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الملخ�ض

فيه رسول  قال  الذي   اإلمام احلسني فقائدها هو  اإلهلي،  احلسينية مرشوع اإلصالح  النهضة  إن 
املشاريع  "حسني مني وأنا من حسني، أحّب اهلل من أحب حسينًا")	(، ورسول اهلل هو ختام   :اهلل
راٍق  متساٍم  إطار  يف  وسيبقى   بيته بأهل  متمثاًل  ممتدًا  ظل  اإلصالحي  وخطه  وغايتها،  الساموية 
حتى يظهر احلجة القائم املخلص لإلنسانية واملتمم لطريق اإلصالح الساموي، وبام أن النهضة احلسينية 
إصالحية وقائدها من اخلط املعصوم فحتام سيكون اخلطاب فيها  قرآنيا نبويا، قصديا موجها، فأهل البيت 
هم أهل القرآن وأهل العلم واملعرفة، والنهضة قامت بالقرآن ومن أجل القرآن؛ لذا اخرتنا هذا البحث 
املوسوم )الشاهد القرآين يف النهضة احلسينية، دراسة أسلوبية صوتية( وهو بحث يتقىص الشاهد القرآين 
احلسيني بدءًا من انطالقة اإلمام احلسني يف هنضته من املدينة حتى استشهاده، تقصيًا واحصاًء ثم دراسة 
حتليلية وفق املنهج األسلويب من أجل الوقوف عىل اخلصائص الصوتية يف اخلطاب احلسيني، والوصول 
اىل إجابة عن السؤال اآليت: ماذا أراد اإلمام احلسني من خطابه؟ وكيف سعى اىل حتقيق أهداف النهضة 

بوساطة القرآن الكريم؟

وقد اقتضت الرضورة البحثية االجرائية املحددة أن يكون البحث يف مقدمة وتهيد أربعة مباحث:

املبحث األول: اجلناس 

املبحث الثاين: التقابل

املبحث الثالث: التكرار.

املبحث الرابع: الفاصلة.

الكلامت املفتاحية: )الشاهد القرآين، النهضة احلسينية، املنهج األسلويب، املستوى الصويت(
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Abstract

The Husseini Uprising is a project of divine reform. Its leader is Imam Hussein (peace be 

upon him (، about whom the Messenger of Allah (may Allah’s prayers be upon him and his 

progeny) said, "Hussein is from me, and I am from Hussein.) As the Messenger of Allah is 

the terminus and destiny of heaven purposes. His reform path kept extending represented by 

Ahlul Al-Bayt (peace be upon them (، and will remain in an ascending path until the emersion 

in Imam al-Hujja, the savior of humanity, and the complement of the reformist path. Since the 

Husseini Uprising is reformatory, and its leader is from the impeccable line, so inevitably the 

discourse in it will be Quranic, prophetic, and intentionally directed, as the Ahlul Al-Bayt are 

the owners of the Qur’an, knowledge، and science, while the uprising took place by and for the 

Qur’an. Therefore, we chose this research titled (The Quranic Proof in the Husseini Uprising 

- a methodic phonetic study) as a study that investigates the Husseini Qur’anic Proof، starting 

from the start of Imam Hussein in his rise from Medina until his martyrdom by investigating, 

counting, and then by conducting an analytical study، in accordance with the methodic approach، 

in order to figure out the phonetic features of the Husseini discourse, and to find an answer to 

the question: What did Imam Hussein want of his discourse? And how did he seek to achieve 

the goals of the uprising by the Holy Quran?

The specific research methodology required that the research to be divided into an 

introduction, a preamble، and four parts as following:

Part 1: Alliteration

Part 2: contrast

Part 3: Repetition.

Part 4: the comma.

Key words: Quranic Proof، Husseini Uprising، methodic approach، phonemic level.
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التمهيد

ومدخاًل  للبحث،  مفتاحًا  تكون  توطئة  من  البد 
موضحًا ملا سيأيت يف متن البحث، وعليه سنقف  يف 
التمهيد عىل تعريف الشاهد القرآين، وسنسلط الضوء 
عىل  املنهج األسلويب الذي اعتمدناه يف البحث، ثم 

سنبني موطن الدراسة:
- ال�شاهد القراآني لغة وا�شطالحًا:

الشاهد هو من شهد، والشهيد هو الذي ال يغيب 
عىل  وأشهدته  احلارض،  والشهيد:  شء،  عن  علمه 
من  اللسان  هو  والشاهد:  عليه،  شاهدًا  جعلته  كذا 
قوهلم: لفالن شاهد حسن، أي عبارة مجيلة، وشهد 
قال  وقد  قاطعًا،  خربًا  به  أخرب  أي  شهادًة  كذا  عىل 
تعاىل:((  واستشهدوا شهيدين من رجالكم(( سورة 

البقرة: اآلية			)	(.

ما  عىل  به  ُيستدل  ما  فهو  اصطالحًا:  الشاهد  أما 
يراد من قاعدة أو فكرة أو حدث معني، فيلجأ املتكلم 
بوصفه )مرِساًل( لرسالة ما إىل تدعيم رسالته وتقوية 
أو  الرسالة  وصول  ضامن  أجل  من  اخلطايب  سياقه 
أنواع  وهناك  إليه(.  املتلقي)املرَسل  اىل  املراد  املعنى 
من الشواهد، منها القرآين أي )اآلية القرآنية( وهناك 
وهناك  النبوية(  )األحاديث  أي  احلديثي  الشاهد 
وهناك  الشعرية،  األبــيــات  أي  الشعري  الشاهد 
الشاهد القصيص أي األقصوصة التي ُيستدل هبا يف 
اخلطب واملواعظ)	(، ونحن يف هذا البحث ستكون 
ضالتنا هي تتبع الشاهد القرآين يف اخلطاب النهضوي 

لإلمام احلسني.

المنهج الأ�شلوبي:

التاسع  القرن  يف  ظهرت  مفردة  هي  األسلوبية: 

القرن  ــر  أواخ يف  إالّ  حمــدد  بمفهوم  حتــَظ  ومل  عرش 

علم  عىل  األوىل  خطواهتا  يف  اتكأت  فقد  العرشين، 

اللغة احلديث الذي أرسى أصوله العامل السويرسي 

)دي سوسري(، حني رصد وجود متغريات وثوابت 

يف اللغة، فاصطلح عىل الثوابت بـ )اللغة(، واصطلح 

ذخرية  هي  اللغة  فإن  )الــكــالم(   بـ  املتغريات  عىل 

جمتمع  أفراد  من  فرد  كل  دماغ  يف  خمزونة  انطباعات 

معني، ويكاد ذلك يشبه املعجم الذي ُتوزع فيه نسخ 

عىل كل فرد يف املجتمع)	(.

أما الكالم فهو التحقق الفعيل للغة وهو )حدث 

فردي خيتلف من فرد آلخر ولكنه يبقى مرتكزًا عىل 

املعايري  وهذه  ممكنًا،  التفاهم  يكون  كي  ثابتة  معايري 

هي اللغة()	(.

بمصطلح  اإلبداعية  صفة  اللغة  يمنح  ما  وهذا 

)تشومسكي( إذ يمكن توليد ما ال هناية له من اجلمل 

من خالل عدد متناٍه من الوسائل)	(.

حمددة،  ثوابت  من  هنائية  ال  متغريات  توليد  أي 

للظاهرة  احلــيــوي  اجلــانــب  الــكــالم  يشكل  لذلك 

هو  ــذا  وه للغة  وجــودي  استعامل  ألنــه  اللغوية، 

األسلوب، ومن هذا املفهوم نشأت األسلوبية)	(.

تصف  التي  الوصفية  املناهج  من  األسلوبية  إن 

أن  فبعد  ضالتها  فاجلامل  وتدرسها،  اللغة  مجالية 
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توسعت  احلديث  اللسانيات  علم  عىل  ارتكزت 

علم  بــني  فجمعت  األديب،  النقد  مــع  وتفاعلت 

اللسانيات احلديث وعلم اجلامل الذي هو أحد فروع 

النقد األديب، فوظيفتها التحليل والكشف عن مواطن 

أن األسلوبية يف  التقويم، وال سيام  بعيدًا عن  اجلامل 

أصالتها هي رّد فعل عىل املناهج السياقية، فهي تنظر 

جتتذب  التي  املغناطيسية  القطعة  أنه  عىل  النص  إىل 

إليها كل االهتامم، بدالً من االهتامم والرتكيز عىل ما 

األسلوبية  يف  األدب  حتول  وبذلك  النص)	(،  حول 

ويف أغلب اجتاهات نقد القرن العرشين من وثيقة إىل 

حتفة تستوقفنا لذاهتا)	(.

الفكر  نتاجات  عن  بعيدًا  تيض  ال  األسلوبية  إن 

البالغة  يف  هلا  التأصيل  املمكن  فمن  القديم  العريب 

العربية القديمة وخري دليل عىل ذلك نظرية )النظم(، 

يف  بحث  الــذي  )			هــــ(  اجلرجاين  القاهر  فعبد 

ذلك  عىل  يده  وضع  الكريم،  القرآن  إعجاز  أرسار 

اجلانب  يف  تقع  اإلعجاز  منطقة  أن  رأى  حني  الرس 

ال  )األسلوب(  أي  الكالم،  وهو  اللغة  من  اخلاص 

يف املنطقة العامة للغة، فهو ال ينسب للنظام اللغوي 

أيَّ خصوصية يف جمال اإلبداع ألنه قاسم مشرتك بني 

منها )دي  اقرتب  النظرية  املتكلمني)0	(، وهذه  مجيع 

يف  ومتغريات  ثوابت  وجود  شخص  حني  سوسري( 

)الكالم(،  املتغريات  يف  إالّ  يقع  ال  فاجلامل  اللغة، 

وعليه يمكن القول إنَّ األسلوبية هي بالغة القدماء، 

فال تنافر بني داللة كل منهام)		(.

موطن الدرا�شة ومادة البحث:

الشاهد  البحث هو  أن ضالتنا يف هذا  وبّينا  سبق 
اىل  ــا  وأرشن احلسينية،  النهضة  خطاب  يف  القرآين 
قصدية اخلطاب احلسيني، فاإلمام احلسني كان  يدعو 
لإلصالح وهو بذلك حيتاج إىل بيان رؤيته وإيضاحها 
لعامة الناس، فعليه البد من وجود قصدية خطابية، 
والسيام وهو من أهل بيت النبوة، فهو سبط الرسول 
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ابن  وهو  األعظم 
وفوق  اخلالق  كالم  دون  بأنه  كالمه  ُوصف  الذي 

كالم املخلوقني)		(.

مع  تتالءم  إعالمية  رسالة  خطابه  سيكون  إذن 
اخلطابية  السياقات  مع  وتتوافق  املجتمع  طبيعة 
بينها  كام  التواصلية  فالعملية  ــذاك،  آن ومستوياهتا 
)ياكوبسن( يف إطار حديثه عن وظائف اللغة تتكون 

من ستة عنارص وهي:

الوظيفة التبليغية: أي إبالغ املتلقي أو املخاَطب . 	
بالرسالة املراد إيصاهلا.

بمرِسل . 	 تتعلق  االنفعالية:  أو  التعبريية  الوظيفة 
تازج  بطريقة  يريده  عام  التعبري  وكيفية  الرسالة 
بني العاطفة واملنطق حتى يكون للخطاب األثر 

البالغ.

الوظيفة اإلنشائية: أي استعامل أساليب اإلنشاء: . 	
األمر، النهي،النداء، وغريه.

وظيفة ما وراء اللغة: تسمح للمتكلم واملخاَطب . 	
بالتثبت من وصول الرسالة.

الكالم . 	 سياق  لربط  تأيت  وهي  االتصال:  وظيفة 
ببعضه.
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التي . 	 الرسالة  أو  النص  أي  الشعرية:  الوظيفة 
ينبغي الرتكيز عليها بغية إيصاهلا اىل املتلقي، عن 
الفنية  الصور  واستعامل  اخلطاب  سبك  طريق 

البالغية  بكل عنارصها ولوازم إنشائها.

الصوتية  الثالثة:  اخلطاب  مستويات  وتفعيل 
والرتكيبية والداللية)		(.

مثلث  عىل  قائاًم  االتصايل  الفعل  يكون  وعليه 
تواصيل وهو:

املرِسل. 	
الرسالة. 	
املرَسل إليه. 	

اخلطاب  يف  القرآين  الشاهد  ُيعد  ذلك  ضوء  يف 
احلسيني أثناء النهضة احلسينية نصًا واحدًا، ونتعامل 
معه يف هذا البحث عىل أنه كتلة لغوية قرآنية موجهة 

اإلمام  استعملها  النهضة  بأهداف  ترتبط  بقصدية 
احلسني ليخاطب اجلمهور مذكرًا ومنذرًا ومستنجدًا 
ومبرشًا وكل ذلك ضمن إلقاء احلجة عىل من شهد  
جهة  يتبَن  ومل  بنهضته  وعلم  خطابه  وسمع  موقفه 

احلق وينرصه.

وبام أن حركة اإلمام سارت بثالثة اجتاهات:

األول: من املدينة اىل مكة

الثاين: من مكة اىل كربالء.

اىل  والسبايا  الرشيفة  ــرؤوس  ال رحلة  الثالث: 
الشام.

املسرية،  هذه  يف  القرآنية  الشواهد  سنتتبع  عليه 
ونعمل عىل دراستها واستظهار اخلصائص األسلوبية 

التي تتسم هبا.
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جدول يبين ال�شواهد القراآنية في النه�شة الح�شينية:

الشاهدالرحلةاآليةالسورة

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّالِِميَن﴾من المدينة الى مكة		القصص ُب ۖ أ َقاَل َربِّ َنجِّ ﴿فَخَرَج ِمنَْها َخاِئًفا َيَتَرقَّ

بِيِل﴾=		القصص َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسٰى َربِّي َأن َيْهِدَينِي َسَواَء السَّ ا َتَوجَّ ﴿َلمَّ

ا َأْعَمُل =		يونس ُبوَك َفُقل لِّي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم ۖ َأنُتم َبِريُئوَن ِممَّ ﴿َوإِن َكذَّ
ا َتْعَمُلوَن﴾ مَّ َوَأَنا َبِريٌء مِّ

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾=			آل عمران َما ُتَوفَّ ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت ۗ  َوإِنَّ

َشيََّدٍة...﴾=		النساء ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم فِي ُبُروٍج مُّ ﴿َأْينََما َتُكوُنوا ُيْدِرككُّ

ِعيِر﴾=	 الشورى  ﴿...َفِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق فِي السَّ

﴿...َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا﴾=		الكهف

الِِحيَن﴾كربالء/المواجهة			األعراف َل اْلِكَتاَب ۖ  َوُهَو َيَتَولَّى الصَّ ِذي َنزَّ ُه الَّ ﴿إِنَّ َولِيَِّي اللَّ

ن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ ُيْؤِمُن بَِيْوِم =		غافر ﴿... إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكم مِّ
اْلِحَساِب﴾

ُكْم َأن َتْرُجُموِن﴾=0	الدخان ﴿َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربِّ

ْلَقْوِم الظَّالِِميَن﴾		هود ﴿...َوِقيَل ُبْعًدا لِّ

َما =			آل عمران  َنُفِسِهْم ۚ  إِنَّ َما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ألِّ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ ﴿َواَل َيْحَسَبنَّ الَّ
ِهيٌن﴾ ُنْمِلي َلُهْم لَِيْزَداُدوا إِْثًما ۚ َوَلُهْم َعَذاٌب مُّ

ْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب((=0	غافر  ِذي آَمَن َيا َقْوِم إِنِّي َأَخاُف َعَلْيُكم مِّ ﴿َوَقاَل الَّ

َه اْصَطَفٰى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآل عمران َعَلى =		آل عمران ﴿إِنَّ اللَّ
اْلَعاَلِميَن﴾

ُلوا َتْبِدياًل﴾=		األحزاب  ن َينَتظُِر ۖ  َوَما َبدَّ ن َقَضٰى َنْحَبُه َوِمنُْهم مَّ ﴿...َفِمنُْهم مَّ

ِقيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا((بعد الشهادة	الكهف ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

اَلِسُل =0	-		غافر ))...َفَسْوَف َيْعَلُموَن إِِذ اأْلَْغاَلُل فِي َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ
ُيْسَحُبوَن﴾

ِميُع اْلَعِليُم﴾=			البقرة ُه ۚ  َوُهَو السَّ ﴿...َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَّ
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توطئة

أمهية املستوى الصويت يف القرآن الكريم:

إن الصوت أول ما يشد االنتباه من خالل اجلناس، 
والفاصلة  والقافية،  الصوتية،  واملقابالت  والتكرار 
وغريها من الظواهر الصوتية، إالّ أننا نجد أحيانًا أن 
هذه الظواهر تشرتك يف خصائص تركيبية أو داللية، 
فال نعدم وجود تقديم أو تأخري، أو تعريف أو تنكري، 
أو حقيقة أو جماز أو غريها من اخلصائص، وعليه فال 
املستوى  أحادية  أسلوبية  احلديث عن ظاهرة  يمكن 
إالّ لرضورة منهجية، أو ألننا نجد بعض اخلصائص 
مستويات  يف  وخافتة  مستوى،  يف  متألقة  األسلوبية 
أخر)		(، ونزوالً عند هذه الرضورة املنهجية ندرس 

اخلصائص األسلوبية عىل ثالثة مستويات. 

إن أول هذه املستويات أمهية هو املستوى الصويت 
إذ ال يمكن أن يكون هنالك واقع عميلٌّ دون وجود 
صوت معرب عن إرادة الواقع، سواء أكان هذا الواقع 
نصًا مكتوبًا أم شفاهيًا ام أثرًا عمليًا، ولذلك مل يغفل 
القدماء عن الظاهرة الصوتية فدرسوها من حيثيات 
والنرب  والنسق،  والتالؤم  واإليقاع،  كالنظم  متعددة 
ُيعد ركيزة  الذي  البديع  القرآنية، وأنواع  والفواصل 

أساسية يف البالغة العربية)		(.

الصوت  يصف  أن  اجلاحظ  دعا  ما  هذا  ولعل 
بأنه: )آلُة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيُع، وبه 
لفظًا،  اللسان  حركات  تكون  ولن  التأليف،  يوجد 
الصوت،  بظهور  إالّ  منثورًا  وال  موزونًا  كالمًا  وال 

والتأليف( بالتقطيع  إالّ  كالمًا  احلروف  تكون  وال 
اللغة  األوىف يف  هلا احلضور  الصوتية  فالظاهرة   ،)		(

يعدل  وال  اللفظ  من  املوزون  حيب  فالعريب  العربية، 
به غريه يف أفانني كالمه)		(، وأرشف كالم عريب يعلو 
الكريم، وأن احلديث عن  القرآن  ُيعىل عليه هو  وال 
الكريم )أسلوب  القرآن  املعجز يف  الصويت  املستوى 
جيري عىل نسق بديع، خارج عن املعروف من نظام 
عىل  التعبريية  طريقته  يف  ويقوم  العرب،  كالم  مجيع 

أساس مباين للمألوف من طرائقهم()		(.

إن القرآن الكريم ليس عىل نحو أعاريض الشعر 
يف رجزه وال يف قصيده، وليس عىل سننهم املعروفة يف 
إرساله أو تسجيعه، فقد مجع املضمون بأحسن صلة، 
غري ملتزم بموازينهم املعهودة، فالذي يقرأ يف القرآن 
آياته،  تتابع  ينبعث من  بتوقيع موزون  يشعر  الكريم 
ومن َسرَيان صنيعه، وتآلف كلامته، وجيد يف تركيب 
حروفه تنسيقًا عجيبًا بينام هو جمهور ومهموس، وما 

بني رخّي وشديد، وما بني ممدود ومقطوع)		(.

البيان  يف  املتوافرة  الرئيسة  القضايا  أهم  من  إن 
هذا  أثار  وقد  والقصد،  االختيار  عنرص  هو  القرآين 
يف  عبثية  فال  واملحدثني،  القدامى  اهتامم  املوضوع 
فبناء  احلروف،  من  حرف  عن  فضاًل  إعرابية  حركة 
الكلمة واجلملة يقصد لذاته، وحذف حرف أو كلمة 
أو مجلة يطلب لذاته، والتقديم والتأخري لذاته أيضًا 

واختيار فاصلة بعينها يطلب لذاته.

من  للرد عىل من ذهب  مفتاحًا  يشكل  تقدم  وما 
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والتأخري  التقديم  إن  بقوهلم  والتفسري  البالغة  أهل 
األسلوبية  اخلصائص  من  وغريها  والذكر  واحلذف 
الفواصل  كاتفاق  صوتية  لــدواع  أحيانًا  تطلب 
الدكتورة  رفضته  ما  وهذا  القرآنية)0	(،  والسجعات 
عائشة بنت الشاطئ، إذ قالت: )وأما تعليل احلذف 
يقوم  أن  عندنا  املقبول  من  فليس  الفاصلة  برعاية 
لفظي حمض، وإنام احلذف  اعتبار  القرآين عىل  البيان 
دون  اللفظي،  األداء  يقويه  معنوي بالغي،  بمقتىض 
أن يكون امللحوظ الشكيل هو األصل ولو كان البيان 
القرآين يتعلق بمثل هذا، ملا عدل من رعاية الفاصلة 
كالم  يف  املتأمل  وإن  الضحى()		(،  سورة  آخر  يف 
املفرسين وكالم الدكتورة بنت الشاطئ جيد أن قضية 
فاملفرسون  لكليهام،  بالنسبة  ثانوية  قضية  الصوت 
عىل  صوتية  لــدواع  جاءت  الظواهر  هذه  أن  يرون 
فتجور  ختالفهم  الشاطئ  وبنت  املضمون،  حساب 
الكالم  هذا  أن  والواقع  ثانويًا،  وتعده  الصوت  عىل 
من  بغريه  يقاس  ال  الكريم  القرآن  ألن  مسوغ؛  غري 
الكالم شعرًا كان أم نثرًا، فالقرآن الكريم له قواعده 
وقوانينه التي ينبغي أن خيضع اجلميع إليها، وما وقع 
به أهل البالغة والتفسري يف بعض األحيان هو طلب 
إخضاع القرآن لقواعدهم، فقياس الرضورة الشعرية 
من أجل القافية ليس هو عينه مراعاة الفواصل الذي 
ال  أو  خيتار  ال  الكريم  فالقرآن  العلامء،  إليه  ذهب 
بل  العكس؛  وال  املضمون  دون  الصوت  يقصد 
افرتضنا  فلو  آياته،  أحكمت  كتاب  القرآين  النص 
قوهلم لكان القرآن حيتاج إىل الصوت دون املضمون، 

أو املضمون دون الصوت، والواقع أن كليهام يشكل 
هللَِِّ  ﴿احْلَْمُد  تعاىل:  قوله  يف  الدقيق  اإلهلي  الوصف 
ُه ِعَوًجا ۜ ﴾ جَيَْعل لَّ َأنَزَل َعىَلٰ َعْبِدِه اْلِكَتاَب َومَلْ  ِذي  الَّ
)		(، ولكن مع ذلك فإن الصوت يف القرآن الكريم 

يطلب لذاته كام أن التقديم والتأخري وسائر الظواهر 
النص  التي خاطبها  فاألمة  لذاهتا،  تطلب  األسلوبية 
خالل  من  الصويت  بذوقها  ُعرفت  أمة  هي  القرآين 
وسجع  الشعر  ملوازين  تطرب  التي  املوسيقية  األذن 
يؤنس  أن  القرآين  باخلطاب  حــري  فكان  الكهان 
التأثري،  يف  غاياته  أقىص  ليحقق  األذن،  هذه  وُيمتع 
ولذلك نرى أن الكافرين قد سجدوا مّلا سمعوا سورة 
)النجم()		(،  فلو قلنا ما الذي دعاهم للسجود؟ أهو 
االعتقاد واإليامن أم ذوقية النص القرآين وموسيقاه؟ 
فبال شك يكون اجلواب هو أن سجودهم كان لتذوق 
أساس  ركن  الصوت  يف  فالقصدية  القرآين،  النص 
واألساليب  والتأخري  التقديم  كام  القرآين  النظم  يف 
تلقي  قضية  يف  بذاته  قائم  الصوت  أن  إذ  األخــرى 
القرآن الكريم، وال سيام أنه عاملي يف دعوته، فالعريب 
والصورة  الصوت  جيتذبه  االختصاص  أهــل  من 
والرتكيب، أما غري العريب، والبعيد عن االختصاص 
يمنحه  فالصوت  الصوت؟  غري  جيتذبه  الــذي  فام 
ال  املثال  سبيل  وعــىل  واحلفظ،  االستامع  إمكانية 
صوت  فتكرار  الناس،  ســورة  يف  الصوت  احلرص 
السني قد حقق اهلدف املبتغى من السورة، يف حمورية 
جلوء الناس إىل بارئهم من خطر الوسواس اخلناس، 
فصوت السني الذي أحاط بالسورة من مجيع جوانبها 
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جسد مفهوم الوسوسة املخفية التي ينتهزها من خينس 
من اجلنة والناس، ألن صوت السني يدل عىل اهلمس 
والسكون، فبذلك حقق رضورة االلتجاء إىل اهلل من 

أجل اخلالص من الوسوسة.

إذن ال مسوغ لقول العلامء من أن بعض الظواهر 
التفاق  مراعاة  تكون  الكريم  القرآن  يف  األسلوبية 
ما  وفق  الصوت عىل  لتهميش  الفواصل وال مسوغ 
يطلب  الصويت  اجلانب  أن  بل  بعضهم؛  إليه  ذهب 
لذاته وحيقق أعىل مستوى من التأثري وإيصال البيان.

من  تقدم  ما  عىل  بناًء  الصوت  أمهية  تبيان  وبعد 
باملبحث  ونبدأ  اإلجرائي  اجلانب  إىل  ندخل  توطئة 

األول:
المبحث الأول: الجنا�ض

اجلناس: هو من املحسنات اللفظية البديعية ويعد 
من أهم العنارص اجلاملية يف النصوص األدبية والنص 
األصوات،  من  منتظمة  طبيعة  من  حيمله  ملا  القرآين 
وهذا يتالءم مع تركيبته وطبيعته، فكل إنسان يميل 
إىل االنتظام يف األفعال واألصوات، ومن هنا اكتسب 
من  سورة  جتد  فال  خاصة  عناية  اإليقاعي  العنرص 
العنارص الصوتية  القرآن الكريم ختلو من هذه  سور 

وال سيام اجلناس)		(.
إن اجلناس هو )تشابه لفظني يف النطق واختالفهام 
تام(،  )تام وغري  املعنى()		(، ويقسم عىل قسمني  يف 
فاجلناس التام: )هو ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور 
هي أنواع احلروف، وأعدادها، وهيئتها احلاصلة من 
أنواع  أكمل  وهو  وترتيبها  والسكنات  احلركات 

غري  اجلناس  أما  رتبة()		(  وأسامها  إبداعًا  اجلناس 
يف  اللفظان  فيه  اختلف  )ما  فهو:  الناقص  أو  التام 
واحد من األمور األربعة السابقة التي جيب توافرها 
املتجانسان  اللفظان  كان  وإذا  التام()		(،  اجلناس  يف 
اشتقاقيًا)		(،  اجلناس  يعد  فحينها  واحد  أصل  من 
نسبة  االشتقاقي  واجلناس  الناقص  اجلناس  وبني 
جناس  كل  ان  أي  املطلق)		(،  واخلصوص  العموم 
اشتقاقي هو جناس ناقص، وليس كل جناس ناقص 

هو اشتقاقي.
جدول يبين الجنا�ض واأنواعه

نوعه الجناس اآليةالسورة
		القصص
 		القصص 

برُي – بريئون 		يونس
اشتقاقي عملي – عملكم 

			آل عمران 
		النساء

	الشورى
		الكهف

اشتقاقي  ولّي – يتولى			االعراف
اشتقاقي  بربي – وربكم		 غافر  
		هود 

			آل عمران 
0	غافر 

		آل عمران 

 وما بدلوا-		األحزاب 
اشتقاقي تبديال 

	الكهف 
0	 -		غافر  
			البقرة 

اشتقاقي  بربي – وربكم 0	الدخان 
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طريق  العاص  بن  عمرو  رســل  ــرتض  اع حني 
مكة،  اىل  املدينة  من  متوجه  وهــو  احلسني  ــام  اإلم
ال  له:  فقالوا  والنكوص،  الرجوع  ورفض  قاومهم 
تشق وحدة األمة وتفرقها، فردَّ عليهم بقوله تعاىل: ﴿
ُبوَك َفُقل يلِّ َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم ۖ  َأنُتم َبِريُئوَن  َوإِن َكذَّ
يونس،  سورة  َتْعَمُلوَن﴾  َّا  ممِّ َبــِريٌء  ــا  َوَأَن َأْعَمُل  مِمَّا 
االشتقاقي  اجلناس  وجود  هنا  ونالحظ   اآليــة		 
الذي شكل وحدة صوتية فضحت ادعاء هؤالء)0	(، 
)عميل(   لوحده  احلسني  اإلمــام  عمل  هو  فالعمل 
قبالة معسكر كامل )عملكم(، وال يوجد ثمة رابطة 
أصاًل بني اجلهتني، فهم )بريئون( من اإلمام وعمله، 
فال يمكن أن جيتمع احلق والباطل يف كفة واحدة!! 
وجرمهم،  واعتدائهم  عملهم  من  بريء  أيضًا  وهو 
ورصخة  قوية  داللة  الشاهد  هبذا  اإلمام  واستشهاد 
وأن  والباطل  احلق  )نجدين(  جهتني  لوجود  مدوية 
يراد هبا  التضليل وإطالق كلمة حق  حماولة األعداء 
باطل مكشوفة وزائفة، فمثل اإلمام احلسني ال يكون 
يف موضع  فرقة األمة وتشتيتها كام أرادوا أن يصوروا 

للناس، فاحلسني خرج لإلصالح وحسب.

ومن نامذج اجلناس األخرى يف الشواهد القرآنية 
َل  َنزَّ ِذي  الَّ اهللَُّ  َولِيَِّي  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  احلسينية  
نَي﴾ األعراف، اآلية			،  احِلِ اْلِكَتاَب ۖ َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ
فبني)وليي ويتوىل( جناس اشتقاقي بنّي عظمة اجلهة  
مؤكد  وبسياق  احلسني،  اإلمام  يمثلها  التي  الساندة 
بـ )إن( أوضح قرب هذه اجلهة أي )اهلل( من اإلمام 
بـ )الياء(،  احلسني، جسد هذا القرب إتصال املفردة 

اىل  اللحظة  آيّن  أمر  من  والتويل  النرصة  لتتحول  ثم 
أمر مستقبيل، عرّب عنه النص بالفعل املضارع )يتوىل( 
زمان ومكان،  وفاعلة يف كل  فاالستمرارية حارضة 
األعظم  الرسول  وأرسل  ه  وأقرَّ الكتاب  ل  نزَّ فالذي 

يتكفل بنرصة أوليائه الصاحلني ولو بعد حني.

تعاىل﴿... قوله  األخــرى  اجلناس  نــامذج  ومن   
ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَتظُِر ۖ   ن  مَّ َوِمنُْهم  َنْحَبُه  َقىَضٰ  ن  مَّ َفِمنُْهم 

َتْبِدياًل﴾.

اخلطاب  يف  متكررًا  سياقًا  شكلت  ــة  اآلي هــذه 
املعركة، فام أن يسقط شهيد إال وردد  أثناء  احلسيني 
اهلل  ــال  رج عــن  تتحدث  التي  اآليـــة،  هــذه  اإلمـــام 
عالقة  جتمعهم  فهؤالء  اهلل،  ألمر  املسّلمني  الثابتني، 

التساوي أي:

قضوا)استشهدوا( = ثبات  اجلنة

أحياء= ينتظرون = ثبات   اجلنة

بدلوا،  )ما  املصدري  االشتقاقي  اجلناس  فعربَّ 
ومــدى  الــرجــال  ــؤالء  ه ثبات  مــدى  عــن  تبدياًل( 
صدقهم، فاإلمام يعلن  أن معه رجال اهلل الصادقني، 
الذين ال تزحزحهم الدنيا وملذاهتا فعقيدهتم كاجلبال 
الراسيات، وطاعتهم إلمامهم ثابتة ونرصهتم معدة.
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المبحث الثاني: التكرار:

 – يكرُّ   – كرَّ  الرجوع،  أي  الكرُّ  هو  لغة:  التكرار 

كرًا وكرورًا وتكرارًا، وكرًّ عنه رجع، وكرر اليشء، 

كرره أي أعاده مرة بعد أخرى، والكركرة من اإلدارة 

والرتديد، وكركرة الرحى تراددها)		(.

تكرير  عن  )عبارة  فهو  اصطالحًا:  التكرار  أما 

من  وهو  لنكتة()		(،  واملعنى  اللفظ  يف  فأكثر  كلمة 

القدماء  العلامء  شغلت  التي  األسلوبية  الظواهر 

واملحّدثني، فلم خيل كتاب بالغي من دراسة التكرار 

وعرضه، وتنبع أمهيته من احلقيقة النفسية الذاهبة إىل 

أن تعلم السلوك يعتمد يف أحد عنارصه عىل التكرار، 

ومجالية  معنوية  أغراض  تؤدى  التكرار  طريق  فعن 

متعددة)		(.

قسمني  عىل  التكرار  القدماء  النقاد  قسم  لقد 

السجلاميس  ــال  قـ إذ  واملــعــنــى  الــلــفــظ  بحسب 

نوعان:  حتته  عال  )جنٌس  التكرار  إن  )ت	0	هـــ(: 

والثاين  املشاكلة،  ونسميه  اللفظي  التكرار  أحدمها 

التكرير املعنوي ونسميه املناسبة، وذلك ألنه إما أن 

هو  اللفظ  فإعادة  املعنى،  يعيد  أن  وإما  اللفظ  يعيد 

التكرير اللفظي أو املشاكلة، وإعادة املعنى هو تكرير 

ظاهرة  التكرار  ظل  وهكذا  املناسبة()		(،  أو  املعنى 

تشغل العلامء والباحثني يف كل عرص ومرص، ملا له من 

أمهية يف بناء النص األديب، وتتجىل تلك األمهية عرب 

وظيفتني يؤدهيا التكرار، األوىل وظيفة مجالية تتمثل يف 

البنية الشكلية واإليقاعية الناجتة عن استعامل التكرار 

وخلق احلركة اإليقاعية املميزة، والثانية: نفعية تتمثل 

بأثر التكرار يف الكشف عن املعنى، وإيصال الفكرة 

بشكل جيل اىل املتلقي)		(.

الوقت  يف  ومعنوية  موسيقية  ظاهرة  التكرار  إن 

جو  خُيلق  املقطع  أو  الكلمة  تكرار  طريق  فعن  ذاته 

صوتيًا  نسيجًا  وحيقق  املتلقي،  يف  يؤثر  ممتع  نغمي 

مميزًا والسيام يف القرآن الكريم الذي وظف الكلامت 

كانت  ســواء  واملشاهد،  املواقف  لرسم  واحلــروف 

بالكلمة  أم  نفسها،  باحلروف  متحققة  ــوات  األص

أهم  من  الصويت  فالتصوير  لآلية،  الكيل  بالنسق  أم 

الظواهر التي تيز النص القرآين وهي رٌس من أرسار 

إعجازه )		(.

يف  الواسع  حضورها  هلا  ظاهرة  التكرار  أن  كام 

السورة  تقوم  وأحيانًا  وبنيتها،  القرآنية  النصوص 

فيها  تكررت  التي  الرمحن  كسورة  التكرار  عىل  كلها 

نسق  ذات  السورة  جعل  الذي  النحو  عىل  الفاصلة 

صويت خاص)		(.
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جدول يبين التكرار 

    التكراراآلية  السورة 
 		القصص
 		القصص 

 		يونس
 			آل عمران 

 		النساء
تكرار في التركيب   فريق في الجنة -وفريق في السعير 	الشورى
 		الكهف

 			االعراف
 		 غافر
		هود 

 			آل عمران 
انما نملي لهم خير – انما نملي لهم ليزدادوا 0	غافر 

تكرار في التركيب إثمًا
		آل عمران 
تكرار في التركيب  فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 		األحزاب 
  	الكهف 
	 -		غافر  
 			البقرة 

بربي - وربكم0	الدخان 

ُعْذُت  إِّنِ   ...﴿ تعاىل:  قوله  التكرار  نامذج  ومن 
بَِيوِْم  يُْؤِمُن  لَّ   ٍ ُمَتَكّبِ  ِ

ُكّ ّمِن  َوَرّبُِكم  بـِـَرّبِ 
اْلَِساِب﴾ غافر، اآلية		 وكذلك قوله: قوله تعاىل: 
ن تَرُْجُوِن﴾ الدخان، 

َ
﴿ِإَوّنِ ُعْذُت بَِرّبِ َوَرّبُِكْم أ

السياق  هذا  احلسني  اإلمام  يستعمل  هنا  اآليــة0	، 
خطاب  وهــو  ــاهلل(  ب )االستعاذة  قضية  يف  املتكرر 
وزبانيته،  فرعون  اىل   موسى النبي  وجهه  نبوي 
لتكون  واملفهومات  للصور  استدعائي  سياق  وهو 
النبوية  اجلهة  يمثل  فاإلمام  عامة،  الناس  أمام  ماثلة 

الفرعونية  اجلهة  يمثلون  وزبانيته  ويزيد  الساموية، 
الطاغية التي أذهلا اهلل وأعىل كلمته، وكام نالحظ أن 
السياق مؤكد بـ )إن(  ثم نلحظ مفردي)ريب، ربكم( 
فهي مضافة اىل الضمري املتصل ويف ذلك إحياء بقرب 
هذه اجلهة وحضورها وإرشافها عىل املشهد، فالرب 
رب اجلميع، ومطلع عىل اجلميع، وكام نرص صوت 
نرصته  ستكون  ــه،  وأذل فرعون  عىل  النبوي  احلــق 
برب  يعوذ  ملن  اخلط،  هلذا  امتدادًا  يمثل  ملن  حارضة 

الساموات واألرضني.
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المبحث الثالث: التقابل

املحسنات  من  هو  واملقابلة:  الطباق  او  التقابل 
البديعية املعنوية، وقد فرق النقاد القدماء بينهام فعّرفوا 
الطباق بأنه اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعنى أو هو 
اجلمع بني معنيني متقابلني يف اجلملة)		( كقوله تعاىل 
الكهف  سورة  ُرقُود...﴾  َوُهْم  ْيَقاًظا 

َ
أ ﴿َوَتَْسُبُهْم 

أو معان  املقابلة فهي أن يؤتى بمعنيني  أما  اآلية 		 
الرتتيب كقوله  يقابل ذلك عىل  بام  يؤتى  ثم  متوافقة 
ٰى،  لِلُْيْسَ هُ  ُ فََسُنَيّسِ  ، بِاْلُْسَنٰ َق  ﴿َوَصدَّ تعاىل: 

هُ  ُ ، فََسُنَيّسِ َب بِاْلُْسَنٰ ، َوَكذَّ ا َمن َبَِل َواْسَتْغَنٰ مَّ
َ
َوأ

ٰى﴾ الليل، اآليات 	-0	، فاملقابلة والتضاد  لِلُْعْسَ
الظهور  يف  واملنافسة  املعاين  بني  التحدي  من  نوع 
وال  بالداللة  مشحونة  تراكيب  الضدية  والثنائيات 
سيام إذا كانت يف كتاب معجز أحكمت آياته من لدن 
حكيم خبري، إن القيمة الفنية للتقابل تكمن فيام حيدثه 
التضاد من أثر داليل يف استجالء صور نفسية وذهنية 

متعاكسة يوازن فيام بينها عقل املتلقي ووجدانه)		(.

جدول يبين التقابل

التقابل اآلية السورة 

		القصص
 		القصص 

 		 يونس
			آل عمران 

		النساء
مقابلة معجمية وسياقية فريق في الجنة - وفريق في السعير 	الشورى
		الكهف

			االعراف
 		 غافر  
		هود 

مقابلة معجمية وسياقية  انما نملي لهم خير – انما نملي لهم ليزدادوا إثما 			آل عمران 
0	غافر 

		آل عمران 
مقابلة سياقية   فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 		األحزاب 
	الكهف 
	 -		غافر  
			البقرة 

0	الدخان 
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النهضوي  التقابل يف خطاب احلسني  ومن نامذج 
ِعرِي﴾  السَّ يِف  َوَفِريٌق  نَِّة  اجْلَ يِف  َفِريٌق  تعاىل﴿...  قوله 
خطابه  يف  احلسني  اإلمام  استمر   ،	 اآلية  الشورى، 
املوجه، تارة مذكرًا وتارة أخرى منذرًا، وتارة مبرشًا، 
وهنا يورد اإلمام هذا اجلزء من اآلية كي يثري األذهان 
اىل  وصــل  بأنه  املتلقي  ويصدم  القلوب،  ويوقظ 
مفرتق مفصيل، وعليه جيب أن يقرر مع من يكون؟ 
فكرها  هلا  جهة  والطرفان  جمتمع،  فريق  فالطرفان 
وقادهتا، وعىل املرء أن خيتار بني هذه الضدية، )فريق 
بإمامه  الفريق  أن  والشــك  السعري(  وفريق  اجلنة، 
وكالم  الدفة،  توجيه  عن  املسؤولة  فهي  وقيادته، 
الفريق  وعليه  للمجموعة،  عامًا  رأيًا  يشكل  القيادة 
الذي يكون مع اإلمام احلسني وهو ابن بنت رسول 
اإلنسانية بال شك يكون هو الفريق املؤدي اىل اجلنة، 
السعري،  اىل  يؤدي  الذي  الفريق  هو  اآلخر  والفريق 
للعقل  املستفزة  واملعجمية  السياقية  املقابلة  وهبذه 

جيب عىل املرء أن حيدد وجهته.

تعاىل:﴿َواَل  قوله  األخــرى  التقابل  نامذج  ومن 
اَم  إِنَّ َنُفِسِهْم  ألِّ َخرْيٌ  ْم  هَلُ ُنْميِل  اَم  َأنَّ َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَْسَبنَّ 
ِهني﴾ آل عمران:  ْم َعَذاٌب مُّ ْم لَِيْزَداُدوا إِْثاًم َوهَلُ ُنْميِل هَلُ
اآلية  هبذه  احلسني  اإلمام  يستشهد  هنا   ،			 اآلية 
والزيادة  فاإلمالء  للمتلقي،  مثري  قرآين  سياق  وهي 
والعيش  والرفاهية  ــرتف  ال عــالمــات  مــن  عالمة 
الرغيد، وسبيل اهلل ووسيلته يف خلقه أن يمد الفريق 
باملكاسب  وفرحته  نشوته  يف  ليغرق  ويمتعه  الضال 
منخريه،  عىل  ليكبه  بغتة  اهلل  أمر  يأيت  ثم  الدنيوية، 

زيادة؛  بقيت  حياته  يف  هبا  تتع  التي  الزيادة  فيجد 
لكنها زيادة يف اإلثم والضالل واإلنحراف، فال يغرت 
أحد بام لديه، وال يغبط أحد هؤالء املتنعمني ظاهرًا، 
إنام هذه الزيادة طريق رسيع إىل جهنم جراء تعاليهم 
ويمكن  الغي،  يف  واالستمرار  للحق  وجمانبتهم 

تصوير هذه املقابلة عىل النحو اآليت:

                                خري)دنيا(

إنام نميل هلم                                     
              زيادة

إنام نميل هلم                                      

                                )ليزدادوا إثاًم( = اآلخرة= جهنم

فالزياد ة قائمة واإلمالء مستمر؛ لكن الرهان عىل 
نوعية هذه الزيادة وما يرتتب عليها من جزاء.

المبحث الرابع: الفا�شلة

الفاصلة لغًة: هي الفصل بني الشيئني، والفاصلة 
اخلرزة التي تفصل بني خرزتني يف النظام، وقد فّصل 
لؤلؤتني  كل  بني  جعل  أي  مفّصل  وعقد  النظم، 
خرزة، ومثل الفصل: أي القضاء بني احلق والباطل، 
ومنها التفصيل أي التبيني، والفصل واحد الفصول 

وهو القطع)0	(.

الفاصلة اصطالحًا: فهي آخر كلمة يف اآلية،  أما 
كالقافية يف الشعر، وسجعة النثر، وهي الطريقة التي 
ألهنا  فاصلة  وتسمى  الكالم،  سائر  القرآن  هبا  يباين 
يف  متشاكلة  حروف  وهي  اآليــتــني)		(،  بني  تفصل 
املقاطع توجب حسن إفهام املعاين، أو هي كلمة آخر 
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اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع)		(.

تشكيلة  من  جزء  الكريم  القرآن  يف  الفاصلة  إن 
أكسبت  التي  اجلاملية  مظاهر  من  ومظهر  اإلعجاز 
املعنى  إيصال  عىل  وساعدت  وتاسكًا  قوة  أسلوبه 
املراد عن طريق النغم املتولد منها، فقد أشار ابن قتيبة 
ُيمل  القرآن متلوًا ال  قائاًل: )جعل اهلل تعاىل  إىل ذلك 
اآلذان، وغضًا  تّجه  التالوة، ومسموعًا ال  عىل طول 

عجائبه( تنقيض  ال  وعجيبًا  الــرد  كثرة  عىل  خيلق  ال 

يف  األسلوبية  النظم  أبرز  من  الفاصلة  تعد  لذا   ،)		(

يعكس  بذاته  مقصود  نسق  وهــي  الكريم  القرآن 
صورة املعنى ويرسم حدوده، وهذا يعني أهنا عامل 
القرآن  أساس ذايت وليس كامليًا)		(، فكل حرف يف 
)ت	0	هـ(:  الرازي  قال  كام  بذاته  مقصود  الكريم 
إالّ  الكريم  الــقــرآن  يف  حركة  وال  حــرف  من  )مــا 
بعضها،  تدرك  البرشية  العقول  أن  ثم  فائدة،  وفيه 
إالّ  العلم  من  البرش  ُأويت  وما  أكثرها،  إىل  تصل  وال 
قلياًل()		(، فالفاصلة هلا أثر يف إبراز اجلانب النغمي 
والرتنم اإليقاعي عرب الوقوف عىل رؤوس اآليات، 
ويعرف الوقف عىل أنه )قطع الصوت للتنفس عادًة(
)		(، والغرض من هذا الوقف هو حتقيق االنسجام 

الفواصل  بني  الصويت  التشابه  طريق  عن  املوسيقي 
طريق  عــن  يوحدها  فالوقف  خمتلفة  كانت  وإن 
أو  اجليل  البالغي  رسها  فاصلة  فلكل  التسكني)		(، 
الكريم  القرآن  كلمة يف  استبدال  يمكن  إذ ال  اخلفي 
يف  أو  اآليات  أول  يف  موقعها  كان  أيًا  أخرى  بكلمة 
سيام  وال  الصويت  فاجلانب  خواتيمها  أو  وسطها 

باملعاين  ومرتبط  لذاته  مقصود  القرآنية  الفواصل 
املراد حتقيقها إذ أن أي تغيري يف املبنى يؤدي إىل تغيري 
املعنى  اختل  احلروف  من  حرف  ُرفع  فإذا  املعنى  يف 

واضطرب الفهم)		(.

وتنقسم الفاصلة القرآنية عىل أنواع منها:

تتامثل . 	 التي  وهي  )املتوازية(:  املتامثلة  الفواصل 
كقوله  الروي)		(  وحرف  الوزن  يف  وتتفق 
َفاَل  ائَِل  السَّ ا  َوَأمَّ َتْقَهر  َفال  اْلَيتِيَم  ا  ﴿َفَأمَّ تعاىل: 

َتنَْهرْ﴾الضحى: اآليتان: 	-0	.

تتفق . 	 التي  وهي  )املوازنة(:  املتقاربة  الفواصل 
تعاىل:   كقوله  الروي)0	(  حرف  دون  الوزن  يف 
آَمنُوا  الَِّذيَن  ِمَن  َكاَن  ُثمَّ  َبٍة،  َمْتَ َذا  ِمْسكِينًا  ﴿َأْو 
البلد:  بِامْلَْرَحَةِ،﴾  َوَتَواَصْوا  رْبِ  بِالصَّ َوَتَواَصْوا 

اآليتان:		-		.

حرف . 	 يف  تتفق  التي  وهي  املطرفة:  الفواصل 
ا  مَّ م  ﴿هَلُ تعاىل:  كقوله  الوزن)		(  دون  الروي 
َر  لُِيَكفِّ امْلُْحِسننَِي،  َجَزاُء  لَِك  َذٰ ِْم  َربِّ ِعنَد  َيَشاُءوَن 
َأْجَرُهم  ْم  ِزَيُ َوَيْ َعِمُلوا  الَِّذي  َأْسَوَأ  َعنُْهْم  اللَُّ 
اآليتان:  الزمر،  َيْعَمُلوَن﴾  َكاُنوا  الَِّذي  بَِأْحَسِن 

.		-		

الفاصلة . 	 وهي  )التسل(:  املنفردة  الفواصل 
﴿ تعاىل:  كقوله  تتقارب)		(،  ومل  تتامثل  مل  التي 
ُقوا اللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِيُعوا َوَأنِفُقوا  َفاتَّ
َنُفِسُكْم َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلٰئَِك ُهُم  ا ألِّ َخرْيً
ُيَضاِعْفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اللََّ  ُتْقِرُضوا  إِن  امْلُْفلُِحوَن، 
التغابن،  َحلِيٌم﴾  َشُكوٌر  َواللَُّ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َلُكْم 

اآليتان: 		-		.
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إن الفواصل القرآنية قيمة صوتية تؤدي وظيفتها 
القدماء  العلامء  تناوهلا  وقــد  الــقــرآين،  السياق  يف 
تقديم  من  القرآين  السياق  يتعمده  قد  ما  ــروا  وذك
يقفوا  مل  لكنهم  القرآنية،  للفاصلة  رعاية  تأخري  أو 
طريق  عن  مة  املقدَّ واجلاملية  الصوتية  وظيفتها  عند 
سياق  يف  النحوية  الرتبة  تتغري  فقد  األلفاظ،  جرس 
ما ألجل الفاصلة وما تولده من جرس، كام يف قوله 
َّا  اَلَة َوِم تعاىل: ﴿الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن﴾ البقرة، اآلية:	 بدالً من )ينفقون 
الفاصلة  وظيفة  عىل  شاهد  ــذا  وه رزقناهم(  مما 
القرآنية)		(، ولكن هذا ال يعني أن اهلدف من تقديم 
)مما رزقناهم( هو الفاصلة فقط؛ بل قد يكون ألجل 
التأكيد أن ما ينفقه العبد من أموال هو جزء مما رزقه 
املالك  هو  تعاىل  اهلل  وأن  جمازًا  مالك  فهو  تعاىل،  اهلل 

احلقيقي لكل ما يف السموات واألرض.

جدول يبين الفا�شلة

الفاصلةاآلية السورة 
الظالمين		القصص
السبيل		القصص 

تعلمون		يونس
اآلية غير تامة			آل عمران 

مشيدة		النساء
السعير	الشورى
عضدا		الكهف

الصالحين			االعراف
الحساب		 غافر
الظالمين		هود

مهيمن			آل عمران 
األحزاب0	غافر 

ا لعالمين		آل عمران 
تبدياًل		األحزاب 
عجبًا	الكهف 

يعلمون – يسحبون 0	 -		غافر
العليم 			البقرة 

ترحمون0	الدخان 

اخلطاب  يف  القرآنية  الشواهد  أن  بينّا  وأن  سبق 
احلسيني النهضوي تعد نصًا واحدًا؛ وذلك لقصدية 
اخلطاب من جهة، وخلصوصية املخاطِب وهو اإلمام 

احلسني وعىل ذلك سنرصد مجلة من اخلصائص 
األسلوبية الصوتية للفواصل القرآنية، وأوهلا  تكرار 
للسكون)		(:  الــعــارض  املــد  نسق  عــىل  الفاصلة 
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احلساب،  السعري،  الصاحلني،  العاملني،  )الظاملني، 
املدود  فهذه  ترمحون(  العليم،  يسحبون،  يعلمون. 
تشكل وحدة صوتية تؤثر يف املتلقي وتسعى لرتسيخ 
اهلدف املراد يف ذهنه، والسيام  وأن املخاَطبني  جلهم 
تيل  موسيقية  بذائقة  يتمتعون  والعرب  العرب،  من 
يلحقون  ترنموا  )إذا  فهم  والتطريب،  الرتنيم  اىل 
األلف والياء والنون ألهنم أرادوا الصوت ويرتكون 
ذلك إذا مل يرتنموا، وجاء يف القرآن عىل أسهل موقف 
وأعذب مقطع()		( ناهيك عن تأثري الصوت وفاعليته 
هو  وجيذبه  فيه  يؤثر  فالذي  العريب،  غري  املتلقي  يف 
ينتهي)		( النص قبل أن  الصوت، حتى يكاد يكمل 
فعىل سبيل املثال قوله تعا ىل: ﴿...َفَسْوَف َيْعَلُموَن،  
اَلِسُل ُيْسَحُبوَن﴾ غافر،  إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ
عاليًا  احلــق  صــوت  يصدح  هنا   ،		-	0 اآليتان 
أرهقوا  الذين  املجرمني،  هؤالء  هناية  بحتمية  ليذّكر 
وهو  الرسول  دم  وهو  احلسني  دم  الطاهرة،  الدماء 
مهجته وحبيبه، واألشد إيالمًا يف هذا اخلطاب هو أن 

املخاطِب رأس احلسني املقطوع !!!

ة، ُيرفع  امُلرَّ هناك حيث كل شء بتوقيت احلقيقة 
وهو  أحدهم  فيسمع  الشجر،  عىل  احلسني  رأس 
 احلارث بن وكيدة، وكان ممن محل رأس احلسني
ــردد اآليــات، فكذب  ــرأس وهــو ي سمع صــوت ال
نفسه، ثم فكر يف رسقة الرأس ، فإذا بالرأس: يناديه: 
سفكهم  سبيل،  من  ذلك  إىل  لك  ليس  وكيدة  بن  يا 
فذرهم:  ــاي  إي تسيريهم  من  اهلل  عند  أعظم  دمــي 
اَلِسُل  َفَسْوَف َيْعَلُموَن،  إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ

ُيْسَحُبوَن)		(!

ــوووووون(  ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ــلـــة )ي فـــالحـــظ فـــاصـ
هذا  يف  املد  صوت  عرب  كيف  و)يسحبوووووون( 
بجزاء  ويقينه  احلسني  صــوت  امتداد  عن  املشهد 
هؤالء، وعرب عن مدى  عقوبة هؤالء يوم اجلزاء، فاملد 
يتناسب مع حاهلم اخلالدة يف العذاب، وهم يسحبون 
سحبًا يف نريان جهنم، واألغالل يف أعناقهم، املد عرب 

عرب عن الالعودة هلؤالء بعد فعلهم!!.

املشهد  الرئيس يف هذا  الفاعل  الصوت كان  إذن 
املجرمني،  هؤالء  جزاء  يوازي  أنني  املعجز،  اإلهلي 
آخر  حتى  بقصديته  ماثاًل  ظل  احلسيني  فاخلطاب 
املطاف، فأين أمة العرب التي تفقه اخلطاب وتدركه، 
أين هم من هذا اخلطاب احلجاجي؟ توالت احلجج 
قيام  حتى  ماثلة  ستظل  التي  املشهدية  والــدالئــل 

الساعة.

بمد  املتشكلة  الــفــاصــلــة   مــالحــظــة  ويــمــكــن 
فللصوت  تبدياًل(  عجبًا،  )عضدًا،  يف  العوض)		( 
فيها داللة مرتبطة باملعنى املراد من االستشهاد كام يف 
َعُضًدا﴾  امْلُِضلِّنَي  ُمتَِّخَذ  ُكنُت  ﴿...َوَما  تعاىل:  قوله 
اآليــة،  موضوعة  مع  االلــف  اطــالق  تناسب  فهنا 
ولوازم  وسندًا،  عونًا  املضلني  اختاذ  يف  قائم  فالنفي 
ثابت  املضلني  اختاذ  فنفي  الثبات،  عىل  تدل  السياق 
كنت  ما  وقــال:  أختذ،  ال  أو  أختذ  مل  مثاًل:  يقل  مل  إذ 
متخذ، فاألسامء توحي بالثبات والسيام اسم الفاعل 
ضالهلم  وثبات  القوم  هؤالء  حال  وكذا  )متخذ(، 
املقيدة  األفعال  بخالف  األســامء  أن  أي  )مضّلني( 
ثم  السياق،  باستقرار  وتوحي  ثابتة،  تكون  بالزمن، 



م.د.اأمل محمد ح�سن الأ�سدي

111

لتتمم الفاصلة املعنى وهو قطعية القرار يف عدم اختاذ 
داللة  مع  يتالءم  األلف  فمد  وسندًا،  عونًا  املضلني 

السياق ويعضده صوتيًا. 

 احلسني اإلمام  موالنا  خاطب  الشاهد  وهبذا 
عبيد اهلل بن احلر اجلعفي، إذ َمرَّ بفسطاطه يف الطريق، 
وقال له: انرصين يغفر اهلل ذنوبك ويشفع لك جدي، 
نرصُتك  لو  اهلل،  رسول  ابن  يا  احلر:  ابن  عليه  فردَّ 
لكنت أول مقتول بني يديك،ولكن هذا فريس خذه 

إليه، فوا اهلل ما ركبته قط  وانا أروم شيئًا إال بلغته!!

فأعرض عنه احلسني بوجهه موجهًا له خطابًا قويًا 
ه  بعد أن سمع ردَّ مكثفًا، ومتغريًا عن خطابه األول 
فرسك  يف  وال  فيك،  لنا  حاجة  له:ال  فقال  البائس، 
)وما كنُت متخذ املضّلني عضدًا(، ولكن فّر، فال لنا 
وال علينا،فإنه َمْن سمع واعيتنا أهل البيت ومل جيبنا 

أكبَّه اهلل عىل وجهه يف نار جهنم!!)		(.

وقاطعًا،  قويًا  قصديًا  اإلمــام  خطاب  كان  إذن 
ملا  تامًا  مطابقًا  توظيفًا  اآلية  هبذه  استشهاده  وكان 
حدث، فهذا الرد وحده الذي يتالءم مع وقاحة هذا 

الرجل وغّيه وخذالنه!!.

الخاتمة

لقد مّثل هذا البحث إنطالقة علمية نصية جديدة، 
الشواهد  وترصد  احلسيني  اخلطاب  بتحليل  تعنى 
خطابه  يف   احلسني اإلمام  أوردها  التي  القرآنية 
النهضوي التعبوي، وقد خلص البحث اىل جمموعة 

من النتائج:

مع . 	 والتواصل  اخلطاب   احلسني اإلمام  أوىل 
وألقى  إالّ  يمر يف مكان  أمهية كبرية، فال  الناس 

عىل أهله احلجة مذّكرًا وواعظًا ومنذرًا ومبرشًا.
استند اإلمام احلسني يف خطابه اىل النص القرآين؛ . 	

لذا كثرت الشواهد القرآنية يف خطابه.
اإلمام . 	 لدى  حارضة  اخلطابية  القصدية  كانت 

أو  القرآين  الشاهد  مستوى  عىل  سواء  احلسني، 
غريها من املستويات اخلطابية.

كان . 	 احلسيني  اخلطاب  يف  القرآين  الشاهد  إن 
وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  فهو  عالية،  بدقة  خمتارًا 

باهلدف اإلصالحي للنهضة احلسينية.
نصًا . 	 احلسيني  اخلطاب  القرآنية يف  الشواهد  تعد 

وإعالمية  تواصلية  رسالة  شكلت  ألهنا  واحدًا؛ 
ممثلة للنهضة احلسينية، وعليه ظهرت هلذا النص 
الصوتية،  األسلوبية  اخلصائص  من  جمموعة 

سنوضحها تباعًا.
اجلناس . 	 القرآين(  )الشاهد  النص  وظف 

االشتقاقي، الذي أسهم يف تشكيل داللة صوتية 
داعمة هلدف النهضة.

كان التقابل حارضًا يف النص وبنوعيه املعجمي . 	
والسياقي، وكان ذا داللة معنوية وداللة صوتية 

أيضًا، أي التقابل الصويت والتقابل املعنوي.
عىل . 	 الرتكيز  إطار  يف  التكرار  السياق  وظف 

التمييز بني احلق ومتبنياته والباطل ومتبنياته.
األوىف . 	 الصوتية  الداللة  القرآنية  للفاصلة  كان 

ومد  للسكون،  العارض  املد  بني  فام  حضورًا، 
عىل  اجلمهور  اىل  خطابه  اإلمام  وجه  العوض 
عربًا،  بدوًا،  حرضًا،  وأجناسه،  طبقاته  خمتلف 
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قلة  سالكيه  أن  إال  واسع  طريق  فاحلق   ، عجاًم 
مصطفاة.

احلسني . 0	 لإلمام  اخلطايب  املستوى  تغري 
بحسب مراحل النهضة،ففي املرحلة األوىل التي 
مثلت خروجه من املدينة اىل مكة ثم اىل كربالء 
الدعوة وكرس أطواق  اىل  يميل  فيها  كان خطابه 
داع  فال  اآلجال،  بحتمية  والتذكري  اخلوف، 
للخوف من املوت، فهو املوعد الثابت، فإذا حان 

ال يستطيع أحد دفعه أو منعه.
مصري  عىل  يركز  الواقعة  أثناء  اخلطاب  كان  بينام 
جبهة  جبهتني،  وجود  قضية  عىل  ويركز  الظاملني، 
وجبهة  اهلل(  رسول  بنت  )ابن  هو  يمثلها  التي  احلق 
الباطل التي كان يمثلها يزيد وجنده.وأيضا ركز عىل 

تبيان موقف أصحابه واهل بيته الثابت الراسخ.

 ينتقل السياق اىل نمط آخر بعد استشهاده ثم 
هنا  وهــو  الكهف،  ســورة  الرشيف  ــرأس  ال فــريدد 
حماولة  ألي  ومزياًل  للحقيقة  كاشفًا  إعالمًا  يامرس 
عرصنا  اىل  ممتدة  مستقبلية  أو  آنية  تعجب  أو  نكران 
عىل  تدل  بشواهد  اإلمام  استشهد  وكذلك  الراهن، 

مصري من جترأ عىل رجال اهلل وأحبائه املخلصني.

السياقات . 		 عىل  اعتمدت  القرآنية  الشواهد 
املتضمنة اخلصائص الصوتية والرتكيبة أكثر من 
اخلصائص الداللية، وذلك ألن احلال العام كان 
ما،  اىل حدٍّ  توجيه خطاب قوي ومبارش  يقتيض 
التشبيهية   أو  االستعارية  الفنية  للصور  جمال  فال 

يف خضم هذا احلدث النهضوي. 
العاملني والصالة  أن احلمد هلل رب  وآخر دعوانا 
الطيبني  بيته  ــل  وأه املرسلني  سيد  عىل  والــســالم 

الطاهرين.

الهوام�ض

املستدرك عىل الصحيحني: 	/			.( 	)

ومقاييس ( 	)  0 شهد،  مادة  العرب،  لسان  ينظر 
اللغة: مادة شهد.

اللغة ( 	) يف  العربية  املصطلحات  معجم  ينظر: 
واألدب: 			.

ينظر: علم اللغة العام: 		-		.( 	)
البنيوية وعلم االشارة: 		.( 	)
اللسانيات ( 	) علم  يف  أساسية  قضايا  ينظر: 

احلديث: 		.
عند ( 	) الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج  ينظر: 

العرب، رسالة ماجستري: 	-	.
ينظر: اجتاهات الشعرية احلديثة: 		-		.( 	)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية: 		.( 	)
والبالغة ( 0	)  ،		-		 اإلعجاز:  دالئل  ينظر: 

القاهر  عبد  اخلالدين  الناقدين  بني   – العربية 
اجلرجاين وابن سنان اخلفاجي: 		-		.

القيم ( 		) آيات  يف  األسلوبية  اخلصائص  ينظر: 
األخالقية: 		.

الشيخ ( 		) الرجال،  معرفة  اختيار  ينظر: 
الطويس: 	/0		.

ينظر: قضايا الشعرية: 		.( 		)
عند ( 		) الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج  ينظر: 

العرب رسالة ماجستري: 0	.
ُينظر: البناء الصويت يف البيان القرآين: 	-	.( 		)
البيان والتبيني: 	/		.( 		)
ينظر: البيان والتبيني: 	/			.( 		)
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ينظر: إعجاز القرآن: 		.( 		)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية، رسالة ( 		)

ماجستري: 		.
وتفسري ( 0	)  ،	0	/	0 القرآن:  غرائب  ينظر: 

الرازي: 	/0		. 
التفسري البياين للقرآن الكريم: 	/		.( 		)
سورة الكهف: اآلية 	.( 		)
ينظر: روح املعاين: 	/		.( 		)
املنهج ( 		) ضوء  يف  احلديثة  البالغة  ينظر: 

دراسة  الكهف  وسورة   ،			 اإلسالمي: 
أسلوبية، رسالة ماجستري: 		.

البالغة العربية: 	/			.( 		)
علم البديع: 			.( 		)
املصدر.نفسه:	0	.( 		)
ينظر: البالغة العربية: 	/			.( 		)
نسبة العموم واخلصوص املطلق: هي النسبة ( 		)

عىل  أحدمها  يصدق  مفهومني  بني  تكون  التي 
عىل  اآلخر  ويصدق  اآلخر،  يصدق  ما  مجيع 
بعض ما يصدق عليه األول كاملعدن والفضة، 

ينظر: املنطق: 	/		.
ينظر: تاريخ الطربي: 	/			.( 0	)
املحيط: ( 		) والقاموس  العرب،  لسان  ينظر: 

مادة كرر.
أنوار الربيع يف أنواع البديع: 	/			.( 		)
املنهج ( 		) ضوء  يف  احلديثة  البالغة  ينظر: 

االسالمي: 0	.
املنزع البديع: 			.( 		)

العربية ( 		) للقصيدة  اإليقاعية  البنية  ينظر: 
املعارصة: 			.

ينظر: الصورة السمعية يف جزء عم: 		.( 		)
ينظر: البناء الصويت يف البيان القرآين: 		-( 		)

.		
علوم ( 		) يف  واإليضاح   ،			 البديع:  ينظر: 

البالغة: 			.
ينظر: فنون بالغية: 			-			.( 		)
املحيط: ( 0	) والقاموس  العرب،  لسان  ينظر: 

مادة فصل.
(		 )-		/	 القرآن:  علوم  يف  الربهان  ينظر: 

		، اإلتقان يف علوم القرآن: 	/			، 	0	.
ينظر: النكت يف إعجاز القرآن: 		.( 		)
تأويل مشكل القرآن: 	.( 		)
ينظر: سورة الكهف دراسة أسلوبية، رسالة ( 		)

ماجستري: 		-		.
تفسري الرازي: 	/		.( 		)
فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق: 			.( 		)
ينظر: الفاصلة يف القرآن الكريم: 			. ( 		)
واللغة ( 		)  ،		-		/	 البياين:  التفسري  ينظر: 

العربية ومعناها ومبناها: 			.
ينظر: احلقائق املكللة يف بيان إعجاز فواصل ( 		)

اآليات املنزلة: 0	.
ينظر: احلقائق املكللة يف بيان إعجاز فواصل ( 0	)

اآليات املنزلة: 0	.
رسالة ( 		) عم:  جزء  يف  البالغية  الوجوه  ينظر: 

ماجستري: 		.
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رسالة ( 		) عم:  جزء  يف  البالغية  الوجوه  ينظر: 
ماجستري: 	.

ينظر: البيان يف روائع القرآن: 			.( 		)
أحد ( 		) يأيت  أن  وهو  للسكون:  العارض  املد 

قبل احلرف  الياء(  الواو،  املد )األلف،  حروف 
ما  بمقدار مرتدد  املد  األخري مما يسبب ويسوغ 
حركات.  الست  أو  األربع،  أو  احلركتني  بني 
-	0	 القرآين:  األداء  يف  املد  ظاهرة  ينظر: 

.	0	
اإلتقان يف علوم القرآن: 	/	0	.( 		)
ينظر: اعجاز القرآن والبالغة النبوية: 			.( 		)
ينظر: داللئل اإلمامة: 		.( 		)
آخر ( 		) يف  ُيلفظ  الذي  املد  هو  العوض:  مد 

حال  يف  الفتح  بتنوين  تنتهي  التي  الكلامت 
ممدودة  بألف  التنوين  تعويض  ويتم  الوقف، 
اآلية،  هذه  عند  توقف  القارئ  أن  إىل  إشارة 
ينظر:  حركتني.  بمقدار  العوض  مد  ويكون 

املذكرة يف التجويد: 0	.
(		 ).		 :ينظر: مقتل احلسني

الم�شادر والمراجع:

القرآن الكريم

واملقوالت، . 	 األصول  احلديثة،  الشعرية  اجتاهات 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اسكندر،  يوسف  د. 

لبنان، ط	، 	00	م.

اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، عبد الرمحن بن . 	
أيب بكر )ت			هـ(، تح: حممد أبو الفضل ابراهيم، 
اهليئة املرصية العامة للكتاب، مرص، د. ط، 				م.

اختيار معرفة الرجال، املعروف برجال الكيش، شيخ . 	

الطائفة، أبو حممد بن احلسن الطويس )ت0		هـ(، 
قم  البيت،  أهل  مؤسسة  الرجائي،  مهدي  تح: 

املقدسة، 	0		هـ.

مصطفى . 	 الرافعي،  النبوية،  والبالغة  القرآن  إعجاز 
الكتاب  دار  )ت				هـ(،  الرزاق  عبد  صادق 

العريب، بريوت، لبنان، ط	، 	00	م.

بكر . 	 أبو  الطيب  بن  حممد  الباقالين،  القرآن،  إعجاز 
املعارف،  دار  صقر،  أمحد  السيد  تح.  )	0	هـ(، 

مرص، ط	، 				.

أنوار الربيع يف أنواع البديع، املدين، عيل صدر الدين . 	
ابن معصوم، تح: شاكر هادي شكر، مطبعة النعامن، 

النجف األرشف، العراق، ط	، 				م.

القزويني . 	 اخلطيب،  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 
)ت			هـ(، تح: د. عبد احلميد اهلنداوي، مؤسسة 

املختار للنرش والتوزيع، 	00	م.

عبد . 	 بن  حممد  الزركيش،  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
اهلل )ت			هـ(، ت: حممد أبو الفضل ابراهيم دار 
إحياء الكتب العربية، عيسى البايب اجللبي ورشكاه، 

ط	، 				م

البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي، د. حممود . 	
للطباعة والنرش، مطبعة سليامن  الفقه  البستاين، دار 

زاده، إيران، ط	، 				هـ.

عبد . 0	 اخلالدين،  الناقدين  بني  العربية  البالغة 
عبد  د.  اخلفاجي،  سنان  وابن  اجلرجاين  القاهر 
ط	،  بريوت،  اجليل،  دار  عيل،  غريب  العاطي 

				م.

حبنكة . 		 حسن  بن  الرمحن  عبد  العربية،  البالغة 
القلم،  دار  )ت				هـ(،  الدمشقي،  امليداين 

دمشق، ط	، 				م. 
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البناء الصويت يف البيان القرآين، د. حممد حسن . 		
رشرش، دار الطباعة املحمدية، القاهرة، مرص، ط	، 

				م.

يف . 		 املعارصة  العربية  للقصيدة  اإليقاعية  البنية 
اجلزائر، عبد الرمحن تربماسني، دار الفجر للطباعة 

والنرش والتوزيع، ط	، 	00	م.

ترمجة . 		 هوكز،  ترنس  اإلشارة،  وعلم  البنيوية 
بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  املاشطة،  جميد 

				م.

البيان يف روائع القرآن، دراسة أسلوبية ولغوية . 		
الكتب، مرص،  عامل  تام حسان،  د.  القرآين،  للنص 

ط	، 				م.

حممد . 		 وامللوك؛  الرسل  تاريخ  الطربي،  تاريخ   
الفضل  أبو  حممد  تح:  الطربي،  يزيد  بن  جرير  بن 

إبراهيم، دار املعارف، ط	، 				 – 				.

ابن قتيبة، أبو حممد عبد . 		 القرآن،  تأويل مشكل 
الدينوري )ت			هـ(، تح:  اهلل عبد اهلل بن مسلم 
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، د. ط، د. ت.

بنت . 		 عائشة  الكريم،  للقرآن  البياين  التفسري 
املعارف،  دار  )ت				هـ(،  الشاطئ  الرمحن  عبد 

القاهرة، مرص، ط	، 				م.

التفسري . 		 أو  الغيب  مفاتيح  الرازي،  تفسري 
التيمي،  احلسني  بن  اهلل  عبد  أبو  الرازي،  الكبري، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )ت	0	هـ(، 

لبنان، ط	، 0			هـ.

مؤسسة . 0	 البستاين،  حممود  د.  التفسريالبنائي، 
ط	،  املقدسة،  الرضوية  لالستانة  التابعة  الطبع 

				هـ.

اآليات . 		 بيان إعجاز فواصل  املكللة يف  احلقائق 
املنزلة، السعيد وغروز، مكتبة أم القرى، 	00	م.

 اخلصائص األسلوبية يف آيات القيم األخالقية . 		
)الكرم واإلحسان أنموذجًا(، د. أمل حممد األسدي، 

دار السكرية، القاهرة، مرص، ط	، 		0	.

دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد . 		
حممد  حممود  ت:  )ت			هـ(،  حممد  بن  الرمحن 

شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، ط	، 				م.

الطربي، . 		 جرير  بن  حممد  االمامة،  دالئل 
اإلسالمية  الدراسات  قسم  تح:  )ت0		هـ(، 
-مؤسسة البعثة – قم املقدسة، ط 	، ت: 				هـ.

العظيم . 		 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
احلسيني  الدين  شهاب  اآللويس،  املثاين،  والسبع 
دار  عطية،  عبدالباري  عيل  تح:  )ت0			هـ(، 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 				هـ.

عيل . 		 حسني  د.  أسلوبية،  دراسة  الكهف  سورة 
نارص، دار السكرية، القاهرة، ط	، 		0	.

الصورة السمعية يف جزء عم، دراسة أسلوبية، . 		
د. حسني عيل نارص، دار السكرية، القاهرة، ط	،ت  

		0	م.

صوتية . 		 دراسة  القرآين،  األداء  يف  املد  ظاهرة 
للمدة الزمنية للمد العارض للسكون، حييى بن عيل 
ط	،  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  املباركي، 

	00	م.

حممد . 		 كامل  د.  )األصوات(،  العام  اللغة  علم 
برش، دار املعارف، مرص، ط	، 				م.
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الدين . 0	 نظام  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب 
القمي النيسابوري، تح: زكريا عمريات، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 				هـ.

الفاصلة يف القرآن، د. حممد احلسناوي، بريوت، . 		
لبنان، ط	، 				م.

عيل، . 		 نجاة  والتطبيق،  النظرية  بني  اإللقاء  فن 
ط	،  مرص،  القاهرة،  اللبنانية،  املرصية  الدار 

				م.

فنون بالغية، د. أمحد مطلوب، منشورات دار . 		
ط	،  الكويت،  والتوزيع،  للنرش  العلمية  البحوث 

				م.

الدين . 		 جمد  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس 
بيضون،  عيل  حممد  )ت			هـ(،  يعقوب  بن  حممد 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط	، 	00	م.

احلديث، . 		 اللسانيات  علم  يف  أساسية  قضايا 
مازن الوعر، دمشق، سوريا، ط	، 				م.

ترمجة: . 		 جاكوبني،  رومان  الشعرية،  قضايا 
حممد الويل  ومبارك حنون،دار توبقال للنرش، الدار 

البيضاء، املغرب، 				م.

 لسان العرب، اإلمام العالمة أبو الفضل مجال . 		
)ت			هـ(،  منظور  ابن  مكرم،  بن  حممد  الدين 
منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

لبنان، ط	، 	00	م.

حسان، . 		 تام  د.  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 
ط	،  مرص،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  مطبعة 

				م.

حسني . 		 بن  نبهان  حممد  التجويد،  يف  املذكرة 

مرصي، جامعة ام القرى، ط	، 	00	م.

املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، . 0	
الضبي،  نعيم  بن  محدويه  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 
الطهامين النيسابورى، الشهري باحلاكم، ويعرف بابن 
عطا،   القادر  عبد  مصطفى  اهلل،تح:  عبد  أبو  البيع، 

دار الكتب العلمية، ط	، ت 				 – 	00	.

اللغة واألدب، . 		 العربية يف  املصطلحات  معجم 
لبنان، بريوت،  جمدي وهبة، كامل املهندس، مكتبة 

ط 	، ت 				.

بن . 		 أمحد  احلسن  أبو  اللغة،  مقاييس  معجم   
منشورات  الدين،  شمس  ابراهيم  حتقيق:  فارس، 

دار األعلمي، بريوت – لبنان، ط	، 		0	م.

تح: . 		 األزدي،  خمنف  أبو   ،احلسني مقتل 
املقدسة،  قم  العلمية،  املطبعة  الغفاري،  حسني 

د.ن،د.ت.

البديع، . 		 أساليب  جتنيس  يف  البديع  املنزع 
الغازي،  عالل  ت:  )ت	0		هـ(،  السجلاميس 

مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 0			م.

املنطق، الشيخ املظفر، حممد رمضان، دار الغدير . 		
للطباعة والنرش، قم املقدسة، إيران، ط	، 	00	م.

النكت يف إعجاز القرآن، الرماين، عيل بن عيسى . 		
بن عيل بن عبد اهلل املعتزيل )ت			هـ(، ت: حممد 
املعارف،  دار  خلف اهلل، و د، حممد زغلول سالم، 

مرص، ط	، 				م.

الر�شائل والأطاريح:

دراسة . 	 العرب  عند  الشعر  نقد  يف  األسلويب  املنهج 
كلية  ماجستري،  رسالة  حميي،  فائق  إنعام  وتطبيق، 
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اآلداب، جامعة بغداد، 				م.

البالغية يف جزء عم، وسن حممود لطيف، . 	 الوجوه 
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، 	00	م.




