاموس يف اجلموع واملصادر، حممد بن شفيع القزويني )من علامء القرن  .612

الثاين اهلجري(، حتقيق وتعليق حممد جعفر الشيخ إبراهيم الكربايس، منشورات 

 .مجعية منتدى النرش، النجف األرشف )د.ت(

لتلخيص(، حاشية الدسوقي عىل خمترص السعد )سعد الدين التفتازاين عىل متن ا .611

هـ(، حتقيق الدكتور خليل إبراهيم 6541حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي )ت

 م.5115 ـهـ 6354نان، لب ، دار الكتب العلمية، بريوت ـ6ط خليل،

احلذف والتقدير يف الدراسة النحوية، األستاذ الدكتور عائد كريم احلريزي،  .617

 م.5119مطبعة الّساج املنري، النجف، 

، 6ط دب العرص األُموي، الدكتورة ثريا عبد الفتاح ملحس،حزب الشيعة يف أ .618

 م.6991نان، لبالرشكة العاملية للكتاب، دار الكتاب العاملي، بريوت ـ 

، 5احلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم، الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، ط .619

 .م6981 لبنان،دار الكتاب اللبناين، بريوت ـ 

بكر حممد بن عيل املعروف بابن حجة احلموي  وأب خزانة األدب وغاية األرب، .661

هـ(، قدم له وصححه ورشحه ووضع فهارسه الدكتور صالح الدين 847)ت

 .م5111 ـ هـ6351 لبنان، ، املكتبة العرصية، بريوت ـ6اهلواري، ط

هـ(، حتقيق حممد عيل النجار، 495الفتح عثامن بن جني )ت  واخلصائص، أب .666

 ت(..، دار اهلدى، بريوت، )د5ط

دراسة حتليلية ملسائل املعاين، الدكتور حممد حممد أبو : خصائص الرتاكيب .665

 م.5111 ـهـ 6357، مكتبة وهبه، القاهرة، 7ط موسى،
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القاهرة،  إحسان النص، دار املعارف، اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي، .664

 م.6914

، 5، طأعامله ومنهجه، الدكتور مهدي املخزومي: اخلليل بن أمحد الفراهيدي .663

 .م6981ـ هـ6311 لبنان،دار الرائد العريب، بريوت ـ 

الدراسات األُسلوبية عند املخزومي، ضمن كتاب دراسات يف نظرية النحو  .662

، دار الفكر للطباعة والنرش 6العريب وتطبيقاهتا، الدكتور صاحب أبو جناح، ط

 م.6998ـ هـ 6369 ،األردن ـوالتوزيع، عامن 

 عشـرة، االثني املعّلقات من خمتارات ومعه ،دراسات يف األدب اجلاهيل .661

ر ـ، مؤسسة املختار للنش4يز نبوي، طالعز عبد الدكتور ُأخرى، وخمتارات

 م.5113ـ هـ6352والتوزيع، 

دراسات يف الداللة واملعجم، الدكتور رجب عبد اجلواد إبراهيم، دار غريب  .667

 م.5116للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 

منشورات  حسام سعيد النعيمي، ة والصوتية عند ابن جني،الدراسات اللهجي .668

وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنرش، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، 

 م.6981

دروس الترصيف، حممد حميي الدين عبد احلميد، رشكة أبناء رشيف األنصاري  .669

ر ـ الدار النموذجية ـللطباعة والنرش والتوزيع، الرشكة العرصية للطباعة والنش

 م.6991هـ ـ 6366

دروس يف علم أصوات العربية، جان كانتينو، نقله إىل العربية وذيله بمعجم  .651

 والبحوث الدراسات مركز نشـريات القرمادي، صالح ـ عريب فرنسـيصويت ـ 

 .م6911 التونسية، اجلامعة واالجتامعية االقتصادية

املؤدب من علامء القرن الرابع  دقائق الترصيف، للقاسم بن حممد بن سعيد .656

 ،حاتم صالح الضامن والدكتور ،يـاهلجري، حتقيق الدكتور أمحد ناجي القيس
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 م.6987 ـهـ 6317والدكتور حسني تورال، مطبعة املجمع العلمي العراقي، 

دالئل اإلعجاز، الشيخ اإلمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد  .655

، النارش مكتبة 2يه أبو فهد حممود حممد شاكر، طاجلرجاين، قرأه وعّلق عل

 م.5113ـهـ 6353ركة الدولية للطباعة، القاهرة، ـاخلانجي، الش

مكتبة  ،3دراسة بالغية، الدكتور حممد حممد أبو موسى، ط: دالالت الرتاكيب .654

 م.5118 ـهـ 6359وهبة، القاهرة، 

 م.6914و املرصية، نجل، مكتبة األ5داللة األلفاظ، الدكتور إبراهيم أنيس، ط .653

دار  ،6الداللة السياقية عند اللغويني، الدكتورة عواطف كنوش املصطفى، ط .652

 م.5117السياب للطباعة والنرش والتوزيع، لندن، 

، املؤسسة اجلامعية 5دليل الدراسات األُسلوبية، جوزيف ميشال رشيم، ط .651

 م.6987 ـهـ 6317للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، 

م له وعّلق عليه الدكتور كامل يف اللغة، ستيفن اوملان، ترمجه وقدّ دور الكلمة  .657

 ، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.65ر، طـبش

، دار العلوم 5وط، 6رؤية جديدة، صفاء أمحد اخلطيب، ط: دولة املختار الثقفي .658

هـ ـ 6359و ،م5111هـ ـ 6357ر والتوزيع، بريوت، ـللتحقيق والطباعة والنش

 م.5118

ل، حسني بيضون، منشورات وزارة ر العبايس األوّ ـالرسائل السياسية يف العص .659

 م.6991الثقافة، دمشق، 

حتى هناية القرن الرابع اهلجري، زينة عبد : الرسائل الفنية يف العرص العبايس .641

، هيئة إدارة واستثامر أموال الوقف السني، بغداد، 6اجلبار حممد املسعودي، ط

 م.5119

صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثامن بن جني، حتقيق ودراسة الدكتور حسن  رّس  .646

 م.6994 ـهـ 6364، دار العلم، دمشق، 5هنداوي، ط
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رس الفصاحة، لألمري أيب حممد بن عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاجي  .645

هـ(، صححه وعّلق عليه عبد املتعال الصعيدي، مطبعة حممد عيل 311احللبي )ت

 م.6924ـهـ 6475بيح وأوالده،ص

ث أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني حدّ لإلمام املُ  ،سنن ابن ماجة .644

، منشورات حممد عيل 6هـ(، حتقيق حممود حممد حممود وحسن نصار، ط572)ت

 م.6998هـ ـ 6369بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، 

الدين حممد بن أمحد بن عثامن بن  سري أعالم النبالء، لإلمام أيب عبد اهلل شمس .643

هـ(، رتبه وزاد فوائده واعتنى به حسان عبد املنان، بيت 738قايامز الذهبي )ت

 م.5113األفكار الدولية، لبنان، 

رف، الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي ـشذا العرف يف فن الص .642

، 3هـ(، رشحه وفهرسه واعتنى به الدكتور عبد احلميد هنداوي، ط6462)ت

هـ 6358لبنان،  ـ منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت

 م.5117ـ

عىل ألفية ابن مالك، قايض القضاة هباء الدين عبد اهلل بن عقيل : رشح ابن عقيل .641

هـ(، ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن 719العقييل اهلمداين املرصي )ت

ميد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ عقيل، تأليف حممد حميي الدين عبد احل

 لبنان، )د.ت(.

عىل ألفية ابن مالك، تأليف ابن الناظم أيب عبد اهلل بدر الدين : رشح ابن الناظم .647

هـ(، حتقيق حممد باسل عيون 181حممد بن اإلمام مجال الدين حممد بن مالك )ت

ت ـ لبنان، ، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريو6السود، ط

 م.5111ـ هـ 6351

رشح التبيان يف علم البيان، للشيخ اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبد الكريم  .648

، دار 6هـ(، دراسة وحتقيق الدكتور أبو أزهر بلخري هانم، ط919املغييل )ت
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 م.5161بريوت،  ـالكتب العلمية، لبنان 

هـ(، حتقيق 119شبييل )تألالرشح الكبري، ابن عصفور ا: رشح مجل الزجاجي .649

الدكتور صاحب أبو جناح، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، مطابع مديرية دار 

 م.6985ـ هـ6315الكتب للطباعة، جامعة املوصل، 

سرتابادي ألرشح شافية ابن احلاجب، للشيخ ريض الدين حممد بن احلسني ا .631

زانة هـ(، مع رشح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر صاحب خ181النحوي )ت

 ،األدب، حققهام وضبط غريبهام ورشح منهجهام األساتذة حممد نور احلسن

وحممد حمي الدين عبد احلميد، منشورات حممد عيل بيضون، دار  ،وحممد الزفاف

 لبنان، )د.ت(.ـ  الكتب العلمية، بريوت

سرتابادي )ت ألرشح كافية ابن احلاجب، ريض الدين حممد بن احلسن ا .636

، دار 6ضع حواشيه وفهارسه الدكتور أميل يعقوب، طم له ووهـ(، قدّ 181

 .م6998 ـ هـ6319 لبنان، الكتب العلمية، بريوت ـ

رشح الكافية الشافية، لإلمام أيب عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد  .635

وعادل  ،حتقيق عيل حممد معوض هـ(،175بن مالك الطائي اجلياين الشافعي )تا

، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 6طأمحد عبد املوجود، 

 م.5111 ـهـ 6351لبنان، ـ 

مة بدر الدين حممود بن أمحد العيني )ت رشح املراح يف الترصيف، العالّ  .634

 د.ت(.)هـ(، حققه وعّلق عليه الدكتور عبد الستار جواد،822

ألفاضل ل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتحمري، تأليف صدر ارشح املفّص  .633

حتقيق الدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمني،  القاسم بن احلسني اخلوارزمي،

 .م6991لبنان، ـ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 6ط

ل للزخمرشي، موفق الدين أيب البقاء يعيش بن عيل بن يعيش رشح املفّص  .632

هـ(، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور أميل يعقوب، 134املوصيل )ت 
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 .م5116ـ  هـ6355 لبنان، ـ، دار الكتب العلمية، بريوت 6ط

 ،عىل هنج اللسانيات الوصفية، الدكتور عبد السالم املسدي: الرشط يف القرآن .631

والدكتور حممد اهلادي الطرابليس، الدار العربية للكتاب، مطبعة االحتاد العلم 

 .م6982 تونس، ـالتونيس ليبيا 

  :وتتضمن ما ييل ،رشوح التلخيص .637

مة سعد الدين التفتازاين عىل تلخيص املفتاح للخطيب ـ خمترص العالّ 6 .638

 القزويني.

 ـ مواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح البن يعقوب املغريب.5 .639

، دار 3هباء الدين السبكي، ط ،ـ عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح4 .621

ر ـطباعة والنشاهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، مؤسسة دار البيان العريب لل

 م.6995ـ هـ6365والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 

الدار القومية للطباعة  منهج يف دراسته وتقويمه، حممد النوهيي،: الشعر اجلاهيل .626

 )د.ت(. والنرش، القاهرة ـ مرص،

هـ(، حتقيق الدكتور حممد سليم 358الشفاء ـ املنطق ـ اخلطابة، ابن سينا )ت .625

م مدكور، نرش وزارة املعارف العمومية، املطبعة سامل، مراجعة الدكتور إبراهي

 م.6923هـ ـ 6474األمريية بالقاهرة، 

الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمهام، أليب احلسني أمحد بن فارس بن  .624

ر املكتبة الفيصلية، اململكة ـهـ(، رشح وتدقيق أمحد صقر، نش492)ت زكريا

 العربية السعودية، )د.ت(.

هـ(، 856)ت ، أمحد بن عيل القلقشنديءيف صناعة اإلنشاصبح األعشى  .623

، دار الفكر 5وعّلق عليه وقابل نصوصه حممد حسني شمس الدين، ط رشحه

 هـ ـ6353 ـ لبنان،دار الكتب العلمية، بريوت  ر والتوزيع،ـللطباعة والنش

 م.5114
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نرص إسامعيل بن محاد  وى تاج اللغة وصحاح العربية، أباملسمّ : الصحاح .622

، 6هـ(، حتقيق شهاب الدين أبو عمر، ط311وهري الفارايب )تويف يف حدوداجل

 .م6998 ـ هـ6368 لبنان،دار الفكر، بريوت ـ 

صحيح البخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري  .621

هـ(، رشح وحتقيق الشيخ قاسم الشامعي الرفاعي، دار القلم، 521اجلعفي )ت

 ن، )د.ت(.لبنا ـبريوت 

صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  .627

، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ 6هـ(، ط516)ت

 م.5116 ـهـ 6356لبنان، 

دراسة رصفية تطبيقية، عبد اهلل األسطي، منشورات : الطريف يف علم الترصيف .628

 د.ت(.) بلس،كلية الدعوة اإلسالمية، طرا

، منشورات أنوار اهلدى 6ظاهرة القسم يف القرآن الكريم، فارس عيل العامر، ط .629

 هـ.6363للطباعة والنرش، مطبعة مهر، إيران، 

عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح، للشيخ هباء الدين أيب حامد أمحد بن  .611

لكتب ، دار ا6هـ(، حتقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل، ط774ت)عيل السبكي

 .م5116ـ هـ 6355لبنان،العلمية، بريوت ـ 

 ، دار املعارف، مرص، )د.ت(.64العرص اإلسالمي، الدكتور شوقي ضيف، ط .616

 العرص اجلاهيل، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، )د.ت(. .615

از، ط: علم األُسلوب .614 ، 6مفاهيم وتطبيقات، الدكتور حممد كريم الكوَّ

 هـ.6351، ليبيا، بريلأمنشورات السابع عرش من 

، دار الكتاب 6ط علم األُسلوب والنظرية البنائية، الدكتور صالح فضل، .613

 .م5117ـ  هـ6358 بريوت، ،رةالقاه اللبناين، الكتاب ، دارريـاملص

 ر والتوزيع،ـعلم األصوات، الدكتور كامل برش، دار غريب للطباعة والنش .612
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 م.5111القاهرة، 

، توزيع دار الكتب 6ط ناف مهدي املوسوي،علم األصوات اللغوية، الدكتور م .611

 م.5117العلمية، بغداد، 

، 4دراسة حتليلية ملسائل البيان، الدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود، ط: علم البيان .617

 م.5161ـهـ 6346مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة، 

النص  علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، ترمجة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة .618

العريب الدكتور مالك املطلبي، مطابع دار آفاق عربية للصحافة والنرش، بغداد، 

 م.6981

مة للقارئ العريب، الدكتور حممود السعران، دار املعارف مقدّ : علم اللغة .619

 م.6915ر، مطبعة اإلسكندرية، ـبمص

 م.6914ـهـ 6486، مكتبة هنضة مرص، 5علم املعاين، درويش اجلندي، ط .671

ر، ـاين، الدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية لطباعة والنشعلم املع .676

 م.6973بريوت، 

علم املعاين، الدكتور جمهد جيجان الدليمي، والدكتور قيس إسامعيل اآللويس  .675

املكتبة  ر،ـوالسيدة حذام مجال الدين اآللويس، مديرية دار الكتب للطباعة والنش

 م.6994الوطنية، 

ثني، الدكتور طالب حممد حدَ بالغة القدامى وُأسلوبية املُ  بني: علم املعاين .674

 م.6997، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، 6إسامعيل الزوبعي، ط

ر مكتبة ـ، طبع ونش6تأصيل وتقييم، الدكتور حسن طبل، ط: علم املعاين .673

 م.6999ـ هـ6351اإليامن باملنصورة، القاهرة، 

سائل املعاين، الدكتور بسيوين عبد الفتاح دراسة بالغية ونقدية مل: علم املعاين .672

 م.5118 ـهـ 6359، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، 5فيود، ط

مكتبة  ،6علم املعاين وأساليبه البالغية، الدكتور طاهر عبد الرمحن قحطان، ط .671
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 م.6997هـ ـ 6368اإلرشاد، اجلمهورية اليمنية ـ صنعاء، 

ري ـاهلل حممود بن أمحد بن عمر الزخمش مة جارالفائق يف غريب احلديث، العالّ  .677

، دار الكتب العلمية، 6هـ(، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، ط248)ت

 .م6991هـ ـ 6367 ـ لبنان،بريوت 

، مؤسسة الرسالة، 5الدكتور إبراهيم السامرائي، ط الفعل زمانه وأبنيته، .678

 م.6981ـ  هـ6311بريوت، 

 الزبيدي، وزارة التعليم العايل والبحث فقه اللغة العربية، الدكتور كاصد يارس .679

 م.6987العلمي، جامعة املوصل، 

، دار املعارف، 61الفن ومذاهبه يف النثر العريب، الدكتور شوقي ضيف، ط .681

 القاهرة،)د.ت(.

 )د.ت(. ، دار املعارف بمرص،9يف األدب اجلاهيل، الدكتور طه حسني، ط .686

ربية، الدكتور غالب فاضل دراسة يف أصوات املد الع: يف األصوات اللغوية .685

ر، دار ـاملطلبي، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دائرة الشؤون الثقافية والنش

 م.6983احلرية للطباعة، 

يف البحث الصويت عند العرب، الدكتور خليل إبراهيم العطية، املوسوعة  .684

 م.6984 ، منشورات دار اجلاحظ للنرش، بغداد،653الصغرية 

منهج وصفي حتلييل وتطبيقه عىل التوكيد اللغوي والنفي : وييف التحليل اللغ .683

اللغوي وُأسلوب االستفهام، الدكتور خليل أمحد عاميرة، تقديم الدكتور سلامن 

 م.6987ـهـ 6317الزرقاء، ـ، مكتبة املنار، األردن 6ط حسن العاين،

 قواعد تطبيق عىل املنهج العلمي احلديث، الدكتور مهدي: يف النحو العريب .682

ر، ـ، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمص6املخزومي، ط

 م.6911ـهـ 6481

، دار الشؤون 5نقد وتوجيه، الدكتور مهدي املخزومي، ط: يف النحو العريب .681
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 م.5112الثقافية العامة، بغداد، 

 ، دار املعارف، القاهرة، )د.ت(.9يف النقد األديب، الدكتور شوقي ضيف، ط .687

هـ(، دار 867املحيط، حممد بن يعقوب جمد الدين الفريوز آبادي)ت القاموس .688

 الفكر، )د.ت(.

قاموس املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل  .689

، مكتب التوثيق يف دار الفكر للطباعة والنرش 6هـ(، ط771املقري الفيومي )ت

 م.5112هـ ـ 6351والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 

الكايف يف الرصف والنحو واإلعراب، الدكتور جوزيف الياس وجرجس  .691

 م.6998، دار العلم للماليني، 6ناصيف، ط

احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم  والكامل يف التاريخ، أب .696

هـ(، حتقيق نخبة 142)ت  بن عبد الواحد الشيباين اجلزري املعروف بابن األثريا

 م.6917، مطبعة دار الكتاب العريب، بريوت، 5من العلامء، ط

هـ(، حتقيق 582العباس حممد بن يزيد املربد )ت والكامل يف اللغة واألدب، أب .695

 ـهـ 6352 ، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة،6الدكتور حييى مراد، ط

 م.5113

عبد هـ(، حتقيق ورشح 681برش عمر بن عثامن بن قنرب)ت والكتاب، سيبويه َأب .694

رية ـالسالم حممد هارون، عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، مطابع اهليئة املص

 م.6972العامة للكتاب، بريوت، 

، النارش 4هـ(، حتقيق عيل فودة، ط417كتاب األفعال، البن القوطية )ت .693

 م.5116هـ ـ 6356مكتبة اخلانجي، الرشكة الدولية للطباعة، القاهرة، 

مة رشف الدين حسني بن م املعاين والبديع والبيان، للعالّ كتاب التبيان يف عل .692

، 6هـ(، حتقيق وتقديم الدكتور هادي عطية مطر اهلاليل، ط734حممد الطيبي )ت

 م.6987هـ ـ 6317مكتبة النهضة العربية، عامل الكتب، بريوت، 
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كتاب هتذيب التهذيب، للحافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  .691

ر ـ، ضبط ومراجعة صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنشهـ(825)ت

 والتوزيع، )د.ت(.

كتاب التهذيب يف أصول التعريب، الدكتور أمحد بك عيسى، ط، دار اآلفاق  .697

 م.5116هـ ـ 6356العربية، القاهرة، 

الكتابة والشعر، تصنيف أيب هالل احلسني، عبد اهلل بن سهل : كتاب الصناعتني .698

، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، 5قيق الدكتور مفيد قمحة، طالعسكري، حت

 م.6989ـ  هـ6319

د اإلمام كتاب الطراز املتضمن إلرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، للسيّ  .699

، دار 6حييى بن محزة بن عيل اليمني، مراجعة وضبط حممد عبد السالم شاهني، ط

 .م6992 ـ هـ6362 ـ لبنان،الكتب العلمية، بريوت 

هـ(، حتقيق عيل 463عثم الكويف )تأمة أيب حممد أمحد بن كتاب الفتوح، للعالّ  .511

هـ 6366، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان، 6شريي، ط

 م.6996

، هـ(481كتاب معاين احلروف، أليب احلسن عيل بن عيسى الرماين النحوي )ت .516

ره الدكتور ـم له وترجم للرماين وأرخ لعصج شواهده وعّلق عليه وقدّ حققه وخرّ 

دار ومكتبة  ،جدة ،ر والتوزيعـروق للنشـعبد الفتاح إسامعيل شلبي، دار الش

 م.5118هـ ـ 6359بريوت،  ،اهلالل

قه هـ(، حقّ 376كتاب املفتاح يف الرصف، لإلمام عبد القاهر اجلرجاين )ت .515

 ـهـ 6317ألمل، مؤسسة الرسالة، دار ا ،6م له عيل توفيق احلمد، طوقدّ 

 م.6987

كتاب املقتصد يف رشح اإليضاح، لإلمام عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق كاظم  .514

بحر املرجان، وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنرش، اجلمهورية 
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 م.6985العراقية،

اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جار الكّش  .513

هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، 248الزخمرشي )ت اهلل حممود بن عمر 

 )د.ت(.

هـ(،  766لسان العرب، ابن منظور مجال الدين بن مكرم األنصاري )ت .512

، دار إحياء الرتاث 5وحممد صادق العبيدي، ط ،تصحيح أمني حممد عبد الوهاب

 (.ت.د) لبنان، ـالعريب، بريوت 

، عامل الكتب، القاهرة، 2ور متام حسان، طاللغة العربية معناها ومبناها، الدكت .511

 .م5111 ـهـ 6357

، دار السياب 6اللغة يف الدرس البالغي، الدكتور عدنان عبد الكريم مجعة، ط .517

 م.5118 لندن، للطباعة والنرش والتوزيع،

هـ(، حتقيق حامد املؤمن، 495الفتح عثامن بن جني)ت  واللمع يف العربية، أب .518

 هـ6315 ،النجف األرشف، مطبعة العاين، بغداد ، منشورات منتدى النرش6ط

 م.6985ـ

املباحث األُسلوبية عند ابن جني، ضمن كتاب دراسات يف نظرية النحو العريب  .519

، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 6وتطبيقاهتا، الدكتور صاحب أبو جناح، ط

 م.6998 ـهـ 6369عامن ــ األردن، 

ي، حتقيق ورشح وتعليق ـلنحوي األندلسحيان ا واملبدع يف الترصيف، أب .561

، النارش مكتبة دار العروبة للنرش والتوزيع، 6الدكتور عبد احلميد السيد طلب، ط

 م.6985ـهـ 6315طبع دار النفائس، بريوت،

ر اهلل بن حممد ـالفتح ضياء الدين نص واملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، أب .566

هـ(، حتقيق حممد 147)ت بن األثري املوصيلبن حممد بن عبد الكريم املعروف باا

 م.6999ـ هـ 6351حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت،
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وشمند، هاملجازات النبوية، حممد بن حسني الرشيف الريض، تصحيح مهدي  .565

 ش.6481ـق 6355دار احلديث للطباعة والنرش، مطبعة ستارة، قم،  ،6ط

غته العربية، الدكتور حممد حسني عيل خصائصه الفنية وبال: جماز القرآن .564

 .م6999ـ  هـ6351 لبنان،، دار املؤرخ العريب، بريوت ـ 6الصغري، ط

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي  .563

ر والتوزيع ـهـ(، حتقيق عبد اهلل حممد الدرويش، دار الفكر للطباعة والنش817)ت

 م.6993ـ هـ6363

ارج احلروف أو أسباب حدوث احلروف، تصنيف الشيخ الرئيس أبو عيل بن خم .562

سينا، حتقيق الدكتور برويز ناتل خانلري، انتشارات دانشكاه، مطبعة دانشكاه، 

 هـ.6444

غوي، الدكتور رمضان عبد التواب، لاملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث ال .561

 م.6997ـ  هـ6367لقاهرة، ، مكتبة اخلانجي، الرشكة الدولية للطباعة، ا4ط

، 6ط مدخل إىل كتايب عبد القاهر اجلرجاين، الدكتور حممد حممد أبو موسى، .567

 م.6998ـ  هـ6368النارش مكتبة وهبة، القاهرة 

 ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، الدكتور مهدي املخزومي،: مدرسة الكوفة .568

 .م6981 هـ ـ6311لبنان،  ، دار الرائد العريب، بريوت ـ4ط

، دار العلم 6مراحل تطور النثر العريب يف نامذجه، الدكتور عىل شلق، ط .569

 م.6996بريوت ـ لبنان، للماليني،

مة جالل الدين السيوطي، رشحه وضبطه املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للعالّ  .551

وحممد أبو الفضل  ،وصححه وعنون موضوعاته حممد أمحد جاد املوىل بك

، طبع ونرش أصحاب دار إحياء الكتب العربية 5ي، طوعيل حممد البجاو ،إبراهيم

 .عيسى البايب احللبي ورشكاؤه

املستدرك عىل الصحيحني، لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم  .556
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 ،والعراقي يف أماليه ،النيسابوري مع تضمينات لإلمام الذهبي يف التلخيص امليزان

ن العلامء اإلجالء، دراسة وحتقيق مصطفى وغريهم م ،واملناوي يف فيض الغدير

 .م5115ـ هـ6355 ـ لبنان،، دار الكتب العلمية، بريوت 5عبد القادر عطا، ط

بو أدراسة يف شعرية النثر، نوفل هالل : املستويات اجلاملية يف هنج البالغة .555

 م.5118، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 6ط رغيف،

مة حممد بن عز د، العالّ احلاجب بحاشية السيّ  مصباح الراغب رشح كافية ابن .554

، مكتبة الرتاث 6هـ(، حتقيق عبد اهلل محود، ط974الدين املفتي الكبري )ت

  .م5112 ـهـ 6351اإلسالمي 

املصباح يف املعاين والبيان والبديع، لإلمام أيب عبد اهلل بدر الدين بن مالك  .553

م له الدكتور عبد تاب وقدّ ق الكهـ(، حقّ 181الدمشقي الشهري بابن الناظم )ت

 ـ، منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 6احلميد هنداوي، ط

 م.5116ـ هـ 6355لبنان، 

مة سعد الدين مسعود بن عمر رشح تلخيص مفتاح العلوم، العالّ : املطول .552

، دار الكتب 6عبد احلميد هنداوي، ط هـ(، حتقيق الدكتور795التفتازاين )ت

 م.5116ـ هـ 6355لبنان،  ـ ة، بريوتالعلمي

، ساعدت 6معاين األبنية يف العربية، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط .551

 م.6998جامعة بغداد عىل نرشه، جامعة الكويت، 

هـ(، حتقيق أمحد يوسف 517زكريا حييى بن زياد الفراء )ت ومعاين القرآن، أب .557

 م.6981ة للكتاب، لعامّ ، اهليئة املرصية ا5نجايت، حممد عيل النجار، ط

بكر  والفضل جالل بن عبد الرمحن أب ومعرتك األقران يف أعجاز القرآن، أب .558

، دار الكتب 6هـ(، ضبطه وصححه أمحد شمس الدين، ط966السيوطي )ت

 .م6988 ـ هـ6318 لبنان، ـالعلمية، بريوت 

 معجم البلدان، للشيخ اإلمام شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل .559
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حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، دار  هـ(،151ت)احلموي الرومي البغدادي 

 الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، )د.ت(.

ج قه وخرّ املعجم الكبري، احلافظ أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حقّ  .541

ر ـ، دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنش5أحاديثه محدي عد املجيد السلفي، ط

 م.5115ـ هـ6355زيع، والتو

معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الدكتور أمحد مطلوب، مطبعة املجمع  .546

 م.6989ـ  هـ6311العلمي العراقي 

، دار الثقلني 6ط رؤية موضوعية جديدة، سليم عبد اهلل،: مع املختار الثقفي .545

 م.6991ـ هـ6367لبنان،  ـ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

بن هشام األنصاري اكتب األعاريب، مجال الدين  مغني اللبيب عن .544

والدكتور حممد عيل محد  ،هـ(، حققه وعّلق عليه الدكتور مازن املبارك716)ت

 اهلل، راجعه سعيد األفغاين، انتشارات كلستانه،)د.ت(.

بكر حممد بن عيل السكاكي  ويعقوب يوسف بن أب ومفتاح العلوم، أب .543

، دار الكتب 6ق عليه نعيم زرزور، طضبطه وكتب هوامشه وعلّ  هـ(،151)ت

 .م6984 هـ ـ6314 لبنان،العلمية، بريوت ـ 

هـ(، 248ري )تـالقاسم حممود بن عمر الزخمش واملفصل يف علم العربية، أب .542

 )د.ت(. ، دار اجليل، بريوت،5ط

، منشورات احتاد الكتاب 6ط مقاالت يف األُسلوبية، الدكتور منذر عيايش، .541

 م.6991العرب، 

ب، صنعه أبو العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق حممد عبد اخلالق املقتض .547

عظيمة، دار الكتاب اللبناين بريوت ودار الكتاب املرصي القاهرة، القاهرة، 

 هـ.6499

خطب أبن أمحد املكي حممد مقتل احلسني للخوارزمي، أليب املؤيد املوفق  .548
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مة املحقق الكبري هـ(، عنى بمالحظته والتعليق عليه العالّ 218خوارزم )ت

 م.6418هـ ـ 6938 ،الشيخ حممد الساموي، مطبعة الزهراء، النجف

مرشوع رؤية جديدة يف تقنيات البحث والكتابة، : مة يف نقد النثر العريباملقدّ  .549

 لبنان،ر والتوزيع، بريوت ـ ـ، دار اهلادئ للطباعة والنش6الشيخ عيل حب اهلل، ط

 .م5116هـ ـ6356

وكيف نضع املعجم اجلديد، عبد اهلل العالييل، املطبعة : عربمة لدرس لغة المقدّ  .531

 العرصية، مرص، )د.ت(.

هـ(، حتقيق الدكتور 119املقّرب، عيل بن عبد املؤمن املعروف بابن عصفور )ت .536

وعبد اهلل اجلبوري، وزارة األوقاف والشؤون الدينية،  ،أمحد عبد الستار اجلواري

 م.6981العاين، بغداد، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مطبعة 

هـ(، حتقيق الدكتور 119ت)شبييل ألاملمتع الكبري يف الترصيف، ابن عصفور ا .535

 م.6991نارشون، لبنان،  ـ ، مكتبة لنبان6فخر الدين قباوة، ط

دراسة حتليلية لسورة األحزاب، الدكتور حممد حممد : من أرسار التعبري القرآين .534

 .ت(.، النارش مكتبة وهبة، )د5أبو موسى، ط

رية، مطبعة ـ، مكتبة األنجلو املص8من أرسار اللغة، الدكتور إبراهيم أنيس، ط .533

 حممد عبد الكريم حسان، القاهرة، )د.ت(.

 ، دار الثقافة، الدار البيضاء،5مناهج البحث يف اللغة، الدكتور متام حسان، ط .532

 م.6973ـ  هـ6493

عريب، الدكتور عبد رؤية جديدة يف الرصف ال: املنهج الصويت للبنية العربية .531

 م.6981ـهـ 6311الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

العباس أمحد بن حممد بن يعقوب  ومواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح، أب .537

، منشورات حممد عيل 6هـ(، حتقيق خليل إبراهيم خليل، ط6658ت)املغريب

 .م5114هـ ـ6353 لبنان،بريوت ـ  بيضون، دار الكتب العلمية،
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، النارش مكتبة األنجلو املرصية، 3موسيقى الشعر، الدكتور إبراهيم أنيس، ط .538

 .م6975املطبعة الفنية احلديثة، 

، دار الفكر العريب 6النثر يف العرص اجلاهيل، الدكتور هاشم صالح مناع، ط .539

 م.6994 للطباعة والنرش، بريوت ـ لبنان،

اسة حتليلية، الدكتورة مي در: ر األُمويـالنثر الفني بني صدر اإلسالم والعص .521

 يوسف خليف، دار بقاء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.

 النثر الفني يف القرن الرابع، زكي مبارك، دار اجليل، بريوت، )د.ت(. .526

نحو الفعل، الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري، مطبعة املجمع العلمي العراقي،  .525

 م.6973

عبد الستار اجلواري، مطبعة املجمع العلمي العراقي، نحو القرآن، الدكتور أمحد  .524

 م.6973ـهـ 6493

نحو املعاين، الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري، مطبعة املجمع العلمي العراقي،  .523

 م.6987ـ هـ6317

، 6ط نحو نظرية ُأسلوبية لسانية، فييل ساندريس، ترمجة خالد حممود مجعه، .522

 م.5114ـ هـ6353دمشق ـ سورية،  توزيع دار الفكر،

حتى هناية القرن السابع اهلجري، الدكتور نعمة : النقد اللغوي عند العرب .521

 م.6978رحيم العزاوي، منشورات وزارة الثقافة والفنون، اجلمهورية العراقية، 

النظرية والتطبيق، قراءة يف نتاج ابن األثري النقدي واإلبداعي، : نقد النثر .527

ـ  هـ6341رش مكتبة اآلداب، القاهرة، ، النا6الدكتور عرفة حلمي عباس، ط

 م.5119

هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، اإلمام فخر الدين الرازي، حتقيق ودراسة  .528

 .م6982 لبنان، بريوت ـ ، دار العلم للماليني،6ط مني،أالدكتور بكري شيخ 
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 (.ت.د) لبنان،بريوت ـ  عبده، دار املعرفة للطباعة والنرش، حممد

هنج البالغة، الرشيف الريض، رشحه األستاذ اإلمام املرحوم الشيخ حممد  .511

قه وزاد يف رشحه حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة التجارية الكربى، عبده، حقّ 

 مطبعة االستقامة، مرص، )د.ت(.

امع، اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلو .516

، دار الكتب العلمية، 5هـ(، حتقيق أمحد شمس الدين، ط966السيوطي )ت
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 هـ ش. 6471هـ ق ـ 6368

 البحوث واجملالت ـ
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 م.6983، 6، العدد2للكتاب، القاهرة، املجلد
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 م.6986
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، السنة الثالثة، حمرم، صفر، 61ابيع، العددالدكتور مشكور العوادي، جملة ين
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 م.6989، 51الدكتور سعد مصلوح، جملة عامل الفكر، الكويت، العدد
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 م.6983، 6، العدد2ة للكتاب، القاهرة، املجلدرية العامّ ـاملص

علم األُسلوب، الدكتور عبده الراجحي، جملة فصول، : علم اللغة والنقد األديب .572
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يف مفهوم اإليقاع، حممد اهلادي الطرابليس، حوليات اجلامعة التونسية،  .571

 م.6996 ، لسنة45العدد

البنية الرصفية والداللة، الدكتور هادي هنر، : الكلمة يف الشعر العراقي املعارص .577

 م.6997، 9 ـ7جملة األقالم، بغداد، العدد

، األُستاذ الدكتور مشكور كاظم ×املعنى احلركي يف بدائع اإلمام عيل .578
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م إىل مؤمتر اللغة العربية بكلية الرتبية األساسية، جامعة الكوفة، العوادي، بحث قُ  د 

 م.5161

مفهوم األُسلوب، رولف ساندل، ترمجة ملياء عبد احلميد العاين، جملة الثقافة  .579

 م.6985ة الثانية، ، السن6األجنبية، العدد

مفهوم األُسلوب يف الرتاث، الدكتور حممد عبد املطلب، جملة فصول، اهليئة  .581

 م.6987، 4، العدد7ة للكتاب، القاهرة، املجلدرية العامّ ـاملص

قراءة يف ضوء األُسلوبية، نرص أبو زيد، : مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين .586

 م.6983، 6، العدد2كتاب، القاهرة، املجلدة للجملة فصول، اهليئة املرصية العامّ 

 : ـ املواقع االلكرتونية

قحطان  ل، سهل بن هارون مرتسالً،الرتسل الفني يف العرص العبايس األوّ  .585

 . http: // www. Dahsha.com /vie warticle. Php ?id=28634  الفالح،

 : ـ الرسائل اجلامعية

، شكيب غازي برصي احللفي، دراسة لغوية: ألفاظ السمع يف القرآن الكريم .584

 م.5118 ـهـ 6359 رسالة ماجستري خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،

البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري، عبد نور داود عمران، أطروحة دكتوراه  .583

 م.5118هـ ـ 6359خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 

سعدون حنون، رسالة التصوير الفنّي يف ُخطب املسرية احلسينية، هادي  .582

 م.5118 ـهـ 6359ماجستري خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 

حركة املختار بن أيب عبيد الثقفي وأبعادها السياسية والفكرية، رغداء حسني  .581

هـ 6358حممد، رسالة ماجستري خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 

 م.5117ـ

: ل اهلجريحتى هناية القرن األوّ  (عليهن السالم)ُخطب سيدات البيت العلوي  .587

دراسة موضوعية فنية، زينب عبد اهلل كاظم املوسوي، رسالة ماجستري خمطوطة، 
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 م.5118 ـهـ 6359كلية اآلداب، جامعة الكوفة 

دراسة نحوية ُأسلوبية، حممد إسامعيل عبد اهلل، رسالة : ×دعاء اإلمام عيل .588

 م.5112هـ ـ 6351 ماجستري خمطوطة، كلية الرتبية، جامعة بابل،

ر األُموي، غانم جواد رضا، ـإىل هناية العص: الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي .589

 م.6973رسالة ماجستري خمطوطة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

دراسة ُأسلوبية، تومان غازي حسني، أطروحة دكتوراه : سورة الشعراء .591

 .م5161 ـ هـ6346 الكوفة، ـ جامعةخمطوطة، كلية اآلداب 

ياد كمر كرم، رسالة ماجستري أدراسة ُأسلوبية، : شعر زهري بن أيب سلمى .596

 م.5112هـ ـ 6351خمطوطة، كلية الرتبية، جامعة القادسية، 

دراسة ُأسلوبية، كريم طاهر البعاج، رسالة ماجستري خمطوطة، : قصار السور .595

 م.5117ـ هـ 6358كلية الرتبية، جامعة بابل، 

دراسة لغوية ُأسلوبية، وائل عبد األمري : قبل اإلسالملغة الشعر عند الصعاليك  .594

 ـهـ 6354خليل احلريب، رسالة ماجستري خمطوطة، كلية الرتبية، جامعة بابل، 

 م.5114

إدريس  ،دراسة ُأسلوبية: ×ام عند اإلمام زين العابديناملناجيات وأدعية األيّ  .593

 .هـ6357بل،طارق حسني، رسالة ماجستري خمطوطة، كلية الرتبية، جامعة با
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