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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
قد امتاز فكر أهل البيت بأنه جامع وشامل لمختلف المعارف اإلنسانية، إذ 
تمكن هذا الفكر من أن يهذب األخالق ويعلم النفوس المستعدة لالغتراف من 
معين اإليمان، من هنا جاء سعينا إلى تسليط الضوء على فكر أحد األئمة الكرام 
وأسلوبه، وهو اإلمام العسكري ؛ لما يمتلكه من أسلوب عربي ناصع قائم على 
من  وغايتنا  والنزوات.  األهواء  من  المعصوم  الفكري  والبرهان  العقلي  المنطق 
 العسكري  اإلمام  عند  العميق  الفكر  على  التركيز  هو  أيضاً  البحث  هذا  كتابة 
من  وذلك  والداللية،  الفنية  بالعناصر  يحتفي  أنه  مبدأ  من  أسلوبه  أسرار  وكشف 
خالل المفردات اللغوية التي يستعملها في أقواله. ونحسب أن الفكر عند اإلمام 
العسكريفي رأينا، هو فكر خالق يدور في خضم الحياة، وينطلق من صلب 
الواقع، ويهدف إلى رفد الوجود اإلنساني بمعرفة راقية تغني هذا الوجود. ومهما 
يكن من أمر، فينبغي االعتراف بالتقصير، إذ تظلّ الدراسة مجرد جهد أولي يبحث 
 وأسلوبه، ويستحيل لبحثٍ واحد أن يحيط بكل ما  في فكر اإلمام العسكري 
تحمله هذه الشخصية الفذة من معارف وعلوم إنسانية تفيد المسلم في كل ميادين 

حياته. 

الكلمات المفتاحية: األسلوب، اإلمام العسكري ، الفكر، التكرار. 
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Abstract
The present article is to highlight the thought and style of one 

of the infallibles , imam Al-`Askari , for having  an Arab style based 
on mental logic and intellectual proof. The purpose behind such an 
article is to  focus on the depth of thinking the imam maintains and 
to reveal the secrets of his style from the principle that it celebrates 
technical and semantic elements and the diction. It is quite evident 
that his thinking stems from a creative ideation and reality and aims 
to offer man knowledge. However, the study remains only an initial 
effort to examine the thinking and manner of the imam Al-`Askari 
as it is impossible for a single research to encompass surround all 
the human knowledge and science of such an illustrious figure that 
benefits the Muslim in all the spheres of life. 

Keywords: imam Al-`Askari , style, connotation, thought, semantic 
elements. 
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أوالً- اإلمام العسكريفكراً: 
يقرأ  من  العسكريعند  اإلمام  به  يتسم  الذي  املتني  الفكري  البناء  يتضح 
ويطلع عىل سريته العطرة، والتي البد من إضاءة بعض جوانبها، والسيام أهنا كانت 
 مستندة إىل قاعدة احلفاظ عىل الرسالة املحمدية واستمراريتها، وذلك عىل مستو

األقوال واألفعال. 
١- معارف احلسن العسكري وفضائله: ١  

أوهلا: العلم فقد روي عنه من أنواع العلوم ما مأل بطون الدفاتر؛ وقد روي عنه 
يف تفسري القرآن الكريم كتاب يأيت يف مؤلفاته. 

} ورو الطربيس يف االحتجاج بإسناده عن أيب حممد العسكري يف قوله تعاىل: 
ظُنُّونَ } [البقرة: ٧٨] أن األمي  مْ إِالَّ يَ إِنْ هُ َّ وَ اينِ كِتَابَ إِالَّ أَمَ ونَ الْ لَمُ عْ يُّونَ الَ يَ مْ أُمِّ نْهُ مِ وَ
منسوب إىل أمه، أي هو كام خرج من بطن أمه ال يقرأ وال يكتب ال يعلمون الكتاب 
) إال أن يقرأ عليهم، ويقال هلم  َّ اينِ املنزل من السامء واملتكلم به وال يميزون بينهام (إِالَّ أَمَ

إن هذا كتاب اهللا وكالمه وال يعرفون إن قرئ من الكتاب خالف ما فيه احلديث. 
إبراهيم بن موسى بن جعفر البنه حممد:  بن  قال عيل  الكرم والسخاء.  ثانيها: 
سامحه  عنه  وصف  قد  فإنه  حممد،  أبا  يعني  الرجل،  هذا  إىل  نصري  حتى  بنا  امض 
فأعطامها ثامنمئة درهم. ورو الشيخ أبو جعفر الطويس يف كتاب الغيبة بسنده عن 
حممد  أيب  من  أطلب  أن  فأردت  مضيقاً  كنت  قال:  حديث  يف  اجلعفري  هاشم  أيب 
دنانري فاستحييت فلام رصت إىل منزيل وجه إيل بمئة دينار وكتب إيل إذا كانت لك 

حاجة فال تستح وال حتتشم واطلبها فإنك تر ما حتب. 
ورو فيه أيضاً عن حممد بن عيل من ولد العباس بن عبد املطلب قال: قعدت 
أليب حممد   عىل ظهر الطريق فلام مر يب شكوت إليه احلاجة وحلفت له أنه ليس 
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عندي درهم فام فوقه وال غداء وال عشاء، فقال: حتلف باهللا كاذباً، وليس قويل هذا 
دفعاً لك عن العطية أعطه يا غالم ما معك فأعطاين غالمه مئة دينار. 

ورو احلمريي يف الدالئل عن أيب يوسف الشاعر القصري شاعر املتوكل، قال: 
ولد يل غالم وكنت مضيقاً فكتبت رقاعاً إىل مجاعة اسرتفدهم، فرجعت باخليبة فقلت 
أجيء فأطوف حول الدار طوفة ورصت إىل الباب، فخرج أبو محزة ومعه رصة سوداء 
فيها أربعامئة درهم، فقال: يقول لك سيدي أنفق هذه عىل املولود. بارك اهللا لك فيه. 

ورو الشيخ يف كتاب الغيبة بسنده عن أيب جعفر العمري أن أبا طاهر بن بلبل 
العظيمة فلام انرصف كتب  النفقات  ينفق  حج فنظر إىل عيل بن جعفر احلامين، وهو 
بذلك إىل أيب حممد    فوقع يف رقعته، قد أمرنا له بمئة ألف دينار ثم أمرنا له بمثلها 

فأبى قبوهلا إبقاء علينا ما للناس، والدخول يف أمرنا فيام مل ندخلهم فيه. 
ثالثها: اهليبة والعظمة يف قلوب الناس. رو الكليني يف الكايف بسنده عن حممد 
بن إسامعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر قال: دخل العباسيون عىل صالح بن 
وصيف ودخل عليه صالح بن عيل وغريهم من املنحرفني عن هذه الناحية عندما 
حبس أبو حممد، فقالوا له: ضيق عليه وال توسع. فقال هلم: صالح ما أصنع به وقد 
وكلت به رجلني رش من قدرت عليه فقد صارا من العبادة والصالة إىل أمر عظيم 
ثم أمر بإحضار املوكلني به، فقال هلام: وحيكام ما شأنكام يف أمر هذا الرجل، فقاال 
له ما نقول يف رجل يصوم هناره ويقوم ليله كله ال يتكلم وال يتشاغل بغري العبادة، 
ذلك  سمع  فلام  أنفسنا،  من  نملكه  ال  ما  وداخلنا  فرائصنا  ارتعدت  إلينا  نظر  وإذا 

العباسيون انرصفوا خاسئني. 
٢ :٢- مؤلفات اإلمام العسكري

١- التفسري املعروف بتفسري اإلمام احلسن العسكري. 
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٢- كتابه    إىل إسحاق بن إسامعيل النيسابوري أورده يف حتف العقول. 
٣- ما رو عنه من املواعظ القصار أورده أيضاً يف حتف العقول. 

 .  ٤- رسالة املنقبة، يف مناقب ابن شهر آشوب  خرج من عند أيب حممد
سامه  كتاب  يف  ذكر  اخليربي:  أن  من  آشوب  شهر  ابن  مناقب  عن  مر  ما   -٥

مكاتبات الرجال عن العسكريني قطعة من أحكام الدين. 
وقد رو عنه أصحابه من الروايات يف أنواع العلوم اليشء الكثري. 

٣- معجزات اإلمام العسكريوكراماته: ٣
بْلُ  نْ قَ رُ مِ َمْ سأل حممد بن صالح األرمني أبا حممد عن قول اهللا تعاىل: {هللا األْ
} [الروم: ٤] فقال أبو حممد: له األمر من قبل أن يأمر به و له األمر من  دُ عْ نْ بَ مِ وَ
كَ اهللا  بَارَ رُ تَ َمْ األْ َلْقُ وَ هُ اخلْ بعد أن يأمر بام شاء فقلت يف نفيس هذا قول اهللا: {أَالَ لَ
رُ  َمْ األْ َلْقُ وَ هُ اخلْ } [األعراف: ٥٤] قال فنظر إيل و تبسم ثم قال {أَالَ لَ ِنيَ املَ عَ بُّ الْ رَ

} [األعراف: ٥٤].  ِنيَ املَ عَ بُّ الْ كَ اهللا رَ بَارَ تَ
وعن أيب هاشم قال سئل أبو حممد ما بال املرأة املسكينة الضعيفة تأخذ سهام واحداً 
ويأخذ الرجل سهمني. فقال: إن املرأة ليست عليها جهاد وال نفقة وال عليها معقلة 
إنام ذلك عىل الرجل. فقلت يف نفيس: قد كان قيل يل إن ابن أيب العوجاء سأل أبا عبد 
اهللا عن هذه املسألة فأجابه هبذا اجلواب، فأقبل أبو حممد عيل فقال: نعم هذه مسألة ابن 
 آلخرنا ما جر أيب العوجاء واجلواب منا واحد إذا كان معنى املسألة واحداً جر

ألولنا وأولنا وآخرنا يف العلم سواء ولرسول اهللا  وألمري املؤمنني فضلهام. 
وعنه قال كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلمه دعاء فكتب إليه أن ادع هبذا 
الدعاء: يا أسمع السامعني و يا أبرص املبرصين و يا عز الناظرين و يا أرسع احلاسبني 
احلاكمني صل عىل حممد وآل حممد وأوسع يل يف  ويا أحكم  الرامحني   أرحم  يا  و 
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وال  لدينك  به  تنترص  ممن  اجعلني  و  برمحتك  عيل  وامنن  عمري  يف  يل  ومد  رزقي 
تستبدل يب غريي. 

فأقبل  زمرتك  يف  و  حزبك  يف  اجعلني  اللهم  نفيس:  يف  فقلت  هاشم:  أبو  قال 
عيل أبو حممد فقال: أنت يف حزبه ويف زمرته إذ كنت باهللا مؤمناً ولرسوله مصدقاً 

وألوليائه عارفاً وهلم تابعاً فأبرش ثم أبرش. 
قال أبو هاشم: سمعت أبا حممد يقول: إن لكالم اهللا فضالً عىل الكالم كفضل 

اهللا عىل خلقه، ولكالمنا فضل عىل كالم الناس كفضلنا عليهم. 
نفيس  قلت يف  ثم  الفقر  أشكو  إليه  كتبت  قال:  ميمون  بن  احلسن  بن  حممد  وعن 
أليس قد قال أبو عبد اهللا الفقر معنا خري من الغنى مع غرينا والقتل معنا خري من احلياة 
مع عدونا، فرجع اجلواب: إن اهللا عز وجل حمص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوهبم بالفقر، 
وقد يعفو عن كثري منهم كام حدثتك نفسك الفقر معنا خري من الغنى مع غرينا والقتل 
معنا خري من احلياة مع عدونا ونحن كهف ملن التجأ إلينا ونور ملن استبرص بنا وعصمة 

ملن اعتصم بنا من أحبنا كان معنا يف السنام األعىل ومن انحرف عنا فإىل النار. 
يبلغني عنه ما أكره و  قال عمر بن أيب مسلم: كان سميع املسمعي يؤذيني كثرياً و 
كان مالصقاً لداري، فكتبت إىل أيب حممد أسأله الدعاء بالفرج منه، فرجع اجلواب: أبرش 
بالفرج رسيعاً وأنت مالك داره فامت بعد شهر واشرتيت داره فوصلتها بداري بربكته. 

٤- آداب اإلمام العسكري ومواعظه: ٤
   نقل عن حتف العقول قوله  : ال متار فيذهب هباؤك وال متازح فيجرتأ عليك؛ 
من ريض بدون الرشف من املجالس مل يزل اهللا ومالئكته يصلون عليه حتى يقوم؛ 
اإلرشاك يف الناس أخفى من دبيب النمل عىل املسح األسود يف الليلة املظلمة؛ حب 
الفجار  الفجار لألبرار فضيلة لألبرار وبغض  األبرار لألبرار ثواب لألبرار وحب 
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لألبرار زين لألبرار وبغض األبرار للفجار خزي عىل الفجار؛ من التواضع السالم 
عىل كل من متر به واجللوس دون رشف املجلس؛ من اجلهل الضحك من غري عجب؛ 

من الفواقر التي تقصم الظهر جار إن رأ حسنة أطفاها وإن رأ سيئة أفشاها. 
وقال لشيعته: أوصيكم بتقو اهللا والورع يف دينكم واالجتهاد هللا وصدق احلديث 
وأداء األمانة إىل من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن اجلوار فبهذا جاء 
حممد صلوا يف عشائرهم اشهدوا جنائزهم وعودوا رضاهم وأدوا حقوقهم فإن 
الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأد األمانة وحسن خلقه مع الناس 
قيل هذا شيعي فيرسين ذلك اتقوا هللا وكونوا زينا وال تكونوا شينا جروا إلينا كل مودة 
وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء 
فام نحن كذلك لنا حق يف كتاب اهللا وقرابة من رسول اهللا وتطهري من اهللا ال يدعيه 
أحد غرينا إال كذاب؛ أكثروا ذكر اهللا وذكر املوت وتالوة القرآن والصالة عىل النبي

 فإن الصالة عىل رسول اهللا عرش حسنات احفظوا ما وصيتكم به واستودعكم 
اهللا وأقرأ عليكم السالم؛ وقال    ليس العبادة كثرة الصيام والصالة وإنام العبادة 
أخاه  يطري  لسانني  وذا  وجهني  ذا  يكون  عبد  العبد  بئس  اهللا؛  أمر  يف  التفكر  كثرة 
شاهدا ويأكله غائبا إن أعطي حسده وإن ابتيل خذله؛ الغضب مفتاح كل رش؛ أقل 
أقام عىل  الناس من  الشبهة؛ أعبد  الناس من وقف عند  الناس راحة احلقود؛ أورع 
الفرائض؛ أزهد الناس من ترك احلرام؛ أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب؛ انكم 
يف آجال منقوصة وأيام معدودة واملوت يأيت بغتة؛ من يزرع خريا حيصد غبطة، ومن 
يزرع رشا حيصد ندامة، لكل زارع ما زرع؛ ال يسبق بطيء بحظه وال يدرك حريص 
ما مل يقدر له؛ من أعطي خريا فاهللا أعطاه، ومن وقي رشاً فاهللا وقاه؛ املؤمن بركة عىل 
املؤمن وحجة عىل الكافر؛ قلب األمحق يف فمه، وفم احلكيم يف قلبه؛ ال يشغلك رزق 
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مضمون عن عمل مفروض؛ من تعد يف طهوره كان كناقضه؛ ما تركَ احلقَ عزيزُ 
إال ذل، وال أخذ به ذليل إال عز؛ صديق اجلاهل تعب؛ خصلتان ليس فوقهام يشء 
اإليامن باهللا ونفع اإلخوان؛ جرأة الولد عىل والده يف صغره تدعو إىل العقوق يف كربه؛ 
ليس من األدب إظهار الفرح عند املحزون؛ خري من احلياة ما إذا فقدته بغضت احلياة 
ورش من املوت ما إذا نزل بك أحببت املوت؛ رياضة اجلاهل ورد املعتاد عن عادته 
كاملعجز؛ التواضع نعمة ال حيسد عليها؛ ال تكرم الرجل بام يشق عليه؛ من وعظ أخاه 
رسا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه؛ ما من بلية إال وهللا فيها حكمة حتيط هبا؛ 

ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تذله. 
ونقل من أعالم الدين من مدح غري املستحق فقد قام مقام املتهم، ال يعرف النعمة 
يمكنك  التحمل  وجدت  ما  املسألة  ادفع  العارف؛  إال  النعمة  يشكر  وال  الشاكر  إال 
فإن لكل يوم رزقاً جديداً واعلم أن اإلحلاح يف املطالب يسلب البهاء ويورث التعب 
والعناء فاصرب حتى يفتح اهللا لك باباً يسهل الدخول فيه فربام كانت الغري نوعا من أدب 
اهللا واحلظوظ مراتب فال تعجل عىل ثمرة مل تدرك وإنام تناهلا يف أواهنا واعلم أن املدبر 
بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخريته يف مجيع أمورك يصلح حالك  لك اعلم 
وال تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط، من ركب 
ظهر الباطل نزل به دار الندامة، املقادير الغالبة ال تدفع باملغالبة، واألرزاق املكتوبة ال 
تنال بالرشه وال تدفع باإلمساك عنها، من كان الورع سجيته والكرم طبيعته واحللم 
خلته كثر صديقه والثناء عليه وانترص من أعدائه بحسن الثناء عليه، السهر ألذ للمنام 
واجلوع أزيد يف طيب الطعام رغب به يف صوم النهار وقيام الليل، إن الوصول إىل اهللا 

عز وجل سفر ال يدرك إال بامتطاء الليل، من مل حيسن أن يمنع مل حيسن أن يعطي. 
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ثانياً- اإلمام العسكريأسلوباً: 
، ختلق إبداعاً منسجامً  يمتاز أسلوب اإلمام العسكريبطاقاتٍ تعبرييةٍ هائلةٍ
مع قوة فكره، فالكلامت بحسب املالمح التمييزية له، الداللية والتعبريية، هلا كبري 
األثر يف مجال النص، والكلمة بام فيها من تنويعات صوتية تتالءم واملعنى، فتعرب عنه 
ا داللية جديدة ومبتكرة،  أمجل تعبري، واجلملة بطبيعتها الرتكيبية تعطي النص أبعادً

هلا تأثري كبري يف أفئدة السامعني. 
١- املحسنات اللفظية: 

ا مجاليًّا، إذ إن معظمها  تعدّ املحسنات اللفظية عنارص مجالية تضفي عىل الكالم بعدً
ا آخر دالليًّا، يفهم  ا بعدً يقوم عىل انتقاء األلفاظ وترتيبها عىل هيئة معينة، وتضفي أيضً

من البعد األول أو لنقل يتكامل معه يف أداء املعنى العام  للخطاب بشكل عام. 
ويعدّ الطباق القائم عىل املقابلة بني األضداد من الكلامت، واجلناس القائم عىل 

التشاكل اللفظي عنرصين مهمني من عنارص التحسني اللفظي. 
تْ  رَ فَ ا نَ ا، وَ إِذَ وهَ دِعُ أَوْ لُوبُ فَ طَتِ الْقُ ا نَشِ ومما وظّف فيه الطباق مجالياً قوله: "إِذَ

ا"٥ وهَ عُ دِّ وَ فَ
ينتج عن  ا من املعنى  القول نوعً اللفظي بني الضد وضده يعطي  التناوب  فهذا 
واحد،  املتناقضة جمتمعة يف يشءٍ  الصفات  يسمع  إذ  السامع،  تعرتي  التي  الدهشة 
الكلمتني  هاتني  عن  نتج  الذي  اجلرس  أي:  الصويت،  القالب  ذلك  إىل  أضف 
 ، والسكناتُ احلركاتُ  حيث  من  متطابقتان  فهام   ،( تْ رَ نَفَ  ، طَتْ (نَشَ املتناقضتني 
اإلمام  أوجد  إذ   ، آخرُ إبداعيٌّ  ملمحٌ  وهذا   ،(o/// نفرت:   ،o/// (نشطت: 
يعكس  أن  برباعته  استطاع  لنقل  أو  األضداد،  بني  ا  مشرتكً العسكريقاسامً 
داللة  املتناقضتان  الكلمتان  أدّت  ملّا  يقول:  وكأنه  الشكل،  يف  متوافقني  املتناقضني 
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د إىل إظهارمها عىل صورة متطابقة، فربزت صورة جتمع بني األضداد،  مِ واحدة عُ
وهل اجلامل- يف بعض تعريفاته- إال اجلمع بني األضداد. 

أما اجلناس فنجده يف قوله: 
هُ "٦ انَ دْ شَ قَ نِيَةً فَ الَ ظَهُ عَ عَ نْ وَ هُ وَ مَ انَ دْ زَ قَ اً فَ ّ اهُ رسِ ظَ أَخَ عَ نْ وَ " مَ

عام  ا  كثريً خيتلف  ال  الكلمتني  بني  اجلمع  وهذا  وشانه)،  (زانه  بني  واجلناس 
تقدم بيانه يف حديثنا عن الطباق من مجعه مجالياً بني كلمتني متضادتني دالليًّا، فإنّا 
العسكري اإلمام  ألبسهام  فقد  ذلك  ومع  وشانه"،  "زانه  بني  ا  معنويًّ ا  تضادً نلمح 
والنربة  والوزن  اجلناس  فإن  وعليه   ، احلركاتُ حيث  من  ا  واحدً إبداعياً  ا  ثوبً
وردت متطابقة يف كلمتني متضادتني تقريبًا (زانه وشانه) وكذلك يف قوله السابق 

ا“ وهَ عُ دِّ ا-  فَوَ وهَ دِعُ أَوْ "فَ
ثانياً- التَّكرارُ وأبعاده الداللية: 

إنّ التّكرارَ أداةٌ فنّيّةٌ مهمةٌ وأساسية يف بناء اخلطاب، والكشف عن العامل اجلاميل 
ا  ا متميزً ، جتعلُ من النصّ العاديّ نصًّ فيه، فهي حتمل إمكانياتٍ تعبرييةً وجمازيةً وفنيةً
فهي  الداخلية،  املرء عن مكنوناته  يعرب  أن  يمكن  التقنية  من غريه، وبوساطة هذه 

واحدة من أهم أدوات التعبري الفني. 
النقدية  اآلراء  لنتبنيّ معناه، وأهمَّ  التكرار،  بدايةً من حتديد مصطلح  لنا  والبدَّ 

التي قيلت فيه، وأمهية هذه الظاهرة األسلوبية. 
ثمّ سنتكلم عىل أنواع التكرار: تكرار احلرف، تكرار الكلمة، ، وهي يف جمملها 

نوعان: 
: يعطي إحياءات جمازية متعددة.  - تكرارٌ صويتٌّ

 . ، أو وحداتٍ دالليّةٍ متامثلةٍ : يتحصل من ألفاظ متوافقةٍ - تكرارٌ معجميٌّ
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ولكلِّ نوعٍ أثرٌ مهمٌّ يف االرتقاء باخلطاب، فاملبدع يصوغ لنا ما يعتمل يف داخله 
، بلغةٍ مكثفةٍ ومركزةٍ، ليكشف لنا عن جتربته الفكرية، وجيعلنا  من مشاعرَ وأحاسيسَ

نعيش فيها. 
، ومعانيه:  - مصطلحُ التَّكرارِ

واللغويني  البالغيني  عند  حضوره  له  كان   ، قديمٌ عريبٌّ  التكرار  مصطلح  إنَّ 
العرب القدامى، فقد جاء يف معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي (ت١٧٥ه): 
: الرجوع  ا حبلٌ يصعد به [عىل] النخل. . . والكرُّ ، وهو أيضً : احلبلُ الغليظُ "الكرُّ
عليه، ومنه التَّكرار"٧، ويبدو لنا من القول السابق أن التكرار أن تَرجع إىل اليشء 

 .مرة أخر
والفقهاء  واألنبياء  واخلطباء  البلغاء  عن  حديثه  يف  (ت٢٥٥ه)  اجلاحظ  ويذكر 
واألمراء، ممن كان ال يسكت مع قلة اخلطأ والزلل، شيئًا عن التكرار، ومتى جيب أن 
نتهى إليه، وال يُؤتى عىل  يكون؟ يقول: "ومجلة القول يف الرتداد أنّه ليس فيه حدٌّ يُ

وصفه، وإنام ذلك عىل قدر املستمعني، ومن حيرضه من العوام واخلواص"٨. 
ر)  ، وهو من الفعل (ردد)، بمعنى (كرّ دادَ ويف القول السابق داللة عىل أنّ الرتّ
يكون بحسب املقام، فهو خيتلف من العوام إىل اخلواص، وألن األمر كذلك فليس 
له حدٌّ يضبط فيه، أو يصعب وصفه عىل رأي اجلاحظ، بيد أنّ ما ذهب إليه اجلاحظ 
ا  فقً ال يمنع من وضع معايري يستند إليها يف حتديد متى يكون الرتداد أو التكرار؟ وَ

للمتلقني وتفاوت درجات تلقيهم له. 
 .  . القائل:  قال  "فإذا  يقول:  إذ  التكرار،  مهمٌّ يف  رأيٌ  للفراء (ت٢٠٧)  وكان 
ا والثانية عىل مذهب الذي، فإذا  نْ عندك؟ جاز، ألنه جعل األوىل استفهامً نْ مَ . مَ
اختلف املعنى جاز اجلمع بينهام"٩، فاللفظ بحسب رأي الفراء جيوز أن يتكرر إذا دلّ 
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) الثانية اسم موصول.  نْ ) األوىل يراد هبا االستفهام، و(مَ نْ عىل معنيني خمتلفني، فـ(مَ
اليشء،  والرجوع عىل  اجلمع  بمعنى  اجلوهري (ت٣٩٣هـ)  عند  التكرار  ويرد 
رُّ بالفتح:  : "الكَ وهو يتطابق مع ما ذكره الفراهيدي يف هذا الشأن، يقول اجلوهريُّ
تانِ  مُّ هبا الظلِفَ ، وهي التي تُضَ رارِ ا: واحد األكْ رُّ أيضً دُ به عىل النخلة. والكَ عَ احلبل يُصْ
رُّ بالفتح: موضع  . . . ، واملَكَ ، ومجعه كرورٌ اعِ رُّ أيضاً: حبلُ الرشِ لُ فيهام. والكَ خَ وتُدْ

١٠"  وال يتعدَّ رَّ بنفسه، يتعدَّ احلرب. والكر: الرجوع. يقال: كره، وكَ
ابن فارس (ت٣٩٥ه) بمعنى اجلمع والرتديد والرجوع إىل  وورد التكرار عند 
من   . وترديدٍ مجعٍ  عىل  يدلُّ  صحيح  أصلٌ  والراء  "الكاف  يقول:  ثانية،  مرة  اليشء 
ي بذلك  ، سمِّ : حبلٌ رُّ ة األوىل. . . ، والكَ وعك إليه بعد املرّ رت، وذلك رجُ رَ ذلك كَ
رِ  وْ حى زَ ُ من املاء، ومجعه كِرار. ومن الباب الكِركِرة: رَ يسْ : احلِْ رُّ ع قَواه. والكُ لتجمُّ
ها  حابَ ومجعُ ياحِ السَّ ركرة: ترصيف الرِّ البعري. والكِركِرة: اجلامعةُ من النّاس. والكَ
ق"١١، ونر أنّ ابن فارس أعطى التكرار معنى اجلمع، مجع اليشء إىل  اه بعدَ تفرُّ إيّ

ا.  رً اليشء، فيصبح مكرّ
ق أبو هالل العسكري (ت٣٩٥ه) بني التكرار واإلعادة يف الباب الثاين من  وفرّ
ا)،  كالمً النوع  هذا  من  كان  ما  بني  الفرق  يف  بـ(  املعنون  اللغوية)،  (الفروق  كتابه 
ات، واإلعادة للمرة  رَّ ته مَ ادَ ىل إِعَ يقول: "إن التكرار يقع عىل إعادة اليشء مرة، وعَ
إِذا  ة، وَ دَ احِ ة وَ ته مرّ ادَ يد إِالَّ إِعَ فِ ا الَ يُ ذَ ن كَ اد فالَ ائِل: أعَ قَ ة، أَال تر أَن قَول الْ دَ احِ وَ الْ
هُ  ادَ ال أَعَ قَ هُ يُ إِنَّ ا فَ أَيْضً ات، وَ رَّ ِ أَو مَ تَنيْ هُ مرَّ ادَ رَ أَعَ دْ بْهام مل يُ مه مُ الَ انَ كَ ا كَ ذَ : كرر هَ الَ قَ

م"١٢.  الَ امي الَ يعرف الْكَ لِك عَ ول ذَ قُ ات إِالَّ أَن يَ رَّ ه مَ رَ رَّ ال كَ قَ الَ يُ ات وَ رَّ مَ
، يقول: "اهنزم  والتكرار عند الزخمرشي (ت٥٣٨) الرجوع إىل اليشء مرةً ثانيةً
 ، فرٌّ كرٌّ مِ ، وهو مِ ا، وكرّ بعد ما فرّ ا، وكرّ عليه رحمه وفرسه كرًّ رورً عنه، ثم كرّ عليه كُ
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سمعه  عىل  ر  وكرّ ا،  تكرارً عليه  رت  وكرّ ا،  كرًّ احلديث  عليه  وكررت  ار.  فرّ ار  وكرّ
ة: حتلب يف اليوم مرتني"١٣ ر عليه. وناقة مكرّ كذا، وتكرّ

والشاعر)  الكاتب  أدب  يف  السائر  (املثل  كتابه  يف  (٦٣٧ه)  األثري  ابن  ويورد 
تعريف التّكرارِ حتت عنوان (يف التكرار)، يقول: "التكرار داللة اللفظ عىل املعنى 
ا، وربام اشتبه عىل أكثر الناس باإلطناب مرة وبالتطويل أخر"١٤. ثم يقسم  دً مردّ

التكرير نوعني، يقول: 
"وهو [أي: التكرير] ينقسم قسمني: أحدمها يوجد يف اللفظ واملعنى. 

واآلخرُ يوجد يف املعنى دون اللفظ. فأما الذي يوجد يف اللفظ واملعنى فكقولك 
فكقولك:  اللفظ  دون  املعنى  يف  يوجد  الذي  وأما  أرسع)).  ((أرسع  تستدعيه:  ملن 
((أطعني وال تعصني)) فإن األمر بالطاعة هني عن املعصية. وكل من هذين القسمني 

ينقسم إىل مفيد وغري مفيد. . . ، املفيد أن يأيت ملعنًى وغري املفيد أن يأيت لغري معنًى. 
ا من أمره، وإنام يُفعل  ا له وتشييدً واعلم أن املفيد من التكرير يأيت يف الكالم تأكيدً
ذلك للداللة عىل العناية باليشء الذي كررت فيه كالمك؛ إما مبالغة يف مدحه أو 

ه أو غري ذلك"١٥ ذمّ
فيها  م  يقدّ ا،  دقيقً تفصيالً  لة  مفصّ األثري،  ابن  ذكرها  كام  التكرير  أقسام   ونر

للقارئ ما خفي من أرسار التكرير وأمهيته. 
 ( رُّ كَ "(الْ يقول:  وكرسها،  التاء  بفتح  التكرار  بني  (ت٦٦٠ه)  الرازي  ويفرق 
 ( رُّ كَ (الْ ). . . ، وَ اتُ رَّ كَ عُ (الْ َمْ اجلْ ةُ وَ ) املَْرَّ ةُ رَّ كَ (الْ . وَ لَةِ ىلَ النَّخْ دُ بِهِ عَ عَ َبْلُ يُصْ تْحِ احلْ فَ بِالْ
ا)  يرً رِ ءَ (تَكْ ْ رَ اليشَّ رَّ كَ . وَ مُ لْزَ يَ  وَ دَّ تَعَ هِ يَ سِ ) بِنَفْ رَّ (كَ ) وَ هُ رَّ : (كَ الُ قَ . يُ دَّ هُ رَ ابُ بَ وعُ وَ جُ الرُّ

١٦" مٌ وَ اسْ هُ ا وَ هَ ِ رسْ بِكَ ، وَ رٌ دَ صْ وَ مَ هُ ، وَ تْحِ التَّاءِ ا بِفَ ا) أَيْضً ارً رَ (تَكْ وَ
 . وعُ جُ : الرُّ رُّ أما ابن منظور(ت٧١١) فقد جاء يف معجمه (لسان العرب): "الكَ
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ا  رورً ا وكُ رًّ رُّ كَ كُ يْهِ يَ لَ رَّ عَ رُ كَ دَ صْ : مَ رُّ . والكَ دَّ تَعَ الَ يَ  وَ دَّ تَعَ ، يَ هِ سِ رَّ بِنَفْ ه وكَ رَّ : كَ الُ قَ يُ
لِكَ  ذَ كَ ، وَ رٌّ كَ ار ومِ رَّ لٌ كَ جُ رَ ، وَ رُّ كُ وِّ يَ دُ عَ ىلَ الْ رّ عَ ، وكَ عَ جَ : رَ نْهُ رَّ عَ . وكَ طَفَ ا: عَ رارً وتَكْ
عُ  َمْ اجلْ وَ  ، ةُ املَرَّ  : ةُ رّ والكَ  .أُخر دَ  بَعْ ةً  رَّ مَ أَعاده  ره:  كَ رْ وكَ ءَ  ْ اليشَّ رَ  رَّ وكَ  . سُ رَ فَ الْ
ا  ذَ نْ كَ تُه عَ رْ ركَ . وكَ يْهِ لَ هُ عَ تُ دْ دَّ ه إِذا رَ تُ رْ كَ رْ يثَ وكَ َدِ يْهِ احلْ لَ تُ عَ رْ رَّ : كَ الُ قَ يُ ات. وَ رَّ الكَ
البعثُ   : ةُ والكرَّ  .  .  . رارُ التَّكْ نْهُ  مِ وَ  ، ءِ ْ اليشَّ ىلَ  عَ وعُ  جُ الرُّ  : رُّ والكَ ته.  دْ دَ رَ إِذا  رةً  كَ رْ كَ

رة صوت يردده اإلنسان يف جوفه"١٧ كَ رْ ، . . . والكَ وجتديدُ اخللقِ بعدَ الفناءِ
واإلعادة  والعطف  الرجوع  عىل  خترج  ال  منظور  ابن  أوردها  التي  واملعاين 

والرتديد. 
ا  ورً رُ وكُ ا  رًّ كَ عليه  رَّ  "كَ التكرار:  معنى  يف  فيقول  (ت٧١٨)  آبادي  الفريوز  ا  أمّ

  .١٨"  رَ ةً بعدَ أُخْ رَّ هُ مَ هُ :   أعادَ رَ كَ رْ . . . ، وكَ طَفَ ا :   عَ رارً وتَكْ
ا، واستخدم  ، أصله (التكرير: التفعيل)، قلبت الياء ألفً والتكرار باأللف مصدرٌ
جعفر  بن  قدامة  عند  ذلك   نر كام  الدراسات،  من  كثري  يف  (التكرير)  مصطلح 
ا له بقول هذيل األشجعي، وابن األثري يف حديثه عن الرتجيح  (ت٣٣٧ه) مستشهدً

بني املعاين١٩. 
وحتدث الزركيش (ت٧٩٤ه) عن معنى التكرار حتت عنوان (التكرار عىل وجه 
د وأعاد"٢٠، فهو يرد عنده بمعنى اإلعادة  التأكيد)، يقول: "وهو مصدر كرر إذا ردّ
والرتديد، وير أن "فائدته العظمى التقرير، وقد قيل: الكالم إذا تكرر تقرر"٢١، 

فالفائدة األساسية للتكرار تقرير الكالم وتثبيته. 
يقول:   ، كثريةً معاينَ  كرر  مادة  يف  ٨١٧ه)  أو  ٨١٦ه،  (ت  الزبيدي  ويذكر 
انَ  الً كَ هُ فِعْ رَ رَّ رَ اليشءَ أَي كَ نا: معنى كرَّ الَ شيخُ }، قَ رَ ةً بعد أُخْ هُ مرَّ ادَ ه: أَعَ رَ كَ رْ كَ "{وَ

 . غةٌ لُ م الَ  نْهُ ةً بعد أُخر اصطِالحٌ مِ ر اليشءِ مرَّ كْ ه يفِ كتبِ املَعاين بذِ ، وتفسريُ أَو قوالً
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ا من  بً ْ فيد رضَ ل ويُ ظِ األوَّ ديدُ للَّفْ وَ التَّجْ ار هُ رَ بته: إنَّ التَّكْ وِ يوطيُّ يفِ بعضِ أَجْ الَ السُّ قَ وَ
: أنَّ التَّأْكِيد  ينهامَ قوا بِهِ بَ لامء البَالغة. وممَّا فرَّ ام مجاعةٌ من عُ قَ بينهُ رَ الفرْ قد قرَّ التَّأْكِيد. وَ
لِك  ا عىل ذَ نَوْ من ثمَّ بَ يْن، وَ ه يفِ األمرَ الِفُ رارُ خيُ ثَة، والتَّكْ زاد عىل ثَالَ طُه االتِّصال وأَالّ يُ ْ رشَ

ثَة"٢٢.  ا زادَتْ عىل ثَالَ أْكِيد، ألهنَّ ار الَ تَ رَ بان" تَكْ ذِّ ام تُكَ هُ تَعاىل: "فبأيِّ آالءِ ربِّكُ لُ وْ أنَّ قَ
ه يف النِّقاط اآلتية:  ولعل الفرق بني التأكيد والتكرار يمكن إمجالُ

أ- التأكيد اللفظي تتعدد ألفاظه، وكذلك التكرار، لكن التأكيد ال جيوز أن يزيد 
عىل ثالثة. 

ب- جيوز أن يقع الفصل بني املكررين، وال جيوز ذلك يف التأكيد. 
ج- التأكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ األول أو بمرادفه، والتكرار املحض ال 

يكون كذلك، بل البدّ يف التكرار من إعادة األلفاظ نفسها. 
ثابتة  ألفاظ  عىل  املعنوي  التأكيد  يقترص  بينام  له،  حدود  ال  املعنوي  التكرار  د- 

حمددة معينة. 
يأيت  بينام  الكالم،  سياق  من  تفهم  عديدةٌ  ومعانٍ  بالغيّةٌ  أغراضٌ  للتكرار  هـ- 
ا من أغراض التكرير، وللتأكيد غرض واحد  التأكيد يف أغلب الكالم املكرر غرضً

وهو االهتامم بيشء، فيكثر ذكره يف الكالم. 
، ويفرق بني التأكيد اللفظي والتكرار بأمور عدة منها:  و- كل تأكيد لفظي تكرارٌ

١- فهم املعنى. 
٢- فهم غرض إعادة اللفظ. 

ا، وفيه دقائق وتفاصيل البدَّ من معرفتها٢٣.  ٣- سياق الكالم، وهو أمر مهم جدًّ
النقديِّ  املصطلح  هلذا  إن  نقول:  أن  يمكننا  التكرار  ملعاين  العرض  هذا  وبعد 
ا يف الدراسات النقدية عند العرب القدامى، واملعاين التي ذكرها هؤالء  ا قويًّ حضورً
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النقاد تكاد تكون متقاربة إىل حد كبري، فهي مل خترج عىل الرجوع واإلعادة والرتديد، 
التكرار  بني  وفرق  الزركيش،  عنها  ث  حتدّ بالغيةً  ا  وأغراضً فوائدَ  للتكرار  أنَّ  عىل 
ام  ا ليس بالقليل بينهام، فهام يتفقان يف أشياءَ حمددةٍ، إذ إهنَّ والتأكيد عىل أنّ هناك تقاربً
ا يف أشياءَ أخر كثريةٍ، وكان التكرار  يتفقان بعدد األلفاظ، بيد أنّ بينهام بونًا شاسعً

أعم من التأكيد، وأبلغ منه. 
 - أنواع التكرار: 
أ- تكرار احلرف: 

ة  أيّ يف  األصوات  عدد  لذلك  ا،  حرفً صوتٍ  كلُّ  وليس   ، صوتٌ حرفٍ  كلَّ  إنَّ 
عدد  لكن  ا،  حرفً وعرشين  ثامنية  العربية  يف  نجد  فقد  احلروف،  عدد  من  أكرب  لغةٍ 

األصوات فيها أكثر من ذلك بكثري. 
نختار  متشاهبة،  تكاد تكون  بمعانٍ  مادة (حرف) يف معاجم كثرية  وقد وردت 
وفِ  رُ دُ حُ احِ وفٌ وَ رُ عْ جاء: مَ روف اهلِ نْ حُ فُ مِ منها ما ورد يف لسان العرب: "احلَرْ
والفعلَ  مِ  سْ بِاالِ االسمَ  بُطُ  رْ تَ ألَهنا   ، الرابِطةَ ى  مَّ تُسَ تِي  الَّ األَداة   : فُ واحلَرْ ي.  جِّ التَّهَ
يَ  مِّ بِهِ سُ ، وَ فُ واجلانِبُ فُ يفِ األَصل: الطَّرَ ا، . . . واحلَرْ َ مهِ وِ نَحْ ىلَ وَ عَ نْ وَ عَ لِ كَ عْ فِ بِالْ

جاء"٢٤.  وفِ اهلِ رُ نْ حُ فُ مِ احلَرْ
حرف  لكل  أن  عىل  داللة  هذا  يف  ولعل  وجانبه،  اليشء  طرف  احلرف  فمعنى 
هلذا  فيكون  الكالم،  يف  أكثر  أو  مرة  احلرف  هذا  يتكرر  وقد  غري،  ال  ا  واحدً ا  صوتً
التكرار أثرٌ يف إدخال تنوع صويت موسيقي، خيرج الكالم عىل النمط املألوف، وقد 
يكون تكرار احلرف للفت االنتباه، أو لتأكيد أمر حمدد يريده الشاعر، فريكز عليه، 

ويشدُّ انتباهنا إليه بتكرار هذا الصوت. 



 اإلمام العسكري  فكرًا وأسلوبًا

٢١٤

أثرٌ   األخر األصوات  عن  منعزالً  املفرد  للصوت  يكون  أن  يمكن  ال  أنّه  بيد 
واضحٌ يف التعبري عن املعنى، بل ينظر إليه عىل أنه جمموعة من األصوات هلا صفات 

 .وعالمات متييزها من غريها من املجموعات األخر
صفات  عىل  االعتامد  من  البدَّ  األسلوب،  يف  وأثره  الصوت  داللة  ولدراسة 
هذه  تؤديه  وما  الدراسة،  عملية  لتسهيل  غريها،  من  هبا  تتميز  التي  األصوات 

الصفات من قيم تعبريية متنح اجلامل لألسلوب. 
واملقصود بالداللة الصوتية للحروف ما تؤديه هذه األصوات من معانٍ متنوعةٍ 
السياق  حيددها  تعبرييةٍ  وقيمٍ  بمعانٍ  يوحي  ا  خاصًّ نمطاً  تعطي  ا  إهنَّ إذ  ومتعددةٍ، 

والتجربة اإلنسانية. 
ال واملدلول)،  وقد كثر احلديث عن العالقة بني الصوت ومدلوله (العالقة بني الدّ
، يف النصّ بطريقة فنيّة، أعطت النصّ  فإذا جاءت األصوات وما تؤديه من دالالتٍ

ا مجاليًا.  ملمحً
التفخيم والرتقيق: 

ا األصوات  يعدُّ التفخيم والرتقيق من املالمح التمييزية لألصوات يف العربية، أمَّ
ا األصوات املرققة فهي ما بقي من  املفخمة فهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وأمّ

األصوات. 
وال خيفى ما للتفخيم من أثرٍ يف تقوية املعنى وتفخيمه، عىل عكس الرتقيق الذي 

ا يالئم املعاين اهلادئة والرقيقة.  ا ضعيفً يعدُّ ملمحً
األصوات  اختياره  دقة  يف  األسلويب  ومتيزه   العسكري اإلمام  إبداع  ويظهر 
 ، الَبَةِ عُ بِاملُْغَ فَ الِبَةُ الَ تُدْ ادِيرُ الْغَ املفخمة والرقيقة، لتعربّ عن رؤيته احلكيمة، يقول: "املَْقَ
 ُ ريْ لَمْ أَنَّكَ غَ اعْ ، وَ كَ سَ ادِيرِ نَفْ قَ لِّلُ لِلْمَ املُْطَالَبَةُ تُذَ هِ ، وَ َ نَالُ بِالرشَّ ةُ الَ تُ تُوبَ اقُ املَْكْ زَ َرْ األْ وَ

تِبَ لَكَ "٢٥ ا كُ صِ إِالَّ مَ رْ ِ ائِلٍ بِاحلْ نَ
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 نر فإننا  املقولة،  هذه  يف  واملرققة  املفخمة  األصوات  نحيص  أن  أردنا  ما  إذا 
صوت الراء تكرر ست مرات. 

، فإن جاء  ونلحظ اإلبداع يف وضع فاصلٍ قصريٍ بني كل صوتٍ تكراريٍّ وآخرَ
 . صوت التاء أو الكاف جاء بعده فاصلٌ صويتٌّ قصريٌ

ب- تكرار الكلمة: 
ل االسم أو الفعل، وتعدُّ وحدةً  ن الكلمةُ من جمموعةٍ من احلروف فتشكّ تتكوّ
دالليّةً صغر، تقوم عليها اللغة، وتعطي الكلمة املكررة معاينَ وإحياءاتٍ جديدةً 
يف السياق الذي ترد فيه، باإلضافة إىل األثر اجلاميل  والنفيس الذي ختلقه يف النص، 
، وَ الَ  اكِرُ ةَ إِالَّ الشَّ مَ فُ النِّعْ رِ عْ ومن تكرار الكلمة يف قول اإلمام العسكري: "الَ يَ

فُ "٢٦ ارِ ةَ إِالَّ الْعَ مَ رُ النِّعْ كُ يَشْ
ا  املعنى، وعمقً ا يف  النص وضوحً ا، وأعطى  فريدً التكرار مجاالً  وقد حقق هذا 
، والتقابل بني الكلمتني  ا لألول يف كل يشءٍ يف الفكر، وجعل الطرف الثاين مساويً
الرسوخ والثبات  –فكالمها اسم، وال خيفى ما يف االسم من داللةٍ عىل  املكررتني 

ا مجاليًّا.  واالستقرار- أضفى عىل النص بعدً
شكل  عىل  صفاهتا  جعل  من  أول  جني  ابن  فيعدُّ  األصوات  صفات  عن  ا  أمّ
واالستعالء  واالنفتاح،  واإلطباق  والرخاوة،  والشدة  واهلمس،  كاجلهر  ثنائيات 
واالنخفاض، والصحة واالعتالل، والسكون واحلركة، واألصل والزيادة٢٧، غري 
الصفري والقلقة واللني واالنحراف والتكرير  أن هناك صفاتٍ ال ضد هلا، ومنها: 

والتفيش واالستطالة. 
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- املالمح التمييزية لألصوات (صفاهتا): 
١- اجلهر واهلمس: 

 :ومها صفتان متضادتان، ونجدمها حارضتني بقوة يف قول اإلمام العسكري
، وَ  يْهِ لَ نِ الثَّنَاءِ عَ سْ ائِهِ بِحُ دَ نْ  أَعْ َ مِ تَرصَ نِيَّتَهُ ، انْ الُ جَ فْضَ ِ يَّتَهُ ، وَ اإلْ جِ عُ سَ رَ انَ الْوَ نْ كَ "مَ

٢٨ ولِ نَقْصٍ إِلَيْهِ " صُ نْ وُ يلِ مِ مِ رِ اجلَْ كْ نَ  بِالذِّ َصَّ حتَ
وسنأيت عىل تبيان اجلهر واهلمس. 

أ- صفة اجلهر: 
تنتج عن "النطق مع وجود ذبذبة يف الوترين الصوتيني، مما يولد صفة اجلهر"٢٩، 
التي تعرب عن قوة الصوت وارتفاعه وعلوه ووضوحه، "واألصوات العربية التي 
تتصف هبذه الصفة هي (ب، م، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، ن، و، ي)"٣٠، 

مع بعض االختالف يف حتديد هذه األصوات بني القدماء واملحدثني. 
ب- صفة اهلمس: 

صفة  يولّد  مما  الصوتيني،  الوترين  يف  ذبذبة  وجود  عدم  مع  "النطق  عن  تنتج 
العربية  "واألصوات  الواضح.  غري  اخلفي،  الصوت  عن  تعرب  التي  اهلمس"٣١، 
املهموسة هي (ف، ث، س، ص، ط، ش، ك، خ، ق، ح، هـ، مهزة)، وجمموعة يف 

قولنا: سكت فحثه شخص"٣٢. 
ومع أنّ عدد كل من األصوات املجهورة واملهموسة يكاد يساوي اآلخر، فإن 
األصوات  من  الغالبة  الكثرة  ألن  كذلك،  ليست  الكالم  يف  منهام  كل  ورود  نسبة 
يزيد  يكاد  ال  املهموسة  األصوات  أنّ  حني  عىل  جمهورة.  كالم  كلّ  يف  اللغوية 
هذه  من  لنا  ويمكن  املئة٣٣،  يف  وعرشين  مخس  أو  عرشين  عىل  الكالم  يف  شيوعها 
اإلشارة املهمة أن نحدد أسلوب اخلطاب عند اإلمام العسكري، بحسب وجود 
األصوات املجهورة واملهموسة، فكثرة األصوات املجهورة تدل عىل القوة والشدة، 

وكثرة األصوات املهموسة تدل عىل اللني والسهولة. 
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اخلامتة: 
من  مهمني  جانبني  يمثالن  وأسلوبه    العسكري  اإلمام  فكر  أن  يف  ريب  ال 
شخصيته الطاهرة، إذ تبني لنا من خالل القراءة عنه كيف أنه بنى للبرشية جرساً من 
إذ  التي استقاها من شمولية علومه وموسوعيته  السامية والنبيلة  املبادئ اإلنسانية 
تربط أبسط التفاصيل يف الكون بكلياهتا، كام تربط العلوم واملعارف ببعضها، فكان 
نتاجه املعريف وخطابه الفكري وأسلوبه اللغوي متامسكاً ومضبوطاً من أجل تقديم 

الفائدة للمسلم عىل مر األزمنة وخمتلف األمكنة. 
 يستغرق زمنا ال  وهنا البدّ من القول إن النظر يف  أقوال اإلمام العسكري 
يستهان به يف حماولة الوصول إىل أبسط استنتاج ممكن ألي فكرة مدروسة، وهذا ما 
جعل من العسري اإلحاطة بامدة غزيرة يف بحث ال يستطيع اخلروج عن نمط دريس 
التي  باألحداث  حافالً  الوقت  هذا  كان  إذا  والسيام  أيضاً،  حمدد  وقت  ويف  معني، 

تفطر القلب وتشتت العقل وتعطل احلواس. 
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 . اهلجري / باب ما روي عن االمام احلسن بن عيل العسكري
اجلاحظ: ١٩٩٨- البيان والتبيني، حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون، الطبعة السابعة، )٨

مكتبة اخلانجي، القاهرة، مرص، ج١٠٥/١. 
الفراء، حييى بن زياد الديلمي: ١٩٨٠- معاين القرآن، حتقيق: حممد عيل النجار، اهليئة املرصية )٩

للكتب، القاهرة، مرص، ج٢٣٤/١. 
اجلوهري، إسامعيل بن محاد الصحاح: ١٩٩٠- تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد )١٠

الغفور عطار، دار العلم للماليني، لبنان، بريوت، الطبعة الرابعة، ج٢: مادة كرر. 
فارس، أمحد: ١٩٧٢- معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط: عبد السالم حممد هارون، ط١، )١١

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، ج٥، مادة: كرر. 
إبراهيم )١٢ حممد  حتقيق  اللغوية،  الفروق  سهل:  بن  اهللا  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  العسكري، 

سليم، دار العلم للثقافة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، ص٣٩. 
البالغة، حتقيق: )١٣ القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد: ١٩٩٨- أساس  أبو  الزخمرشي، 

حممد باسل عيون السود، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج٢، مادة: كرر. 
األثري، ضياء الدين: ١٩٦٨- املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق الدكتور: أمحد )١٤

احلويف والدكتور: بدوي طبانة، الطبعة الثانية، دار هنضة مرص للطباعة والنرش، ج٣/٣. 
املصدر السابق، ج٣/٣-٤. )١٥



٢١٩

م.د. مثقال العاصي 

عصام )١٦ ودققه:  ضبطه  الصحاح،  خمتار   -٢٠٠٥ القادر:  عبد  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الرازي، 
فارس احلرستاين، ط٩، دار عامر، عامن، األردن، مادة: كرر. 

١٧( /   العسكري  االمام  سرية   / وآله  الرسول  سرية  الشيعة،  أعيان  األمني،  حمسن  السيد 
فضائل و مناقب االمام احلسن العسكري (ع)

ابن منظور: لسان العرب، حتقيق: عبداهللا عيل الكبري، وحممد أمحد حسب اهللا، وهاشم حممد )١٨
الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، مرص، مج٥، ج٤٢، مادة كرر. 

الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: ١٩٧٨- القاموس املحيط، دار الفكر، بريوت، )١٩
لبنان، مادة كرر. 

الكتب )٢٠ دار  األوىل،  الطبعة  خفاجي،  املنعم  عبد  حتقيق:  الشعر،  نقد  قدامة:  جعفر،  انظر: 
العلمية، بريوت، لبنان، د. ت، ص١٩٢. وابن األثري، املصدر السابق، ج٣/٣. 

الزركيش، بدر الدين حممد بن عبداهللا: ١٩٨٤- الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد أبو )٢١
الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، مرص، ط٣، ج٨/٣. 

املصدر السابق، ج١٠/٣. )٢٢
حتقيق )٢٣ القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -١٩٧٤ حممد:  الزبيدي،  احلسيني  مرتىض 

حكومة  مطبعة  فراج،  أمحد  الستار  وعبد  العزباوي  الكريم  عبد  راجعه:  الطحاوي،  العليم  عبد 
الكويت، : مادة كرر. 

انظر: الشهراين، عبد الرمحن حممد، التكرار: ١٩٨٣- مظاهره وأرساره، املكتبة املركزية، مكة )٢٤
املكرمة، السعودية، ص٢٧-٢٩. 

ابن منظور: لسان العرب: مادة حرف. )٢٥
نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر، حلسني بن حممد بن حسن بن نرص احللواين، ١٤٦. )٢٦
املصدر السابق، ص١٤٢)٢٧
انظر: ابن جني: ١٩٨٥- رسُّ الصناعة، حتقيق حسن اهلنداوي، دار القلم، دمشق، ٦٠/١-٦٧. )٢٨
نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر، حلسني بن حممد بن حسن بن نرص احللواين، ١٤٧. )٢٩
الكتب )٣٠ مديرية  حلب،  جامعة  منشورات  العامة،  اللسانيات  مبادئ   -٢٠٠٦ أمحد:  قدور، 

واملطبوعات اجلامعية، ص٧٨. 
املرجع السابق، ص٧٨. )٣١
قدور، أمحد: مبادئ اللسانيات العامة، ص٨٠. )٣٢
املرجع السابق، ص٨٠. )٣٣
اللغوية، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ط٤، )٣٤ انظر: أنيس، إبراهيم: ١٩٧١- األصوات 

ص: ٢١. وقدور، أمحد: مبادئ اللسانيات العامة، ص٨٠. 



 اإلمام العسكري  فكرًا وأسلوبًا
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قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكريم. 

ابن منظور. حتقيق عبد اهللا عيل الكبري. وحممد *
أمحد حسب اهللا. وهاشم حممد الشاذيل. لسان 

العرب: القاهرة. مرص: دار املعارف. 
أمحد * الدكتور  حتقيق  الدين.  ضياء  األثري، 

املثل  طبانة. ١٩٦٨.  بدوي  والدكتور  احلويف. 
هنضة  دار  والشاعر:  الكاتب  أدب  يف  السائر 

مرص للطباعة والنرش. الطبعة الثانية. 
أنيس، إبراهيم. ١٩٧١. األصوات اللغوية: *

القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية. ط٤. 
حممد * السالم  عبد  ورشح  حتقيق  اجلاحظ. 

القاهرة.  والتبيني:  البيان   .١٩٩٨ هارون. 
مرص: مكتبة اخلانجي. الطبعة السابعة. 

* .١٩٨٥ اهلنداوي.  حسن  حتقيق  جني.  ابن 
رسُّ الصناعة. دمشق: دار القلم. 

اجلوهري، إسامعيل بن محاد الصحاح. حتقيق *
اللغة  تاج   .١٩٩٠ عطار.  الغفور  عبد  أمحد 
العلم  دار  بريوت:  لبنان.  العربية:  وصحاح 

للماليني. الطبعة الرابعة. 
احللواين، حسني بن حممد بن حسن بن نرص. *

١٤٠٨ اهلجري.  اخلامس  القرن  يف  املتوىف 
مدرسة  اخلاطر:  وتنبيه  الناظر  نزهة  هجرية. 

االمام املهدي قم/ إيران: الطبعة األوىل. 
اهللا. * عبد  بن  حممد  الدين  بدر  الزركيش، 

 .١٩٨٤ إبراهيم.  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 
الربهان يف علوم القرآن: القاهرة. مرص:  مكتبة 

دار الرتاث. ط٣. 

بن * حممود  اهللا  جار  القاسم  أبو  الزخمرشي،   
عمر بن أمحد. حتقيق حممد باسل عيون السود. 
دار  لبنان:  بريوت.  البالغة.  أساس   .١٩٩٨

الكتب العلمية. ط١. 
* .١٩٨٣ حممد.  الرمحن  عبد  الشهراين، 

املكرمة.  مكة  وأرساره:  مظاهره  التكرار 
السعودية: املكتبة املركزية. 

أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن * العسكري، 
الفروق  سليم.  إبراهيم  حممد  حتقيق  سهل. 
للثقافة  العلم  دار  مرص:  القاهرة.  اللغوية: 

والنرش والتوزيع. 
السالم * عبد  وضبط  حتقيق  أمحد.  فارس، 

اللغة:  مقاييس  معجم   .١٩٧٢ هارون.  حممد 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. ط. 

الفراء، حييى بن زياد الديلمي. حتقيق حممد *  
القاهرة.  القرآن:  معاين   .١٩٨٠ النجار.  عيل 

مرص: اهليئة املرصية للكتب. 
مهدي * حتقيق  أمحد.  بن  اخلليل  الفراهيدي،   

املخزومي وإبراهيم السامرائي. ١٩٨٦. كتاب 
العني: بغداد، العراق: دار الشؤون الثقافية. 

اللسانيات * مبادئ   .٢٠٠٦ أمحد.  قدور، 
مديرية  حلب.  جامعة  منشورات  العامة: 

الكتب واملطبوعات اجلامعية. 
مرتىض احلسيني الزبيدي، حممد. حتقيق عبد *

العليم الطحاوي. راجعه عبد الكريم العزباوي 
وعبد الستار أمحد فراج. ١٩٧٤. تاج العروس 
من جواهر القاموس: مطبعة حكومة الكويت. 


