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أسلوبية التعبري يف األشعار املنسوبة لإلمام السجاد
علي صياداني

*

 .1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الشهيد مدين بأذربيجان ،تبيز
(تاريخ االستالم2018/2/24 :؛ تاريخ القبول)2018/7/19 :

امللخّص
يهــدف هــذا البحــت إىل كشــف اخلصــائص التعبرييــة الــل اعتمــدها اإلمــام الســجاد ضــمن أشــعار  .ألجل ـ
تناولنا األشعار كلها يف ديوان علمـا بـأن اإلمـام اسـتخدم األسـاليب املتنوعـة يف مقـدمات القصـائد وأ نائهـا.
واعتمدت الدراسة مستعينةا باملنـهج الوصـفي -التحليلـي ،ع لـى أمّهـات الكتـب لتحليـل األبيـات الـل تضـمن هـذ
األســاليب ســعياا لبيــان أ رهــا يف تركيــب الــنصّ الشــعري الــديين .وملخّــص مــا وصــل البحــت إلي ـ هــو أن اإلمــام
السجاد استخدم هذ األساليب النحوية واللغوية للداللة على أنّ أهل املعاصي هم اخلارجون عن جادّة احلقّ
والصواب ويقصد منها أيضا شرش وجهة نظر وتبيـان املعطيـات الـل تقـوم عليهـا .امتـاز شـعر اإلمـام بتنـوع
توويف هذ األساليب وخياطـب خصـم مـرّة بالنـداء وينبّـ مـرة أخـرى بالقسـم ويوجّـ كالمـ ملسـتمع بأسـلوب
التوكيد ويبقى سامع مرة أخرى وحيـداا ليفكـر علـى مـا حـدث بــ(صار) ويتمنّـى بتغـيري مـا كـان بــ(لي ) إىل مـا
سيكون .وميكـن القـول بـأن األسـاليب اللغويـة يف شـعر تنـدرج حتـ هـذ العنـاوين :النـداء ،التكـرار ،االسـتفهام،
القسم ،التشبي  ،صيغ املضارع للمتكلم وحد  ،عاملية النفي ،التمين ،األداء الوويفي لـ«إنّ ...لَ ـ» ،احلوار ،سلبية
النهي ،إجيابية األمر ،توويف الشرط ،كم اخلبيّة ،االستإناء ،مقتضيات أفعل التفضيل ،داللة «صـار» النحويـة،
اسم اإلشارة ،املفعول املطلق.

الكلمات الرئيسة
األداء الوويفي ،األساليب التعبريية ،اإلمام السجاد

 ،توويف الشرط ،عاملية النفي.
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مقدمة
يعتب األدب من الفنون الل متسّك هبا األُمم منذن أقدم العصـور ،وعلـى مـرّ التـاريخ إىل يومنـا
هذا ،بأنواع وأقسام وطرق املختلفة يف نفسـ أو فيمـا بـني األمـم ،والـذي يـد ّل علـى قـدم هـذا
الفنّ ما روي عن اإلمام رضا أنّ قال :ستل أمري املؤمنني علـيّ بـن أيب طالـب عـن أول
من قال الشعر فقال  :آدم .مث انتشر تدرجييا بـني األمـم والبلـدان بشـتّى صـور مـن وعـظ
ونص ــيحة وسياس ــة وم ــدش وذمّ وغريه ــا .واس ــتمرّ ه ــذا الوض ــع عل ــى ه ــذ احل ــال حتّ ــى جم ــيء
اإلســالم ،فقــد ه ـذّب اإلســالم مجيــع التقاليــد والعــادات والطبــائع والصــفات ،ومجيــع حــاالت
اجملتمع ومن ضمن ما توجّ إلي اإلسالم جبديّة هو األدب وأ ر يف اجملتمع.
وبــدأ اإلســالم باســتقطاب الشــعر والشــعراء وأهــل األدب وتســخري هــذ الطاقــات خلدمــة
« :إنّ مـن الشـعر حلكمـة وإنّ
الدعوة اإلهليـة احل ّقـة ،انطالقـا مـن قـول الرسـول األكـرم
وعلـى رأسـهم حسـان بـن ابـ
من البيان لسحراا» .واستمرّ األدباء بنصـرة رسـول اهلل
األنصـاري وهــو يــنمّ عــن أمهيــة الشــعر يف بـاب االحتجــاش وإفهــام املســتمع وأنّ أخــذ مبجــامع
القلــوب واألفتــدة آكـدُ مــن الكــالم املنإــور ،فليتّخــذ دســتورا يف إصــالش اجملتمــع وبـتّ الدعايــة
طريقهم يف توويف األدب والشـعر كمـا
الروحية .وعلى هذا املنحى خطّ أئمّة أهل البي
يف خدمــة اإلســالم بكــل طرقـ وفنونـ  .ونالحــظ أن األشــعار
ووّفـ جـدّهم رســول اهلل
ال تتجــاوز احلــدود االجتماعيــة والقــيم اإلســالمية
الــل وردت عــن شــعراء أهــل البي ـ
(اإلمام السجاد.)5-3 :2002 ،
من هذا املنطلق عزم على تقدا دراسـة ترمـي إىل الوقـوف عنـد هـذ الظـاهرة التعبرييـة
األســلوبية ،فوجــدت يف شــعر اإلمــام الســجاد أمنوذجــا معــبا عنــها .إن حتــري أشــكاهلا يف
شعر اإلمام السجاد يكشف عن مدى اهتمام ب حىت أصبح واهرة شائعة يف أشعار .
وتطرش أستلة عدّة يف دراسة هذ األساليب:
أوال :هل ميكن يف هذ األساليب ذاهتا بكل تشكيالهتا ودالالهتا ،بوصفها جزء أصيال من
اجلزئيات الشعرية الل تسهم يف تكوين نصّ الشعري
انيــا :كيــف ووّــف اإلمــام األســاليب التعبرييــة كعامليــة النفــي ،األداء الــوويفي و...
إللقاء املعىن املراد
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الدراسات السابقة
اهتم الباحإون بدراسة آ ار اإلمام السجاد من جوانب متعدد وقد انصب جـلّ اهتمـامهم
عل ـى الصــحيفة الســجادية؛ ألن ـ مــبين علــى أمــور عــدة متاجهــا اإلنســان يف حيات ـ املعنويــة
واملادية وهو يعلّم اإلنسان كيف يعـيش وهنـاك أيضـا ثـوث قليلـة حـول حتقيـق وتو يـق أشـعار
اإلمـام ك ـ«حتقيـق وتو يــق شـعر اإلمــام علــي بـن احلســني السـجاد (ت  95هــ)» يف حوليــة
املنتــدي يف العــدد 2012( ،12م) ،ص145-97؛ اعتمــد عــادل لعــي يف حتقيــق ديــوان اإلمــام
السجاد علي السالم على نسخ عدّة -اطوطة ومطبوعة .ومقالـة عنواهنـا «نسـبة الـنص إىل
املؤلــف؛ دراســة تطبيقيــة يف الــديوان املنســوب اىل اإلمــام الســجاد » يف جملــة ثــوث يف
اللغــة العربي ــة وآداهب ــا الع ــدد الـ ـ2014( ،11م) ،ص38-25؛ تنــاول ه ــذا املق ــال ص ـحّة ه ــذا
الديوان على أساس األسلوبية اإلحصـائية .وثـت عنوانـ «االغتـراب يف شـعر اإلمـام السـجاد
» يف جمل ــة القادس ــية للعل ــوم اإلنس ــانية ،اجملل ــد 2005( ،8م) ،ص36-23؛ ث ــت ع ــامر
صالل راهي احلسناوي يف هذا املقال ،واهرة االغتراب يف حياة وشعر اإلمام .ومقالة باللغة
الفارســية عنوانـ «مضــامني مشــترك انســاين در صــحيف ســجادي واشــعار منســوب بـ امــام
ســجاد » يف جملــة ادب عــريب العــدد 1392( ،1ش) ،ص36-19؛ نوقشـ فيهــا املضــامني
اإلنسانية املشتركة .مقالة «دراسة ر اء احلسني يف أشعار اإلمام السجاد » يف جملـة
آفاق احلضارة اإلسالمية ،العدد  ،1السـنة 16؛ قامـ املؤلفـة فيهـا بدراسـة الر ـاء احلسـيين
خالل أشـعار اإلمـام السـجاد  .ولكـن مـا يعنينـا هـو دراسـة األسـاليب التعبرييـة يف أشـعار
ودورها على صعيد املستوى التركي وكيفية توويفها يف سياقات شعر .
اإلمام

تعريف األسلوب
لغ اة
جاء يف لسان العرب :ويقال للسطر من النخيل أنسلنوبٌ وكله طريقٍ فهـو أنسـلنوبٌ قـال واألُسـلنوبُ
ب الطريـ ُق تاأخـ نذ
ب ُسـو جيء وجيمـع أسـالِيب وا ُألسـلنو ُ
الطريق والوج ُ واملَذ اه ُب يقال أنـتم يف نأسـلنو ٍ
ني منـ وإ َّن أَن َفـ ُ لفـي
في واألُسلنوبُ بالضمّ الفَنُّ يقال أَخاـذَ فـالنم أسـالي اب مـن القـول أي َأفـان ا
أسلنوبٍ إذا كان مُتاكبةراا (ابن منظور ،دون تا ،ج.)473 :1
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اصطالح اا
يرى بعضهم بأنّ األسلوب :قـوة ضـاغطة تتسـلط علـى حساسـية القـار بواسـطة إبـراز بعـض
عناصر سلسلة الكالم ومحـل القـار علـى االنتبـا إليهـا ،ثيـت إن غفـل عنـها تشـ ّو الـنص،
وإذا ح ّللـها وجـد هلـا دالالت تتميــز هبـا ،خاصـة مبـا يســمح بتقريـر أ ّن الكـالم يع ّبـر واألســلوب
يبز .نستنتج من خالل ما تقـدم ارتبـاط األسـلوب بالقـار كونـ املعـين بقـراءة الـنص الـذي
قنــدم ،حيــت يشــري الكاتــب إىل بعــض العناصــر األساسـية الــل تســهم يف بلــورة معــىن الــنص،
ويترك املتلقـي ليجـد تلـك العناصـر ،فـإن مل يعإـر عليهـا يفقـد الـنص مجالـ  ،أ ّمـا إن وجـدها
وحلّلها فسيكسب دالالت يتفرد هبا .وميكن القول إنّ :كل أسلوب صورة خاصّـة بصـاحب يـبني
طريقــة تفكــري  ،وكيفيــة نظــر إىل األشــياء وتفســري هلــا وطبيعــة انفعاالت ـ  ،ومعــىن ذلــك أن
األسلوب مرآة عاكسة لصاحب ؛ أي يوضح تفاصيل شخصيت ورنيت لضشياء الكامنة يف هـذا
الوجود ،وما األسلوب إلّا فلسفة الذات هلذا الوجود (داسي2015 ،م.)10 :

األسلوبية
يشــري الكــإريون إىل أن مصــطلح األســلوبية الميكــن أن مــدد بتعريــف واضــح ومقــنن ،وذلــك
ال رتباطهـا مبيـادين عديـدة ،ولكـن جـ ّل مـن عرضـوا ملفهـوم األسـلوبية أكـدوا أهنـا تعـين بالتحليـل
اللغوي لبىن النصـوص .وقـد حـدد ميشـال ريفـاتري 1مفهـوم األسـلوبية بأهنـا :علـم يعـين بدراسـة
اآل ــار األدبيــة دراســة موضــوعية ،وهــي بــذلك تعــين بالبحــت عــن األســس القــارة يف إرســاء علــم
األسلوب وهي تنطلق من اعتبار األ ـر األديب بنيـة ألسـنية تتحـاور مـع السـياق املضـموين حتـاورا
خاص ــا .فاألس ــلوبية تع ــين بالتحلي ــل اللغ ــوي للنص ــوص ،والكش ــف ع ــن فنياتـ ـ  ،فه ــي دراس ــة
اخلص ــائص اللغوي ــة ال ــل يتح ــول هب ــا اخلط ــاب ع ــن س ــياق اإلخب ــاري إىل وويفتــ التأ ريي ــة
اجلمالية ما يعين بأهنا ترمـي إىل متـيكن القـار مـن إدراك انتظـام خصـائص األسـلوب الفـين
إدراكا نقديا مع الوعي مبا حتقق تلك اخلصائص من غايات ووائفية (منصوري2011 ،م.)11 :

دراسة أساليب التعبري يف شعر اإلمام السجاد
فـال خيلـو عـن التـذكري بـاهلل عـ ّز وجـ ّل أو احلـ ّت علـى
الشعر الوارد عن أئمّة أهـل البيـ
طاعت وتقـوا  ،أو التـذكري بـاآلخرة ونعيمهـا ،وزوال الـدنيا ولذائـذها ،ومـا شـاب ذلـك (اإلمـام
1. Michael Riffaterre
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الس ــجاد .)5 :2002 ،ويعــدّ قص ــور الدراس ــات األكادميي ــة والبحإي ــة ألع ــالم الفك ــر اإلس ــالمي،
م ــن أه ــم عوام ــل الض ــعف ال ــل تكتن ــف املكتب ــة األكادميي ــة
الس ــيما أئم ــة أه ــل البيــ
اإلسالمية ،ومع أنّ األسباب الل تقف وراء ذلك القصور واضحة ال ختفى علـى ذي لـب ،لعـل
الـل جعلـ الكـإري
أمهها العامل العقائدي الذي متإل بالقدسية الل حظـي هبـا األئمـة
من الباحإني يترددون يف البحت هبذا اجملال خوفا من الوقوع بسهو أو خطأ من غري قصد.
إ ّن أهــم مــا ميكــن أن تقدم ـ دراســة هــؤالء األعــالم ،تســليط الضــوء عل ـى معــامل الفكــر
اإلســالمي األصــيل الــذي ،ميإــل أمنوذجـاا رائعـاا يف معاجلــة أحــوال اجملتمعــات اإلنســانية ،مــن
خالل واقعيتـ واحترامـ لإلنسـان الـذي عـ ّد أفضـل املخلوقـات وأناهـا ،فضـال عـن كـوهنم
املنبــع األســاس للمعلومــات الــل أوردهــا كبــار املفكــرين والعلمــاء املتقــدمني (الســيوطي:2012 ،
 )303ويق ــف اإلم ــام الس ــجاد يف طليع ــة ه ــؤالء األع ــالم .معتم ــدا عل ـى ه ــذا ،نس ــعى إىل
الكشف عن جوانب التعبري اللغوي يف أشعار وكيفية تعامل ال ة حماور رئيسـية أي :املنرسِـل،
املنرسال ،املنرسال إلي :
التكرار
يع ّد التكرار من الظـواهر اللّغويـة الـل يتسـم هبـا الـنّص الشـعري ،فهـو جيسـد نـة أسـلوبية
هامّة ،ويكاد يكون من أهم مـا ميتـاز بـ األسـلوب يف شـعر أي شـاعر ،ملـا يضـطلع بـ مـن دور
واضــح يف معــىن الشــعر ومبنــا  ،إضــافة إىل دور يف إخصــاب شــعرية ال ـنّص ورفــد بالبــت
اإلمائي واجلماي ،فهو يظهر على مستويات عـدّة يف بنيـة الـنّص الشـعري مـن خـالل تكـرار
حرف من احلروف وليكن حرف جر ،أو حرف نداء ،أو غـري ذلـك ،أو مـن خـالل تكـرار كلمـة
بعينها ،أو بتكرار مجلة كاملة ،أو حىت فقرة أو أكإر مـن هـذا أو أقـل ،ولكـل مبـدع طريقتـ يف
تسخري هذا التكرار خلدمة غرض حمدد أو أغراض متعددة.
إن الوقوف عند صور التكرار وأمناط يف قصـيدة مـا أمـر يسـري ،لكـن الصـعوبة تكمـن يف
الكشــف عــن بواعإـ لــدى الشــاعر ،وقيمتـ الفنيــة الــل تتجسـد يف التعــرف علــى اخلصــائص
األسلوبية الل يتفرد هبا ،وعلى معجم الشعري املتميز .يضاف إىل ذلك إسهام يف الكشـف
عن بعض الدالالت النفسية واملوضوعية والفنية للنص وصاحب (زروقي.)134-133 :2016 ،
مستعينا بأسلوب التكرار ومستنكرا حال
خياطب اإلمام يف هذا البي جدَّ حممد
و ما هـو عليـ مـن ولـم بـين أميـة ويـدعو علـيهم .ويلعـب التكـرار يف كلمـة (جـدّ) دوراا حركيـا
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مهم ـاا يف نقــل الرســالة مــن الشــاعر للمخاطــب .ويــدعو أيضــا لليقظــة والتنبيــة وأيضــا تنــوير
األفكار مبا هو في :
أي ـ ــا جاـ ـ ـدَّ ي ـ ــا جاـ ـ ـدَّا ُ باعـ ـ ـداك أَوهاـ ـ ـراتْ

أنمي ـ ـ ـ ــةن فِينـ ـ ـ ـ ــا ماكرهـ ـ ـ ـ ــا والشـ ـ ـ ـ ــنائعُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)53 :

يكـرر اإلمـام الشـكود الغاضـبة يف األبيـات األخـرد واضـعاا يـد علـى مكمـن العلّـة كاشـفاا
عن سرّ املأساة بأسـلوب (إلَـى كـم ...إلَـى كـم) وهـو جـور الزمـان وأبنائـ علـى أهـل البيـ
وهذا التكرار ميإّل غضبة ورية متأججة مليتة بالإقة واليقني ولكن اإلمـام السـجاد ال يقـف
عند هذا احلدّ يف تصوير املأساة ولكن يتحول الرفض السلمي إىل صراع يف مواجهة األعداء:
فَلَيـ ـ ـ ا شِـ ـ ــعري إلَ ـ ــى كـ ـ ــم ذَا تُجاذِبُنـ ـ ــا

صُـ ـ ـ ـ ـرُوفن ُ وإلَ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ــم ذَا نُجاذِبُـ ـ ـ ـ ـ ُ
(اإلمام السجاد2002 :م)70 :

النداء
العقل هو الذي ينشئ األفكار ويقـيم األحكـام واألقيسـة .ومـن صـفات األفكـار أن تكـون واضـحة،
دقيقة ،جديدة ،قوية ،عميقة ،سامية؛ ومن صفات األقيسة أن تكون صحيحة .فيتّضـح أن للعقـل
أمهيــة كــبى يف األدب؛ فهــو الــذي يضــع أســاس األدب أي الفكــر .وهــو الــذي يضــبط الشــعور،
ويسيطر على املخيلة فريدّ مجوحها إىل حدود اجلمال املعقول؛ ألن الفوضى قتل للجمـال واآل ـار
األدبية اخلالية من الفكـر ،أو املشـحونة ضـالال ال تعـ ّد أدبـا حقيقيـاا ،وإن كـان كاتبـها مـن أسـياد
الصناعة اللفظية .فإنّ احلقيقة من أهم عناصر اجلمال ،والمجـال بالحقيقـة (الفـاخوري:1380 ،
 .)35والنداء أداة خياطَب هبا عقل اإلنسان لتنبه على ما فعل وما يكون في والنداء وسيلة مـن
وسائل اخلطاب البارزة يف ديوان اإلمام  ،يلجأ إليها كإريا يف خطاب مع كل الناس ولعطـف
املخاطب إىل اهلل حينا آخـر ،فقـد وجـد يف النـداء ضـالت األوىل الـل أحسـن توويفهـا للوصـول
إىل املعاين املطلوبة ،وال غرو يف ذلك إذا علمنا أن النداء من األساليب املتنوعة ،وتأيت تنويعاتـ
لتعدد أدوات الل يعتمد عليها ،وملا تتضمن هذ األدواتـ مـن معـان أيضـاا ،إن منشـئ الـنصّ أو
املتحدث يعب بصور كإرية من التعبريات الـل تنطـوي هـذا األسـلوب ،وقـد عرفـ سـيبوية بقولـ
«واعلم أن النداء كلّ اسم مضاف في فهو نصب على إضمار الفعل املتروك إوهار واملفرد رفـع
وهو يف موضع اسم منصوب» أمـا ابـن السـراج فقـال «وأصـل النـداء تنبيـ املـدعو ليقبـل عليـك»
وهلذا التنبي من أهم خصائص النداء (جامل2011 ،م:)173 :

أسلوبية التعبير في األشعار المنسوبة لإلمام السجاد

وي ـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّنا أرادوا أيب مت ـ ـ ـ ـ ـ ــذلملالا
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قَتـ ـ ـ ــيالا ويف األحشـ ـ ـ ــاء حا ـ ـ ـ ـرُّ وِمـ ـ ـ ــاء
(اإلمام السجاد2002 ،م)17 :

ومما جتدر اإلشارة إلي أن (يا) النداء هو أكإر األدوات استعماال يف أشعار :
أَفِ ـ ـ ــي السَّـ ـ ـ ـباخاتِ ي ـ ـ ــا مابغُ ـ ـ ــونن تابن ـ ـ ــي
ي ـ ـ ــا أنمَّـ ـ ـ ـةَ السُّ ـ ـ ــوءث السُ ـ ـ ــقياا لِ ـ ـ ــرابعِكم

وامـ ـ ــا يبقَ ـ ــى السةـ ـ ــباخُ عالَ ـ ــى األَسـ ـ ــاس
(اإلمام السجاد2002 ،م)45 :

ي ـ ـ ــا أنمَّـ ـ ـ ـةا لَ ـ ـ ــم تُ ـ ـ ــراع جاـ ـ ـ ـدَّنا فِين ـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)21 :

ينادي اإلمام هنا قَتالَةَ احلسني بأرض كربالء وأراد ب إوهار سـوء فعلـهم وسـلوكهم؛
هلذا استخدم من كلمة (السوء) يف سياق النداء يف الشطر األول من البيـ ومـن كلمـة نكـرة
يف الشطر الإاين وال خيفى مـا يف هـذا األسـلوب مـن بـة فنيـة جتلـب السـامع والقـار لفهـم
املعىن الذي يقف خلف هذ األلفاظ.
كما استخدم حرف النداء مع اسم الفاعل:
ي ـ ـ ــا و ـ ـ ــاعنني بقلـ ـ ــ أينم ـ ـ ــا وعن ـ ـ ــوا

يستخدم اإلمام

وب ـ ـ ـ ــالفؤاد م ـ ـ ـ ــع األحش ـ ـ ـ ــاء داعين ـ ـ ـ ــا

أسلوب النداء ضمن هذ الصور:

(اإلمام السجاد2002 ،م)22 :

يا ا مضاف ومضاف إلي  /يا ا اسم مفعول /يا ا اسم فاعل /يا ا نكرة مقصودة
ونالحظ أن معظم هذا النداء خيرج إىل معان إالهية كأن هذ األساليب الندائية وقفـات
إنذارية يإري يف نفس اإلنسان ،عاطفة دينية.
القسم
إن أهمّ غرض يساق من أجل القسم هو التوكيد وهـذا مـا صـرش بـ سـيبوي إذ يقـول« :اعلـم
أن القسم توكيد كالمك» ويقول يف موضع آخر «واحللف توكيد» فهو توكيد ما يقسم علي من
نفي أو إ بات وإمنا أكدت خبك لتزنيل الشك من املخاطب وإمنـا كـان جـواب القسـم نفيـا أو
إ بات ألن خب واخلب ينقسم قسمني نفيا وإ باتا.
أما غرض القسم االستعطايف فهـو حتريـك الـنفس وإ ـارة شـعورها (حسـني2009 ،م.)222 :
اســتخدم اإلمــام الســجاد القســم يف مكانـ املناســب ،ثســب طبيعــة املوضــوع والشــخص
املخاطب واحلكم الذي يصدر  ،ففي حتّ على التجنّب من غرّة الـدنيا وتفكـري علـى مـا فيهـا.
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ومل يكتف اإلمام لتأكيد اخلـب ،بـذكر القسـم فحسـب بـل جنـد مـيط كالمـ مبؤكـدات
أخرى كأداة االستفهام (أين) وتكرار الضمري (ها) يف األبيات التالية:
وآلي ـ ـ ـ ـ ُ ال تُبقِ ـ ـ ـ ــي اللّي ـ ـ ـ ــاي باشااشاـ ـ ـ ــةا

وال ج ـ ـ ـ ــداة إلّـ ـ ـ ـ ــا ساـ ـ ـ ـ ــريعاا خُلنوقنهـ ـ ـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)24 :

كما صرّش هبذا املعىن يف ديوان :
وأَنَّ امـ ـ ـ ــرءاا يس ـ ـ ــعاى لِ ـ ـ ــدُّنيا ُ جااهِـ ـ ـ ــداا

ويا ـ ــذهالن عا ـ ــن أنخـ ـ ــرا ُ الشا ـ ــك خااسِ ـ ــرُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)38 :

التشبي
مرص اإلنسان على تقريب ما يريد إىل غري بشىت الوسائل منها اجملـردة املباشـرة ،ومنـها
الرامزة اإلشارية ،ومنها الصامتة .ويف كل ذلك وسيلة مـن وسـائل االتصـال .ومـن صـور هـذ
الوسائل املباشرة املنطوقة أو املكتوبة ،التشـبي (محـدي أبـوعلي1992 ،م .)37 :والتشـبي تصـوير
شــيء بشــيء آخــر لوجــود عالقــة بينــهما تُسـمَّى عالقــة املنشــاهبة (أمــني عبــدالغين ،دون تــا.)42 :
والداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن (التفتازاين1424 ،هـ )516 :والغاية من خاصّـةم بـاملتكلم
(أبوحاقــة1988 ،م .)124 :فلــو أخــذنا مــإالا هــذا البيـ مــن أشــعار اإلمــام  ،لفهمنــا منـ أن
ومشـيدوا الـدين علـى قصـد الطعـن علـى الكفـار
اإلمام يعقد مما لة بني أهل البي
يف الــدين والــدنيا وانصــراف األعــداء إىل التغافــل .ولقــد
وعــدم شــعورهم مبكانــة األئمــة
قصد اإلمام من هذا القول طرش مسألة اإلمامة وموقف الناس من :
تُسا ـ ـ ـ ــيةرُونا عالَ ـ ـ ـ ــى األقتـ ـ ـ ـ ــاب عااري ـ ـ ـ ــةا

كَأنَّنـ ـ ـ ــا لَـ ـ ـ ــم نُشاـ ـ ـ ــيّد فِـ ـ ـ ــيكم دِين ـ ـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)21 :

كمــا اســتخدم اإلمــام التشــبي ليتحــدث عــن بداهــة حقّهــم كعرفــان لــون الســواد مــن
البياض الذي يتجلـى يف نائيـة السـواد والبيـاض .وخاطـب هبـذا األسـلوب ضـمري أعـداء أهـل
وقرّب بالتشبي من األذهان بطالن بين أمية:
البي
عاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرافتُم حاقَّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فَجاحا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتُمونا

كماـ ـ ــا عُـ ـ ــرفا السَّـ ـ ــوادُ مِ ـ ـ ـنا الَبايـ ـ ــاض
(اإلمام السجاد2002 ،م)49 :

قــد ووّــف اإلمــام التشــبي املرك ـب يف أبيات ـ احلِكميــة ليــؤدي وويفــة تقريريــة بــأن
اإلنسان ليس خبالد يف هذ الدُّنيا والتشبي هنا قائمٌ على املفارقة التصـويرية بـني (حاـريصٌ
مُكا ِرٌ ا كأَنَّك مِنها بالسَّالماةِ واا ِقُ):

أسلوبية التعبير في األشعار المنسوبة لإلمام السجاد

وأَن ـ ـ ـ ا عالَ ـ ـ ـى ال ـ ـ ـدُّنيا حاـ ـ ــريصٌ مُكـ ـ ــا ِرٌ
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كأَنَّـ ـ ـ ـ ــك مِنـ ـ ـ ـ ــها بالسَّـ ـ ـ ـ ــالماةِ واا ِ ـ ـ ـ ـ ـقُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)60 :

صيغ املضارع للمتكلم وحد
ينادي اإلمام جدّ ويسأل كيف ميكن أن يكون حفيد قتيالا بيـد األعـداء وهـو مـن ذنرةيَّتـ
ويسأل بـ هـل ميكـن العـودة إىل البدايـة والكمـال األول الـذي كـانوا عليـ يف زمـن نـ ّ
وهبذا األسلوب يسـتخدم مـن صـيغ املضـارع ليوجـ خطابـ للـذين جتـاهلوا ملـا فعلـوا ويسـلكون
الطريـق الــذي ســلك أعــداء اهلل فخرجـ صــيغ املضــارع يف هــذ األبيـات لغــرض بالغــي وهــو
باحلقيق ــة والواقعي ــة يف ال ــدين وال ــدنيا.
االختص ــاص فخــصّ اإلم ــام أه ــل البيـ ـ
وتظافر هذا املعىن مع صيغ الفعل املضارع والنداء وضمائر اخلطاب:
أنناادِي ـ ــك ي ـ ــا جاـ ـ ـدَّا ُ ي ـ ــا خاـ ـ ـريا مُرسا ـ ــل

كما يقول:
أننااجي ـ ـ ـ ــك ماحزُونـ ـ ـ ـ ـاا عالِـ ـ ـ ـ ـالا مُ ـ ـ ـ ــؤجَّالا

حابيبُـ ـ ـ ــك ماقتُـ ـ ـ ــولم وناس ـ ـ ـ ـلنك ضا ـ ـ ـ ـائعٌ
(اإلمام السجاد2002 ،م)53 :

أَسِ ـ ـ ــرياا وم ـ ـ ــا لِ ـ ـ ــي نااصِـ ـ ـ ـرٌ ومُ ـ ـ ــدافِعٌ
(اإلمام السجاد2002 ،م)53 :

عاملية النفي
النفي هو اإلخبار عن تـرك الفعـل ويُعاـدُّ بابـاا مـن أبـواب املعـىن ،يهـدف بـ املـتكلم إىل إخـراج
التركيب اللغوي من حكم املإب إىل ضدّ وحتويل املعىن الـذهين اإلجيـايب إىل خالفـ  ،فهـو
أسـلوب لغـوي حتــدد مناسـبات القــول ،وفيـ نقــض ،وإنكـار ،ممــل معـىن عقليـاا مشـتركاا بــني
مجيع العقول ،يفيد عدم بوت نسبة املسند للمسـند إليـ يف اجلملـة ـ ـ الفعليـة واإلنيـة ـ ـ وال
يكــون إال بــأداة تُشــعر بــالنفي .واألدوات يف االســتعمال العــريب مــن القــرائن اللفظيــة املهمــة،
تشــترك مجيعهــا يف الداللــة علـى معــانئ وويفيــة خاصّــة مإــل (النفــي ،واالســتفهام ،والــتمين،
والترجي ،والشرط) ،إىل جانب املعىن الوويفي العام (عبدالباقي حممد2012 ،م.)189 :
تبدو عام لية النفي يف هـذا النـوع مـن األشـعار ،أهنـا كوقفـة يقـف فيهـا اإلمـام ليحـذر
ويشـكو مـن األوضـاع الـل يعـاين منـها
األعداء لعدوهلم عن الطريق الذي سلك الـن
وحنــن جنــد يف هــذا البيـ قلــق اإلمــام املتمإــل يف أداة النفــي
النــاس بعــد الــن
والفعل املضارع (فَلَم يبقا) الذي يدلّ على أزمة حال الناس الذين يعيشون يف زمن بين أمية:
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فَلَـ ـ ــم ياب ـ ـ ـقا لِلنةسـ ـ ــوانِ يـ ـ ــا جا ـ ـ ـدُّ قَـ ـ ــائمٌ

ولَـ ـ ــم يب ـ ـ ـقا لِضَيتـ ـ ــام يـ ـ ــا جا ـ ـ ـدُّ كَافِ ـ ـ ـلن
(اإلمام السجاد2002 ،م)66 :

ايض ــا اس ــتخدم اإلم ــام ،النف ــي بـــ(ال) وه ــي «أق ــدم ح ــروف النف ــي يف العربي ــة ،ويفت ــرض
براجشتراس ــر 1وجوده ــا يف اللغ ــة الس ــامية األم ،وداللت ــها النف ــي الص ــريح احل ــاد ،والق ــاطع»
(براجشتراســر1994 ،م ،)168 :وال ختفــى املوازنــة هنــا بــني (ال نُحِـبُّكم وال تُحِبُّونــا) وهلــذ الصــورة
أ ر بالغ يف إوهار ما يعتلج يف نفس اإلمام من حبّ للمؤمنني وبغض ألعـدائهم .وهنـا جنـد
اإلمام يقف ااطب اا بين أمية بأداة النفـي الـل تـد ّل علـى شـقاوهتم فقـد نفـى اإلمـام
جنس اببّة عن األشقياء:
واهللُ يعلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمُ أنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال نُحِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُّكم

وال نالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومُكم أَنْ ال تُحِبُّون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)69 :

التمين
هو طلب أمر حمبوب ال يرجى حصول  ،السـتحالة احلصـول عليـ  ،أو بعـد منالـ  .للـتمين أداة
واحدة أصلية هي «لي » و الث أدوات فرعية هي «هل ،لو ،لعلّ» (أبوالعدوس2007 ،م ،)81 :يُعادُّ
الــتمين مــن أحــد األســاليب اإلنشــائية اســتعماال وأمهيـة يف شــعر اإلمــام  .إن اإلمــام
ويووـف هنـا أسـلوب الـتمين مـع
يتمىن من اهلل تعاىل أن يبعد املصـائب عـن أهـل البيـ
لي ليخب عن حال  ،وكيف متضي األيام يف جور الظَلَمة من الكفار ليكشف عـن سـوء فعلـهم
قبالــة األئمــة وعــن النقــاب الــذي كــان عل ـى وجههــم بأســلوب متميــز يووــف في ـ أســلوب
التمين ويستمد من التقابل بني ضمري الغائب (هي= تُجااذِبُناا) واملتكلم (حنن= نُجااذِبُ ُ):
فَلَيـ ـ ـ ا شِـ ـ ــعري إلَ ـ ــى كـ ـ ــم ذَا تُجااذِبُناـ ـ ــا

صُـ ـ ـ ـ ـرُوفن ُ وإلَـ ـ ـ ـ ـى ك ـ ـ ـ ــم ذَا نُجااذِبُـ ـ ـ ـ ـ ُ

كما يووف هذا األسلوب يف األبيات األخرى من شعر :
لَي ـ ـ ـ ـ ا شِـ ـ ـ ــعري أَعااقِ ـ ـ ـ ـلم يف ال ـ ـ ـ ـدَّياجي

(اإلمام السجاد2002 ،م)70 :

باـ ـ ــاتا مِ ـ ـ ـنْ فَجْعا ـ ـ ـةِ الزَّمـ ـ ــانِ يُناـ ـ ــاجي
(اإلمام السجاد2002 ،م)30 :

1. Bergstrasser
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األداء الوويفي لـ«إنّ ...لَ ـ»
إنّ املكس ــورة املشـ ــددة ح ــرف توكيـ ــد (األنص ــاري2000 ،م ،ج)227 :1؛ تؤك ــد مضـ ــمون اجلملـ ــة
وحتقق  ،وتكون اجلملة معها على استقالل بفائدهتا .فإن القائل (إنَّ زيداا قـائمٌ) نـاب منـاب
تكرير اجلملة مرتني ،إال أنّ قولك (إنَّ زيداا قائمُ) أوجز من قولـك :زيـد قـائم زيـد قـائم مـع
حصول الغرض من التأكيد ،فإن أدخلـ الـالم وقلـ ( :إنَّ زيـداا لَقـائمٌ) ازداد معـىن التأكيـد
وكأنــ مبزنل ــة تك ــرار اللف ــظ ــالث م ــرات (اب ــن يع ــيش2001 ،م ،ج )526 :4وهن ــا جن ــد املع ــىن
املتضمن يف داللة «إنّ» للتوكيد على أوّلية األئمـة يف العلـم وهـذا البيـ مـرتبط باألبيـات الـل
بعد يقدّم فيها صورة واضحة لإلمام علي وتقدُّم يف العلم ويؤكد هـذا املضـمون بإال ـة
مؤكدات (اجلملة اإلنية ا إنّ ا َلــ) .إن كإـرة هـذ املؤكـدات يف البيـ والصـورة الـل عمـد
يف العلم:
إليها اإلمام تكشف لنا عن مكانة أهل البي
إنة ـ ـ ــي لَـ ـ ـ ـأَكتُمُ مِ ـ ـ ــن عِلمِ ـ ـ ــي جا ـ ـ ــواهِرا

كـ ــي ال يـ ــراى العِل ـ ـما ذنو جاهـ ــلٍ فَيافتاتِنا ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)19 :

احلوار
احلوار أن يتناول احلديت طرفان أو أكإر عن طريق السؤال واجلواب ،بشرط وحـدة املوضـوع
أو اهلدف ،فيتبادالن النقاش حول أمر معـني ،وقـد يتصـالن إىل نتيجـة ،وقـد اليقنـع أحـدمها
اآلخر ولكن السامع يأخذ العبة ويكون لنفس موقفا وهو تبادل اآلراء بني طرفني وصـوالا إىل
احلقيقة (النحالوي1995 ،م )206 :وقيل هو مناقشة بني طرفني ـ ـ أو أطـراف ـ ـ بقصـد تصـحيح
الكالم وإوهار حجة وإ بات حق ،ودفع شـبهة ،وردّ الفاسـد مـن القـول والـرأي (حممـود ضـمرة،
2005م .)20 :وميإل احلوار أسلوبا مإاليـا يف اخلطـاب والبيـان ووسـيلة حكيمـة إلصـالش الكـإري
من التصورات واألوهام واملفاسد الل كان تسري أحوال الناس ونظمهم املختلفـة (فضـل اهلل،
1421هـ )43 :هناك حاالت تتطلب من الشـاعر أن يتحـدث فيهـا مـع اآلخـر ،وهـذا احلـديت قـد
يكــون جمــرد تفكــري كقــول اإلمــام حــول أبنــاء الــدنيا؛ اعتمــد اإلمــام أســلوب احلــوار
انسجام اا مع إطار الشعري الذي اسـتخدم حبكـات قصصـية ألفكـار وهـذا احلـوار قـادر علـى
إبراز تركيب هذا املغزى بأن أبنـاء الـدنيا هـم اجلـاهلون وأبنـاء اجل ّنـة هـم الصـاحلون .سـأل
اإلمام يف عتـابٍ :ملـاذا قـدمّ ا اجلاهـل علـى ذي فضـل وأجـاب الـدنيا بـأن اجلـاهلني هـم
أبنائي لذالك تقدموا على الفاضلني الذين أبناء اآلخرة:
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عاتاب ـ ـ ـ ُ عالَ ـ ـ ـى ال ـ ـ ـدُّنيا بتاق ـ ـ ـدِا جااهِ ـ ـ ـلٍ
بانُـ ـ ــو اجلَهـ ـ ــل أَبناـ ـ ــائِي لِ ـ ـ ـذَاك تاقَ ـ ـ ـدَّمُوا

وتا ــأخِري ذِي فَضـ ـلٍ فَأَبـ ـداتْ لِ ــي النع ــذراا
بانُـ ــو الفَضـ ــل أَبناـ ــاء لِضا ـ ـرَّتِي األُخ ـ ـراى
(اإلمام السجاد2002 ،م)20 :

سلبية النهي
هو طلب الكف عـن الفعـل (حممـد هـارون2001 ،م )184 :علـى وجـ االسـتعالء وأن النـهي املطلـق
اجملرد عن القرائن يفيد الوجـوب واإللـزام (السـبكي2003 ،م .)469 :لـ حـرف واحـد وهـو (ال)
اجلازمة يف حنو قولك :ال تفعل وهو كاألمر يف االستعالء ،وقد يستعمل يف غري طلب الكـفّ أو
التــرك كالتهديــد كقولــك لعبــد ال ميتإــل أمــرك :ال متتإــل أمــري (قــزويين2009 ،م .)45 :يع ـدّ
أسلوب النهي أحد أساليب اإلنشاء الطل يف اجلملة العربية سواء كان هلدف حمدد ومباشر
أو كـان لتصـور إمـائي مجـاي (جامـل2001 ،م )179 :خياطـب هبـذا األسـلوب ،اإلنسـان وينـها
عن الدنيا ويُظهر ل قيمة الدنيا بأسلوب لـ مسـحة مجاليـة وفنيـة ال ختفـى علـى السـامع (=
الدنيا أقلّ من اخلِالل) فال تغترّ هبا:
فَـ ـ ـ ـ ـ ــال تاغتا ـ ـ ـ ـ ـ ـرَّ بال ـ ـ ـ ـ ـ ـدُّنيا وذَرْه ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فَم ـ ـ ــا تاسـ ـ ـ ـواي لَ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـدُّنيا خِـ ـ ـ ــالال
(اإلمام السجاد2002 ،م)66 :

لقد حافظ اإلمام أيضا على ذكر قتيل بشطّ النهر وخاطب كوفيني وهنـاهم عـن الفـرش
مبـا فعلــوا (فَــال تافراحُـوا) ويشــري إىل ســوء فعلـهم وهــذا اخلطــاب يكشـف عــن حالــة اإلمــام
النفسية وشوق الكبري لإلمام حسني وما يعاني من أمل الفراق:
فَـ ــال تافراحُ ـ ــوا يـ ــا أَهـ ــلَ كنوفَـ ــانَ بالَّ ـ ــذي

أنصِ ـ ــيبا حُسا ـ ــنيٌ كَ ـ ــانَ ذلـ ـ ــك أَعظَمـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)20 :

إجيابية األمر
يــأيت األمــر لطلــب الفعــل مبعــىن اإللــزام ،ثيــت يكــون طالــب الفعــل عــادة أعلـى مزنلــة ممــن
يطلب من تنفيـذ (السـكاكي1987 ،م )318 :فلـ معـانئ أخـرى تسـتفاد مـن السـياق .ولضمـر دور
هامٌّ يف أشـعار اإلمـام و مـن خاللـ تظهـر لنـا أفكـار ِحيـال النـاس مبـا يـرى مـن اشـتداد
أزمتهم وتفاقم حمنتهم .ونشهد تركيز على األمر وتكرار يف األبيات السابقة (تاأَهَّبْ ،باادِرْ،
تازاحزاشْ ،داعْ ،خُذْ ،تاواخَّ ،كننْ ،تالَقَّ ،قَاربْ ،سادةدْ ،اتَّق) وهذا األسـلوب يعكـس اهتمامـ بـأمورهم
وفي عتابٌ خفيٌّ هلم وعلى مواقفهم:
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فَقَـ ـ ـ ـ ـدْ أَوداى به ـ ـ ـ ــا طَلَـ ـ ـ ـ ـبُ املَع ـ ـ ـ ــاش
(اإلمام السجاد2002 ،م)46 :

توويف الشرط
هو تعلهق شيء بشيء ثيت إذا وُج اد األوّل وُج اد الإـاين ،وقيـل :الشـرط مـا يتوقـف عليـ وجـود
الشيء ،يكون خارجـا عـن ماهيتـ وال يكـون مـؤ ر اا يف وجـود  ،وقيـل :الشـرط مـا يتوقـف بـوت
احلكم علي (اجلرجاين ،دون تا )108 :أسلوب الشرط ب أداة تـربط بـني مجلـتني :األوىل شـرطم
للإانيــة (احلمــادي واآلخــرون1994 ،م )146 :قــد جــاء أســلوب الشــرط يف طيــات شــعر اإلمــام
وووّف لتأدية املعىن املقصـود وجسّـد يف هـذا البيـ حبّـ هلل تعـاىل وقربـ إليـ ودعـا السـامع
لكالم أن يكون خِلّاا وفيا هلل وقام الشرط يف هـذا السـياق بوويفـة الوصـل فإمّـة جـامع دالي
بـني (صاـافَي ا وتُـؤااخِي) وجـوّ البيـ يشــع باحلـبّ مث إنّ تعـبري بــ(خاالَل ا) للداللـة علـى تزكيــة
النفس وحصول يف احلياة إنْ أوحدنا حبنا يف اهلل وميكن القول بأن هذا البيـ مـن سـياقات
توويف الشرط الذي استحال مإال:
وإن صاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافَي ا أَو خاالَل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خِلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

فَفِ ـ ــي الـ ـ ـرَّمحن فَاجعاـ ـ ـلْ ماـ ـ ـنْ تُـ ـ ـؤااخِي
(اإلمام السجاد2002 ،م)32 :

ومما يالحظ يف هذا البي  ،استخدام (إن) الذي دخل على مجلة فعليـة مصـدرة بفعـل املاضـي،
ليشري إي احتمال وقوع األمر (= نيل الطاغي للمعاي) وهنا جاء فعل الشـرط فعـالا ماضـياا وجـواب
الشرط كذلك وووفّ اإلمام ليكشف عن مدى ما وصل الطغاة إلي من الدنيا:
وإنْ ناـ ـ ـ ـ ــالَ النَّفِـ ـ ـ ـ ــيسا مِ ـ ـ ـ ـ ـنا املَعـ ـ ـ ـ ــالِي

فَلَ ـ ـ ـ ـ ــيسا لِنايلِه ـ ـ ـ ـ ــا طِيـ ـ ـ ـ ـ ـبُ املَسا ـ ـ ـ ـ ــاال
(اإلمام السجاد2002 ،م)54 :

ومـن ســياقات توويـف (ماـنْ) الشـرطية الــل أصــبح حكمـة دينيــة ،قولـ هــذا يف تقبــيح
اإلمث وأعمال السوء واحلتّ على االعتصام باخلري واألعمال الصاحلة:
فَما ـ ـ ــن حاسُـ ـ ـ ـنا ْ أَفعاالنـ ـ ـ ـ ُ فَهـ ـ ـ ـوا فَ ـ ـ ــائِزٌ

وماـ ـ ــنْ قَبُحاـ ـ ــ ْ أَفعاالنـ ـ ــ ُ فَهـ ـ ــوا زااهِـ ـ ــقُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)58 :

كم اخلبيّة
ك ــم عل ــى وجه ــني :خبي ــة مبع ــىن ك ــإري ،واس ــتفهامية مبع ــىن :أيّ ع ــدد .ويش ــتركان يف س ــة
أمور:االنية ،واالهبـام ،واالفتقـار إلـد التمييـز ،والبنـاء ولـزوم التصـدير (األنصـاري2000 ،م ،ج:3
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 )46وهكــذا اســتخدم األمــام كــم اخلبيــة للداللــة علـى معــىن كإــرة وقــوع األمــر (= املــوت)
فلدي يقني وعلم بالفناء ،لـذلك يـدعو إىل التـزود بـزاد التقـوى والعمـل الصـاحل يف الـدنيا ،فـإذا
جاء املوت ،فإن لإلنسان متاعاا ممل مع ليخرة:
فَكـ ـ ـ ـ ـمْ مِـ ـ ـ ـ ـنْ راائـ ـ ـ ـ ـحٍ فِينـ ـ ـ ـ ــا وغَـ ـ ـ ـ ــادئ

ناعاتْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ نُعااتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ قَب ـ ـ ـ ـ ـ ـلَ الصَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـبااش
(اإلمام السجاد2002 ،م)31 :

وتفاعـل اإلمــام مــع قضــية اإلنسـان ويتضــح ذلــك عــب خطابـ وتوجيـ املتلقــي صــوب
واقع احلياة ويتجسد الواقـع عنـد يف املمارسـة علـى مكافحـة املصـائب ألهنـا ال تنتـهي وهتجـم
كل يوم على اإلنسان بكإرة وكإرة املصائب وطول امتدادها وتراكمها عـب السـنني ،قـد دفعتـ
إىل نزاهلا وزرع األمل يف قلوب الناس ودفعهم حنو السعي واحلركة ملواجهة الصعاب:
وكَـ ــمْ عااقـ ــلٍ أَفناـ ــ ْ فَلَـ ــمْ تاب ـ ــك شا ـ ــجوا ُ

وال بُـ ـ ـ ـدَّ أَنْ يافناـ ـ ـ ــى سا ـ ـ ــريعاا لنحُوقنهـ ـ ـ ــا
(اإلمام السجاد2002 ،م)24 :

حاول اإلمـام ليقنـع املتلقـي باسـتخدام (كـم) اخلبيـة بالتـذكري مبـا مـدث يف هـذ
الدنيا من مصائب ولكن على اإلنسان أن يصب ويتَّقي ليصل إىل ما يريد ويبسـط يف كالمـ
هذا املعىن :وامان يتاواكلْ عالَى اللَّ ِ فَهُوا حاسْبُ ُ:
وشا ـ ـ ـ ـخْصٍ كَـ ـ ـ ــانَ يف ال ـ ـ ـ ـدُّنيا حاقِـ ـ ـ ــرياا

كما صرش هبا يف أشعار :
وفِ ـ ــي دُونَ م ـ ــا عااينـ ـ ـ ُ مِـ ـ ـنْ فَجاعاتِه ـ ــا

تاباـ ـ ـ ـ ــوَّأَ ما ـ ـ ـ ـ ــزنلَ النُجُ ـ ـ ـ ـ ــب الكِ ـ ـ ـ ـ ــرام
(اإلمام السجاد2002 ،م)67 :

إىل رافضِـ ـ ـ ـ ــها دااعٍ وبالزُّه ـ ـ ـ ـ ـدِ آمِـ ـ ـ ـ ــرُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)39 :

االستإناء
قـال ابـن يعـيش يف كتابـ «اعلـم أنّ االسـتإناء اســتفعالم ،مـن َناـا ُ عــن األمـر يإنيـ ِ إذا صــرف
عن  ،فاالسـتإناء صـرف اللفـظ عـن عمومـ بـإخراج املسـتإىن مـن أن يتناولـ األوّل ،وحقيقتـ
ختصيص صفةئ عامّةئ ،فكلّ استإناء ختصيصٌ ،وليس كله ختصـيص اسـتإناء ،فـإذا قلـ  :قـام
القـوم إال زيـداا ،تـبني بقولـك« :إال زيـداا» أنـ مل يكـن داخـال حتـ الصـدر ،إمنـا ذكـر ات الكـلَّ،
وأن تريد بعض مدلول جمازاا ،وهذا معىن قول النحويني« :االستإناء إخـراج بعـض مـن كـلمل»
فـ«إال» تُخرج الإاين مما دخل يف األوّل (ابن يعيش2001 ،م ،ج )46 :2واالستإناء من النفـي يفيـد
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اإل بــات .مــن الواضــح أن (إال) هــي األداة الوحيــدة وروداا يف شــعر اإلمــام ففــي كــل هــذ
املواضع أفادت (إال) االستإناء فإننا جند يف هذا البيـ كيـف يووّـف اإلمـام هـذ اآلليـة
؛ طريـق النجـاة الـذي مـن سـلك جنـا ومـن
ليقنع املتلقـي مبـا أراد وهـو حـبّ أهـل البيـ
اجتنب عن ضلّ فيتوسل بأسلوب االستإناء ليعبّـر عـن مشـاعر وأحاسيسـ هادفـاا مـن خاللـ
إ ارة حبّ حنوهم لدى املخاطب:
وماـ ـ ـ ـ ــا فَـ ـ ـ ـ ــازا ما ـ ـ ـ ـ ـنْ فَـ ـ ـ ـ ــازا إال بناـ ـ ـ ـ ــا

وما ـ ـ ـ ـ ــا خا ـ ـ ـ ـ ــابا ماـ ـ ـ ـ ـ ـنْ حُبُّن ـ ـ ـ ـ ــا زاادُ ُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)72 :

وهنــا مجــع بــني (ال وإال) ليفضــى إىل خصيصــة أســلوبية تعبرييــة تشــكل يف الــنص بنياتـ
األسلوبية وهو حديت عن التوحيد وهو بذلك يريد أن يقول أن من حقنا أن نـذكر هـذ القـيم
ونتغنّى هبا ومعنا ختصيص األمـر هلل تعـاىل وقصـر عليـ ونفـي ألوهيـة عـن سـوا والـذي د ّل
على هذا التخصيص هو نفي بـ(ال) واالستإناء بكلمة إلّا:
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٌ ال إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ا لَناـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ُ

رانُوفٌ بالباريَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةِ ذنو امتِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانئ
(اإلمام السجاد2002 ،م)69 :

مقتضيات أفعل التفضيل
إنّ أفراد اجملتمع الواحـد اليتسـمون بالصـفات نفسـها معـ اا يف وقـ واحـد؛ بـل هنـاك تفـاوت مـن
شــخص آلخــر يف امتالك ـ لصــفةئ معينـةئ يُع ـرافُ هبــا دون غــري  ،ويعــود ذلــك إىل عامــل إمكانيــة
الشــخص وســعة إدراك ـ  ،وحيإيــة تصــرف  ،والــدافع الــل تــدعو إىل التوغــل يف صــف ئة مــا دون
سواها ،سواء كان هذ الصفة حممودةا أم مذمومةا؛ ومـن هنـا نشـأت ضـرورة تـدعو إىل إجيـاد
صيغة تدلّ على املفاضلة والترجيح بني األشخاص يف صفةئ من الصـفات ،فانتقـ العربيـة وهـي
لغــة البيــان صــيغة أفعــل لالضــطالع هبــذ املهمّــة الدالليــة الــل الميكــن اجلنــوش إىل أيّ صــيغة
غريهــا لتحقيــق الغــرض نفسـ  ،فأصــبح هــذ الصــيغة مالزمـةا ملعــىن التفضــيل الــذي مــدث
بداعي أنّ شيتني اشتركا يف صفة وزاد أحدمهها على اآلخر يف تلك الصفة (عبدالزهرة اجلنـايب،
2016م .)115 :أندرجــ ه ــذ األداة يف ش ــعر اإلم ــام كم ــا يف ه ــذا البيــ قــدّم اإلم ــام
(أَقطَعُ) للداللة على ذنعر وخوف يوم القيامة وهذا املفهوم يكوّن جزءاا رئيسـياا مـن رنا الدينيـة
فقد خصّص قصيدة كاملة للحديت عـن القيامـة ويـدعو اإلنسـان أن ال ينسـى يـوم احلسـاب وأن
:
مذر من هول ذلك اليوم من خالل طاعت هلل تعاىل والتمسك بأئمت
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وهاـ ـ ـ ــولن احلَشـ ـ ـ ــر أَقطَ ـ ـ ـ ـعُ كن ـ ـ ـ ـلمل أَمـ ـ ـ ــر

إذا دُعِـ ـ ـ ـ ـ ــيا ابـ ـ ـ ـ ـ ــنُ آداما لِلحِس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
(اإلمام السجاد2002 ،م)25 :

فاملوت أخطر واهرة وقف اإلنسان أمامها حائرين مذهولني حمـاولني كشـف حقيقتـها إال
أنّ املوت من املنظور اإلسالمي هو بداية حياة أخـرى ويسـتفهم اإلمـام بــ(أَتادري) يف األبيـات
السابقة عن هذا اليـوم وخياطـب بفعـل األمـر (أَيقِـن) ليصـل إىل أن القيامـة أفضـع يـوم لكـل
إنســان وعل ـى وج ـ خــاص عل ـى الــذين مــا ســاروا يف طريــق العبــادة .ووُومل ـفا أفعــل التفضــيل
(أَفضاعُ) لينقل هذ الصورة املخيفة لتنب الناس على ما فعلوا وسيفعلون:
ويـ ـ ـ ــومُ احلَشـ ـ ـ ــر أَفضا ـ ـ ـ ـعُ كن ـ ـ ـ ـلمل يـ ـ ـ ــومٍ

إذا واقَـ ـ ـ ــفا اخلَالئِـ ـ ـ ــقُ فِ ـ ـ ـ ــي املنق ـ ـ ـ ــام
(اإلمام السجاد2002 ،م)67 :

داللة «صار» النحوية
ذهـب مجهـور النحـاة علـى أن هنـاك يف العربيـة أفعـاال تســمى ناقصـة وأشـهرها :كـان ،صــار،
ول ،أصبح ،صار ...وهذ األفعال تدلّ على الزمن فقـط دون الداللـة علـى احلـدث .والتكتفـي
مبرفوعهــا وإمنــا تفتقــر إىل املنصــوب ،أي البــد هلــا مــن اســم مرفــوع وخــب منصــوب (ناشــد،
2015م" )392 :صــار" تعمــل هــذا العمــل بــال شــرط (األنصــاري2001 ،م .)100 :وتفيــد االنتق ــال
والتحــول مــن حــال إىل حــال ،مإــل :صــار زي ـدٌ عامل ـاا .أي احلصــول بعــد أن مل حتصــل (ناشــد،
2015م .)395 :استخدم اإلمام من داللـة هـذ الكلمـة يف شـعر وألقـى هـذا الكـالم ومجـع
في مشائل الكفار وما فعلوا مستخدما أسلوب (صار) ومعىن الصريورة لتـدلّ علـى مـا حـدث
من سيادة األشقياء والظَلَمة ومهّد من خالل لبيان قصـد وهدفـ وهـذا البُعـد النحـوي متإّـل
باســتعمال (صــار ا فعــل املضــارع) وي ّتضــح لنــا مــن التكــوين املعجمــي املكــون ِمــن (ساــادا ا
العلنوج)؛ أسباب زوال العدالة يف اجملتمع:
ساـ ــادا العلنـ ــوجُ فَمـ ــا تارضاـ ــى بـ ــذا الع ـ ـرابُ

وصا ـ ـ ــارا ياقـ ـ ـ ـدِمُ راأسا األُمَّـ ـ ـ ـةن الـ ـ ـ ـذَّنابُ
(اإلمام السجاد2002 ،م)26 :

اســتعمل تركيــب (صاــارُوا ا قنبُــوراا) ليــدلّ علـى املــوت ألنـ دائمــا يســتعمل يف ســياق املــوت
ليــبني هنايــة الــذي ن جيمعــون املــال وهــو املــوت أي كــل شــي جيء هنايت ـ املــوت والكــل خاضــع ل ـ
وصاغرون حـىت األمـوال مصـريها الـزوال فلفظـة (داارسـاتئ) معناهـا اهلـالك وتشـري إىل مـا
ستؤول إلي الدنيا:
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وصاـ ـ ــارُوا قنبُـ ـ ــوراا داارسـ ـ ــاتئ وأَص ـ ـ ـباحا ْ

635

مان ـ ـ ــازلنهُم تُسـ ـ ـ ـفِي عالَيه ـ ـ ــا اخلَوافِـ ـ ـ ـقُ
(اإلمام السجاد)59 :2002 ،

اسم اإلشارة
اسم يعـني مدلو َلـ تعيينـ اا مقرونـ اا بإشـارة حسـية إليـ  .كـأن تـرى عصـفوراا فتقـول وأنـ تشـري
إلي  :ذا رشيق؛ فكلمة :ذا تتضمن أمـرين معـاا ،مهـا :املعـىن املـراد منـها (أي :املـدلول املشـار
إلي  ،وهو :جسم العصفور) ،واإلشارة إي ذلك اجلسـم يف الوقـ نفسـ  .واألمـران مقترنـان؛
يقعان يف وق واحد؛ الينفصل أحدمها من اآلخر ،ألهنما متالزمان دائمـاا .والغالـب أن تكـون
املشار إليـ (وهـو :املـدلول) شـيت اا حمسوسـ اا كاملإـال السـابق .وكـأن تشـري بأحـد أصـابعك إي
كتاب ،أو قلم؛ أو سيارة وتقول :ذا كتاب ـ ذا قلم ـ ـ ذي سـيارة .وقـد يكـون شـيتاا معنويـاا ،كـأن
تتحــدث عــن رأي ،أو :مســألة يف نفســك ،وتقــول :ذي مســألة تتطلــب الــتفكري ،ذا رأي أبــادر
بتحقيقـ (حســن ،دون تــا ،ج )321 :1ومــن أمنــاط اســتعماهلا يف شــعر اإلمــام مــا خـصّ ب ـ
طائفة معينـة مـن املتخـاطبني عنـدما خاطبـهم بـأن األمـوال ودائـ ٌع وال تبقـى ألحـد مـن النـاس
(تِلك ا القنصُورا) وجند يف كالم جزءاا من التوويف اخلطايب يف إيصال غرض وهـو حـإّهم
إىل تفهُّم حقيقة احلياة وهنيهم عن حبّ مالذَُّات الدُُّنيا:
وال ساـ ـ ـكَنُوا تِلـ ـ ـكا القنصُ ـ ــورا الَّتِ ـ ــي بانا ـ ــوا

وال أنخِـ ـ ـ ــذَتْ مِنـ ـ ـ ــهُم بعاهـ ـ ـ ــدئ ماوا ِـ ـ ـ ــقُ
(اإلمام السجاد)59 :2002 ،

من املالحظ أن اإلمام استخدم (ذاك) لالشارة إىل أمر هام يف معرفة اهلل واعتمد
يف توضــيح هــذ الفكــرة ،مقدرت ـ الذهنيــة والدينيــة يف االســتنجاد بــاملعىن وأراد اســتنهاض
األمة وتنبهها ملا فيهم:
ما ـ ـ ـ ــن عاـ ـ ـ ـ ـرافا الـ ـ ـ ـ ـرَّبَّ فَلَ ـ ـ ـ ــم تُغنـ ـ ـ ـ ـ ِ

ماعرفَـ ـ ـ ـ ـةن الـ ـ ـ ـ ـرَّبة؛ فَ ـ ـ ـ ــذاك الشَّـ ـ ـ ـ ـقِيُّ
(اإلمام السجاد)76 :2002 ،

املفعول املطلق
هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظ لتأكيد أو بيان نوعـ وعـدد (ابـن عقيـل1980 ،م ،ج)169 :2
وهو يعمل عمل فعل املأخوذ من  ،إذا كان الفعل غري متعدئ ،كذلك املصـدر املـأخوذ منـ يكـون
غــري متعــد؛ ألن الفعــل اش ـتُقَّ مــن املصــدر (املــبد1994 ،م ،ج )157 :4إن العالقــة بــني املصــدر
واملفعــول املطلــق هــي :أن املصــدر أعــم مــن املفعــول املطلــق ألن املصــدر يكــون مفعــوالا مطلق ـاا،
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وفاعالا ،ومفعوالا ب  ،واملفعول املطلق ال يكون إال مصدراا ،وسُمةيا مُطلقاا ألنّ محل املفعـول عليـ
ال متاج إىل صلة ،ألنّ ُ مفعول الفاعل حقيقةا خبالف بقية املفعوالت ،وهو غري مقيد ثـرف
جـر أو حنـو (األنصـاري ،دون تـا ،ج )205 :2يـبز املفعـول املطلـق وـاهرة أسـلوبة بـارزة يف شـعر
اإلمام السجاد ونالحظ أن املفعول املطلق يتردد مبستوى واحـد يف شـعر ؛ جـاء الفعـل مثّ
جاء املصدر بعد  .وتوجّ إىل ااطب يف األبيات السابقة بـ(أن ا ،ك ،تا) وكلها حتمل معىن
اإلنذار الذي يصل إىل أن الذنوب كنار مرق جسم وروش اإلنسان ويـدعم اإلمـام كالمـ
بــاملفعول املطلــق (ك ـواتْ ا كيَّ ـاا) الــذي يفهــم معــىن التأكيــد ويقصــد مــن خالل ـ إىل توضــيح
املفارقة بني املؤمنني واملذنبني:
ذننُ ـ ـ ـ ــويب قَ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـواتْ جانب ـ ـ ـ ــي كيَّـ ـ ـ ـ ـاا

أال إنَّ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذننُوبا هِ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املَك ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي
(اإلمام السجاد)73 :2002 ،

االستفهام
االســتفهام مــن أنــواع اإلنشــاء الطلـ ّ وهــو يســتدعي مطلوبـاا غــري حاصــل وقـ الطلــب .يقــول
سعدالدين التفتـازاين مث إ ّن هـذ الكلمـات االسـتفهامية كـإري اا مـا تسـتعمل يف غـري االسـتفهام
مما يناسب املقام مبعونة القرائن .وهذ بعض املعاين اجملازية .1 :التشـويق .2 .التقريـر.3 .
ال ــتمين .4 .االس ــتبطاء .5 .األم ــر .6 .الن ــهي واإلنك ــار .7 .اإلهان ــة وال ــتحقري( ... .8 .م ــال
إبراهيم ــي1437 ،ه ـ ـ )129-128 :االس ــتفهام م ــن أس ــاليب التع ــبري ال ــل ووّفه ــا اإلم ــام يف
ااطبة اآلخر وتتضـح أمهيتـ مـن خـالل املسـاحة الواسـعة الـل مت هلهـا يف مضـامني شـعر
املختلفة واستخدمها للتعبري عن أفكار وكان أداة (أ) أكإر انتشاراا يف شعر :
أَتارجُ ـ ـ ــو ناجا ـ ـ ــاةا مِـ ـ ـ ـنْ حاي ـ ـ ــاةِ ساـ ـ ـ ـقِيماةئ

وساـ ـ ـ ـ ـهْمُ املَناي ـ ـ ـ ــا لِلخالِيقَـ ـ ـ ـ ـةِ رااشِـ ـ ـ ـ ـقُ
(اإلمام السجاد)57 :2002 ،

ووّف االستفهام لغرض الشكوى وإوهار أملـ مـن حـ ّب اإلنسـان للـدنيا وجت ّنبـ عـن الـدين
والعمل مبا يدعو واالستفهام قد ساهم يف إ راء هذا املعىن ويرمـي إىل تقريـر هـذ احلقـائق
وإ باهتا ولكن بش كل غري مباشر لِين ّب النـاس ويطلـب منـهم أن يغـريوا سـلوكهم ويريـد تعميـق
الشعور لديهم بغرّارة الدنيا:
أَتارضا ـ ـى ب ـ ـأَنْ تافناـ ــى احلَيـ ــاةن وتانقَضِ ـ ــي

ودِينُـ ـ ـ ــك مانقنـ ـ ـ ــوصٌ وماالنـ ـ ـ ــك واافِ ـ ـ ــرٌ
(اإلمام السجاد)43 :2002 ،
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واملالحظ أنّ (أ) االستفهامية جاءت بصورة مكررة توحي مبـدى اهتمامـ لغفلـة بـين آدم
وعتاهبم العتزازهم باملال:
أَياغتا ـ ـ ـ ـ ـ ـرُّ الفَتاـ ـ ـ ـ ـ ــى باملَـ ـ ـ ـ ـ ــال زاهـ ـ ـ ـ ـ ــواا

وفِي ـ ـ ـ ـ ِ مـ ـ ـ ــا يافنـ ـ ـ ــوتُ مِ ـ ـ ـ ـنْ اعتِ ـ ـ ـ ـزااز
(اإلمام السجاد)44 :2002 ،

كما يقول يف شعر مؤكداا هذا:
أال إنَّ السة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباقا سِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباقُ زُهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدئ

وماـ ـ ــا فِـ ـ ــي غَـ ـ ــري ذلـ ـ ــك مِـ ـ ــن سِـ ـ ــباق
(اإلمام السجاد)56 :2002 ،

ويف قول :
مـ ـ ـ ــا ياص ـ ـ ــناعُ العاب ـ ـ ــدُ بغاـ ـ ـ ــري التُّقَـ ـ ـ ــى

والعِـ ـ ـ ـ ـ ــزُّ كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـله العِـ ـ ـ ـ ـ ــزة للمُتَّقِ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
(اإلمام السجاد)76 :2002 ،

النتائج
بعد هذا العرض أهمّ ما جاء في مبا يأيت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ووّــف اإلمــام هــذ األســاليب لغايــات دينيــة ميــدش هبــا مناقــب أهــل البي ـ
ويشيد بالقيم العليا.
لعب األساليب التعبريية دوراا جوهرياا للتعبري عن عجز اإلنسان أمام املوت ،وغدر الدنيا.
الرنى الدينيـة ت شـكل حيـز اا كـبري اا مـن مضـامين الشـعرية الـل اسـتخدم فيـ الطـرق
النحوية للتعبري عنها.
استعمال التكوين املعجمي املكوّن يف األساليب النحوية للداللة على ما حدث.
على صعيد املستوى التـركي لـوحظ اسـتخدام أسـلوب الشـرط يف شـعر اإلمـام و(إن
ومان) الشرطية من األداوات الل ووّفها يف بناء داللت الشعرية يف سياق املدش والذمّ.
يتوسل اإلمام باألساليب اللغوية املتنوعة لتعبري عن ما يعتلج يف نفس من شوق ،حزن وأمل.
هذ األدوات تؤدي إىل معىن ال تنحصر وإمنا تؤتى هبا على حسب املوضع الذي ترد في .
ومجــع بــني (ال وإال) ليفضــي إىل خصيصــة أســلوبية تعبرييــة تشــكل يف الــنص بنيات ـ
األسلوبية وهو حديت عن التوحيد.
ويلعب التكرار يف شعر  ،دوراا حركيا مهماا يف نقل الرسالة من الشاعر للمخاطب.
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املصادر واملراجع
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.3
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ابن عقيل ،هباء الـدين (1980م) .شـرش ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك .حتقيـق حممـد
حميي الدين عبد احلميد ،القاهرة :دار التراث.
ابن منظور ،حممد بن مكرم (دون تا) .لسان العرب .بريوت :دار الصادر.
ابن يعيش ،موفّق الدين (2001م) .شـرش املفصـل للزاشـري .تقـدا إميـل بـديع يعقـوب،
بريوت :دار الكتب العلمية.
أبوحاقة ،أمحد (1988م) .البالغة والتحليل األديب .ط  ،3بريوت :دار العلم للماليني.
أبوالعدوس ،يوسف (2007م) .مدخل إىل البالغة العربية .عمان :دار املسرية.
اإلمام السجاد (2002م) .ديوان .حتقـق ماجـد بـن أمحـد العطيـة ،بـريوت :منشـورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
أمني عبدالغين ،أمين (دون تا) .الكايف يف البالغة .القاهرة :دار التوفيقية للتراث.
األنصـاري ،ابـن هشــام (2000م) .مغـين اللبيـب عــن كتـب األعاريــب .حتقيـق عبــداللطيف
حممد اخلطيب ،ج  ،1الكوي  :التراث العريب.
األنصاري ،ابن هشام (2001م) .شرش شذور الذهب .بريوت :دار احياء التراث العريب.
األنصاري ،ابن هشام (دون تا) .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .حتقيق حممد حميي
الدين عبد احلميد ،بريوت :منشورات املكتبة العلمية.
براجشتراسر (1994م) .التطور اللنحوي للغة العربية .تصحيح رمضان عبدالتواب ،ط ،2
القاهرة :مكتبة اخلاجني.
التفتازاين ،سـعد الـدين مسـعود (1424ه ـ) .املنطَـوَّل شـرش تلخـيص مفتـاش العلـوم .حتقيـق
عبداحلميد هنداوي ،قم :مؤسسة دار اإلمام املنتظر.
اجلرجاين ،علي بن حممد (دون تا) .معجـم التعريفـات .حتقيـق حممـد صـدةيق املِنشـاوي،
القاهرة :دار الفضيلة.
جامل ،فائزة عبدالزهرة (2011م)« .النداءُ واالستفهامُ يف دِيـوانِ ابـن الفَـارض دراسـة يف
أسلوب » .جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،14العدد  ،4صص.187-173
حسن ،عباس (دون تا) .النحو الوايف .ج  ،1ط  ،3القاهرة :دار املعارف.
حسني ،فالش رسول (2009م)« .أسلوب القسم يف هنج البالغة (عرض وإحصـاء)» .جملـة
جامعة أهل بي  ،العدد  ،8صص.239-218
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احلمادي واآلخرون (1994م) .القواعد األساسية يف الصرف والنحو .القاهرة[ :دون نا].
محدي أبوعلي ،حممد بركات (1992م) .البالغة العربية يف ضـوء منـهج متكامـل .عمّـان:
دار البشري.
داســي ،حســيبة (2015م) .مجاليــة األســاليب اإلنشــائية يف ديــوان فجــر النــديل ناصــر
لوحيشي .أطروحة املاجستري ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،قسم اللغة العربية وآداهبا.
زارع ،آفرين (1391ش) .ترمج ديوان امام سجاد .طهران :شرك بني امللل.
زروقي ،عبدالقادر علي (2016م)« .مجاليات التكرار ودينامية املعىن يف اخلطـاب الشـعري
مناذج من شعر حممد بلقاسم ار» .جملة األ ر ،اجلزائر ،العدد  ،25صص.146-133
الس ــبكي ،هب ــاء ال ــدين (2003م) .ع ــروس األف ــراش يف ش ــرش تلخ ــيص املفت ــاش .حتقيـ ـق
عبداحلميد هنداوي ،ج  ،1بريوت :املكتبة العصرية.
السكاكي ،سراج الدين (1987م) .مفتاش العلوم .ط  ،2بريوت :دار الكتب العلمية.
الســويطي ،حممــد حس ــني (2012م)« .احلــوار احلض ــاري مــع اآلخــر عن ــد اإلمــام موس ــي
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