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ث:   صُ البحْ لَخَّ مُ
ن  نبوياً خاصاً، وقد تضمّ قاموساً  الرشيف  النبويّ  للخطاب  أّن  فيه  ممّا ال شكَّ 
إىل  القراءة  عمدت  لذا  أمجعني،  املخاطبني  نفوس  يف  ا  مؤثرً وبالغيًا  ا  لغويً ا  أسلوبً
لت القول يف  بيان خصائص هذا األسلوب وسامته التي ميزته عن غريه، كذلك فصّ
ه  الكشف عن املهيمنات األسلوبية و اخلطابية و الوظيفية خلطاب النبي حممداملوجّ
ألصحاب الكساء، واالطّالع عىل  تكرار الرتاكيب يف اخلطاب النبويّ الرشيف 
وبيان الرتابط الوظيفي له، وهبذا فاخلطاب النبويّ الرشيف املوجه اىل جهاتٍ خطابية 
ا نصوص ذات صياغة تعبريية عالية بلغت ذروهتا من  متنوعة قد انامزت نصوصه بأهنّ
البيان و اجلامل ما بلغ، وعليه انامز خطاب الرسول األكرممن غريه من البرش، بأنّه 

خطاب ذات مهيمنات أسلوبية خاصة. 

الوظيفي،  الرتابط  األسلوبية،  املهيمنات   ، النبويّ اخلطاب  املفتاحية:  الكلامت 
األسلوبية. 
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Abstract: 

There is no doubt that the honorable prophe�c discourse has a 
special prophe�c dic�onary, and it included a linguis�c and rhetori-
cal style that affected the hearts of all the addressees, so the reading 
proceeded to clarify the characteris�cs of this style and its features 
that dis�nguished it from others, as well as detailed the statement 
in revealing the stylis�c, rhetorical and func�onal trench marks of 
the discourse. The Prophet Muhammad ,may God’s prayers and 
peace be upon him and his family, directed to the Cloak Compan-
ions , peace be upon them , and to see the repe��on of structures 
in the honorable prophe�c discourse and the statement of its func-
�onal interdependence. From eloquence and beauty he reached, 
and accordingly dis�nguishing the speech of the Noble Messenger 
,peace be upon him, from other human beings, that it is a speech 
with special stylis�c trench marks. 

Keywords: Prophe�c discourse, stylis�c trench marks, func�on-
al interconnec�on, stylis�cs. 
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املقدمة:
األسلوبية  تتّصل  إذ  وطيدة،  عالقة  اخلطاب  وحتليل  األسلوبية  بني  العالقة  إن 
ا فكلّ منهام هيتم بالتفسري والتحليل، ولكن النقد األديب ال  بالنقد األديب اتصاالً وثيقً
يتوقف عىل ما سبق ذكره وإنّام يصدر حكامً لتقييم العمل األديب١.  وإنّ لألسلوبية 
ا حتلّل اخلطاب  ؛ إذ إهنّ ا من اخلطاب بشكل عام واخلطاب األديب بشكل خاصّ موقفً
معتمدة عىل لغته، ويتجىلّ هذا املوقف يف عمل اللغة نفسه؛ ذلك أن اللغة نشاط، 
فكرة  وحتقيق  اللغوية،  القواعد  التزام  مها  أساسني  عىل  يقوم  لغوي  نشاط  وكلّ 
املرسل، والرسالة،  تقوم عىل ثالثة عنارص أساسية، وهي:  التي  اللغوي  التواصل 
ومن  واألسلوبية،  البالغة  بني  ربطوا  املحدثني  النقاد  فإنّ  وعليه  إليه٢،  واملرسل 
البالغة   " املطلب يف كتابه  بينهام حممد عبد  العالقة  الذين أشاروا إىل  النقاد  هؤالء 
واألسلوبية"، من خالله نظر إىل الرتاث العريب والنظر األسلويب احلديث، ومن أهم 
آراء النقاد القدامى الذين أشار إليهم: عبد القاهر اجلرجاين ونظرية النظم، وحازم 
واألسلوب  جهة،  من  واألسلوب  النظم  بني  الفرق  عن  ث  حتدّ الذي  القرطاجني 
البالغة  عن  احلديث  عىل  هذا  كتابه  يف  يقترص  ومل   ،أخر جهة  من  األديب  والنوع 
إىل ذلك، ذكربعض  إضافة  احلديث،  العرص  األسلوبية يف  ث عن  إنام حتدّ العربية، 
وإن  وغريها٣.  األسلويب  والعدول  األسلويب  االنزياح  مثل:  احلديثة  املصطلحات 
دراسة املهيمنات األسلوبية يف خطاب الرسول األكرم تتم بمستويات متعددة، 
من  النيص  املركب  عليه  ينطوي  ملا  متعددة  إجابات  املستويات  هذه  ن  تضمّ إذ 
جمموعة عضوية متكاملة، فاعتمد التحليل األسلويب عىل أجزاء الوحدات اللغوية 
وخصائصها فال تتصف األسلوبية باجلدة إال بإدراجها يف إطار علمي، ومن خالل 

ذلك نستطيع الكشف عن لغة املؤلف وأسلوبه الذي ينامز به عن غريه. 
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ونظراً ملا سبق، فأن احلديث عن أسلوبية اخلطاب النبوي الرشيف معناه الكشف 
 .عن سامته األسلوبية التي يتميّز هبا عن غريه من النصوص األخر

الرسول ألقوال  اخلطاب  أسلوبية   ) البحث  موضوع  اختيار  أسباب  ومن 
املوجهة ألصحاب الكساء هو: 

-  قلة الدراسات التي ختص أصحاب الكساء. 
األكرمبحق  الرسول  قاهلا  التي  األحاديث  نت  تضمّ البحث  مادة  إن   -

ت املنية والبعضية.  أصحاب الكساءوالتي خصّ
عن  الكساءواختالفه  ألصحاب  ه  املوجّ اخلطاب  بالغة  عن  الكشف   -

ه لآلخرين.  اخلطاب املوجّ
ومن أهداف البحث: 

-  البحث عن القاموس اللغويّ الذي ميّز خطاب النبي حممدعن بقية البرش، 
إذ لوحظ أن النبي حممدله قاموس نبويَّ خاص، وذوتأثري يف نفوس املخاطبني 

أمجعني. 
- الكشف عن خصائص األسلوب الذي ميزته عن غريه. 

- الكشف عن املهيمنات األسلوبية و اخلطابية و الوظيفية. 
مت البحث عىل ثالثة حماور مسبوقة بمقدمة ومتهيد و مذيلة بخامتة و  فقد قسّ

ثبتت فيها املصادر واملراجع. 
حممداملوجه  النبي  خلطاب  البنائي  األسلويب  املهيمن  االول:  املحور  جاء 

 . ألصحاب الكساء
حممداملوجه  النبي  خلطاب  اخلطايب  األسلويب  املهيمن  الثاين:  املحور  وجاء 

 .ألصحاب الكساء
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حممداملوجه  النبي  خلطاب  الوظيفي  األسلويب  املهيمن  الثالث:  املحور  واما 
 .ألصحاب الكساء

وبعد ذلك كانت اخلامتة التي رصدتُ فيها بعض النتائج التي وصلت إليها يف 
البحث. 

التمهيد
أهل  عنكم  الرجس  ليذهب  اهللا  يريد  إنام   " العزيز:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  يقول 
البيت ويطهركم تطهريا" سورة االحزاب ٣٣، ترشدنا هذه اآلية املباركة إىل مقام 
لتهم  دة من البرش املنامزين بصفات أهّ ه اهللا سبحانه وتعاىل بمجموعة حمدّ جليل خصّ
ألن يكونوا موصوفني بـ ( الكامل)، أعني بذلك: أهل بيت النبوة صلوات اهللا عليه 
ا كانت يف  مجيعهم٤، من ذلك ما رواه الثعلبي يف تفسريه باالسناد عن أم سلمة أهنّ
هبم  فجاءت  وابنيك))  زوجك  ادعي   )) هلا:  فقال   ،فاطمة فأتته  النبي  بيت 
" اللهم هؤالء أهل بيتي وعرتيت فاذهب  فاطعمهم ثم ألقى عليهم الكساء وقال: 
معهم.  وأنا  اهللا  رسول  يا  سلمة:  أم  فقالت  تطهريا))،  وطهرهم  الرجس  عنهم 
قال: إنكِ إىل خري٥. ومعظم الروايات اتفقوا عىل أنّ املقصود ب(أهل البيت) هم 
أصحاب الكساء٦بدليل قوله تعاىل: " إنّام يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ر أهل البيت و شهد هلم بالطهارة املطلقة التي  ركم تطهريا"فاهللا عز وجل طهّ ويطهّ
اىل  املوجه  األكرم  الرسول  خطاب  أنّ  أي  العصمة٧،  مفهوم  مفهومها  يرادف 
أصحاب الكساء بوصفهم جمموعةً خمصوصة بخطابٍ ذي مقرتبٍ معياري ووظيفي 
يقصد به بيان تطهريأهل البيت وبيان عظيم منزلتهم عنداهللا تعاىل، وتذكريالناس 

بعصمة أهل البيت ووجوب طاعتهم ومودهتم. 
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التارخيية  واملقاصد  الروايات  سياق  من  استشفافها  يمكن  التي  األهداف  ومن 
والعقدية من اجتامع أهل البيت حتت الكساء هو قطع الطريق عىل كل إدعاء بشموهلم 
لغريهم، فقد جاء يف خطابٍ نبويّ ذي مقصدٍ يشرتك  مع املقصد السابق بكوهنم 
 جمموعة خمصوصة بخطابٍ ذي مقرتب معياري ووظيفي، أُثر عن النبي االكرم

قوله : "أين تارك فيكم الثقلني ما أن متسكتم به لن تظلوا بعدي أحدمها أعظم من 
اآلخر: كتاب اهللا، حبل ممدود من السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي ولن يتفرقا 
حتى يردا عيلَ احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام"٨، يثبّت هذا  اخلطاب متوالية 
خطابية استثمرت يف بعض األحاديت و الروايات عىل نحو مهيمنة أسلوبية، أعني 
من  فاملراد  غريهم،  ال  فقط  بيته  أهل  ا  ومقاصديً داللياً  تقابل  التي  (العرتة)  بذلك 
العرتة الرسول األكرم صلوات اهللا عليه وأوالده وذريته، وأن العرتة باقية مع بقاء 

القرآن الكريم إىل يوم القيامة وإهنام مل يفرتقا. 
 املوجهة ألصحاب الكساء أوالً: املهيمن األسلويب البنائي خلطاب الرسول
من  كل  أعامل  مع  العرشين  القرن  ستينيات  يف  البنيوية  األسلوبية  ظهرت 
من  جمموعة  كتب  الذي  ريفاتري  إىل  وصوالً  وجينيت  بارت،  وروالن  جاكبسون، 
املقاالت األدبية والنقدية، فركز عىل آثار األسلوب وتفكيك الشفرة التواصلية يف 
ا آلراء  البنائية امتدادً ت األسلوبية  إطار العالقة بني املرسل واملرسل إليه٩. لذا عدّ
إىل  سوسري)  (دي  اللساين  العامل  ذهب  إذ  والكالم،  اللغة  بني  التفريق  يف  سوسري 
ل من منظومة وهي آلية معقدة ال يمكن إدراكها بغري التفكري"١٠،  أن "اللغة تتشكّ
ليؤسس منهجاً لسانياً جديدا بحسبان اللغة نظاماً أو نسقاً من العالمات قائم بذاته. 
اللساين قادر عىل دراسة األسلوب واكتشافه  التحليل  أن  بالذكر،  ومن اجلدير 
يف النص، حيث يعتقد ريفاتري" أن الوقائع األسلوبية من جهة ال يمكن ضبطها إال 
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داخل اللغة مادامت يف حاملتها، وينبغي من جهة أخر أن يكون هلذه الوقائع طابع 
خاص"١١، وعليه فإنّ الوظيفة االساسية التي من أجلها وجد الشكل اخلارجي هي 

التبليغ وإيصال االفكار من خالل تفاعل املركبات و العنارص. 
عىل ما سبق، فإن الرتكيب اللغوي البسيط: "هو عبارة عن إسناد اسم اىل  وبناءً
أو  املتكلم  مهام  فاإلسناد من  املتكلم"١٢،  اىل  اسم، وذلك موكل  إىل  فعل  أو  اسم 

صاحب الرسالة. 
ويتضح من خالل الشكل اآليت أن الرتكيب اللغوي البسيط يتكون من: 

                                                         الرتكيب

                         اسم + اسم                                     فعل + اسم

البسيط بمصطلح (التأليف)، كام قال  االقدمون عن الرتكيب اللغوي  وقد عربّ
فعل واسم"١٣،  من  أو  اسمني  من  ائتالفه  وأقل  مفيد  قول  إنه  للكالم"  ابن هشام 
الثاين  النقد احلديث شهد تطوراً منذ بداية العقد  البناء. ثم إن  اي أن الرتكيب هو 
من القرن العرشين، حيث كان التطور الذي أصاب الدراسات اللغوية هو املحرك 
اإلبداعي  النص  دراسة  اىل  النقاد  التفت  إذ  النقدية،  الدراسات  لتطور  الفاعل 
فظهرت  ذلك،  إىل  بادر  من  أول  الروس  الشكالنيون  وكان  اللغوي،  سياقه  من 
العنرص   ) مقدمتها  يف  ويأيت  الناقد  إليه  يستند  أساساً  صارت  نقدية  مصطلحات 
املهيمن)الذي يعد من أكثر املفاهيم الشكالنية جوهرية، و القيمة املهيمنة مصطلح 
صاغه رومان جاكبسون سنة ١٩٣٥م وعرفه بأنه " عنرص بؤري لألثر األديب إهنا 
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حتكم وحتدد وتغري العنارص االخر، كام إهنا تضمن تالحم البنية"١٤لذا فقد نالت 
أىل  النظر  وبموجب   " انطالقها،  حلظة  منذ  الدارسني  عناية  األسلوبية  املهيمنات 
تلك  تتمخض عنها  التي  اللسانية  العالقات   املهيمنة عىل مستو األسلوبية  البنى 
البنى سوف يتحدد مفهوم األسلوب بوصفه خاصية كلية متموضعة يف العالقات 

بني الوحدات اللسانية"١٥. 
معامله  فتبدو  االبداعية  النصوص  عليه   تبنى  أساساً  يمثل  املهيمن  فالعنرص 
اختذت  الرشيف  النبوي  اخلطاب  ففي  مضمونه،  ويف  النص  بنية  يف  واضحة 
املوجه  اخلطاب  يف  جلية  معامله  بدت  حيث  األسلويب  النسق  صورة  اهليمنة 
خطابية  جهاتٍ  اىل  املوجه  الرشيف  النبوي  فاخلطاب   . الكساء  ألصحاب 
اجلامل  و  البيان  من  ذروهتا  بلغت  عالية  تعبريية  صياغة  ذات  نصوص  هي  متنوعة 
خطاب  بأنّه  البرش،  من  غريه  من  االكرم  الرسول  خطاب  متيز  وعليه  بلغ،  ما 
املهيمنة  األسلوبية  األنساق  جاءت  هنا  ومن  خاصة،  أسلوبية  مهيمنات  ذو 
يف  الكيل  األسلوب  سامت  من  سمة  بوصفه  الرشيف  النبوي  اخلطاب  بنية  يف 
 . الكساء  وجههألصحاب  فيام  ذلك  جتىل  وقد   ،االخر النبوية  اخلطابات 

وهذا ما نلحظه يف اخلطاب املوجه هلم الذي قال فيه: 
( عيلٌ مني، وانا من عيل )١٦. •
 ( حسنٌ مني، وأنا منه )١٧. •
( حسنيٌ مني، وأنا من حسني )١٨. •
( فاطمة بضعة مني، يغضبها ما يغضبني )١٩. •

املهيمنات  استعامل  قصد  حممد  النبي  أنّ  اخلطاب  هذا  خالل  من  نلحظ 
األسلوبية املتقاربة لدرجة التشابه ؛ لبيان متاثل املقصد من صياغة خطاب ذي منشأ 
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ث،  ث عنهم يف مقام متقارب إن مل يكن متامثال من املُتحدِّ واحد ؛ مفاده: أنّ املُتحدَّ
األسلوبية  املهيمنات  بناء  ويعتمد  التبليغ.  طرائق  من  طريقة  اخلطاب  هذا  ويُعد 
عىل  املتامثل  أو  املتقارب  املقاصدي  املنشأ  ذات  اخلطابات  صياغة  يف  املتقاربة 
، وتعتمد املهيمنات  تكرارألفاظ أو تراكيب مركزية ينبني عليها املقصد العام للنصّ
ف بأنّه " أسلوب تعبريي يصور  األسلوبية يف ظهورها النيصّ عىل التكرار الذي يُعرَّ
املتشابه هو الذي ينرش الضوء عىل  النفس بمثري ما، وأن املهيمن األسلويب  انفعال 
الصورة التصاله الوثيق بالوجدان"٢٠، فاملتكلم عندما يكررالرتاكيب اللغوية التي 
البنائي  األسلوب  هيمن  فقد  املتلقني.  نفسية  يف  آثاره  بتفعيل  يرغب  اهتاممه  تثري 
لألداة النحوية (من) حيث ذكرت سبع مرات يف هذا اخلطاب. و من اجلدير بالذكر 

أن األداة النحوية(من) هلا  دالالت خمتلفة كام ورد يف معاين النحو منها: 
نَ • يْالً مِّ لَ هِ  بْدِ بِعَ  ٰ َ ي أَرسْ ذِ الَّ انَ  بْحَ {سُ البتداء غاية يف األمكنة و األزمنة مثل: 

} (االرساء: ١) َقْىصَ دِ األْ جِ امِ إِىلَ املَْسْ َرَ دِ احلْ جِ املَْسْ
} (النساء: ٣٤)• مْ اهلِِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ بِامَ أَنفَ للتبعيض مثل: {وَ
} (احلج: ٣٠)• انِ ثَ َوْ نَ األْ سَ مِ جْ تَنِبُوا الرِّ لبيان اجلنس مثل: {فَاجْ
للتعليل مثل: جزع من املوت •
}(التوبة: ٣٨)• ةِ رَ خِ نَ اآلْ يَا مِ نْ َيَاةِ الدُّ يتُم بِاحلْ ضِ البدل مثل: {أَرَ

وغريها من املعاين التي ذكرت يف الكتب اللغوية، ومن خالل ذلك نلحظ أن االداة 
النحوية (من) كانت من املهيمنات األسلوبية املتشاهبة التي وردت يف اخلطاب املوجه 
ألصحاب الكساء الستحصال املعنى الوظيفي( التبعيض)، أي أنّ اهللا سبحانه وتعاىل 
جعل أصحاب الكساء وهم (عيل وفاطمة واحلسن واحلسني) أقرب ما يكون اىل 
النبي صلوات اهللا عليه فهم جزء ال يتجزأ منه، فام يصيبهم يصيبه وما يؤذهيم  مقام 
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ا من  يؤذيه لذا  وجب طاعتهم وعىل املسلمني االقتداء هبم ؛ ألنّ حبهم جيسد واحدً
متثّالت الطاعة لألوامر االهلية املعرب عنها بآيات قرآنية مباركة من قبيل قوله تعاىل{

وما اسألكم عليه من أجر إال املودة يف القربى}. وعليه فإنَّ (من)أداة نحوية أدّت 
لت بذلك مهيمنة أسلوبية بدت واضحةً يف خطاب الرسول  وظيفة معنوية خاصة شكّ
األكرم ، وأن هذه األداة النحوية(من) كانت عنرصاً فاعالً يف اخلطاب ذي الصياغة 

 . ه ألصحاب الكساء التعبريية العالية، إذ احتلت الصدارة يف اخلطاب املوجّ
الرسول  خطاب  يف  ورد  الذي  اآلخر  األسلويب  املهيمن  أيضاً  ذلك  إىل  يضاف 
ثالث  ذكره  سبق  الذي  اخلطاب  هذا  يف  وردت  إذ  النحوية(أنا)  وهواالداة   ،
 ( أنا  النحوية(  األداة  استعامل  فإنٍّ  لذا  الفردية،  و  الذاتية  عىل  دلّ  والذي  مرات، 

أكسب اخلطاب تركيزاً و اختصاراً. 
ه ألصحاب الكساء ثانياً: املهيمن األسلويب اخلطايب للرسول املوجّ

ا متبادالً بني طرفني أو أكثر بناءً عىل رشوط تفرضها حيثيات عىل  يُعدّ اخلطاب كالمً
د، فاخلطاب هو: "جمموعة من العبارات املنفصلة عن بعضها البعض،  وفق مقام حمدّ
معني،  اجتامعي  سياق  يف  ترشيعها  يتم  عبارات  أو  مجل  أو  ألقوال  جتمعات  لكنّه 
دها هذا السياق"٢١، وبناءً عىل ماسبق، فإنَّ اخلطاب يسلّط الضوء عىل الوظائف  فيحدّ

ق أهدافه٢٢.  اللغوية التي يستطيع املتكلم من خالهلا أن يعربّ عن مقاصده وحيقّ
من  شكل  عىل  حتتوي  مطولة،  نص  بأنه"وحدة  اخلطاب  ميلز  سارة  وقدعرفت 
فإنّ  القالب"٢٣وعليه  يف  والتامسك  املعنى  يف  كاالنسجام  الداخيل،  التنظيم  أشكال 
اخلطــاب بوصــفه وحــدةً تواصـلية أكبـر مـن اجلملـة، قـد تعـد الوسـائل النحويـة 
بـني  العالقـات  حتديـد  فـي  تسـهم  جديـدة  آليـات  إلـى  وجلـأ  البالغيـة،  والقضـايا 
وحداتـه اللغويـة ومـد مناسـبة بعضـها للـبعض اآلخـر، بنـاء علـى اتسـاق تراكيبهـا 
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وانسـجام أفكارهـا وتـرابط حمتوياهتـا، ضـمن بنيـات ختاطبيـة تراعـي مالءمة مقتضـيات 
سـياقها اخلـارجي، إضـافة إلـى سـعيها حتقيـق فاعلية اخلطاب بناء عىل جودة األساليب 
التواصلية. ، وقد حو اخلطاب النبوي الرشيف عىل مهيمنات أسلوبية كان القصد 
منها بيان الرتابط العضوي بني النبي وبني أصحاب الكساء ، وقد تبار العلامء 
كتابه  اجلاحظ يف  ما سجله  ذلك  قيل يف  ما  أفضل  والبلغاء يف وصف فصاحته ومن 
وجلّ  معانيه  عدد  وكثر  حروفه،  عدد  قلّ  الذي  الكالم  "وهو  يقول:  والتبني  البيان 
واملقصور  البسط،  موضع  يف  املبسوط  واستعمل  التكلف…  عن  ونزه  الصنعة  عن 
ينطق  فلم  السوقي.  الوحيش، ورغب عن اهلجني  الغريب  القرص، وهجر  يف موضع 
إال عن مرياث حكمته، ومل يتكلم إال بكالم قد حفّ بالعصمة، وشيّد بالتأييد، ويرسّ 
ا، وال أصدق لفظًا، وال أعدل وزنًا،  بالتوفيق… ثم مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعً
ا، وال أفصح عن  ا، وال أسهل خمرجً وال أمجل مذهبًا، وال أكرم مطلبًا، وال أحسن موقعً
معناه، وال أبني يف فحواه من كالمه، كثريا"٢٤، فام هو مالحظ بأن اخلطاب النبوي 

 .وبنية ثانية صغر متداخلة مع بنية اوىل صغر يمثّل بنيةً كرب
ولبيان ذلك نلحظ الشكل اآليت: 

البنية الكرب                                                    
                                                                                             

                                                                                                    
البنية الصغر الثانية البنية الصغر االوىل   

أنا من عيلّ عيلٌّ مني       
أنا منه حسنٌ مني      

أنا من حسني  حسنيٌ مني      
يغضبها ما يغضبني فاطمةٌ بضعة مني      
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إىل أصحاب  نلحظ أنّ اخلطاب النبوي الرشيف قد وجهه الرسول األكرم 
الكساءملا هلم من ترابط روحي بلغ درجةً عاليةً من احلب والرتاحم، فالرسول 
لبيان  قصدياً  كان  بل  اعتباطيًا  يكن  مل   الكساء ألصحاب  اختياره  األكرم 
ا عىل وفق التوجيه الرباين الذي أرشنا  منزلتهم ومكانتهم عند اهللا تعاىل والناس مجيعً

اليه يف مستهل هذا البحث. 
فه سيبويه بأنه:  إذ إنّ اخلطاب بدأ برتكيب اسمي مكون من (املبتدأ+اخلرب)، عرّ
ا،  بأنّه املسند واملسند إليه، وهي ماال يغني أحدمها عن اآلخر وال جيد املتكلّم منه بدًّ
ف  ومن ذلك املبتدأ واملبني عليه، وهو قولك: عبد اهللا أخوك، وأما ابن هشام فقد عرّ
، وهيهات العقيق،  الرتكيب االسمي بأنّه يكون يف صدر الكالم، كقوهلم: زيدٌ قائمٌ
ح ابن هشام معنى قوله صدر الكالم فقال: إنّ مراده بذلك  وقائمٌ الزيدان، وقد وضّ
م عليهام من احلروف،  القول هو املسند واملسند إليه، وبذلك يكون ال عربة بام تقدّ
، وغري ذلك  فقوهلم: أقائمٌ أبوك؟ وقوهلم: أزيدٌ أخوك؟ وقوهلم: لعلّ أباك منطلقٌ
ر منهام حقيقةً ثابتة  ام ما تصدّ مجيعها تراكيب اسمية، فاملقصود باملسند واملسند إليه أهنّ
املبتدأ واخلرب عالقة تالزمية مرتبطة بعضها مع بعض  العالقة بني  فأن  تتغري٢٥،  ال 

ل ملعنى اآلخر.  وكالمها مكمّ
ففي قول الرسول : (عيل مني) قصد أن أمرياملؤمني عليًا بن أيب طالب 
من أولياء اهللا املكرمني، ومن األئمة املهديني و املبرشين باجلنة فضائله ومناقبه 

زادت عىل العدّ واحلرص، حتى صنف فيها بعض علامئنا مصنفات خاصة. 
ح  وضّ وسلّم)  وآله  عليه  اهللا  (صلوات  للرسول  آخر  خطاب  ذلك  اىل  يضاف 
فيه العالقة بينه وبني اإلمام عيل إذ جعل منزلته بمنزلة هارون يقول فيه: 
”أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي"  أشار اىل أن عليًا كان 
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له املنازل مجيعها التي كانت هلارون يف بني إرسائيل - إال النبوة- ألن لفظ احلديث 
د أيضاً هذه العموميّة، فإن الرسول أدىل  عام، واالستثناء (إالّ أنّه ال نبيّ بعدي) يؤكّ
هبذا اخلطاب يف يوم املؤاخاة ويوم بدر ويوم فتح خيرب وغزوة تبوك وحجة الوداع٢٦، 
أي أنّ رسول اهللا اختار أمري املؤمنني أن يكون خليفته مدة غيبته بتبوك، كام 
كان هارون خليفة عن موسىيف قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة. فأن النبي حممد 
 ًمل يقل يف خطابه ( انه جزء من بدين)  بل قال: ( مني ) للداللة عىل أن عليا
بعض مني، وجزء مني، يده يدي و قدمه قدمي وهو حقيقة ختامية وهذه احلقيقة 
الياء  هذه  انفصلت  فاذا  النحوية(من)  األداة  مع  الواردة  املتكلم)  (ياء  مع  جاءت 
الرسالة  صاحب  أهله  الذي  هو  علياً  اإلمام  أن   ير فالنبي  أنا.  أصبحت 
 . آله.  وعىل  عليه  اهللا  صلوات  النبي  وفاة  بعد  من  باخلالفة  أحق  فهو  عنه،  ليؤدي 
ابيهام  مع  كالتعامل  واحلسني)  اإلمامني(احلسن  مع  التعامل  يكون  سبق  ملا  ونظرا 
ال  األعظم  فالرسول   ،( مني  حسنيٌ   )  ،( مني  حسنٌ   )  :فقوله  ،عيل اإلمام 
ينطق عن اهلو، إن هو إالّ وحي يُوحى، فهذا القول الرشيف (حسنيٌ مني، حسنٌ 
فالقراءة  إليه،  انتساهبم  حقيقة  للعلم  املفيد  القطع  نحو  وعىل  بوضوح  يدلّ   ( مني 
األولية هلذا اخلطاب املوجه لإلمامني احلسننييبنيّ لنا مد التالحم واملحبة بني 
الرسول األعظم وبني كل من احلسن واحلسني، فقد عربّ الرسول عن حبه 
أراد  أنّه  ارتباطهام، فهو حينام قال: ( حسنٌ مني، حسنيٌ مني)أي  و قوة  لولديه 
ة وعن وثاقة العالقة القلبية والودية بني الروحني، روح  أن يبنيّ عمق املحبة واملودّ
النبيوروح (احلسن، احلسني) ، إذن العالقة النفسية بينهام هي عالقة وثيقة 
بولديه  القلبية  عالقته  ويظهر  حبّه  حممدٌ يظهر  الرسول  كان  ولذلك  وعميقة، 
(احلسن واحلسني)، فحينام كان يركب كلّ منهام عىل ظهره وهو ساجد يُبطئ يف 
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ل من املنرب واحتضنهام إىل صدره، ولذا  ا هبام، وإذا دخال املسجد ترجّ السجود رفقً
قال: ( حسنٌ مني، حسنيٌ مني). وذكر العالمة مرتىض العسكري يف كتابه معامل 
م منه يف  ه للحسننيأهنّ املوجّ يف هذا اخلطاب  الرسول  " أن قول  املدرستني: 
م مبلغو الرسالة الساموية  مقام تبليغ األحكام و الترشيعات االسالمية"٢٧، أي أهنّ
هه  وجّ الذي  اخلطاب  يف  أما  عليه.  تعاىل  اهللا  صلوات  اهللا  رسول  جدهم  وفاة  بعد 
الرسولالبنتنه السيدة الطاهرة الزهراء، يقول: ( فاطمة بضعة مني ) أي 
ا جزء مني، حيث حلت السيدة الطاهرة يف أوسع مكانة من قلب أبيها، فقد  أهنّ
االحرتام  من  مزجياً  حبّه  كان  إذ  لبناهتم،  اآلباء  حمبة  يشبه  ال  حبّاً  حيبّها  كان 
والتعظيم، وهذا مل يكن منبعثاً من العاطفة األبوية فحسب، بل كان ينظر هلا بنظر 
ه بعظمتهاوشهد بمواهبها ومكانتها  اإلجالل واملحبة، فلم يدع فرصةً مترُّ إال ونوّ
وحدة  وهي  (بضعة)  قوله  النبوي  اخلطاب  ورد يف  ممّا  و   ، تعاىل.  اهللا  عند  السامية 
معجمية وردت يف معاجم اللغة العربية، ذكرها ابن منظور يف كتابه لسان العرب (( 
وفالن بضعة من فالن: يراد به الشبه ))٢٨، و قد ترد يف الصوائت القصرية(الكرسة): 
أو  الشخص،  من  كاجلزء  القرابة  بمعنى  وتأيت   ( بِضعة   ) املعجمية  الوحدة  يف  كام 
بالفتحة كام يف الوحدة املعجمية (بَضعة ): أي القطعة من اللحم، أي أنّ فاطمة بنت 
حممد هي قطعة من أبيها فكلّ ما تتعرض له من أذ يؤذي أبيها . من خالل 
ذلك نلحظ أنّ اخلطاب الذي وجهه الرسول ألصحاب الكساءأحتو عىل 
صياغات تعبريية دلّت عىل وجود ترابط روحي بينهام، فهم أوىل من يقال عنهم جزء 
من النبي وهم أهل بيته االطهار والذين ذكرهم اهللا تعاىل يف حمكم كتابه بقوله{

الرحس عنكم ويطهركم تطهريا} فقد بنيّ منزلتهم عند اهللا  يريد اهللا ليذهب  إنام 
ر املسلمني  (عز وجل) وعند الرسول صلوات اهللا عليه وعىل أهل بيته أمجعني، و يذكّ
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بعدم ايذائهم ألنّ كلّ ما يؤذي أصحاب الكساء يؤذي اهللا ورسوله، ولذا فقد 
أمر الرسول الكريم بوجوب طاعتهم واإللتزام بأوامرهم وعدم إيذائهم سواء كان 

بالقول  أم الفعل. 
 املوجهة ألصحاب الكساء ثالثا: املهيمن األسلويب الوظيفي خلطاب الرسول
إن مفهوم الوظيفة يُعد من املفاهيم األكثر تداوالً يف علم اللسان احلديث، وقد 
تتبنى مبدأ الرشح والتفسري٢٩،  التي  البنيوية  استجابت نشأته ومنهجيته إىل دراسة 
قيمة  عىل  للحصول  ما،  خطاب  حالة  دراسة  اىل  يقود  الوظيفة  بمبدأ  فاالهتامم 
االجتاهات  د  متعدّ الوظيفي  التحليل  فإنّ  وعليه  فقط.  وصفية  وليست  تفسريية 
فهوعابر احلدود املنهجية للدراسات اللسانية املعارصة مجيعها٣٠ فالتوجه الوظيفي 
ا  نصوصً ن  يتضمّ إذ  فقط،  األدب  عىل  يقترص  ال  النه  الداعمة  األساليب  من  يُعدّ 

بمهيمنات أسلوبية خمتصة، تنطوي حتت مفهوم جامع"الوظيفة". 
دة من التعبري    وإن الوظيفة من منظور الدراسة األسلوبية تعني حاجة أشكال حمدّ
اللغوي إىل وسائل أسلوبية تناسب اهلدف من استعامهلا، فتصبح االساليب الوظيفية 
حمدد  جمال  يف  معجمية  وحدات  تستعمل  ألهنا  وجاهزة،  متكررة  لغوية  مهيمنات 
األسلوب  تلوناً موضوعياً يف  د  الوظيفية" جتسّ "فاألساليب  تعبريية،  وأداء وظيفة 
عىل خالف األسلوب الشخيص وهذا ما فتح باب دراسة أشكال األسلوب دراسة 
ختتزل  الوظيفية  األسلوبية  فإنّ  وعليه  الوظيفي٣١،  املنهج  عىل  باالعتامد  لغوية 

املقرتبات األسلوبية إىل: 
- املقرتب املعياري: والذي يفرتض وجود معيار كيل قبيل يؤدي إىل قبول بديل تعبريي. 
ظروف  تنوع  عىل  باعتامده  البدائل،  اختيار  يدرس  الذي  الوظيفي:  املقرتب   -

االتصال اللغوي



٧٥

م.م. كربى نوري خلف

بني  القائمة  العالقة  عىل  يعتمد  الوظيفي  األسلوب  فإنَّ  سبق،  ما  عىل  وبناءً 
أنّ  ذلك  إىل  يضاف  واملعجمية،  النحوية  و  الصوتية  للعنارص  التكرار  معدالت 
لبنائية وتركيبية  اللسانية األم جاءت موافقة  املدونات  املعتمدة يف  ة  اللُّغويّ القواعد 
٣٢. لذا  يف وذلك ملا حيتويه من قواعد، وأصول يف بنائه اللّغويّ اخلطاب النّبويّ الرشّ
فإنّ البنية الصغر االوىل من اخلطاب الذي ذكرناه كانت ذات مقصدٍ حمدد، عندما 
ه به  جعل النبي حممد أصحاب الكساء باملنزلة التي يستحقوهنا عىل وفق ما وجّ
الباري سبحانه وتعاىل. وإن البنية الصغر الثانية هي من حتتاج أن نتوقف عندها 
يرد يف ذهن  أن  املمكن  من  الذي  فالسؤال  مما هو ظاهر.  أعمق  فيها مقصداً   ألنّ 
الكساء النبي من (أصحاب  يكون  املتلقي عند سامعه هلذا اخلطاب هو: كيف 
: ( وأنا من عيل ) أو (أنا من احلسن )  أو (أنا من  ؟، عندما ذكر يف خطابه 
ا)، وأن الرتكيب الثاين الذي ورد يف خطاب النبي األكرم صلوات  احلسني مجيعً
 النبي حممد  فيه  فقد قصد  الفردية،  و  الذاتية  آله دلّ عىل  تعاىل عليه و عىل  اهللا 
 م يمثلون النبي ثبوت مقام القرابة الروحية والعقدية ألصحاب الكساء  وأهنّ

يف كل يشٍ إال النبوة وهذا ما متثّله خطاب اإلمام عيل يف إحد خطبه املوثقة يف 
هنج البالغة التي جاء يف بنيتها الرتكيبية ما نصه: "و لقد علمتم موضعي من رسول 
ني  يَضمّ أنا ولد،  و  املنزلة اخلصيصة، وضعني يف حجره  و  القريبة  بالقرابة  اهللا 
يمضغ  كان  و  ني عرفه،  يشمّ و  ني جسده،  يمسّ و  فراشه،  يكنفني يف  و  إىل صدره 
من  اليشء ثمّ يلقمنيه، و ما وجد يل كذبة بقول وال يف فعل، و لقد قرن اهللا به 
لدن أنْ كان فطيامً أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق املكارم و حماسن أخالق 
ه، يرفع يل يف كلّ يوم من  باع الفصيل أثر أُمّ ، ليله و هناره، و لقد كنت أتّبعه اتّ العاملَ
و  فأراه  بحراء،  كلّ سنة  كان جياور يف  لقد  و  به،  باالقتداء  يأمرين  و  لَام،  عَ أخالقه 
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و  بيت واحد يومئذ يف االسالم غري رسول اهللا و خدجية  يراه غريي، ومل جيمع  ال 
التقارب  ح  أراد أن يوضّ ثالثهام"٣٣. فالرسول صلوات اهللا عليه وآله يف خطابه  أنا 
من  النبي  التي بعث  الساموية  الرسالة  املؤمنني مكلّف بنرش  الوظيفي وأن أمري 
 ،النبي فيها  التي سار  الطريق  أجلها وله حق اخلالفة بعد وفاتهوالسري عىل 
لق من طينة الرسول األكرم، وأنا خلقت من طينة إبراهيم، وهذا  وأن عليًاخُ
يدل عىل املامثلة و املشاهبة ومن ثبتت له املامثلة و املشاهبة بالنبي األكرم كان االتباع 
له و االقتداء به أوجب وافرض، فمنزلة اإلمام من رسول اهللا يف التبليغ عن 
 اهللا كمنزلة هارون من موسىالتي سبق ذكرها، فاإلمام عيل بن ايب طالب 
وهم  ومعصومون،  رجس  كل  من  مطهرون  ولكنهم  أنبياء،  ليسوا  البيت  وأهل 
، نلحظ  يبلغون عن اهللا عز وجل بوساطة الرسول األعظم . وتأسيساً عىل ما مرَّ
خطاب النبي األكرم: (أنا من احلسن، أنا من احلسني)، أنّ كلّ شجرة يف األعم 
األغلب حتمل بذرة هي أصلها، كام يف خلقة اإلنسان يف نطفته والطينة األوىل املسامة 
ة أُخر، فريجع األجزاء  رة والتي تبقى يف األرض أمانة حتى حيرش اجلسد مرّ باملدوّ
إليها كرجوع أجزاء الطيور يف قصة إبراهيم اخلليل، وكيفية إحياء األموات بأمر اهللا 
جرة، فلها ما  سبحانه، فكلّ شجرة حتمل بذرة األصل، وهي حتمل مواصفات الشَّ
(احلسنني )  قد  جرة من الثّامر واألوراق واألغصان واجلذور، وال ريب بأنّ للشَّ
سايل يف  ة واحلقيقة املحمدية، كأصل النُّبوة وتلقي الوحي الرّ محال املواصفات النبويّ
بيان األحكام الرشعية، فاخلطاب الرشيف يكون حينئذٍ كناية  عن األوصاف التي 
سول األعظم حممد، فكام أنّ أمري املؤمنني عيل بن  مها الرّ ورثها اإلمامان من جدّ
ايب طالب و ولديه  حيمالن الصفات النّبوية ومن الثابت أنّ اإلمامة والوالية هي 

ة والوالية اإلهلية العظمى٣٤. .  باطن النّبوة، فهام من املتالزمني يف احلقيقة النبويّ
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 ،( يغضبها  ما  يغضبني   )  : الطاهرة  السيدة  عن  حديثه  يف    قوله  ّأما    
االستمرار  يدلّ عىل  الفعيل،  الرتكيب  أن  وّ فعيل،  تركيب  بني عىل  النص  فإنّ  وهبذا 
واحلدوث، فإذا بدأ الرتكيب بفعل مضارع مثال دلّ عىل حدوث األمر يف املستقبل، 
أما إذا كان مبدوءاً بفعلٍ ماضٍ دلّ   عىل حصول اليشء يف املايض فالفرق بني داللة 
املصادر  ورد يف  وممّا  بال شك.  بشكل واضح  الفعيل  الرتكيب  و  االسمي  الرتكيب 
تفيد بأصل  "واجلملة االسمية   العزير قوله:  املعاين ملؤلفه عبد  النحوية ومنها علم 
 وضعها ثبوت يشء ليشء ليس غري، فاملتوالية: الناجح مرسور ـ ال يفهم منها سو
الرتاكيب  استمرار، ولكن  أو  النظر إىل حدوث  للناجح من غري  ثبوت يشء ليشء 
اللغوية قد يكتنفها من القرائن والدالالت ما خيرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام 
واالستمرار، كأن يكون اخلطاب يف معرض املدح أو الذم، ومن ذلك قوله تعاىل: إِنَّ 
:  فاجلملة األوىل سيقت يف معرض املدح،  يمٍ حِ ي جَ فِ ارَ لَ جَّ فُ إِنَّ الْ يمٍ وَ ي نَعِ فِ َبْرارَ لَ األْ
والثانية سيقت يف معرض الذم، واملدح والذم كالمها قرينة، وهلذا فكلتا املتواليتني قد 
خرجتا عن أصل وضعها وهو الثبوت، وأفادت الدوام واالستمرار، أي أن األبرار 
نعيم دائم مستمر، والفجار كذلك يف جحيم دائم مستمر، واجلملة االسمية ال  يف 
ا  تفيد الثبوت بأصل وضعها وال الدوام واالستمرار بالقرائن إال إذا كان خربها مفردً
أو مجلةً اسمية))٣٥، فقول الرسول حممد : ( يغضبني ما يغضبها) أي أنّ رسول 
يؤذي  سوف  ذلك  ألنّ  اذيتها  و  فاطمة  غضب  بعدم  املسلمني  يويص  ص  اهللا 
ذلك حتسبًا  د  وأكّ تعاىل.  اهللا  إىل غضب  يؤدي  وغضبه  النبي حممد  ويغضب 
ملا جيري بعد وفاته من نزاعات وخالفات عىل اخلالفة، فإذا كان لد الناس شك 
يف خالفة عيل فعليهم اتباع فاطمة أي أن يكونوا اينام تكن. ومن هنا فقد كان 
لفاطمة منزلةعن اهللا تعاىل حيث جاء يف املستدرك احلاكم قال: قال رسول اهللا ص (( 
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ان اهللا يغضب لغضبك، ويرىض لرضاكِ ))٣٦، أي أنّه دلّ عىل عصمة فاطمة الزهراء 
فإن غضبها ال يكون إال عن حق واملعروف وأن كلّ ما يرد من اهللا تعاىل هو احلق 
أنّه يرتتب  نفسه، وعليه فغضبها ورضاها وحزهنا ورسورها هو خاضع للحق أي 
عليه غضب ورضا اهللا عز وجل. نستشف ممّا سبق بأنّ البنية الصغر الثانية تؤدي 
إىل الرتابط الوظيفي بني أصحاب الكساء و الرسول األعظم، فأصحاب الكساء 
الوظيفي  بالرتابط  ى  يسمّ ما  هو  وهذا  النبي  وفاة  بعد  الرسالة  بتبليغ  مكلفون 

بينهام، وبالربط                                       
 :الثانية نصل إىل قوله األوىل والبنية الصغر بني البنية الصغر

 . - عيلٌّ مني، وأنا من عيلّ
- فاطمةٌ بضعة مني، يغضبها ما يغضبني. 

- احلسن مني، وأنا منه. 
- احلسني مني، وأنا من حسني. 
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اخلامتة:
النبي  من  موجهة  رسالة  الرشيف  النبوي  اخلطاب  إن  أقول:  البحث  هذا  خامتة  يف 
خاصة،  التغليب  وجه  عىل  واملؤمنني  املسلمني  وإىل  عامة،  الناس  إىل    حممد  املعصوم 
هلدايتهم إىل الرصاط املستقيم رصاط اهللا العزيز احلكيم، وبعد هذه الصفحات التي عشنا 
فيها مع ( أسلوبية اخلطاب  ألقوال النبي حممد املوجه ألصحاب الكساء ) يتّضح لنا: 

• . بيان منزلة أصحاب الكساء و مكانتهم عند رسول اهللا
تأكيد اختصاص آية التطهري بأصحاب الكساءعىل نحو خاص. •
تكرار الرتاكيب التي ميّزت اخلطاب النبوي الرشيف من غريه. •
والبالغية • اللغوية  ممكناته  وبيان  النبويّ  اخلطاب  يف  الوظيفي  الرتابط  بيان 

التعبريية. 
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جاكبسون،  رومان  املهيمنة)،  الروس(القيمة  الشكالنيني  نصوص  الشكيل  املنهج  نظرية   (١٤

ترمجة/ ابراهيم اخلطيب: ٨١
١٥) البنى االسلوبية، حسن ناظم، ٧٠

١٦) بحار االنوار، العالمة املجليس: ٣٨: ٢٩٦ - 
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٢٠) القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية االيقاعية، حممد صابر عبيد، مكتبة االسد 
الوطنية، دمشق ٢٠٠١م - 
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دار  تداولية-  لغوية  الشهري، -مقاربة  بن ظافر  اسرتاتيجيات اخلطاب، عبداهلادي  ينظر:   (٢٢
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قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكريم

اجتاهات * ٢٠١٥م.  مجيل.  محداوي، 
األسلوبية. االلوكة: دار النرش. ط١. 

وحتليل * األسلوبية  ٢٠١٥م.  منذر.  عيايش، 
اخلطاب. دمشق: دار نينو للدراسات والنرش 

والتوزيع. ط١. 
٢٠٠٧م. * مكارم.  نارص  الشيخ  الشريازي، 

مدرسة  املنزل.  تاهللا  كتاب  تفسري  يف  االمثل 
االمام عيل بن ايب طالب . ط١. 

* ،٢٩ ج:  االنوار.  بحار  املجليس.  العالمة، 
 .٣٨، ٤٣

البالغة * ١٩٩٩م.  يوسف.  العدوس،  أبو 
االهلية  عامة.  مقدمات  عامن:  واألسلوبية. 

للنرش والتوزيع. ط١. 
ناظم، حسن. ٢٠٠٢م. البنى األسلوبية. املغرب *

-الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب. ط١. 
اجلملة * بنية  ١٩٩١م.  املنصف.  عاشور، 

العربية بني التحليل والنظرية. كلية اآلداب. 
اجلاحظ. ١٩٦٨م. البيان والتبني: تح  فوزي *

عطوي. بريوت: دارصعب. ط ١. 
١٤١٦م. * احلجاج.  مسلم  النيسابوري، 

حزم.  بن  دار  بريوت:  الصحيح.  اجلامع 
مؤسسة الريان. ط١. 

يف * الصغري  اجلامع  ١٩٨٠م.  هشام.  ابن 
النحو: تح امحد حممود هرميل. القاهرة. 

العربية * اجلملة  ٢٠١٣م.  حممد.  خليفايت، 
دراسة وصفية حتليلية. دار الكتب العلمية. 

خصوصية * ٢٠٢٠م.  جاسم.  باسم  حييى، 
مقارنة.  دراسة  االداري:  القرار  يف  الشكل 

جامعة بابل: مج ٢٨، ع: ٥. 
تح * اخلطاب:  م.   ٢٠١٦ سارة.  ميلز، 

القومي  ٢٠٠٤املركز  علوب.  عبدالوهاب 
للرتمجة. ط١. 

الدر * ٢٠١١م.  الدين.  جالل  السيوطي، 
للطباعة  الفكر  دار  املأثور.  تفسري  يف  املنثور 

والنرش. 
الدراسات * راهن  ٢٠١٣م.  ابراهيم.  خليل، 

عبد  السعودية:  العريب.  الوطن  يف  النقدية 
العربية وآداهبا.  اللغة  املانع لدراسالت  العزيز 

ط١. 
عتيق، عبد العزيز. ٢٠٠٩م علم املعاين. دار *

النهضة العربية. 
عبيد، حممد صابر. ٢٠٠١م. القصيدة العربية *

االيقاعية:  والبنية  الداللية  البنية  بني  احلديثة 
الرواد  االولييجيل  الشعرية  االنبثاقة  حساسية 

والستينات. دمشق: احتاد الكتاب العرب. 
ابن منظور. ٢٠٠٩م. لسان العرب: تح يارس *

التوفيقية  دار  القاهرة:  فتحي  جمدي  سليامن، 
للرتاث. 

اللسانيات * مبادئ  ١٩٩٧م  الطيب.  دبة، 
ابستمولوجية).  حتليلية  (دراسة  البنيوية 

اجلزائر: دار القصبة للنرش. ط٢. 
احلسن. * بن  الفضل  عيل  أبو  الطربيس، 

القرآن.  تفسري  يف  البيان  جممع  ٢٠٠٦م. 
بريوت: دار املرتىض. 
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١٩٨٦م. * جمدي.  النرص،  يوسف.  غازي، 
اجلزائرية  املؤسسة  العامة.  البنية  يف  حمارضات 

للطباعة. 
خمترص * ٢٠٠٨م.  السيوطي.  وااللباين، 

صحيح اجلامع الصغري. رشكة ألفا. ط١. 
العسكري، العالمة السيد مرتىض. ١٤٢٦هـ. *

والنرش  الطباعة  ١٩٩٠مركز  املدرستني.  معامل 
للمجمع العاملي الهل البيت . ط١. 

التحليل * ريفاتري، ميكائيل. ١٩٩٣م. معايري 
دار  البيضاء:  احلمداين.  محيد  تر  األسلويب: 

النجاح اجلديدة. ط١. 
دك الباب، جعفر. ١٩٨٠م. املوجز يف رشح *

اإلمام  نظرية  املعاين:  علم  يف  اإلعجاز  دالئل 

اجلرجاين اللغوية وموقعها يف علم اللغة العام 
احلديث. دمشق - سورية: مطبعة اجليل. ط١. 

نظرية * نحو  ٢٠٠٣٠م.  فييل.  ساندرس، 
أسلوبية لسانية: تر خالد حممود مجعة. دمشق. 

املطبعة العلمية. ط١. 
املنهج * نظرية  ٢٠١٦م.  رومان.  جاكبسون، 

القيمة  الروس(  الشكالنيني  نصوص  الشكيل 
املهيمنة): تر ابراهيم اخلطيب. الرشكة املغربية 

للنارشين املتحدين. 
الرشيف الريض، حممد بن احلسني. ٢٠١٠م. *

هنج البالغة. تح قيس هبجت العطار. مؤسسة 
الرافد للمطبوعات. ط١. 


