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امللخص:

     ُيعّد اإلمام اجلوادg أصغر االئمة سنا، فقد تقّلد اإلمامة والزعامة الدينية بعد 
وفاة أبيه اإلمام الرضاg وكان عمره الرشيف فيام أمجع عليه املؤرخون ال يتجاوز 
السبع سنني، وهذا العمر يف مطلق األحوال ال يسمح لصاحبه بالنظر العقيل واجلدال 
املعتاد بمناظراته  النواميس وخرق  g قد جتاوز هذه  العلمي اال أن االمام اجلواد 
معجزة   g اجلواد  االمام  فكان  العص  ذلك  يف  العلامء  كبار  أذهلت  التي  العلمية 
من السامء يف االرض التي خرقت األلباب واهبتت العقول، وجعلت الناس يقفون 
حيارى أمام هذا الفتى اإلمام g الذي شّكل خزانة معلوماتية ال تنضب ، وحمطة 
لإلجابة عن األسئلة حتري يف كشف كنهها أفذاذ العلامء وهلذا كله ،كان هلذا اإلمام 
g االمهية القصوى يف خمتلف ميادين  البحث يف العلوم العقلية وعامل املناظرات 
والبحوث اجلدلية وغريها ، ومن خالل هذه األوراق البحثية سنحاول أن نستظهر 
بعضا من أحاديثه التي يغلب عليها الطابع  العلمي وهي موشحة بإحياءات مجالية 

أسلوبية  .

ويف ضوء ذلك اقتضت خطة البحث أن تقّسيم عىل مدخل وثالثة مباحث ، أشتغل 
املدخل عىل األحاديث الفنية لغة واصطالحًا ، وحتدث املبحث االول عن املستوى 
الثالث  بينام املبحث  الثاين املستوى الصويت ،  الفينة واملبحث  الرتكيبي  لألحاديث 

املستوى الداليل واخريا اخلامتة التي تضمنت أهم نتائج البحث.
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 Abstract
 Imam Al- Jawad is regarded as the youngest imam and ascends the     
 immamite and the religious leadership after the death of his father
 Imam Al-Ridha (Peace be upon him). The historians agree that his
 age did not exceed was seven years as he ascends the imamate ,
  such an age never permits someone to ague or debate reasonably
 but the imam surpasses all these traditions and customs to have
 marvelous debates casting all the greatest scientists into surprise
 . He grows as a miracle all bend the knee to; undepleted reservoir
 of information and a platform to answer all the obstinate questions
 the scientists fall short of answering. That is why there is a great
 importance for the imam in all the intellectual fields of the applied
 sciences, debates and dialectic studies. The article endeavours to
 focus on certain speeches with a scientific character and aesthetic
 .stylistic tints
 There are an introduction, three chapters and a conclusion. The     
 introduction tackles the artistic speeches on the scale of language
 and etymology. The first takes hold of the structure of the speeches,
 the second does their phonology, the third does the semantic angles
  .and ultimately the conclusion cuddles all the findings
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املقدمة

بمنّه وجوده  الطيبني وعرفنا  بيته  o وأهل  بنبيه حممد  مّن علينا  الذي  اهلل  احلمد 
عليهم والصالة والسالم عىل أفضل خلقه وارشف بريته أئمة اهلدى وسفن النجاة 

نبينا حممد o وآله الطاهرين، وبعد:

فتاريخ البرشية مليئ باإلحداث والتطورات املتتالية ، ولو تصفحناه وبحثنا يف طياته 
عن القدوات اإلنسانية والعظامء ، جلذبتنا اليه صحائف تفوح منها رائحة املسك ، 

وهتّل علينا نسائم طيب العنرب .

ومن هذه القدوات اإلنسانية، شخصية سّجل التاريخ مسريهيا بأحرف من األنوار 
اإلهلية ، واالرشاقات الربانية ، انوار سعت يف دنياها إىل سلوك الطريق نحو الكامل 
رأسها  تنكس  ومل   ، األحد  للواحد  اال  تركع  مل  الصفات،  حسن  وجّل   ، اإلنساين 
مقعد  يف  واقعدها   ، عليني  اىل  رهبا  فرفعها   ، الصمد  للفرد  إال  وخشوعا  خضوعا 

صدق مع انبيائه واصفيائه. 

 .g تلك الشخصية العظيمة، هي شخصية اإلمام حممد اجلواد

يعد اإلمام اجلوادg خزانة معلوماتية ال تنضب ، وحمطة لإلجابة عن االسئلة حتري يف 
كشف كنهها أفذاذ العلامء وهلذا كله ،كان هلذا اإلمام g االمهية القصوى يف خمتلف 
ميادين  البحث يف العلوم العقلية وعامل املناظرات والبحوث اجلدلية وغريها، ومن 
يغلب  التي  أحاديثه  من  بعضا  نستظهر  أن  سنحاول  البحثية  األوراق  هذه   خالل 

عليها الطابع  العلمي وهي موشحة بإحياءات مجالية أسلوبية  .
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      ويف ضوء ذلك اقتضت خطة البحث أن تقسيم عىل مدخل وثالثة مباحث ، 
اشتغل املدخل عىل األحاديث الفنية لغة واصطالحا ، وحتدث املبحث االول عن 
املستوى الرتكيبي  لألحاديث الفينة واملبحث الثاين املستوى الصويت ، بينام املبحث 
ثبت  ثم   ، البحث  نتائج  أهم  التي تضمنت  الداليل واخريا اخلامتة  املستوى  الثالث 

املصادر واملراجع . 

       وختاما ، هذا ما وفقنا اهلل اليه من دراسة األحاديث الفنية عند االمام اجلواد 
g ، فان أصبنا فيام سعينا اليه فهو منّة من منن اهلل علينا وأن أخطانا ، وزل قلمنا ، 
فحسبنا الضعف واهلوان ، إذ إن الكامل هلل وحده هيب ملن يشاء من عباده ويقدر ، 

واخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني .
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املدخل

األحاديث الفنية لغة واصطالحا :

 ، املحيط  والقاموس   ، العرب   ولسان   ، العني  كتاب   ( اللغوية  املعاجم  تشتمل  مل 
والصحاح ( عىل املعنى اللغوي هلذا النوع االديب بصيغته املركبة )احلديث الفني ( 

حلداثة تسمية هذا النوع)1( . واحلديث كل ما يتحدث به االنسان أو يقوله)2( .

وقد حتولت املفردة ) احلديث ( اىل مصطلح ، وذلك قيل أن )) مصطلح احلديث 
دائر بني البالغيني والنقاد(()3( .

بتعريفه )) واما احلديث  الكاتب يف أحد كتبه مبتدئا  ابن وهب  بالكالم  له  أفرد  وقد 
فهو ما جيري بني الناس يف خماطباهتم  وجمالسهم ، واما وجوهه . فمنها اجلد واهلزل ، 
والسخيف واجلزل ، واحلسن والقبيح ، وامللحون والفصيح ، واخلطأ والصواب(()4(.

ومعلوم ان احلديث الذي ال يتوافر عىل عنارص فنية معينة ، غالبا ، يعتمد يف بيان 
حقيقة أو مسألة أو مفهوم ما ، اي أن اللغة التي يتحدثها املتحدث يف حديثه هي لغة 
تقريرية اخبارية ، بعيدة عن اخليال والتصوير، كام هو حال اللغة العلمية احلافة التي 
هي لغة العلوم واملعارف ولغة األحاديث الفقهية ، والسيام التي تتناول معامالت 

املسلم وعباداته كام هو يف معظم أحاديث الناس ، وغري ذلك)5( .

التقريرية يف صياغته  أو  املبارشة  – ال يعتمد  الذي نحن بصدده   – بيد أن احلديث 
، النه عموما يتطلب نوعًا من التأمل فهو حيمل قدرًا من الضبابية الشفافة ، أو ما 
يسمى بالغموض الفني يف األدب )) الذي يؤدي ما يعرف بتعدد القراءات للنص 
يف  املتلقي  ارشاك  أن  عن  فضال   )6()) وفاعل  وغني  مؤثر  وجود  فوجوده  الواحد 
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 ، التوصيل  من  جرسا  له  حيقق   ، الصفة  تلك  حتمل  التي  األحاديث  داللة  كشف 
ومزيدا من االمتاعني الداليل واجلاميل)7( .  

احلديث   (( هو:  الفني  احلديث  أن  بوضوح  نقرر  أن  يكمننا   ، تقدم  ما  ضوء  ويف 
املختص الذي يقدم يف مناسبات خمتلفة ، ويكتفي فيه احيانا بعدد قليل من املستمعني 
، ويوظف فيه سامت فنية ، وأدوات مجالية لتعميق داللة املراد توصيلة اىل املتلقي )8( .

وهو توصيات عامة قصرية ، ترد مستقلة ، أو قد ترد ضمن نوع اديب معني ، توشح 
عادة بعنص الصورة أو بعنص االيقاع أو بكليها معا)9( .
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املبحث االول  : املستوى الرتكيبي 

التي  للمفردات  اللغوية  الوظائف  تنبثق عرب  الرتكيبية للخطاب  النظم  إنَّ دراسة    
هيأة  عىل  بعضها  مع  األلفاظ  ترابط  من  تنشأ  األسلوبية  فالرتاكيب   ، النصَّ  د  تولِّ
خيتارها منشئ النصِّ ؛ لتكون نسيجًا نصيًا مجاليًا .فضاًل عن أنَّ الرتكيز عىل فعالية 
البنى الرتكيبية وجتلياهتا األسلوبية ، البد ان يستند اىل التحليل النحوي الذي يقوم 
كله  للنص  النحوية  البنية  صلة  بتفسري  ويقوم  للجملة  النحوية  البنية  صلة  بتفسري 
بداللته ، ويبحث عن سبب استعامل منشئ النص بنية نحوية بعينها من دون غريها 
، وصلة ذلك بام يريد ان حيمله من دالالت)10(.فالنحو هو الركيزة التي تستند إليها 

داللة النص)11(.

والوقائع األسلوبية التي هي عنص لغوي ينظر إليه من جهة استعامله ألغراض أدبية 
معينة )12( .والتي ختتص باجلانب النحوي هلا صلة بالعالقات الداللية التي تكونت 

من الوظائف النحوية ؛ألنَّ الرتكيب متى فقد الداللة فقد قيمته)13(.

من هذا نجد ))أن صياغة الرتاكيب اإلبداعية إنام متثل يف حقيقتها قدرة الفنان عىل 
تشكيل اللغة مجاليا بأن خيرتق إطار املألوفات أحيانا ، أو يصنع منها شيئا شبيها بغري 
املألوف ، وهو يف ذلك يتعامل مع مواد أولية ذات خواص معجمية قابلة ألن تزرع 
يف السياق كام هي قابلة ألن تزرع فيه بشكل متطور ، ولكنها يف كلتا احلالتني تقدم 

النموذج األسلويب املميز بالبنية اجلاملية(()14(.

العمل  بتحليل  تقوم  ألهنا  األسلوبية  الدراسات  يف  كبريًا  حيزًا  الرتكيبية  للبنية  إن 
املنتج ، والبحث يف مكنوناته اللغوية للوصول إىل القيم اإلبداعية اجلاملية التي ختتبئ 
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الرتكيب  تواشج  يتولد من  الذي  األثر  ،فتكشف عن  الشعرية  النصوص  باطن  يف 
مع الداللة ، فبها تعرف براعة املنشئ ومقدار إمكانيته يف استغالل اللغة الشعرية، 
وهي تشكل املوقع الفذ يف اخلطاب األديب ،وهبا نتمكن من دراسة النص وحتليله 

والوصول إىل لطائفه ومجالياته)15(.

يف حمور البنية الرتكيبية نقوم بدراسة أحوال اجلملة يف النص املنتج ،وما يطرأ عليه من 
إذ ركزت  الداليل)16(،  الناتج  يتبعه حتول يف  التغري والتحول  تغري وحتول ؛ألن ذلك 
هذه الدراسة الرتكيبية عىل علم املعاين ،فالعالقة بني علم املعاين والنحو عالقة ترابط 
، فاملعاين قريبة عىل النحو من حيث أهنا تتناول الرتكيب والسياق، إذ إنَّ النحو يبدأ 
باملفردات وينتهي إىل اجلملة الواحدة ، عىل حني أنَّ علم املعاين يبدأ باجلملة الواحدة 

وقد يتخطاها إىل عالقتها باجلمل األخرى يف السياق الذي هي فيه )17(.

إلبراز  الوارد؛  السياقي  املحور  نطاق  يف  الدوال  بدراسة  هيتم  الرتكيبي  فاملستوى 
املعارصون  العرب  البالغيون  النقاد  تنبه  الدوال)18(.وقد  لتلك  اللغوية  اخلصائص 
إىل أمهية اجلانب الرتكيبي يف اخلطاب األديب؛ ألنَّ املتلفظ يعمد من خالله إىل تكسري 
للخطاب)19(.والذي  أدبية  نواة  وهو  عادي،  غري  تركيب  عن  بحثًا  العادية  اجلملة 

يعني البحث أنَّ التحليل األسلويب يتجه إىل تركيب اجلملة وترتيب عنارصه)20(.

1ـ االستفهام : 

 g للجواد  رجل  قال   ((  :  gقوله يف  كام   ، الفنية  األحاديث  يف  وروده  ونلحظ 
اوصني ، قال : أو تقل ، قال نعم ، قال : توسد الصرب ، واعتنق الفقر ، وارفض 
الشهوات ، وخالق اهلوى وعلم أنك لن ختلو من عني اهلل ، فانظر كيف تكون ؟(()21( .
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يقرر حقيقة  ، ألنه  أي جواب  اىل  بنفسه وال حيتاج  هنا مكثف  الوارد  فاالستفهام 
، وحيمل املخاطب عىل متثلها ، وبمعنى آخر : أن جواب السؤال ثابت يف اخلزينة 
النقص  لسد  حماولة  أية  فيه  وليس   ، فيه  لإلفهام  حاجة  فال  ثم   ، للطرفني  املعرفية 

املعريف الذي يسعى االستفهام  اليه يف حقيقته . 

وقد خرج االستفهام حاماًل اغراضًا جمازية كثرية يف أحاديث  أخرى ، كالتعجب 
يف قوله g : )) كيف يضيع اهلل كافله ، وكيف ينجو من اهلل طالبه(()22( فاالستفهام 
الذي يعني )) تعظيم االمر يف قلوب  التعجب   أفاد معنى  الوارد يف هذا اخلطاب 
السامعني ، ألن التعجب ال يكون اال من يشء خارج عن نظائره واشكاله (()23( ثم 

نرى اجلواد g يستعظم هذا االمر ويعيل من شأنه . 

وقد يطلب الفهم من االستفهام ، وهو حقيقته التي يسعى اليها فيكون اجلواب ابانة  
للحقائق ، وفيها يكون االستفهام حقيقيا يقتيض قطعية االجابة بـ )نعم( أو )ال( . 

يقول اإلمام اجلواد g : )) أوحى اهلل اىل بعض االنبياء أما زهدك يف الدنيا فتعجلك 
الراحة ، واما انقطاعك ايل فيعززك يب ، ولكن هل عاديت يل عدوا ؟ وواليت يل 

وليا(()24(

 2ـ األمـــــــــر :

وقد خرجت   ، الفنية  أحاديث  g يف  اجلواد  االمام  استعملها  التي  األساليب  من 
أوامره اىل معان جمازية ، كام يف قوله g : )) اتئد تصب او تكد (()25( فأسلوب االمر 
قد ورد بصيغة فعل االمــــــــــــر )اتئد( وهو حيمل داللة جمازية هي النصح واالرشاد 
، هذه الداللة املجازية نراها يف قوله : ))اقصد العلامء للمحجة املمسك غري الشبهة 
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عىل  واصرب   ، احلق  يلزمه  يف  تركه  ما  عىل  ))اصرب   :  g قوله  ايضًا  وفيه   . )26())...
ما حتب فيام يدعوك اىل اهلوى (()27( وقد ورد أسلوب االمر بصيغة اسم فعل االمر 
)عليكم( أي الزموا ، وذلك يف قوله g : ))عليكم بطلب العلم ، فان طلبه فريضة 

... (()28( أي الزموا انفسكم بطلب العلم .

3- الرشط :

g لدواع داللية ومجالية ، ومن أدوات  من األساليب التي استعملها اإلمام اجلواد 
الرشط التي استعملها )من( التي شكلت مرجعية العاقل يف مواجهة حتدي الواقع يف 
صورة رسمها اإلمام g من خالل تعانق صورة فعل الرشط وصورة جوابه ،كام يف 
قوله g : ))من انقطع اىل غري اهلل وكّله اهلل اىل غريه ، ومن عمل عىل غري علم افسد 
اكثر من ما يصلح(()29( ونظريه قوله g: ))من هجر املداراة قارنه املكروه (()30( ومن 
ادوات الرشط )لو( التي يبدو فعل الرشط فيها وجوابه غري ممتنع الوقوع متحقق يف 
g : ))لو سكت اجلاهل ما اختلف الناس(( الواقع قوالً وفعال)31( وذلك يف قوله 

. )32(

نفصل  ان  لنا  صح  ان   – الرشط  جواب  صورة  تعليق  واحسبها  )إذ(  ومنها       
صورة جواب الرشط الكاملة – عىل صورة فعل الرشط ، وذلك ألن الرشط ممكن 
الوقوع)33( وذلك يف قوله g : )) إن هلل عبادًا خيصهم بالنعم ، ويقرها فيه ما بذلوها ، 
فإذا منعوها نزعها عنهم وحوهلا اىل غريهم (()34( . ومنها )مهام( التي امتازت صورة 
الرشط فيها ببيان احلقيقة االخالقية راسخة يف األذهان ، وذلك يف قوله g : ))فمهام 

اصطنع الرجل من معروف فإنام يبدأ فيه بنفسه (()35( .



185

أ.د. عبد االله عبد الوهاب هادي العرداوي

 :g ومنها )أما( التي تفيد التفضيل يف الصورة ، وإيضاح أركاهنا املختلفة ، كام يف قوله
))اما هذه الدنيا فإهنا فيها معرتفون ... (()36( .

4- النفي :

وفيه يتوسل بأدواته املتعددة لدفع ما يرتدد يف ذهن املخاطب ، ومنها )ال( التي تفيد 
له  يقال  ال  الشهوات  ))راكب   :  g قوله  يف  كام  عامًا  نفيا  واملستقبل  احلارض  نفي 

عثرة(()37( وقوله g : ))نعمة ال تشكر كسيئة ال تغفر(()38(.

ومن أدواته النفي )ما( كام يف قوله g : ))لو سكت اجلاهل ما اختلف الناس(()39( .

g : ))لن يستكمل  ومنها )لن( التي تشعر بإلزام النفي وتوكيده ، وذلك يف قوله 
العبد حقيقة اإليامن حتى يؤثر دينه عىل شهوته ، ولن هيلك حتى يؤثر شهوته عىل 

دينه(()40( .

ومنها )مل( التي تفيد توكيد النفي ، وذلك يف قوله g : ))من مل يعرف املوارد اعيته 
املصادر(()41( .

ومنها )غري( كام يف قوله g : ))ومن عمل عىل غري علم افسد اكثر مما يصلح(()42( .

5- التوكيد :

إليضاح  الفنية  أحاديثه  يف   g اجلواد  االمام  اليها  جلأ  التي  األساليب  من  أسلوب 
مضامينه الداللية ، فضاًل عن زيادة حدة اخلطاب التوصييل ، ويستعمل االمام اجلواد 
g التوكيد بطرائقه املتعددة التي منها التوكيد بـ )إن( مع اسمها وخربها التي تفيد 
توكيد مضمون اجلملة وحتقيقه )43( وذلك يف قوله g : ))إياك ومصاحبة الرشير فإنه 
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كالسيف املسلول حيسن منظره ويقبح آثاره(()44( وقوله g : ))عليكم بطلب العلم 
، فإن طلبه فريضة(()45( .

وحتقيقه)46(  اجلملة  مضمون  توكيد  ايضًا  تفيد  التي  وخربها  اسمها  مع  )أن(  ومنها 
كام يف قوله g : ))واعلم أنك لن ختلو من عني اهلل(()47( .ومنها التوكيد بالقص بـ 
)النفي( و)إال( يف قوله g : ))ما عظمت نعمة اهلل عىل عبد إال عظمت عليه مؤنة 

الناس(()48( .

ومنها التوكيد بـ )لكن( التي تفيد توكيد مضمون اجلملة ، كام يف قوله g : ))أما هذه 
الدنيا فإنا فيها معرتفون ، ولكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث 

كان هي دار القرار(()49( 

ومنه التوكيد بـ )قد( مع الفعل املاض بام يفيد التحقيق ، كقوله g : ))قد عاداك من 
سرت عنك الرشد اتباعًا ملا هيواه((50 وقوله g : ))من أصغى اىل ناطق فقد عبده(()51( .

 ومنها التوكيد بـ )مل( التي تفيد توكيد النفي ، يف قوله g : ))فمن مل حيتمل تلك املؤنة 
فقد عرض النعمة للزوال(()52( .

املبحث الثاين : املستوى الصويت:

ُيعدُّ املستوى الصويت من أهم الوسائل التي تتكئ عليها الدراسة أية دراسة حتليلية؛ 
ْمِع .ألنَّ الصوَت عامٌل  وذلك بوصفه آلية إبداعية ُتثرُي انتباه املتلقي عرب حاسة السَّ
مهم يف  النص اإلبداعي الذي َيْكِمُن يف براعة اختيار ما ُيمكن أْن ُتنسَج منه اجلملة 

األدبية)53(.
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وله األثر البالغ يف استنباط داللة األلفاِظ يف سياِق اخِلَطاِب ؛ فام الكلمة إال )) صورة 
صوتية ، وتصور ذهني(()54(.وأنَّ ))الصوتيات عنص من عنارص البنية الشعرية((
)55(، فاملوسيقى النابعة من تآلِف أصوات احلروِف يِف الَكِلَمِة الواحدة ،فضاًل عن 

تآلف الكلامِت املنتظمة يف فقراٍت داخل السياق تعني )) أنَّ هناك نوعًا من املوسيقى 
اجلملة  وتركيب  املفردة  اللفظة  نسيج  يف  كامٌن  وهو  ُيرشح  وال  ُيلحظ  الداخلية 
األلفاِظ ومادة  الفنية جلرِس  القيمَة  ُيدرك بحاسة خفية(()56(.وإنَّ  ، وهو  الواحدة 
املعيار  هو  ونفورًا  تقباًل  النفس  يف  ذلك  وأثر  املوسيقي  صوهتا  َتَشّكِل  يِف  حروفها 
الفني والبالغي للفظ )57(؛ألنَّ الصوت هو )) آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم عليه 
لفظًا وال كالمًا موزونًا  اللسان  ، ولن تكون حركات  التأليف  ُيوجُّ  وبه   ، التقطيع 
وال منثورًا إال بظهور الصوت (()58(.فطلب املعاين إنَّام يثريه بناء الكلامت كأصوات 
أكثر مما يثريه بناء الكلامت كمعاٍن)59(، ومؤدى هذا أنَّ )) املعنى حيدده شكل العبارة 
الصلة  جوهره  يف  حيمل  الذي  اإليقاع  يتولد  والصياغة  الشكل  ومن   ، وصياغتها 

العميقة باملعنى (( )60(.

فضاًل عن أنَّ املستوى اجلاميل للصوت َيْمنَُح النصَّ موسيقى عذبة َتْعَمُل عىل جذب 
مستقلة  إيصال  واسطة  ))فالشكل  املتلقي  يف  مؤثرة  األسامع  إليها  فتصغي  االنتباه 
ومعربة عن نفسها قادرة عىل توسيع نطاق اللغة إىل أبعد من اإلطار اليومي للمعنى 

عن طريق اإليقاع والتداعي واإلحياء(()61(.

بواسطتها  حمققا  خطابه  يف  الوسيلة  هذه  َوظَّف  قد   g اجلواد  اإلمام  أنَّ  نجد  لذا   
أنساقًا صوتيًة حِلمل أبعاد جتربته الروحية وللتأثري يف املتلقي . إذ إنَّ عملية التحول 
بالصوت الدال إىل دال مدرك عملية قصدية يشحنها األديب بالتوتر الذايت حسب 
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التأثر  ))تؤدي شدة  فقد  للمعنى)62(.  الصوت صدى  بحيث جيعل من  املقتضيات 
وجود  يف  غامضًا  اعتقادًا  يكون  يكاد  ما  إىل  الكلامت  توليد  عىل  الصويت  بالباعث 
يف  الصوت  أداء  قيمة  عىل  التحليل  واملعنى(()63(.فركز  الصوت  بني  خفية  مطابقة 
السياق وما يثمر عنه من إحياءاٍت دالليٍة وأبعاد مجالية؛ ألنَّ الصوت يرتبط باملعنى 

عرب جتسيده لأللفاظ يف سياقات تركيبية معينة)64(.

1ـــ التقسيم :

يعد التقسيم مصدرًا من مصادر املوسيقى الصوتية)65( وهذا املصدر يكون له تأثري 
واضح يف العبارات بام يبثه من تنوع يف االفكار االخيلية والعواطف واالنفعاالت 
واملواقف احلياتية املختلفة ، فقد أختذه االمام g صيغة قائمة عىل وصية يقسم من 
 ، قابل حياته وفق تصورات منطقية  ان يكون عليه يف  الرجل  خالهلا ما جيب عىل 
وذلك يف قولـــــــــــــه g : )) قال رجل للجواد g اوصني ، قال :أو تقبل ، قال : 
نعم ، قال : توسد الصرب ، واعتنق الفقر ، وارفض الشهوات ، وخالف اهلوى()66( .

وهو عنده g يف موقف اخر ، قسمة عددية ترتكز عىل حيثيات ما حيتاجه املؤمن من 
خصال ، اذ يقول g : ))املؤمن حيتاج اىل ثالث خصال : توفيق من اهلل ، وواعظ 
اخر  موضع  يف  تكون  العددية  القسمة  ينصحه(()67(وهذه  ممن  وقبول   ، نفسه  من 
))اثنان عليالن   :  g قوله  ، وذلك يف  متوثبة  وماهيات  يقينية  ملقدمات  استظهارا 
ابدًا : صحيح حمتم ، وعليل خملط ، موت االنسان بالذنوب اكثر من موته باألجل ، 

وحياته بالرب اكثر من حياته بالعمر(()68(.
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2 – السجع :

التكوين  يف  التكوين  يف  اساسيا  ركنا  تشكل  صوتية  ووسيلة  أسلوبية  ظاهرة 
اختالف  خالل  من  مجالية  بصورة  املعايل  يربز  وهو   ، االدبية  للنصوص  االيقاعي 
قرينته يف املعنى ، فالدواعي الداللية هي قبلة السجع التي يستقبلها املتلقي بمعان 
للسجع  االمكانات  ونجد هذه   ، متلقيه  امكانية  ، فضاًل عن  بالنص وسياقه  تتأثر 
))من   :  g قوله  املتوازي يف  كالسجع   ، املتعددة  وبأنواعه   g اإلمام  أحاديث  يف 
اطاع هواه اعطى عدوه مناه(()69(وقوله g : ))فساد االخالق ، بمعارشة السفهاء 

، وصالح االخالق ، بمنافسة العقالء(()70(.

او السجع املطرف يف قوله g: ))إن أنفسنا وأموالنا من مواهب اهلل اهلنيئة ، وغواربه 
املستودعة (()71(وقوله g : ))اياك ومصاحبة الرشير فانه كالسيف املسلول حيسن 

منظره ويقبح اثره(()72(

3ــــ الطباق :

من التقنيات املوسيقية التي نجد اثرها واضحا يف األحاديث الفنية بام تبعثه من نغم 
املعنى  قوامه  النفس  يف  خفيا  ايقاعا  يولد  مما  املتضادة  الدالالت  هذه  حتدثه  صويت 
وضده ، وذلك يف قوله g : ))ال تكن ويل اهلل يف العالنية عدو اهلل يف الرس(()73(
فطابق هنا بني )العالنية ــــــــ الرس( وقوله g : ))من استغنى باهلل افتقر الناس اليه 
افتقر( و  )74(فطابق هنا بني )استغنى -  الناس وان كرهوا((  اتقى اهلل احبه  ، ومن 
)احبه – كرهوا( وقوله ايضا g : ))يوم العدل عىل الظامل اشد من يوم اجلور عىل 

املظلوم(()75(فقابل هنا بني )العدل – الظامل( و )اجلور - املظلوم(
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4ـــ اجلناس :

السطح  التوافق عىل مستوى  مبدأ  تعتمد  التي  االيقاعية  التعبري  وسيلة من وسائل 
ومبدأ التخالف عىل مستوى العمق)76(وذلك يتضح من تشابه الكلمتني يف اللفظ 
والختالف يف املعنى ، ونرى صور اجلناس يف األحاديث الفنية عند اإلمام اجلواد 
عقالنية  فضاءات  يف  يتشفى  الذي  وااليقاعي  الداليل  بالتكثيف  مكتنزة  وهي   g
تواءم جدليات الوجود االنساين، كقوله g ))بالثقة باهلل تعاىل ثمن لكل غاٍل وسلم 
عال(()77(فجانس هنا جناس ناقصًا بني )غال - عال( وقوله g : ))العلم علامن ، 
مطبوع ومسموع ، وال ينفع مطبوع اذا مل يكن مسموع ...(()78(فجانس هنا جناسًا 

ناقصًا بني )املطبوع – املسموع( .

املعدلة اشتقاقيًا حتمل سمة  ويف موضع اخر يكون اجلناس اشتقاقيًا فتكون صيغه 
التوحد املركزي يف الداللة االصل مع فسحة معنوية من خالل التقلبات االشتقاقية 
(()79(فجانس  للخونة  امينًا  يكون  ان  خيانة  باملرء  )))كفى   :  g قوله  يف  وذلك   ،
اشتقاقيًا بني )خيانة – خونة( وقوله g : ))اهل املعروف اىل اصطناعه احوج من 
اليه ، ألن هلم اجره وفخره وذكره فمهام اصطنع الرجل من معروف  اهل احلاجة 
فإنام يبدأ به بنفسه ، فال يطلبن شكر ما صنع اىل نفسه من غريه(()80(فجانس اشتقاقيًا 
بني )اصطناعه – اصطنع – صنع( وقوله ايضًا g : ))ان القوم خافوك عىل دنياهم ، 

وخفتهم عىل دينك(()81(فجانس اشتقاقيًا بني )خافوك – خفتهم(

5ـــــ التكرار :

نوع مائز من انواع االيقاع املوسيقي يعكس ))جانبًا من املوقف الشعوري واالنفعايل 
للمنشئ(()82( ويضفي سامت ))احيائية موضوعية تنتج دالالت خمتلفة يف النص((
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الداليل للنص يف ذاته)84( التكرار عىل املستوى الصويت واملستوى  )83(وهبذا حيافظ 

وعليه فاللفظة املكررة ))احدى وسائل املحلل األديب ، ألهنا تكشف يف الوقت نفسه 
عن دوافع السلوك وحيثياته(()85(وذلك يف قوله g : ))الصرب عىل املصيبة مصيبة 

عىل الشامت هبا(()86(.

وقد كرر g اكثر من لفظة وبذلك يتسع املدى التكثف الداليل والصويت ، كام يف 
قوله g : ))امن اصغى اىل ناطق فقد عبده ، فان كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل 
وان كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس(()87(فكرر هنا )ناطق ، اهلل( 

والفعل )عبد( وعبارة )ان كان( واالداة )فقد( .

وتتنوع صيغ التكرار عند اإلمام اجلواد g فرتاه يكرر اداة ، كام يف قوله g : ))ومن 
أخطا وجوه املطالب خذلته احليل ، والطامع يف وثاق الذل ، ومن احب البقاء فليعد 

للبالء قلبًا صبورًا(()88(فكرر هنا اداة الرشط )ومن( .

ما   (( :  g ، كام يف قوله  الفعل  املعنوي والصويت عند تكرار  التدقيق  ويزداد هذا 
عظمت نعمة اهلل عىل عبد اال عظمت عليه مؤنة الناس(()89(.

غائرة  النص دالليا وصوتيا وبرؤى  فيتفتح  اخر  التكرار يف موضوع  وتتنوع صيغ 
يف األيدولوجيات املعرفية للنص كام يف قوله g : ))كيف يضيع اهلل من اهلل كافله 
، وكيف ينجو من اهلل طالبه (()90(فكرر هنا اسم االستفهام )كيف( وشبه اجلملة 

)من اهلل( .



192

األحاديث الفنية عند اإلمام اجلواد)عليه السالم( مقاربة أسلوبية

املبحث الثالث  : املستوى الداليل :

تعدُّ الداللة العنص الرئيس يف تكوين أدبية  النص ، لكوهنا متثل نتاجًا ُيستخلص 
من اخلطاب األديب بمكوناته مجيعها ) الصوت ، والرتكيب ، الداللة( )91(.فهي تعنى 
اللغة  املتصلة باألنظمة اخلارجة من حدود  املبارشة  املبارشة ، وغري  املعاين  بتحليل 

.)92(

 إذ إنَّ كل نصٍّ يستمد متاسكه الداليل من وجود بنية عميقة تعمل يف آٍن كبنية داللية 
)93(.هذا يعني أنَّ األساس يف علــم الداللة هو املعنى  كربى يمكن عّدها قيمة النصِّ

، فمعنى الكلمة واجلملة خاضع للتحليل الدقيق)94(.

فاملستوى الداليل ينقلنا إىل املعنى الثاين لأللفاظ الذي يفهم ما وراء املعنى األصيل 
للفظ)95(؛ ألنَّ اللغة ال تقف عند استعامل األلفاظ املقروءة فحسب ، إذ تنتظم تلك 
نسميه  ما  وهي  عنه  التعبري  تريد  الذي  للمعنى  تبعا  ختتلف  جمموعات  يف  األلفاظ 
خلف  ختتفي  التي  اخلفية  املعاين  بدراسة  هيتم  الداليل  املستوى  أنَّ  باجلمل)96(.أي 
القاهر اجلرجاين فيقول ))الكالم  البنية السطحية لأللفاظ ، وهذا ما عربَّ عنه عبد 
عىل رضبني : رضب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده …ورضب آخر 
أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده ، ولكن يدلك اللفظ عىل معناه 
الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة ثم جتد لذلك املعنى داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض 

، ومدار هذا األمر عىل الكناية واالستعارة والتمثيل(()97(.

فاختيار املبدع أللفاظه يتّم يف ضوء وعيِه لطبيعة اللفظة، وتأثريها يف الفكرة يف ضوء 
جتاور ألفاظ بعينها تستدعيها هذه املجاورة، أو تستدعيها طبيعة الفكرة)98(.
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والبد من اإلحاطة بمحاور السياق ملا له من )) أثر يف القيمة الداللية ، إذ حُيدد معاين 
األلفاظ ودالالهتا التي تشري بدورها إىل املعنى اللغوي الكيل للنص ضمن عالقته 
أنواع  من  معني  نوع  إىل  النص  ))انتامء  من  معناها  تأُخذ  فالداللة   ،)99()) بالسياق 
اخلطاب ، باإلضافة إىل الكيفية التي ينفذ هبا كل نص أداءه ضمن نوع اخلطاب الذي 
ينتمي إليه (()100(.وال خيفى يف هذا املقام ما للمتلقي من أثر يف اكتشاف الداللة ،إذ 
اللغوية وهو يبتدعها تبعًا  املثايل ُيسهم يف إجياد الداللة احلقيقة للعالمة  القارئ  إنَّ 

للسياق الذي يعرب عنه النصُّ )101(.

1 – الصورة التشبيهية : 

      استثمر االمام اجلواد g الصور التشبيهية يف أحاديثه الفنية بوصفها أداة حيوية 
مهمة  يف بناء صورة ، ومن تلك الصور قوله g : )) اياك ومصاحبة الرشير فانة 
كالسيف املسلول حيسن منظرة يقبح أثره (( )102(فالنص هنا يركز عىل صورة مركزية 
تنطوي حتتها وصورتني متضادتني  فياضتني بمعان موحية وحمملتني بعمق التجربة 
الشعورية لالمام اجلواد g ، فالصورة االوىل اتكأت عىل العنص احليس البصي 
، حيسن منظر السيف يدرك بالعني البارصة ، وكذلك الصورة الثانية استندت عىل 
العنص احليس البصي الذي يدرك أثره بعنف وقسوة فالنص هنا جيعل من أسلوب 
الكالم يسمو ))اىل مستوى يقتيض من املتقبل املامًا خاصًا باطار احلديث أو ثقافة 

واسعة متكنه من الوقوف عىل اهلدف املقصود (()103(.

ومن الصورة التشبيهية قوله g : )) إن ابن آدم أشبه يشء باملعيار ، أما راجح بعلم 
وقال مرة بعقل – أو ناقص بجهل (()104(فهنا يقدم اإلمام g صورة منطقية عقلية 
خياطب فيها املرجعيات واملحاضن االيامنية للمتلقي من خالل املعادل املوضوعي 
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)املعيار( الذي يشكل ميزانا كفتاه صورتان حتايثان بعضهام بعضًا بمنطق الثبات أو 
النكوص وتتصاعد وترية اخلطاب العقيل للصورة ، وذلك يف قوله g : )) نعمة ال 
تشكر كسيئة ال تغفر (()105(مربهنة بذلك عىل بعد متامه مع الواقع امللموس ، وكان 
املتلقي  كافيا الصعاق  ، وربام كان  الصورة  الصادم يف  املثري  النفي )ال( هو  حرف 

وادهاشه بام أثاره من مشاعر واحاسيس ، فضال عن احياءات عميقة .

2ـــ الصورة االستعارية :

االمام  عند  الفنية  األحاديث  يف  الصورة  بناء  وسائل  من  االستعارية  الصورة  تعد 
عليه السالم ومن ذلك قوله عليه السالم) من اطاع هواه أعطى عدوه مناه()106(، 
لوازمه  من  الزمة  وابقى  االنسان  حذف  ثم  يطاع  إنسان  وكأنه  اهلوى  جعل   فهنا 
النفس  الضبابية عن  انجالء  ثم  الضياع  الطاعة تؤكد حتمية  وهي )الطاعة( وهذه 
وقوة التوصيل ، فقارئ النص لن يصطدم بحاجز االنتظار لنتائج غري متوقعة ، وانام 

يلتمس تكثيفا دالليا يزيد من قوة املدرك االيصايل.

ونظريه يف التشخيص الصوري ، قوله )عليه السالم ( : )) من هجر املداراة قارنه 
املكروه (()107(فالصورة هنا مفعمة باحليوية والشاعرية ، السيام من خالل بث  النفور 
واالمل يف نفس املتلقي ، وقد جعل االمام )عليه السالم ( للصور عضدا دالليا رامزا 
بإكساهبا سمة نفسية بالفعل )هجر( الذي يمتنع بفاعلية التجدد وعدم االستقرار .

ومن الصورة االستعامرية قوله )عليه السالم ( : ))توسد الصرب واعتنق الفقر(()108(
مقدمات  عىل  تركزان  متوازيتني  صورتني  لنا  يقدم   ) السالم  )عليه  اجلواد  فاإلمام 
يقينية لنتائج قائمة عىل الثبات الديني ، وهبذا بدت حيوية الصورة وقيمتها ، فضال 

عن تطعيمها دالليا وفنيا وتطعيام شاعريا .
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3 – الصورة الكنائية : 

وعقله  املنشئ  نفس  مما يف  بعضا  أهنا حتمل   ، الكنائية  الصورة  معروف عن  مما هو 
فالصورة   ،  ) السالم  ) عليه  اجلواد  االمام  الفنية عند  األحاديث  مرادنا يف  ، وهذا 
هي  وانام   ، مدلوهلا  ظاهر  عىل  تدل  ال  بالفاظ  معنى  اداء  جمرد   ليست   (( الكنائية 
صياغة فكرة تنبع من وجدان صاحبها فتامسك  االلفاظ وتبقى تعبريا لكل لفظ منه 

مكانته ووشيجته التي تربطه بام اتى قبله ، وبام يرد بعده (()109(.

غرباء  العلامء   ((  : قوله   ) السالم  عليه   ( اجلواد  اإلمام  عند  الكنائية  الصور  ومن   
لكثرة اجلهال بينهم (( )110(فقوله )عليه السالم (:))العلامء غرباء (( تركيب ال حيمل 
عىل ظاهر معناه ، وانام عىل املستقبل أن يتعب الذهن ، ويكد الفكر لبلوغ املقاصد 
العميقة ، والسيام أن الظاهرة االدبية ليست عند الناص ، وال يف النص ، ولكن يف 
انه إذا ما أمعنا النظر يف االنزالقات املتحققة خلف  )111(أي  عالقة النص بالقارئ 
وخرق  اللغوي  القانون  وجتاوزنا   ، اخلفية  الدالالت  عن  للكشف  الظاهرة  املعاين 
قناة االتفاق والوئام عندئذ ستتمظهر تلك الداللة كون ) العلامء غرباء( كناية عن 

قلة  عددهم والوحشة يف التواجد يف أماكن غري مأهولة يف الكينونة املعرفية . 

ومن الصورة الكنائية ، قوله ) عليه السالم ( : )) واعلم انك لن ختلو من عني اهلل((
)112(فحمل معنى مجلة ) عني اهلل(عىل معناها الظاهر ال يعطي الداللة املتوخاة من 

اجلملة ، فاهلل ليس له عني أو يشء جيسد ، ولذلك البد ان تلمس املعنى )املاورائي( 
للغة الذي يشري اىل داللة الرعاية والعناية االهلية للعباد وكوهنم حمط لطفه سبحانه 

وتعاىل .
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وقوله ) عليه السالم ( : ))لو سكت اجلاهل ما اختلف الناس (()113(يشري اىل صورة 
كنائية أراد االمام اجلواد ) عليه السالم( منها ان الصورة االمكانات املعرفية للجاهل 
وصدى علومه لكنه مل يلجأ اىل التعبري املبارش ، وانام عرب عنة تعبريا غري مبارش بام بثه 
من صورة )سكت اجلاهل ( وما عرفه فيها من معنى مادي مدرك ، وصورة ما ترمز 

اليه من داللة اخلواء والفراغ املعريف الذي محلته صورة )سكت اجلاهل( .
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اخلامتة:

أهم  نذكر  ان  لنا  ، فالبد  اىل خامتة  البحث والوصول  بانجاز  اهلل علينا  ان من  بعد 
النتائج التي توصل اليها :-

مل تشتمل املعاجم اللغوية املتداولة ، املعنى اللغوي هلذا النوع االديب بصيغة املركبة 
)احلديث الفني( حلداثة تسمية هذا النوع ، وكذلك الداللة االصطالحية له ال خترج 
داللة  تعمق  التي  الفنية  السامت  من  قدرا  حيمل  الذي  املختص  احلديث  كونه  عن 

املراد توصيله اىل امللتقي .

سعى اإلمام اجلواد g اىل استثامر قدرة األساليب االحيائية واالبداعية يف املستوى 
فكانت   ، والتوكيد  والنفي  والرشط  واالستفهام  والنهي  واالمر  كالنداء  الرتكيبي 
املد  من  مضاعفة  شحنات  اعطاء  عن  فضاًل   ، والنفيس  املعريف  واقعه  عن  تعبريًا 

اللغوي لتوصيل معانيه اىل املتلقي والتأثري فيه .

كالسجع  الفنية  التقنيات  بعض   g اجلواد  االمام  استعمل   ، الصويت  املستوى  يف 
والتقسيم واجلناس والطباق والتكرار التي كان هلا تأثري يف اغناء موسيقى ، أحاديثه 
الفنية ، فضاًل عن االحياءات الداللية التي تغنيها ، ومن ثم تؤثر يف املتلقي ، وتشد 

من انتباهه .

يف املستوى الداليل ، كانت صوره املتعددة كالصورة التشبيهية واالستعارية والكنائية 
منتزعة من واقعة احليس ، وبيئة اللغوية املتأثرة بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية 

الرشيفة .
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اهلوامش

. 63 : g 1(( ينظر : أدب االمام احلسني

2(( ينظر : لسان العرب : 2/ 133 )مادة حدث( .

3(( النثر الصويف عند أيب حيان التوحيدي : 193 .

4(( الربهان يف وجوه البيان : 246.

. 63 : g5(( ينظر : أدب االمام احلسني

6(( االجتاه السيامئي يف نقد الشعر العريب : 74 .

. 64- 63: g 7(( ينظر أدب االمام احلسني

64 : g 8((  أدب االمام احلسني

9(( تاريخ االدب العريب يف ضوء املنهج االسالمي : 322 .
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11((ينظر : بنية اللغة الشعرية : 178
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102((احلديث : 63 .

103(( خصائص االسلوب يف الشوقيات : 147 .

104(( احلديث : 3 .
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105(( احلديث : 59 

106(( احلديث:62. 

107((احلديث: 56 .

108(( احلديث : 55 .

109((البالغة  والتطبيق : 379 .

110(( احلديث : 22 .

111(( ينظر : القارئ وتوليد الداللة : 7، 105 

112((احلديث : 55 . 

113(( احلديث : 25 .
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قائمة املصادر و املراجع:

االجتاه السينامئي يف نقد الشعر العريب : غريب 
كلية   ، ماجستري  رسالة   ، الساعدي  طارش 

الرتبية ، اجلامعة املستنصية 1996 م .

خالل  احلديث  العريب  النقد  يف  اللسانيات  أثر 
العربية  الدار   ، الزيدي  توفيق   ، نامذجه  بعض 

للكتاب، تونس ، 1984م .

ادب االمام احلسني g قضاياه الفنية واملعنوية 
: موسى ضابط عبود ، رسالة ماجستري ، كلية 

الرتبية ، جامعة بابل 2008 م

عرض   – العريب  النقد  يف  اجلاملية  االسس 
دار   ، اسامعيل  الدين  د.عز  ومقارنة-  وتفسري 

الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 1986 م .

األسلوبية الصوتية يف النظرية والتطبيق)بحث( 
د. ماهر مهدي هالل، جملة آفاق عربية ، العدد  

)12( السنة السابعة عرش، 1992 م .

اللغوي  للفكر  ابستيمولوجية  دراسة  األصول 
عند العرب النحو –فقه اللغة – البالغة، د.متام 
الدار   ، والنرش  للطباعة  الثقافة  دار   ، حسان 

البيضاء ، املغرب ،)د.ط(، 1988م .

اإلعجاز الفني يف القرآن ،  عمر حممد سالمي، 
تونس   ، اهلل  عبد  بن  الكريم  عبد  منشورات 

،ط1، 1980م  .

مصطفى  د.   ، النبوية  والبالغة  القرآن  إعجاز 
، بريوت ،ط9،  العريب  الكتاب  دار   ، الرافعي 

1973م.

 gاحلسني اإلمام  نثر  يف  احلجاج  أسلوبية 
ماجستري(،أمحد  أسلوبية)رسالة  دراسة 
 ، اآلداب  كلية  الطوكي،  عالوي  سميسم 

اجلامعة املستنصية ، 2016م .

النص  بنائية  يف  دراسات  النقدية  الكالم  آلة 
الشعري ،حممد اجلزائري، من منشورات احتاد 

الكتاب العرب، دمشق، سوريا ، 1999م .

الكاتب  وهب  ابن   : البيان  وجوه  يف  الربهان 
د  و  مطلوب  امحد   . د   : حتقيق  هـ(   337 )ت 
. خدجية احلديثي ، مطبعة العني ، بغداد ، ط1 

، 1967 م .

عبد  حممد   . د   : اخرى  قراءة  العربية  البالغة 
لو   ، للنرش  العاملية  املصية  الرشكة   ، املطلب 

نجامن ، معر ، ط1 ، 1997 م .

 ، املطلب  عبد  حممد   . د   : واالسلوبية  البالغة 
اهليأة املصية العامة للكتاب ، مص 1984م 

البالغة والتطبيق : د . امحد مطلوب و د. كامل 
حسن البصري ، مطبعة جامعة املوصل ، ط1 ، 

1982م .

املطر  أنشودة  يف  دراسة  األسلوبية  البنى 
العريب  الثقايف  املركز   ، ناظم  حسن   ، للسياب 
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،الدر البيضاء املغرب ، ط1، 2002م .

الفتح  أيب  شعر  يف  األسلوبية  البنيات 
عاجل  يوسف  مها  ماجستري(،  البستي)رسالة 
جامعة   ، اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  نعمة،كلية 

ذي قار ، 2014م .

كلية  جملة   . زاهر  اهلادي  عبد   ، القصيدة  بنية 
االداب ، جامعة صنعاء ، العدد 3 ، 1981م .

حممد  ترمجة  كوهن،  جان   ، الشعرية  اللغة  بنية 
 ، للنرش  توبقال  دار  العمري،  وحممد   ، الويل 

الدار البيضاء، املغرب ، ط1، 1986م .

ترمجة   ، هوكز  ترنس   ، اإلشارة  وعلم  البنيوية 
 ، حالوي  نارص  د.  مراجعة   ، املاشطة  جميد 
الشؤون  دار  عن  تصدر   ، كتاب  املائة  سلسلة 
الثقافية العامة ، بغدادـ  العراق ، ط1 ، 1986م

اجلاحظ  بحر  بن  عمر  أبو   ، والتبيني  البيان 
هارون  السالم  عبد   ، حتقيق   ، )ت250ه( 
ط7،   ، مص   ، القاهرة   ، اخلانجي  مكتبة   ،

1998م .

تاريخ االدب العريب يف ضوء املنهج االسالمي 
: د . حممود البستاين ، جممع البحوث االسالمية 

، بريوت ، لبنان 1990 م .

حتف العقول .

حتليل اخلطاب األديب عىل ضوء املناهج النقدية 

 ، عزام  حممد   ، النقد  نقد  يف  دراسة  احلداثية 
، دمشق،  العرب  الكتاب  احتاد  منشورات  من 

سوريا، 2003م: 56

حتليل اخلطاب الشعري- اسرتاتيجية التناص، 
لبنان،  بريوت،  التنوير،  دار  مفتاح،  حممد  د. 

ط1 ، 1985م.

النقد  يف  ومقاالت  بحوث  النص  حتوالت 
وزارة  منشورات   ، خليل  ،إبراهيم  األديب 

الثقافة ، عامن ، األردن ، ط1، 1999م .

لنصوص  ترشحيية  مقاربات  النص  ترشيح 
 ، الغذامي   اهلل حممد  د. عبد  شعرية معارصة، 
املغرب،  البيضاء،  الدار   ، العريب  الثقايف  املركز 

ط2 ، 2006م .

دار  قطب،  سيد  القرآن،  يف  الفنّي  التصوير 
الرشوق، القاهرة، ط1، 1989م .

ولغة  اجلاهيل  الشعر  لغة  بني  الداليل  التطور 
،عودة  مقارنة  داللية  دراسة  الكريم  القرآن 
خليل أبو ُعودة، مكتبة املنار ، الزرقاء ، األردن 

، 1985م .

الرتاث  يف  معارصة  )رؤية  األسلويب  التفكري 
األسلوب  علم  ضوء  يف  والبالغي  النقدي 
الكتب  ،عامل  عبابنة  حممد  سامي  د.  احلديث( 

احلديث ، االردن، ط2، 2010م .

موسى   : )بحث(  اجلاهيل  الشعر  يف  التكرار 
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ربايعة ، جملة مؤتة ، جملد )5( العدد)1( 1991 م 

معمر  بن  مجيل  شعر  يف  التكراري  التكوين 
)بحث( : فايز القرعان ، جملة مؤنة ، جملد )11( 

العدد )7( 1996 م .

 : والبديع  والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر 
امحد اهلاشمي ، املكتبة التجارية الكربى ، مص 

ط12 ، 1379 هـ .

اجلواد  حممد  التاسع  االمام  النهى  اويل  حياة 
 ، احلائري  احلكيمي  رضا  حممد  الشيخ   :  g
 ، للمطبوعات  االعلمي  مؤسسة  منشورات 
بريوت . لبنان ، ط1 ، 1412ر ه – 1992 م .

حممد   : الشوقيات  يف  االسلوب  خصائص 
هادي الطربليس ، منشورات اجلامعة التونسية 

، تونس 1981 م .

خطب نساء أهل البيت b بعد واقعة الطف _
مدة السبي_ دراسة أسلوبية ، رسالة ماجستري 
جامعة  اآلداب،  ،كلية  محود  مهدي  ،خنساء 

البصة ، 2011م

ترمجه   ، أوملان  ستيفن   ، اللغة  يف  الكلمة  دور 
وقدم له وعلق عليه د. كامل حممد برش ، املطبعة 

العثامنية ، القاهرة ،ط3، 1972م .

الرسائل املرشقية الفنية يف القرن الثامن للهجرة 
،كريمة  دكتوراه(  )اطروحة  أسلوبية  دراسة 
للعلوم  الرتبية  كلية  املدين،  حممد  نوماس 

اإلنسانية ، جامعة كربالء ،2013م.

عيل  الدين  موفق   ، يعيش  ابن   : املفصل  رشح 
، مص  املنريية  املطبعة  ه(  يعيش )ت 643  بن 

)د.ت( .

ترمجة   ، مكليش  أرشيبالد   ، والتجربة  الشعر 
توفيق  مراجعة   ، اجليويس  اخلرضاء  سلمى 
والرتمجة  للتأليف  العربية  اليقظة  دار   ، صايغ 

والنرش ، بريوت ، لبنان،)د.ط( ، 1963م   .

للخطاب  احلواري  اجلوهر  اآلخر  الصوت 
 ، الثقافية  الشؤون  دار   ، ثامر  فاضل   ، األديب 

بغداد ، ط1، 1992م .

أمحد   ، ونقده  بالغته  اجلرجاين  القاهر  عبد 
، ط1،  الكويت   ، املطبوعات  مطلوب، وكالة 

1973م.

د.   ، العريب  الرتاث  يف  التطبيقي  الداللة  علم 
هادي هنر ، تقديم ،د. عيل احلمد ، دار األمل 

للنرش والتوزيع،ط1 ،2007م .

صالح   ، اللغة  بعلم  وصلته  األسلوب  علم 
 ، للكتاب  املصية  اهليئة   ، فصول  جملة  فضل 

القاهرة ، املجلد5، العدد1، 1984م .

القارئ وتوليد الداللة – تعبري عاداتنا يف قراءة 
املركز   ، احلمداين  محيد   . د   – االديب  النص 
ط1   ، املغرب   ، البيض  الدار   ، العريب  الثقايف 

، 2003 م .
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االقاويل  التنزيل وعيون  الكشاف عن حقائق 
الزخمرشي  بن عمر  : حممود  التأويل  يف وجوه 
املهدي  الرزاق  عبد   : تصحيح  ه(   538 )ت 
 ، ط1   ، بريوت   ، العريب  الرتاث  احياء  دار   ،

2003م .

مجال  الفضل  ابو   ، منظور  ابن   : العرب  لسان 
الدين حممد بن مكرم )ت 711 ه( دار صادر 

، دار بريوت ، بريوت 1375 ه – 1956 م .

،مركز  عيايش  منذر  د.   ، والداللة  اللسانيات   
ط2  سوريا،   – ،حلب  احلضاري  اإلنامء 

،2007م .

العرتة  ومصائب  مناقب  يف  السنية  املجالس 
التعارف  دار   ، األمني  حمسن  السيد   : النبوية 

للمطبوعات ، بريوت 1406 ه – 1986 م .

مغني اللبيب عن كتب االعاريب : ابن هشام 
بن  الدين  اهلل مجال  ابو حممد عبد   ، االنصاري 
يوسف )ت 761 ه ( حتقيق : حممد حمي الدين 
 ، بريوت   ، العريب  الكتاب  دار   ، احلميد  عبد 

لبنان )د.ت( .

اللغة  الرتاث وعلم  اللغوي بني  البحث  منهج 

احلديث ، د. عيل زوين ، دار الشؤون الثقافية 
العامة ، بغداد ، ط1، 1986م .

النثر الصويف عند ابو حيان التوحيدي : د . فائز 
، بغداد  العامة  الثقافية  الشؤون  ، دار  طه عمر 

،ط1 ، 2004 م .

خريستو  د.   : النفيس  والتحليل  االديب  النقد 

نجم ، دار اجليل ، بريوت ط 1 ، 1991 م .

  


