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 الممخص:

ر عف حياتو بصكرىا بّ يا ع  فب الميمة في حياة االنساف منذ كالدتو،تعُد الخطابة مف الفنكف االدبية 
المختمفة، كتمثؿ لو عنصران مف عناصر التعبير عف تجاربو كأمالو كاالمو  فضالن عف انيا تعكس 
انفعالو الكجداني،  كادراكو العقمي، فإذا كانت بعض فنكف االدب تخاطب المشاعر كتحاكي الخياؿ، 

 العقكؿ، كتحاكي الكجداف.فإف الخطابة تخاطب 

مف بعض المصادر التي تناكلت خطب الشاعر كسيرتو، إذ لـ تكف ىناؾ خطب كثيرة  تُ فدكقد ا
ا في مكة لديو سكل بعض المقاطع التي تناكلتيا المصادر فضالن عف الخطبة المشيكرة التي القاى

ؿ لغتو السردية، فيي مو كالية الحجاز، كقد سمطت الضكء، عمى تحميكىي أكؿ خطبة لو بعد تسن
فييا مف ركعة القكؿ، كالجماؿ البياني، كالتأثر القرآني مما جعمو مييمنان عمى  رة بأف تدرس لماجدي

 كاتساع افقو. فضالن عف خصكبة فكره المغة كفصاحتيا،

ستقصاء السمات الفنية لخطب داكد بف عمي، إذ قامت الدراسة عمى الالبحث محاكالن  كقد جاء
ة مباحث سبقتيـ مقدمة كتمتيـ خاتمة بأبرز النتائج التي تكصؿ الييا البحث ثـ قائمة تمييد كثالث

 بالمصادر كالمراجع.

اقتصر التمييد عمى حياة الخطيب داكد بف عمي كسيرتو الى كفاتو، كتناكؿ المبحث االكؿ دراسة 
راسة االساليب التي طبيعية فضالن عف االعالـ(، كذلؾ د -سياسية -لغة االلفاظ فكانت الفاظ )دينية

 القسـ(. -النفي -تضمنتيا خطبو فكانت عدة أساليب )التككيد
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التكرار(. كدرس المبحث  -التكازف -اما المبحث الثاني فقد درس االيقاع الذم جاء مف )السجع
الصكرة الكنائية( كقد خمت  -الصكرة التشبييية -الثالث الصكرة في الخطابة فكانت الصكرة االستعارية

 .مف الصكرة المجازية  وخطب
 الكممات المفتاحية: )لغة السرد، خطب داود بن عمي، الصورة المجازية(.

The language of narration in the speeches of Daoud bin Ali 

An analytical study 

Dr. Mohsen Ali Hussein Al-Arabawi 

The Open Educational College / Najaf 

Journalofstudies2019@gmail.com 

Abstracts:  

Oratory is one of the important literary arts in the life of man since his 

birth. Rhetoric addresses the minds, and simulates the conscience. 

I have benefited from some sources that dealt with the poet’s sermons 

and his biography, as there were not many sermons he had except for some 

passages that were dealt with by the sources, in addition to the famous 

sermon he delivered in Mecca, which was his first sermon after assuming the 

mandate of the Hijaz, and it shed light, on the analysis of his narrative 

language, It deserves to be studied because of its splendor of speech, graphic 

beauty, and Quranic influence, which made it dominant over the language 

and its eloquence, as well as the fertility of its thought and the breadth of its 

horizon. 

The research came as an attempt to investigate the technical features of 

Daoud bin Ali's speeches, as the study was based on a preface and three 

sections preceded by an introduction and followed by a conclusion with the 

most prominent findings of the research and then a list of sources and 

references. 

The preface was limited to the life of the preacher Dawood bin Ali and 

his biography until his death. The first topic dealt with the study of the 

language of the words, so the words were (religious - political - natural as 

well as the media), as well as the study of the methods included in his 

speeches, which were several methods (emphasis - denial – oath). 

As for the second topic, it studied the rhythm that came from (rhythm - 

balance - repetition). The third topic studied the image in rhetoric, so it was 
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the metaphorical image - the simile image - the metaphorical image) and his 

speeches were devoid of the metaphorical image. 

Keywords: (the language of narration, sermons of Daoud bin Ali, the 

metaphorical image). 

 :التمهيد
 )داود بن عمي(ب التعريف 

ىك داكد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، أبك سميماف: أمير مف 
ر القائميف بالثكرة بني ىاشـ. كىك عـ السفاح العباسي، كاف خطيبان فصيحان، مف كبا

ككاف بالحميمة )مف أرض الشراة( كلما ظير العباسيكف كاله السفاح  عمى بني أمية،
الككفة، ثـ عزلو عنيا، كاله إمارة المدينة كمكة كاليمف كاليمامة كالطائؼ، فانصرؼ  إمارة

 إلى الحجاز، كأقاـ في المدينة.

نشأ ىك كأخكتو )ككانكا اثنيف كعشريف رجالن(  ،كىك أحد مؤسسي دكلة بني العباس
ككاف الكليد بف عبد الممؾ أجمى عمي بف عبد اهلل  -الحميمة مف أعماؿ عماف في قرية

 غضبان عميو. ھٜ٘بف عباس كأىؿ بيتو الييا سنة 

ككاف بميغيـ كلسانيـ كأخطبيـ في كقتو  -ككاف داكد أحد النابغيف مف اخكتو
كىك أكؿ مف كلي المدينة مف بني  ي الدكلة،كعاجمتو منيتو قبؿ أف يسيطر سمطانو ف

العباس، كأكؿ مف أقاـ الحج لمناس في كالية العباسييف. كقاـ داكد بف عمي في فترة 
مارة الحج في الحجاز كاليمف كاليمامة بقتؿ مف ظفر بيـ  كاليتو عمى الككفة كسكارىا، كا 

خطبيـ كىك أكؿ مكسـ ممكو بنك العباس ك  ھٕٖٔمف بني أمية في مكة كالمدينة سنة 
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نبني فيكـ لإنا كاهلل ما خرجنا لنحفز فيكـ نيران كال  -خطبتو المعركفة ))شكران شكران 
 .(ٔ)قصرا...الخ((

كبيذا نستطيع القكؿ اف داكد بف عمي ليس خطيبان فحسب بؿ ىك حاكـ عباسي بؿ 
نشأتيا، مف أبرز الكالة الذيف تقمدكا المناصب الميمة كلما تزؿ الدكلة العباسية في بداية 

فضالن عف المقدرة المغكية كالبيانية التي  ،مما يدؿ عمى الحنكة السياسية التي يتمتع بيا
جعمتو يتصدر منبر الخطابة عند بني العباس، كالناطؽ باسـ حكاميـ كالذكد عف 

كىي الككفة  ابرز الكاليات االسالمية كأىميا، لكهك دكلتيـ، لذلؾ صار مكضع ثقتيـ ك 
 كالحجاز.

 المبحث االول                               
 المغة السردية

لمغة السردية أىمية في انتاج االفكار، ككنيا تعتمد عمى الحجج كالبراىيف، بخالؼ 
المغة الشعرية التي تعتمد عمى الخياؿ كاالفكار الذىنية، فالسردية ))العمـ الذم يعنى 

، كىي تخاطب العقكؿ قبؿ (ٕ)بمظاىر الخطاب السردم، اسمكبان كبناءن كداللة((
المشاعر، كتدخؿ ضمف أساليب معينة في مخاطبة المتمقي، كليا كظيفة ميمة ىي 

، كبذلؾ يككف المبدع (ٖ)))نسج عالقات العناصر الفنية التي يقكـ عمييا النص المنتج((
ميتمان بنقؿ االحداث اك االخبار بصكرة عقمية معتمدة عمى اساليب فنية أك لغكية، فيك 

ى بنقؿ االخبار، ام عنده ميمة تبميغية، فيك ال يعنى بالمتعة كما يعنى بيا يعن
د عمى القدرة المغكية الشاعر. كاف كانت المتعة مكجكدة في صياغات السرد كىذا يعتم

                                                           

 .ٙٔٗاحمد الياشمي، جكاىر االدب،  -ٖٖٖينظر: االعالـ، خير الديف الزركمي،  (ٔ)
 .ٜعبد اهلل ابراىيـ،  ،السردية العربية (ٕ)
 .ٔٙٔينظر: البناء الفني لركاية لحرب في العراؽ، عبد اهلل ابراىيـ،  (ٖ)
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خر، كقد اىتـ العرب بالمغة السردية منذ القدـ ))فالسرد العربي أحد مناحي بيف مبدع كآ
، كلمثقافة الدكر (ٔ)تمؾ الثقافة(( فتعبيريان تككف في محض الثقافة العربية بكصفو مظيران 

الميـ في تحكـ المبدع بالنص االدبي ))فالنص كحدة معقدة مف الخطاب إذ ال يفيـ 
نما يفيـ منو...عممية إنتاج في عمؿ محدد(( ، كاالنتاج (ٕ)منو مجرد الكتابة فحسب كا 

، فالنصكص االبداعية ال تككف عمى االدبي يحدده المتمقي كفؽ القراءة التحميمية لمنص
مستكل كاحد مف االنتاج كذلؾ يعتمد عمى مقصدية المؤلؼ الذم أراد أف يبيف افكاره 

كىذا ما نحاكؿ معرفتو في تناكؿ خطب داكد بف عمي، مف حيث  ،في نصكصو
 الصياغة الفنية كبراعة التعبير المغكم عبر مطمبيف.

 اواًل: االلفاظ
 االلفاظ الدينية: -1

اخذت االلفاظ الدينية مساحة كاسعة في خطب داكد بف عمي، كذلؾ ككنو مثؿ 
عكف النسب القريب مف دّ خطيب الخالفة الحاكمة، كال سيما اف خمفاء بني العباس ي  

النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، فضالن عف ادعائيـ بحماية االسالـ، كالعمؿ بأركانو 
 ففي احدل خطبو قاؿ:

 .(ٖ)اهلل في صالح دينكـ كرغد عيشكـ(())فأبشركا بنعمة 

الخطيب ىنا في معرض مدح الخالفة، فاراد الثناء عمى السياسة الحاكمة في عيد 
ف ْضٍؿ ك أ فَّ أبي العباس السفاح، كىنا يشير الى قكلو تعالى ) ٍة ِمف  المَِّو ك  ي ْست ْبِشُركف  ِبِنْعم 

                                                           

 .ٚ السردية العربية، (ٔ)
 .ٕٔٗ، ٗٙٔبالغة الخطاب كعمـ النص، صالح فضؿ  (ٕ)
 .ٔٔ،ٖصفكت، ججميرة خطب العرب في عصكره العربية الزاىرة، احمد زكي  (ٖ)
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كقد يعمد الخطيب إلضفاء معاني البشرل بالخير،  ،(ٔ)(المَّو  ال  ُيِضيُع أ ْجر  اْلُمْؤِمِنيف  
بيذه االلفاظ القرآنية، ذلؾ ))أف نظـ االلفاظ مع  فجاء ألنو مادحان لمخالفة ال قادحان،

بعضيا كاختيار المكقع المناسب لكؿ منيا مف الجممة يكسبيا تأثيران اكبر في النفس مف 
، (ٕ)ذىني في النفس((حيث يككف مكقعيا في الكالـ بحسب مكقعيا ككجكدىا ال

ر بأفكاره الذىنية عف طريؽ االلفاظ القرآنية التي تحمؿ ادؽ المعاني في بّ فالخطيب ع  
 احسف االلفاظ.

 كقاؿ في مكضع آخر:

 .(ٖ)في نصابو مف أىؿ بيت النبكة كالرحمة..(( ؾُ مْ ))كرجع المُ 

ت إلى البيت العمكم؛ فيك يظف أف الخالفة رجع إف السامع ليذا الكالـ ألكؿ كىمة،
أكلى بيا، الف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( أكد مراران كتكراران عمى خالفة االماـ 
عمي عميو السالـ، إال أف داكد بف عمي أراد ىنا صرؼ اذىاف الناس إلى اف بني 

يو بذلؾ عمى صمة القرابة بيف الرسكؿ )صمى اهلل عم ان العباس ىـ أىؿ بيت النبكة متكئ
كآلو كسمـ( كالعباس عـ النبي، كال سيما اف الخطبة كانت بمكة، كىذا تدليس لمحقيقة 

مف ىذا أف داكد بف عمي كاف خطيبيـ المفكه كالناطؽ باسـ بني  كيبدك بطبيعة الحاؿ،
العباس، كبيذا المعنى استطاع الخطيب ))أف يجعؿ كظيفة داللية ليا تأثيرىا في نفس 

. كمعاني (ٗ)الصكر القرآنية فيو بارزة المعالـ قكية التأثير((المتمقي، مف خالؿ رسـ 
ف الخطيب أراد كبيذا فإ النبكة، كاىؿ البيت كردت بمناسبات مختمفة في القرآف الكريـ،

                                                           

 .ٔٚسكرة اؿ عمراف، اية: (ٔ)
 .ٜٚاالسس النفسية ألساليب البالغة العربية، د. مجيد عبد الحميد ناجي،  (ٕ)
 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب،ج (ٖ)
 .ٖ٘ٔصالح عبد التكاب،  ،لصكرة االدبية في القرآف الكريـينظر: ا (ٗ)
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العباس ىـ عمى صمة قرابة كثيقة مع النبي )صمى اهلل  بني أف يمفت عناية المتمقي بأف
 الفة كقاؿ في خطبة اخرل:عميو كآلو كسمـ( كبالتالي ىـ محقكف بالخ

نو ما صعد منبركـ ىذا خميفة بعد رسكؿ اهلل إال امير المؤمنيف عمي بف ابي  ))أال كا 
طالب كأمير المؤمنيف عبد اهلل بف محمد كأشار بيده إلى ابي العباس فاعممكا أف ىذا 
 االمر فينا ليس بخارج منا حتى نسممو إلى عيسى بف مريـ صمى اهلل عميو كالحمد هلل

 .(ٔ)رب العالميف عمى ما أبالنا كأكالنا((

التضميؿ لمحقائؽ كاضح في ىذا النص مف خطبة داكد بف عمي، في محاكلة منو 
أف يدس السـ بالعسؿ، فقد ذكر حقيقة الخالفة الشرعية في أمير المؤمنيف )عميو 

ني السالـ(، كىي كممة حؽ أراد بيا ضرب خالفة مف ىـ قبمو أكالن، كثانيا فقد عرل ب
ؽ القكؿ بطبيعة الحاؿ، لكنو يأمية مف ادعائيـ باألحقية في الخالفة، كىذا مف مصاد

كشر عف انحرافو في اضفاء الصيغة الشرعية لمخالفة العباسية،  بؿ أدخؿ في أذىاف 
ادعائو حتى خركج  بيبقكف في حقيـ ىذا حسسالناس أف العباسييف ىـ االكلى ك 
ككاف ليذه الصياغة المغكية التي تعمكىا مسحة  المسيح )عميو السالـ( آخر الزماف،

الحجج أكالن كلتضمينيا حقائؽ اسالمية  ذلؾ الختالط دينية تأثيران كبيران إلقناع المتمقي،
كاقعية ثانيان، إذ ساىمت في ))تحطيـ المغة العادية كي تصير بناءه ثانية في انساؽ 

ب في التأثير بعكاطؼ الناس، ، كىذا ما قصد اليو الخطي(ٕ)تركيبة كعاطفية جديدة((
 كالتأثير عمى عقكليـ. كقاؿ في مكضع أخر:

                                                           

 .ٜ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .٘ٔالخطاب النقدم عند العرب، محمد رضا مبارؾ،المغة الشعرية في  (ٕ)
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))..االخيار الذيف اصمحكا االرض بعد فسادىا بمعالـ اليدل كمناىج التقكل فعج 
 .(ٔ)الناس لو الدعاء((

كف  ُعُمكًّا ِتْمؾ  الدَّاُر اْْل ِخر ُة ن ْجع ُمي ا ِلمَِّذيف  ال  ُيِريدُ كأف الخطيب أشار إلى قكلو تعالى: )
، كىذا ما جعؿ الناس يدعكف لو، كالخطيب (ٕ)(ِفي اأْل ْرِض ك ال  ف س ادنا ك اْلع اِقب ُة ِلْمُمتَِّقيف  

 معاني القرآنية كصاغيا صياغة مكثفة، جعمتو يظير بمظير الصالح كالتقكل،الامتص 
الدينية قاء الخطب بدؿ الخميفة، فيقكؿ ما كافؽ االىكاء بكىك المكمؼ بال ،كيؼ ال

لممجتمع الذم يخدـ السمطة الحاكمة كبيذه المعاني أضاؼ الخطيب ))حياة شاخصة 
، كالقرآف يمتاز ييذه الحياة المتجددة كالحركة الفاعمة في (ٖ)كحركة متجددة..((

 نصكصو.

 االلفاظ السياسية -ٕ

ف خطبو مّ ض  بما أف داكد بف عمي ىك الخطيب الرسمي لمخميفة، كاف البد أف يُ 
رض ىيمنة السمطة ثانيان لفاظ السياسية؛ الرتباطيا باستقرار الدكلة أكالن، كلغبعض اال
أف داكد بف عمي قد جاء ببعض االلفاظ التي تتعمؽ بالسياسة عامة كمنيا  كالمالحظ

نما أخرجنا االنفة مف ابتزازىـ حقنا كالغضب لبني عمنا كما كرثنا مف امكركـ  قكلو: ))كا 
 .(ٗ)ت امكركـ ترمضنا..((كبيظنا مف شؤكنكـ كلقد كان

                                                           

 .ٜ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .ٖٛسكرة القصص، اية:  (ٕ)
 .٘ٗالصكرة االدبية في القرآف الكريـ،  (ٖ)
 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٗ)
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تناكؿ داكد بف عمي في خطبتو المفردات )االبتزاز، الحؽ، الغضب، الرمض، 
الشؤكف(، إذ دخمت معاني ىذه االلفاظ باألمكر السياسية، فيك يرل اف بني أمية 
غاصبيف لمخالفة، غير عادليف بالرعية، كىذا ما ىيج العباسييف حسب ادعائو إلى 

كانصاؼ الناس، فجاء النص بصياغة ادبية ))مككنة مف الغضب مف اجؿ العدؿ 
عناصر كمؤثرات أعيد تشكيميا بحسب االثر الذم تركتو عمى صفحة كجداف المبدع 

، كال شؾ أف الخطيب يصدر كالمو مف عكاطفو الخاصة (ٔ)ممزكجة بعكاطفو الخاصة((
لف نقرر  كتمسكو بالسمطة فيك جزء منيا. كقاؿ في مكضع أخر: ))فظف عدك اهلل أف

عميو فنادل حزبو كجمع مكايده كرمى بكتابتو فكجد أمامو ككراءه كعف يمينو كشمالو مف 
 .(ٕ)مكر اهلل كيأسو((

، حسب رأيو في الخالفة حؽ ال زاؿ التأكيد عمى شرعية العباسييف كأنيـ اصحاب
ذلؾ أنو كصؼ المناكئيف مف بني أمية بأعداء اهلل، كأنيـ اصحاب مكائد، كقد كصؼ 

نما يدؿ إ ف دؿّ إبني العباس ىـ جنة اهلل الذيف مثمكا )مكر اهلل كبأسو( في االرض، كىذا 
عمى البراعة المغكية التي تمتع بيا داكد بف عمي، كقكتو االدبية في امتصاص المعاني 

ة كتكظيفيا تكظيفان سياسيان، استطاع مف خاللو التأثير عمى العامة، االسالمية المتداكل
كاقناعيـ بتمؾ الحجج، كبذلؾ يكجو الناس ))عمى العصبية القائمة عمى اساس االيماف 

، كبيذا المعنى حاكؿ داكد بف عمي (ٖ)كما يمتـز بو االنساف كليس عمى شيء أخر((
 اقناع العامة بعدالة حكاـ بني العباس.

 
                                                           

 .٘ٗ-ٗٗينظر: في النقد االدبي دراسة كتطبيؽ، د. كماؿ نشأت  (ٔ)
 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
 .ٜٚٗينظر: مكسكعة االدياف، مجمكعة مؤلفيف،  (ٖ)
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 اظ الطبيعةالف -ٖ
جاء داكد بف عمي بألفاظ الطبيعة بحكـ البيئة التي عاش فييا، ككانت اقرب اليو 
مف غيرىا، فضالن عف قربيا مف ادراؾ المتمقي أنذاؾ، ذلؾ لما ليا مف دكر في التأثير 
عمى المتمقي كما تحممو مف براعة الكصؼ كدقة التشخيص، الى تصنع تأثيرا تفاعميان 

 ، كمف ذلؾ قكلو:حيان لدل المتمقي

 .(ٔ)))شكران شكران إنا كاهلل ما خرجنا لنحفر فيكـ نيرا كال لنبني فيكـ قصرا...((

إف قكؿ الخطيب )نيرا، نبني، قصرا( كؿ مف ىذه االلفاظ مستكحاة مف الطبيعة 
كالبيئة، كما يمفت االنتباه ىنا أف ىذه االلفاظ ليست مف بيئة صحراكية بؿ ىي بيئة 

ر كالقصكر كانت شائعة في العصر العباسي الذم شيد التجديد في كؿ مدنية، فاألنيا
شيء، كيبدكا اف الخطيب راعى أذكاؽ الناس التي مالت إلى المدينة سكاء أكانت 
بطريقة عيشيا أـ بحديثيا، كعندما تختمؼ طبائع الناس تختمؼ الفاظيا ))فإف سالمة 

، كبطبيعة الحاؿ فإف (ٕ)ثة الخمقة((المفظة تتبع سالمة الطبع، كدماثة الكالـ بقدر دما
ة أكالن، كبحكـ نعيـ يعمى الفاظ داكد بف عمي، بحكـ المدن ية بائنةثار النعكمة المدنآ

 الممؾ كالسمطاف.

 .(ٖ)كقاؿ في مكضع اخر: ))كطمعت الشمس مف مطمعيا كبزغ القمر مف مبزغو((

أ إلى الطبيعة إف تكرار الفاظ الطبيعة تعطي دالالت كاضحة عمى أف الشاعر لج
يرد ىنا  كالخطيب لـ أكثر مف مرة، إذ تممس عبرىا تحقيؽ صكرة مثالية لبني العباس،

                                                           

 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .ٖٔٔينظر: الحيكاف. الجاحظ،  (ٕ)
 .ٛ ،ٖجميرة خطب العرب، ج (ٖ)
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مجرد لفظة الشمس أك القمر فحسب، كانما أراد اعطاء صكرة حسية لممتمقي باف مف 
كاف قبؿ العباسييف يمارسكف الظمـ كاليكاف كحكلكا الدنيا إلى ظالـ كعندما جاء 

بالخالص فيـ كالشمس كالقمر بالنسبة لألرض كبيذا فإف االلفاظ ليا العباسيكف، جاءكا 
، كىذا الفيـ (ٔ)))فيـ ظاىرم متعمؽ بالعقؿ، أما الفيـ الباطني فيككف مرده إلى القمب((

اكد بف عمي، يتمتع ديعتمد عمى المتمقي كذكائو في فيـ المراد مف صياغة االلفاظ، ك 
غتو، كاعجاب العباسييف بو، الحتالؿ مركز ببراعة كذكاء عاؿ ما جعمو متمكف مف ل

 الصدارة بيف الخطباء.

 .(ٕ)كفي مكضع أخر قاؿ: ))... كيفؿ الحديد كيقطع الكميؿ..((

معادف االرض، الحديد، الكميؿ، كالمقصكد بو ))السيؼ الكميؿ غير أشار الى كىنا 
عاني القكة مف فاأللفاظ ليا دالالت مختمفة، كقد يككف المراد منيا بث م (ٖ)القاطع((

ناحية، كالكضكح كالجماؿ مف ناحية ثانية محاكلة منو لتمميع صكرة الخمفاء الجدد الذيف 
 الساحة االسالمية بعد بني أمية. استكلكا عمى

 الفاظ االعالـ -ٗ
مما يالحظ عمى خطب داكد بف عمي ذكر مجمكعة مف اسماء االعالـ، سكاء 

كبمختمؼ المقامات كالمسميات، كمف ذلؾ قكلو أكانكا بأسمائيـ الصريحة أـ بالكنية 
 .(ٗ)))أييا الناس إف أمير المؤمنيف يكره أف يتقدـ قكلو فعمو((

                                                           

 .ٜٛ،  ٕٗٔٓالمكرد، مجمة تراثية فصمية محكمة، العدد االكؿ لسنة  (ٔ)
 .ٚٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج  (ٕ)
 .ٛ٘ٗسيد احمد، د. مصطفى محمد، المعجـ الكسيط، د. ناصر  (ٖ)
 .ٔٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٗ)
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بقكلو ىذا، كأراد ىنا أف يبيف  العباسي لمؤمنيف لمخميفةلقد اضفى صفة امارة ا
لمناس حسف سيرة الخميفة  ابي العباس السفاح، ذلؾ انو اعتذر عنو بأف الخميفة سيفعؿ 

أف الخميفة غير قادر عمى  الف كما يبدك اكالن العدؿ فيكـ ثـ يخطب بكـ، كىذا عذرا،
مؤمنيف الذم ، فقاؿ داكد: ))أييا الناس إف امير الالخطابة لعمة ذكرىا ضمنان في خطبتو

، فيذا عذر جاء بو داكد، كي يكسب كد (ٔ)ؿ مف لسانو((ققمده اهلل سياسة رعيتو ع
 الناس كحبيـ لمخميفة كقاؿ في مكضع أخر:

 .(ٕ)))كأصار إلينا ميراثنا مف نبينا محمد((

كىذه االعالـ عادة ما تدكر حكؿ تثبيت دعائـ الخالفة، مرة يشير الى حؽ 
ييـ امرة المؤمنيف، كمرة يذكر الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميو العباسييف فييا كيضفي عم

كآلو كسمـ(. التصالو المباشر باإلسالـ كىك الذم خمؼ خمفاء بعده، كلكف االمة انقمبت 
عميو. كبيذا أراد الخطيب مف االعالـ ))اصكاتان يعبر بيا بما يتالءـ مع طبيعة التجربة 

يد الصاؽ ىذه الدعكة بنبي الرسالة، كأنيـ أكلى ، إذ ير (ٖ)التي يريدكف اف يعبركا عنيا((
 ظممان كبيتانا. الناس   دكارّ مكا كش  تّ بالميراث متناسيف حؽ العمكييف الذيف ظممكا كق  

كقاؿ في مكضع أخر ))لكـ ذمة اهلل تعالى كذمة رسكلو كذمة العباس رحمو اهلل 
 .(ٗ)أف نحكـ فيكـ بما أنزؿ اهلل..((

                                                           

 .ٔٔ، ٖالمصدر نفسو،ج (ٔ)
 .ٛ، ٖالمصدر نفسو، ج (ٕ)
 .ٛ-ٚينظر: استدعاء الشخصيات التراثية، د. عمي عشرم زايد،  (ٖ)
 .ٖجميرة خطب العرب، ج (ٗ)
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كالقسـ لمناس بقدسية الرسكؿ االعظـ )صمى اهلل عميو  ،ىذا التحشيد مف االسماء
كآلو كسمـ(، ما ىك اال محاكلة إلمالة قمكب الناس ليـ، ثـ يذكر )العباس( عـ النبي 

ة البيت العباسي، فأراد داكد ىنا أف يبيف عمؽ الصمة بيف الرسكؿ بسنالذم تنتيي إليو 
نبان الى جنب، فضالن عف القسـ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( كالعباس، إذ يقسـ بيما ج

 االعظـ بالذات االليية كىذا كمو في الدفاع عف العباسييف.

كقاؿ في خطبة لو: ))كادعكا اهلل ألمير المؤمنيف بالعافية فقد أبدلكـ اهلل بمركاف 
عدك الرحمف كخميفة الشيطاف المتبع لمسفمة الذيف أفسدكا في االرض بعد 

 .(ٔ)اصالحيا...((

بيف االسماء لو دالالت ايمائية الرتباطيا بالخير كالشر، كمف ثـ أراد  ىذا التقابؿ
الخطيب منيا المقابمة كالمكازنة لعامة الناس، كي يميزكا بيف مركاف الذم قرنو 
بالشيطاف، كابي العباس السفاح الذم قرنو بالتقكل كالصالح كانو خميفة اهلل، فيذه 

ة، ليا حيكيتيا كليا فعاليتيا كىذا االرتباط االسماء اراد منيا الخطيب ))مرتبطة منسق
الخاص لأللفاظ ىك الذم ينشئ العالقات الجديدة التي تتمثؿ لنا في صكر التعبير 

، ام اف الشاعر حريص عمى ربط المعاني المفظية المتقابمة لألسماء، (ٕ)المختمفة..((
 محاكلة منو إلقناع العامة بعدالة كشرعية الخالفة العباسية.

 
 

 
 
 

                                                           

 .ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .٘ٔٔينظر: االدب كفنكنو، د. محمد مندكر،  (ٕ)
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 ثانيان: االساليب
ف قمت؛ ذلؾ لقمة الخطب  مف اىـ ما يميز المغة السردية تنكع االساليب النحكية كا 
أك قصرىا، فاألسمكب ))طريقة استعمميا المبدع في التعبير عف مكقفو كاالبانة عف 

 .(ٔ)شخصيتو االدبية((

سب فكؿ مبدع سكاء أكاف شاعران أـ ناثران يستعمؿ أساليب معينة كينكع بيا ح
المكاقؼ التي يعبر بيا عف مكضكعو، كال سيما اف السرد يرتكز عمى العقؿ اكثر منو 
إلى الخياؿ كبما يناسب المكقؼ كالمناسبة التي يريد أف يتحدث فييا، فاألسمكب يمثؿ )) 

، كىذا االختيار يتكقؼ عمى (ٕ)اداء فردم متميز يمثؿ كعي كاختيار المبدع لمغة((
لخطيب، فيك يحرص عمى اختيار االساليب المناسبة لمكضكعو، الذكاء كاالبداع لدل ا

في بياف مكاقفو اتجاه  األثركجاء الخطيب داكد بف عمي بأساليب لغكية كاف ليا 
 الخالفة العباسية كالدفاع عنيا كمف ىذه االساليب:

 التككيد -ٔ
يعد التككيد مف االساليب التي ال يستغني عنيا المبدعكف في ابداعيـ االدبي 

ا يريده المبدع مّ ع  ، فضالن (ٖ)نو ))يفيد تقكية المؤكد كتمكينو في ذىف السامع كقمبو((كك 
مف التمسؾ بمكقفو كالحث عمى اقناع الناس أماـ الجميكر، إذ يشترؾ المبدع كالمتمقي 

االمر أمركـ فإف لكؿ أىؿ  في تمكيف قكة الخبر، كمف ذلؾ قكؿ داكد بف عمي: )) فإفّ 
نّ  نّ كـ مصر بيت مصرا كا  و ما صعد منبركـ ىذا خميفة بعد رسكؿ اهلل إال امير نا أال كا 

بي طالب كأمير المؤمنيف عبد اهلل بف محمد كأشار بيده إلى أبي أالمؤمنيف عمي بف 
 .(ٗ)العباس فاعممكا أف ىذا االمر فينا ليس بخارج منا...((

                                                           

 .ٓٔ المعجـ االدبي، جبكر عبد النكر، (ٔ)
 .ٙٛٔينظر: البالغة كاالسمكبية، د. محمد عبد المطمب،  (ٕ)
 .ٕٔٔ، ٕمعاني النحك، د. محمد فاضؿ صالح السامرائي، ج (ٖ)
 .ٓٔ،ٖجميرة خطب العرب، ج (ٗ)
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( التككيد )إفّ يتضمف ىذا النص اسمكبان تككيديان بارزان في ثناياه، فقد تكرر حرؼ 
في اكثر مف جممة، كىذه االداة ))ليا دكر في نقؿ الجممة مف جممة خبرية مف الضرب 
االكؿ الى الجممة خبرية تمقى عمى سمع مف ىك أعمى درجة مف التردد في تقبيؿ 

 .(ٔ)الخبر((

كلمتكرار اىمية في اثبات التككيد في نفس المتمقي كالمبالغة في إثبات احقيتيـ في 
ة، فضالن عف استعماؿ حرؼ )الباء( لممبالغة في التمسؾ بالحكـ كعدـ خركجو الخالف

مف بني العباس. كلـ يقتصر التككيد بالحرؼ )إف(. فقد جاء التككيد )بالالـ(، كفي ذلؾ 
 قاؿ:

 .(ٕ)))كيؼ قامت شفاىكـ بالشككل ألمير المؤمنيف((

المؤمنيف(، كىذه مف )امير ب )الالـ(، لتككيد صفة الحاكـ ب مازاؿ الخطيب يؤكد 
مكمؼ بيذا مف قبؿ الجياز  مياـ الخطيب في ترسيخ ىذه الصفة في أذىاف الناس، فيك

لمتككيد  )الـ( التككيد. كعادب كالمالحظ أف )الباء( الزائدة لمتككيد أتت مقترنة  الحاكـ،
ـّ قاؿ:  في معرض التيديد لمعصاة ث

 .(ٖ)صدنكـ(())أما كمحمد كالعباس إف عدتـ لمثؿ ما بدأتـ ألح

تكرار التككيد بالالـ في الجمؿ االسمية بدا مييمنان في معرض الكعيد الذم جاء 
صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(، كالعباس عـ النبي، كىذه مف )متكاشجان مع القسـ بالنبي 

السياسة قائمة بيف الكعد أساليب الخكؼ كبث االرىاب لمسيطرة عمى البالد، كيبدك أف 
                                                           

 .ٓٔ، في التحميؿ المغكم، د. خميؿ احمد عمايرة (ٔ)
 .٘ٔ ،ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
 .٘ٔ ،ٖجميرة خطب العرب، ج (ٖ)
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ا فيو دافع نفسي يجعؿ المتمقي ىذا التككيد بأسمكب الشرط، كىذ ر  طّ أفقد كذلؾ  كالكعيد،
 حالة شعكرية بيف الخكؼ كالرجاء. يعيش

 النفي: -ٕ

يفيد ىذا  إذ اسمكب النفي، ىك ساليب التي استعاف بيا الخطيب في خطبوألمف ا
، (ٔ)االسمكب في ))النقض كاالنكار يستخدمو المبدع لرفع ما يتردد في ذىف المخاطب((

كجاء داكد بف عمي في ىذا المقصد بقكلو: ))ما خرجنا لنحفر فيكـ نيرا، كال لنبني فيكـ 
 .(ٕ)قصرا((

لخركج مف اجؿ االمكاؿ إذ نفى ااجتمع اسمكبا النفي كالتككيد في ىذا المقصد، 
لمنفية، أف ا)الالـ( الداخمة عمى الجمؿ ب كالسمطة باستعماؿ حرؼ النفي )ال( فيك يؤكد 

هلل كمف اجؿ الناس، كذلؾ فقد كردت )ما( العاممة عمؿ ليس في النفي، فيك خركجيـ 
 ينكع بأدكات النفي، كي يجعؿ كالمو اكثر دقة، كابمغ حجة.

 القسـ -ٖ
بالقسـ لتككيد الكالـ، كلو االثر في إبراز المعاني القصدية مف قبؿ المبدع؛  يؤتى

الكاك، التاء، الالـ( قاؿ سيبكيو:  إلزالة الشؾ كدفع االنكار، كيككف بأدكات منيا )الباء،
))كلمقسـ كالمقسـ بو أدكات في حركؼ الجر، كاكثرىا الكاك، ثـ الباء، يدخالف عمى كؿ 

)تككيد ما يقسـ  ػ، كيستعممو المبدع لغرض المبالغة في صدؽ دعكاه، كل(ٖ)محمكؼ بو((
لمتمقي اك التي قد تنتاب االفكار لدل ا دفعان لمشككؾ ،(ٗ)عميو مف نفي كاثبات((

                                                           

 .ٕٙٔينظر: في النحك العربي نقد كتكجيو، د. ميدم المخزكمي،  (ٔ)
 .ٗٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
 .ٜٙٗ ،ٖج الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، (ٖ)
 .ٜٓ ،ٜج شرح المفصؿ، ابف يعيش، (ٗ)
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الجميكر المتسائؿ عف حجج كبراىيف لتثبت ما يبثو الخطيب مف مضاميف فكرية. كقد 
 جاء القسـ في خطب داكد بف عمي، بقكلو:

))كاهلل قسمان بران ال أريد بو إال اهلل ما قاـ ىذا المقاـ أحد بعد رسكؿ اهلل احؽ بو 
 .(ٔ)مف عمي بف ابي طالب كأمير المؤمنيف ىذا..((

ال أحد  -الخالفة -طيب بالقسـ )باهلل( لتأكيد الخبر لممتمقي اف ىذا االمرجاء الخ
لو الحؽ فيو إال كصي الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( االماـ عمي )عميو السالـ(، 
كىك صادؽ بقكلو، ألف ذلؾ بإقرار الرسكؿ، كلكف الخطيب انحرؼ عف الحؽ حينما 

فة بقكلو ))كأمير المؤمنيف ىذا..((، كفي ىذا اثبت البي العباس السفاح احقيتو بالخال
القسـ قصد الخطيب اغتصاب الخالفة مف قبؿ بني أمية، كىذا معركؼ لعامة 
المسمميف. ثـ بعد استرسالو بالكالـ قاؿ: ))ال كرب ىذه البنية كأكمأ بيده إلى الكعبة ال 

 .(ٕ)نييج منكـ احدا((

المقدسة، كمنيا الكعبة المشرفة، تنكع القسـ مف الذات االليية الى االماكف 
كالمالحظ أف الخطيب عندما يأتي بالقسـ يككف اثناء الخطبة، كذلؾ لتأكيد الخبر 
))كتمؾ عادة العرب الذيف كانكا يقطعكف كالميـ بالقسـ، الف القصد بالقسـ تحقيؽ 

، كىذا ما باف في الخالفة حسب زعمو، في أذىاف الناس، فيقسـ (ٖ)الخبر كتككيده((
 أنكاع القسـ لترسيخ ىذه المفاىيـ لمجميكر. كيتكرر القسـ بيف طيات خطبو بقكلو: ب

                                                           

 .ٔٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .ٔٔ، ٖج المصدر نفسو،  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٗاالتقاف في عمـك القرآف، السيكطي، ج (ٖ)
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 .(ٔ)))يا أىؿ الككفة إنا كاهلل مازلنا مظمكميف مقيكريف عمى حقنا..((

ال زاؿ القسـ بالذات االليية سائران، كقد جاء بالتككيد قبؿ القسـ كىذا كمو مف اجؿ 
أنو اعتمد ىذا االسمكب ألنو جزء ال يتجزأ مف  إثبات االحقية في أذىاف الناس، كيبدك

الف بقاءه مف بقاء الخالفة  ،دفاعان مستميتان عنيا االسرة الحاكمة، لذلؾ فيك مدافع 
كىالكو مف ىالكيا، كال سيما كىـ يخكضكف حربان ضد بني أمية كصراع عقائدم 

مر لنكثر نا كاهلل ما خرجنا في طمب ىذا االإخر: ))آكقاؿ في مكضع  سمطكم معيـ،
 .(ٕ) لجينا كال عقيانا..((

مازاؿ الخطيب يؤكد عمى نزاىة حكـ بني العباس، فعف طريؽ قسمو يؤكد لمناس 
اف خركجيـ عمى بني أمية ال يريدكف بو إال اهلل، فيـ ليس بحاجة ذىب اك فضة، كىـ 
ليس طالب دنيا بؿ طالب أخرة، كعف طريؽ ىذه الدعكل يحاكلكف استمالة قمكب 

الييـ. كالمالحظة عمى اسمكب داكد بف عمي يأتي باألساليب المغكية متكاشجة  العامة
 بعضيا مع البعض االخر، كذلؾ لتقكية الحجة كزيادة البرىاف.

كيعاكد القسـ كلكف ليس ألثبات الحؽ كالنزاىة بؿ لمكعيد عمى مف خرج عمييـ 
يتبيف عبر ىذه ؟، فمنيا (ٖ)جزاؤه السيؼ كذلؾ بقكلو ))أما كمحمد كالعباس...((

االساليب سياسة بني العباس الذيف حكمكا بالسيؼ، ثـ يقسـ بالكعبة بأف بني العباس 
تجدكا ما كعد  كذلؾ بقكلو: ))كما أنتـ كتمؾ ألـ ية كراثة االرضآف مف ك ىـ المقصكد

راث المستضعفيف مشارؽ االرض كمغاربيا بمى كالحجر يربكـ حقا مف إ

                                                           

 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .ٛ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
 .٘ٔ ،ٖج  المصدر نفسو، (ٖ)
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بالحجر باستعماؿ االداة )الكاك( التي تكررت في اكثر مف  ، اعادة القسـ(ٔ)كالحجر...((
لقدرة الخطيب بصياغة النص صياغة تتناسب مع مراده، كيبدك  ما ىك االبياف مكضع،

 اعر اكثر مف غيره.شأف الخطيب اكثر مف القسـ، ألنو يتميز باإليجاز كلتأثيره عمى الم

 المبحث الثاني

 اإليقاع

النص االبداعي االيقاع المتككف مف ىيمنة االصكات مف المرتكزات االساس في 
المكسيقية في النصكص، إال أف ذلؾ اكثر ما يبرز في الشعر دكف النثر، كلكف لك 
تمعنا في خطب داكد بف عمي لكجدنا ىناؾ ايقاعان ممحكظان بحسب طكؿ الخطبة أك 

ف كانت كؿ خطبو قصيرة، كااليقاع الصكتي يبدك بارزان كذلؾ  باستعماؿ قصرىا، كا 
 بعض الفنكف البديعية التي مف طبيعتيا تحمؿ صفات مكسيقية، كقد برز ذلؾ عبر:

 السجع: -ٔ

لمسجع أىمية كبيرة في تحقيؽ القيـ الجمالية كالصكتية في النص، فيك يقكـ عمى 
، بما يحقؽ نغمة صكتية ماثمة في (ٕ)))تكاطؤ الفاصمتيف مف النثر عمى حرٍؼ كاحٍد((

 و:القكؿ، كمف ذلؾ قكل

لـ نظفر بو اف ارخى لو في زمامو حتى عثر في فضؿ  )) أظف عدك اهلل إفّ 
ة لمدكاعي ، إف تدافع الفكاصؿ في نياية كؿ فقرة، لو االثر في االستجاب(ٖ)خطامو..((

                                                           

 .٘ٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .ٚٗ٘، ، الخطيب القزكينيااليضاح في عمـك البالغة (ٕ)
 .٘ٚٔ، ٔالبياف كالتبيف، ج (ٖ)
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يـ كبخاصة كىك يعرض ببني أمية كيشبي عبر النص، بيالنفسية التي يبثيا الخط
 ككرد السجع بقكلو: كالمبالغة في ذميـ، كاية بيـ،بالناقة العاثرة بخطاميا، كىذا ألجؿ الن

))... كأراكـ اهلل ما كنتـ بو تنتظركف كاليو تتشكقكف فأظير فيكـ الخميفة مف 
 .(ٔ)ىاشـ كبيض بو كجكىكـ كأدالكـ...((

السجع المتكرر بيف صكتي )النكف، كالميـ(، ففي نياية كؿ جممة يتكرر صكت 
لسالسة االلفاظ كبساطة  ،يقى الصكتية بعذكبةمعيف، اذ لو االثر بانسياب المكس

التراكيب، كالخطيب ىنا في مدح الخميفة العباسي ابك العباس السفاح اذ صكره بصكرة 
 التقكل كالصالح، ككأف الناس منتظرة لو بعد زمف طكيؿ.

 خر مف خطبة لو:آكقاؿ في مكضع 

بر بو فأمسؾ بغيره اعتبر عاقؿ قبؿ أف يعت ؤمر إز لساف رأسو اتعظ ر )).. أح
الفضؿ مف قكلو كقدـ الفضؿ مف عممو ثـ أخذ بقائـ سيفو فقاؿ إف بكـ داء ىذا دكاؤه 

 .(ٕ)كأنا زعيـ لكـ بشفائِو..((

لقد عنى الخطيب في تحقيؽ السجع بيف فكاصؿ الجمؿ، فجاءت االلفاظ مكزكنة 
في سياقيا، مسجكعو في مكسيقاىا، كىك في معرض الكعيد لمعاصيف، كيحذر مف ال 
يقبؿ بحككمة العباسييف، إذ جعؿ السيؼ ىك العالج لمرافضيف ليـ، كالسجع محبكب في 

( )) كال يمزمؾ السجع في ق ٜٖ٘)ت السرد اكثر مف غيره، قاؿ ابك ىالؿ العسكرم 
الرسائؿ كالخطب، فإف جعمتيا مسجكعو كاف أحسف ما لـ يكف في سجعؾ استكراه 

                                                           

 .ٜ، ٖخطب العرب، ججميرة  (ٔ)
 .٘ٔ ،ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
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، كالمالحظة ىنا انسياب االلفاظ بأصكات مكسيقية عذبة، خالية مف (ٔ)كتنافر كتعقيد((
 ام تنافر اك تعقيد. كيبدك اف الخطيب قصد السجع ذلؾ أنو ))يضفي ايقاعان تتمذذ لو

 .(ٕ)انفس المتمقيف كأسماعيـ..((

الخطيب  هكعذكبة السمع تجعؿ المتمقي في مالزمة فكرية مع النص، كىذا ما يريد
 كي تككف الكممات مؤثرة كفاعمة فييـ. كمف السجع قكلو: 

)).. ألـ يردكـ الفتح المبيف عف الخكض في ذـ أمير المؤمنيف كال كاهلل حتى 
ككل ألمير انكا مف قبمكـ كيؼ قامت شفاىكـ بالشتحممكا أكزاركـ كأكزار الذيف ك

 .(ٖ)ت دماؤكـ فحقنيا((بعثجالكـ فأرجأىا كانالمؤمنيف بعد أف حانت آ

التناغـ الصكتي بيف الفكاصؿ السجعية ىيمف في ىذا المقطع، فالخطيب في 
معرض العتاب لمناس، كيبدك أنو جاء بأسمكب ليف سمس، إذ يذكرىـ بفضائؿ الخميفة 

يؼ أنو خدميـ كحقف دماءىـ، فالسجع ىنا أفاد دخكؿ المؤثرات الصكتية عمييـ كك
بانسيابية إلى ذىف المتمقي تجعمو مشدكدان لمخطيب بقكلو، فالنفس تطيب لإليقاع كترغب 
السيكلة كااليضاح، فضالن عف أف الخطيب استعاف بالقرآف الكريـ في ذكر الكزر، 

ا يدؿ عمى مقدرة لغكية كصناعة أدبية ميزتو دؿ إنم كىذا إفّ  تخكيفان ليـ مف افعاليـ،
 مف القاء الفكرة لمناس.

 

 
                                                           

 .ٙٚٔ، ، ابك ىالؿ العسكرمينظر: الصناعتيف (ٔ)
 .ٖٜٔينظر: الظكاىر االسمكبية في كتاب جكىر الكنز البف االثير الحمبي، محمكد درابسة،  (ٕ)
 .٘ٔ، ٖج جميرة خطب العرب، (ٖ)
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 التكازم -ٕ

تماثؿ اك تعادؿ المباني أك المعاني في سطكر متطابقة الكممات اك العبارات "ىك 
القائمة عمى االزدكاج الفني كترتبط ببعضيا كتسمى عندئذ بالمتطابقة أك المتعادلة أك 

، كيككف بيف المفردات أك التراكيب حسب كركدىا في النص االدبي، كيبرز (ٔ)"المتكازية
التكازف عنصران ميما كفاعالن في تشكيؿ االيقاع الصكتي، كالنغـ المكسيقي، كجاء 

 ؽ جميؿ، ففي قكلو:سنبف عمي التكازم في خطب داكد 

 .(ٕ))).. فأحيا بيـ حقنا كأفمج بيـ حجتنا كأظير بيـ دكلتنا.. ((

د بف عمي يثني ىنا عمى أىؿ خراساف الذيف ساندكىـ في الثكرة عمى بني إف داك 
أمية فجاء النص بأسمكب فني تعمكه مكسيقى صكتية، كقد استعمؿ االفعاؿ الماضية 
المصاحبة لمجار كالمجركر، كاستعماؿ ىذه االفعاؿ إنما أراد منيا الخطيب نقؿ 

ثناء عمييـ. كذلؾ فالفعؿ الماضي االحداث كاخبار الناس بفعؿ أىؿ خراساف كمف ثـ ال
إنما يدؿ عمى المضي، فأفاد منيا الخطيب إلى االشارة لتقرير افعاليـ فضالن عف الرضا 

صكتي في االيقاع النغمي ليذه  ان تكازي تعنيـ، كقد جاء ذلؾ بصياغة أدبية خمق
 االصكات.

 كمف التكازم قكلو:
بكـ كاستذالليـ لكـ كاستئثارىـ ))..كيشتد عمينا سكء سيرة بني أمية فيكـ كخرقيـ 

 . (ٖ)يئكـ..((بف
ثبات حالة مف السكء الخمقي لبني أمية، كىذا جاء التكازم بيف الجمؿ االسمية إل

السكء انعكست آثاره عمى المجتمع حتى لـ يبؽ احد إال كنالو شيء مف ظمميـ، كذلؾ 
                                                           

 .ٚالبديع كالتكازم، د. عبد الكاحد حسف الشيخ،  (ٔ)
 .ٜ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
 .ٜ، ٖ، جالمصدر نفسو (ٖ)
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ايقاعان منتظمان لشرح  بالتكازم في نياية الفكاصؿ بتكرار )فيكـ اك بكـ(. كىنا خمؽ النص
 اك بياف سريرة بني أمية المنحرفة، كفي ىذا قاؿ:

 .(ٔ))).. فركبكا اْلثاـ كظممكا االناـ كانتيككا المحاـر كغشكا الجرائـ..((

جاءت االفعاؿ الماضية متصمة بكاك الجماعة، كجاءت متماثمة في مستكاىا 
الف فييا كصؼ ألشياء  ؛ةالصكتي، كيبدك أف الخطيب بتركيزه عمى االفعاؿ الماضي

مضت كانتيت، كال سيما كىك في معرض ذكر مساكئ بني أمية كما اقترفكه مف جرائـ 
في الناس، فيك يذكر االحداث بصكرة مكجزة، تجعؿ المتمقي يفكر في االحداث التي 
مضت، كبخاصة فإف بعضيـ إف لـ يكف كميـ قد عاصركا حكاـ بني أمية كرأكا 

لتي اتبعكىا في سبيؿ تثبيت سمطتيـ كنيب ارث االمة كخيراتيا، المكبقات كالجرائـ ا
 كبطريقة فنية ىيمف فييا االيقاع الصكتي في تكازم الجمؿ.

 التكرار -ٖ
يشكؿ التكرار عامالن مؤثران في احداث النغـ المكسيقي لمنص الشعرم، فيك 

التفاعؿ الشعكرم ، فاألصكات ليا االثر في (ٕ)))ظاىرة فنية قد خبرىا االدباء قديما..((
ب، كالتأثير الصكتي يأتي بتكرار حرؼ معيف في النص، كمف بيف المبدع كالمخاط  

 تكرار االصكات قكؿ داكد بف عمي:
 .(ٖ)))لكـ ذمة اهلل تبارؾ كتعالى كذمة رسكلو كذمة العباس رحمو اهلل.. ((

 يبدم عمي بف داكد ىنا تمسكو كاصراره عمى مناصرة الخالفة العباسية، كىك
يقسـ باهلل كرسكلو كالعباس عـ النبي الذم ينتيي إليو نسب ىذه االسرة، كقد ركز 

بدل صكتو كاضحان، فقد اضفى ىذا  اذمى تكرار لفظة )ذمة( ثالث مرات إالخطيب ع

                                                           

 .ٜ ،ٖج  جميرة خطب العرب، (ٔ)
 .ٚالبالغة الحديثة، د. محمكد البستاني،  (ٕ)
 .ٜ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٖ)
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الصكت جماالن تناسقيان تركيبيان، فضالن عف التأثير النفسي في الممقي كاثارة عكاطفو 
القسـ بيـ، بأف ىؤالء عادليف كىي محاكلة منو الستمالة كمشاعره مف ذكر اهلل كرسكلو ك 

 الناس كبعكاطفيـ لمناصرة بني العباس. كمف التكرار قكلو:

)).. نحكـ فيكـ بما أنزؿ اهلل كنعمؿ فيكـ بكتاب اهلل كنسير في العامة منكـ 
 .(ٔ)كالخاصة بسيرة رسكؿ اهلل تبان تبان لبني حرب بف أمية كبني مركاف..((

النصكص التي تكاشجت فييا الفنكف البديعية ىذا النص، إذ امتد مف اركع 
 المستكل الصكتي عمى سياؽ النص كبدا كأنو قطعة مكسيقية كاحدة.

فقد امتزج السجع بصكت )ىا( نياية الفكاصؿ، فضالن عف صكت )الميـ(. مع 
تزجت التكرار المفظي ليذه االصكات، كتكرار االلفاظ ))فيكـ، اهلل، بني، تبان((. ام

االصكات مع المفردات لتشكؿ ىذه المنظكمة االيقاعية كداكد ىنا جمع بيف الكعد لمناس 
بالحكـ فييـ سنة اهلل كرسكلو، كلعف بني أمية الخارجيف عمى االسالـ، كىك بيذا اعطى 

ذا االسمكب في خطبو كاضحان الصفة كالصفة الشرعية لخالفة العباسييف، كقد بدا ى
كامر الخميفة ابي العباس السفاح، إذ امتازت خالفة بني العباس أنو ممتثالن أل كيبدك

بالسيؼ كالنار أك االذعاف ليـ كالسير عمى منيجيـ، كىك منيج ال يختمؼ عف منيج 
 فكالىما كجياف لعممة كاحدة بني أمية،

 

 

 

                                                           

 .ٜجميرة خطب العرب،  (ٔ)
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 المبحث الثالث
 الصورة

السردم الذم اف اىـ ما يبني عميو النص االبداعي ىك الصكرة كداللتيا في النص 
ىك ))تركيب لعدة كحدات مشتركة تعبر عف فكرة معقدة باإلدراؾ لعالقة 

، لتعطي المعنى المراد مف خالؿ ترابط عناصر النص، كالصكرة تدخؿ (ٔ)مكضكعية((
في مشاعر كعكاطؼ المبدع لتجد طريقيا إلى المتمقي عف طريؽ اعادة صياغة االلفاظ 

كرة ))تركيبة عقمية كعاطفية تعبر عف نفسية المبدع بطريقة بيانية كبثيا لممتمقي فالص
، كالناظر لخطب داكد بف عمي يجد بعض الصكر التي جاءت في سياؽ (ٕ)كأحاسيسو((

 الفف السردم، كمف ىذه الصكر:

 الصكرة االستعارية -ٔ

االستعارة اىمية بالغة في تشخيصو االشياء الذىنية فضالن عف جماليا االبداعي 
ف كانت (ٖ)ؿ الجميؿ كالخياؿ المثير كالعاطفة الفياضة((فيي تتميز ))بالقك  ، كا 

النصكص السردية تميؿ إلى االقناع العقمي، إال أف الخياؿ يدخؿ بعض االحاييف في 
المحسكس المادم. ففي الصياغة المغكية، لتقريب االشياء مف االدراؾ الذىني إلى 

 .(ٗ)قت أرضيا كسماؤىا((ف أقشعت حنادس الدنيا كانكشؼ غطاؤىا كأشر قكلو: )) اْل

                                                           

 ينظر: تحميؿ النص االدبي بيف النظرية كالتطبيؽ، محمد عبد الغني المصرم كمجد محمد (ٔ)
 .ٓ٘الباكير البرازم، 

 .ٖٙٚالصكرة البالغية عنو، عبد القاىر الجرجاني، د. احمد عمي الدىاف،  (ٕ)
 .ٜ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٖ)
 .ٜ، ٖالمصدر نفسو، ج (ٗ)
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جاءت الصكرة االستعارية ببياف حاؿ الدنيا في أياـ اعتالء العباسييف عرش 
أك ام شيء محسكس  السمطة ، فقد استعار الخطيب لمدنيا صفة مف صفات اإلنا

يغطى، كىذه داللة عمى انتياء عيد الظالـ كالظمـ بانتياء حكـ االمكييف، فضالن عف 
استعارة صفة الشمس كتشبيو االرض كالسماء بيا، كىذه االستعارة مكنية في الحالتيف، 
كقد جاءت ىذه االستعارة بصياغة تنـ عف مقدرة فائقة لدل الخطيب في أساليب البياف 

 ةعيشمكىنا نقؿ لمناس الصكرة الذىنية إلى صكرة مادية محسكسة مف الكاقع ال العربي،
 لمناس. كفي االستعارة المكنية قكلو:

رثنا((  .(ٔ)))كأحيا شرفنا كعزنا كرد إلينا حقنا كا 

الزاؿ الخطيب يؤكد عمى تقريب الحالة الذىنية كنقميا إلى صكرة مادية فشبو 
اتو )االحياء بعد المكت( كقصد ىنا إرجاع الشرؼ باإلنساف كاستعار صفة مف صف

الحؽ بالخالفة التي تسنمكىا بعد القضاء عمى بني أمية. كتبقى االستعارة المكنية ماثمة 
 كمف قكلو في ذلؾ:

 .(ٕ)))كقد يعزب البياف كيعقـ الصكاب..(

االستعارة التشخيصية بارزة ىنا في جعؿ البياف كاإلنساف الذم لـ يتزكج كىذه 
غة في كصؼ الكالـ، كما كجعؿ الصكاب كاإلنساف العقيـ كركز الخطيب ىنا صكرة بمي

عمى االستعارة المكنية مف دكف التصريحية الف ))فييا مف اعماؿ الفكر كقكة 
، ام تجعؿ المتمقي في شغؿ فكرم متسائؿ عمى المعنى الدقيؽ الذم أراده (ٖ)التأمؿ((

                                                           

 .ٜ، ٖج  ،جميرة خطب العرب  (ٔ)
 .ٚٔ، ٖجالمصدر نفسو،  (ٕ)
 .ٜٜعنكز، ينظر: االداء البياف في لغة القرآف الكريـ، د. صباح  (ٖ)
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عمكمتو، كيكضح بأنيـ امراء  الخطيب ، كىنا الخطيب في معرض مدح نفسو، كبني
 الكالـ كالخطابة.

 كفي ىذا قاؿ:

))كنحف بعد أمراء القكؿ فينا كشجت أعراقو كعمينا عطفت اغصانو كلنا تيدلت 
 .(ٔ)ثمرتو...((

مازاؿ الفف االستعارم ماثالن في خطب داكد بف عمي، كىذه االستعارة ليا ركنقيا 
يكثر منيا، إال مف تمكف مف لغتو، في البياف العربي، كال يستطيع كؿ خطيب أف 

كىيمف في فصاحتو، كمف جميؿ صياغة نصو، أف جعؿ القكؿ كاإلنساف بداللو االمارة 
كاالمارة ال تككف إال عمى الناس، كذلؾ فقد استعار صفة مف صفات االشجار كىي 
االغصاف كالثمار، فقد حذؼ االشجار، كابقى ما يدؿ عمييا، اذ شبو قكلو بالشجر 

يؤكد لمناس  ر كليس ام شجر، كىذا مف ركائع التفسير البالغي، كالخطيب ىناالمثم
 مع في قكلو، كفارس في ميداف البياف.بأنو متض

 الصكرة التشبييية: -ٕ

جاء التشبيو بيف طيات الخطب، إال انو أقؿ مف االستعارة، كىك مف الفنكف 
ليا مف تأثير في النفكس،  البالغية التي ال يستغني عنيا العرب قديمان كحديثان، ذلؾ لما

. لتقريب (ٕ)خر في حس أك عقؿ((يئيف يسد مسد اْلإذ يعتمد عمى ))العقد عمى احد الش
 الصكرة لممتمقي، في ثنايا الخطب نجد اف التشبيو قد جاء في قكلو:

                                                           

 .٘ٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٔ)
 .٘ٛالنكت في اعجاز القرآف، الرماني، (ٕ)
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نما الكالـ بعد اإلقحاـ كاإلشراؽ بعد االظالـ((  .(ٔ)))كا 

في الحجج كالبراىيف، ام حجج االحقية  بيف ىنا قكة حجتو في الكالـ، كاثبات حقو
في ميراث الخالفة، كجاء الخطيب ىنا بالتشبيو المرسؿ، إذ شبو كالمو بكضكحو، 
كبيانو كالشمس التي تجمى الظالـ، كال تدع ام شؾ في ضكئيا، كذلؾ كالمو يعده مف 

و مثؿ اليقيف الذم ال يقؼ أمامو ام حجة اك ادعاء، كذلؾ اراد أف يكضح االنتفاع بقكل
 انتفاع الناس بالشمس التي ىي مصدر الخير كالعطاء لمناس. كمف التشبيو قكلو:

 .(ٕ)))فأتاىـ بأس اهلل بياتان كىـ نائمكف فاصبحكا أحاديث((

ىذا النص في معرض التعريض ببني أمية كقد كصؼ حاليـ بعد انتياء ممكيـ 
ثؿ االحاديث التي يتناقميا عمى يد بني العباس عف طريؽ التشبيو البميغ بأنيـ اصبحكا م

الناس  بينيـ، ام اصبحكا جزءان مف الماضي، كال عكدة ليـ لمسمطة عمى االطالؽ، 
ككيؼ يعكدكف كقد مزقكا تمزيقان، فضالن اف الخطيب أراد أف يبيف مدل قكة خالفة بني 
العباس، كانيـ ذك سمطاف قكم يقيره ام سمطاف. كذلؾ فيذا النص فيو تناص مف 

قرآف الكريـ فيك اشارة إلى القرآف الذم يصؼ باف اهلل يعذب الكافريف عمى معاني ال
حيف غفمة كىـ منشغمكف بكفرىـ كمعصيتيـ، كقد شبو الخطيب ىنا بني أمية باألقكاـ 
الكافرة التي عذبيا اهلل، ككأنو أراد أف يقكؿ بأف اهلل اجرل عقابو عمييـ بكساطتيـ فيـ 

 كالمو. ىنيد اهلل كقدرتو كما يزعـ في مع

 

 
                                                           

 .ٚٔ ،ٖج  جميرة خطب العرب، (ٔ)
 .ٜ، ٖ، ج المصدر نفسو (ٕ)



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
565 

 الصكرة الكنائية -ٖ

ذلؾ أنيا تفيد ))اثبات معنى المعاني الذم ال  ؛تعد الكناية مف اركع فنكف القكؿ
يذكره المتكمـ بالمفظ المكضكع لو في المغة كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو في 

كاسع  ، كالكناية ليا القدرة عمى فسح مجاؿ(ٔ)الكجكد فيكحى إليو كيجعمو دليالن عميو((
 التفكير لدل المتمقي ككنيا تؤدم المعاني بأقؿ باأللفاظ.

كقد جاءت الكناية قميمة جدان في خطب داكد بف عمي، كيبدك اف سبب ىذه القمة اف 
الخطيب في كضع ال يسمح لو باإلكثار مف الكناية، فيك الخطيب الرسمي لمبالط 

 ابير البيانية. كمف ذلؾ قكلو:العباسي، كيريد اقناع الناس بأكضح االلفاظ كاسيؿ التع

 .(ٕ)ناء النفاؽ((ب))ميالن يا راكيا االرجاؼ كأ

كنى داكد بف عمي عف بني أمية بأقبح صفتيف االكلى )الرجؼ(، كىذه الصفة الـز 
كسمـ(، كاصبح يرتجؼ  الحكـ ابك مركاف عندما دعى عميو النبي )صمى اهلل عميو كآلو

بكؿ جسمو كاصابتو الرعشة ألنو أذل الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(، ككاف ييزأ 
منو، كالصؼ الثانية ىي النفاؽ التي الزمت حكاـ بني أمية، سكاء بينيـ أـ عمى 
الناس، فيـ ليـ مظير مف مظاىر الديف، كباطف شيطاني حكمكا الناس باسـ الديف فيـ 

أك االرجاؼ بمعنى الخكض في الشيء، كيبدك أف المعنى مف الخكض في ، منو براء
 .النفاؽ، كالمؤامرة عمى االسالـ

 كمف الكنايات ما جاء في مضاميف الخطبة قكلو:

                                                           

 .ٙٙينظر: دالئؿ االعجاز، عبد القاىرة الجرجاني،  (ٔ)
 .ٙٔ، ٖجميرة خطب العرب، ج (ٕ)
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))اغدران يا أىؿ الختؿ كالتبديؿ... يا منابت الدمف مشيتـ الضراء كدببتـ 
 .(ٔ)الخمر..((

لعباس بالسكء، بأنيـ محتالكف منافقكف حكاـ بني اكنى داكد بف عمي الذيف ذكركا 
كىذه الصفة الزمت العراقييف منذ أف اطمقيا عمييـ االماـ الحسيف )عميو السالـ( كىي 
نما خاصة عمى أناس تابعكا بني أمية ثـ أنيـ انقمبكا عمييـ  بطبيعة الحاؿ ليس عامة كا 

انيـ منابت كلك  ،ثـ عادكا الييـ، فضالن عف كصؼ الخطيب ليـ بأنيـ منابت سكء
طيب لما امتازكا بيذه الصفة الذميمة، فالخطيب اصبح يسير كفؽ قاعدة السمطة التي 

ف كنت ال فانت سيء، كىذه سيا سة تقكؿ اف كنت معنا فأنت طيب ابف األطايب كا 
 السطات عمى مدل الدىر كالعصكر

 الخاتمة
 يمكف اجماؿ اىـ النتائج التي تكصؿ الييا البحث بما يأتي: 

داكد بف عمي خطيبان مفكىان، كىك الخطيب الرسمي لمبالط العباسي أتخذه يعد  -ٔ
ابك العباس السفاح ناطقان رسميان باسـ الخالفة؛ كذلؾ ألف الخميفة ليس لو القدرة 
البيانية كالحجج الخطابية لمكاجية الجميكر، كما يبدك مف مقدمات بعض 

 الخطب، كيبدك اف الخميفة ذك عاىة لسانية.
 ؛لفاظ في خطب داكد بف عمي، ككانت االلفاظ الدينية اكثر شيكعان تنكعت اال -ٕ

ذلؾ لحاجة الخطيب إلى اقناع الناس بعدالة منيج بني العباس كصفاء نيتيـ 
كتمسكيـ بكتاب اهلل فضالن عف االلفاظ السياسية التي جاءت بأقؿ منيا كلكف 

رح افكاره كدعكة مكازية لممعاني القرآنية فالخطيب كاف بيف الشدة كالميف في ط
 الناس إليو كىك يعرض ببني أمية كبيف جرائميـ محاكلة لنفكر الناس منيـ.

                                                           

 .ٙٔ، ٖ، ج المصدر نفسو (ٔ)
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جاءت االساليب المغكية متنكعة، فكاف اسمكب التككيد ىك الشائع بيف طيات  -ٖ
الخطب؛ ألف الخطيب احتاج الى تكثيؽ كالمو كصدؽ دعكاه، فجاء بالتككيد 

طبو، كلمقسـ دكر في جذب ذىف المتكاشج مع القسـ الذم بدا كاضحان في خ
 المتمقي كالتأثير عميو كبالتالي التصديؽ بأقكاؿ الخطيب كالتفاعؿ معو.

كظؼ داكد بف عمي العناصر البيانية، ككاف لفف االستعارة كبخاصة المكنية  -ٗ
الدكر االبرز، كىذا إف دؿ إنما يدؿ عمى مقدرة بيانية تمتع بيا الخطيب مما 

الصدارة بيف خطباء بني العباس فضالن عف الفنكف أىمتو أف يحتؿ مركز 
 االخرل، الكناية كالتشبيو الذم جاءت بأقؿ منيا.

ما ميز النصكص السردية عند داكد بف عمي ىك ىيمنة المستكل الصكتي الذم  -٘
ر الذم بدا عاليان عمييا، باستعماؿ السجع الذم تكاشج مع التكرار كالتكازم االم

 .جعميا اكثر ركنقان كبياءن 
 المصادر
االتقاف في العمكـ القرآف: جالؿ الديف السيكطي، تحقيؽ محمد ابك الفضؿ  -ٔ

 ابراىيـ مكتبة دار التراث، القاىرة.
 .ٔاالداء البياني في لغة القرآف الكريـ، د. صباح عنكز، النجؼ االشرؼ، ط -ٕ
، ٕاالدب كفنكنو، د. محمد مندكر، دار نيضة مصر لمطبع كالنشر، مصر، ط -ٖ

 د.ت.
استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، د. عمي عشرم  -ٗ

 .ٜٛٚٔ، ٔزايد، منشكرات الشركة العامة لمنشر كالتكزيع كاالعالف، ط
ـ، مكتبة كطبعة ٜٜٜٔ، ٔالبديع كالتكازم، د. عبد الكاحد حسف الشيخ، ط -٘

 االشعاع الفنية.
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البستاني، دار الفقو البالغة الحديثة في ضكء المنيج االسالمي، د. محمكد  -ٙ
 لمطباعة كالنشر.

، المجمس االعمى ٗٙٔبالغة الخطاب كعمـ النص، سمسمة عالـ المعرفة  -ٚ
 ـ.ٕٜٜٔ -ھٖٔٗٔلمثقافة كالفنكف كاْلداب الككيت، 

، ٔالبالغة كاالسمكبية، د. محمد عبد المطمب، دار نكبا لمطباعة، القاىرة ط -ٛ
ٜٜٔٗ. 

دراسة لنظـ السرد كالبناء في الركاية  البناء الفني لركاية الحرب في العراؽ، -ٜ
العراقية المعاصرة، عبد اهلل ابراىيـ، دار الشؤكف الثقافية العامة )آفاؽ عربية(، 

 .ٜٛٛٔ، بغداد، ٔط
تحميؿ النص االدبي بيف النظرية كالتطبيؽ، محمد عبد الغني المصرم،  -ٓٔ

 كمجد محمد الباكير البرازم.
زاىرة، تأليؼ احمد زكي صفكت، جميرة خطب العرب في عصكر العربية ال -ٔٔ

 ، مطبعة مصطفى بابي الحمبي كأكالده.ٔط
 ، )د.ت(.ٖٓجكاىر االدب، احمد الياشمي، دار الفكر لمطباعة كالنشر، ط -ٕٔ
الحيكاف، ابك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، تحقيؽ كشرح، عبد السالـ  -ٖٔ

 ، )د.ت(.ٕمحمد ىاركف، مطبعة المصطفى البابي، ط
ث في البنية السردية لممكركث الحكائي العربي: عبد اهلل بح -السردية العربية -ٗٔ

 .ٕٜٜٔالدار البيضاء،  -، بيركتٔابراىيـ، المركز الثقافي العربي، ط
شرح المفصؿ: مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحكم، ادارة الطباعة  -٘ٔ

 المنيرية.
، ٔق(، ط  ٜٖ٘الصناعتيف، ابك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ )ت  -ٙٔ

 ق. ٜٖٔٔمطبعة محمكدبؾ االستانة، 
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الصكرة االدبية في القرآف الكريـ، د. صالح الديف عبد التكاب، إشراؼ د.  -ٚٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔلكنجماف، ط -محمكد عمي مكي الشركة المصرية العالمية لمنشر

الجرجاني، د. احمد عمي الدىاف، دار  الصكرة البالغية عند عبد القاىر -ٛٔ
 .ٜٙٛٔ، ٔاطالس لمدراسات كالترجمة كالنشر، ط

الظكاىر االسمكبية في كتاب جكىر الكنز البف االثير الحمبي، محمكد  -ٜٔ
 .ٔ، عٚٔدرابسة، سمسمة اْلداب كالعفكيات، االردف، جامعة اليرمكؾ، ـ 

ايرة، مكتبة في التحميؿ المغكم منيج كصفي تحميمي، د. خميؿ احمد عم -ٕٓ
 .ٜٚٛٔ، ٔالزرقاء، ط -المنار االردف

في النحك العربي نقد كتكجيو، د. ميدم المخزكمي، دار الرائد العربي،  -ٕٔ
 .ٜٙٛٔ، ٕلبناف، ط -بيركت

في النقد األدبي دراسة كتطبيؽ، د. كماؿ نشأت مطابع النعماف، النجؼ  -ٕٕ
 ـ.ٜٓٚٔاالشرؼ، 

كيو، تحقيؽ عبد السالـ الكتاب: البي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيب -ٖٕ
 ، دار الجيؿ بيركت.ٔىاركف ط

المغة الشعرية في الخطاب النقدم عند العرب، محمد رضا مبارؾ، دار  -ٕٗ
 ـ.ٖٜٜٔالشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 

معاني النحك، د. فاضؿ صالح السامرائي، مؤسسة التاريخ العربي لمطبع  -ٕ٘
 .ٕٚٓٓ، ٔكالنشر كالتكزيع، ط

 .ٜٜٚٔ. ٔبكر عبد النكر، دار العمـ لممالييف، بيركت، طالمعجـ االدبي، ج -ٕٙ
المعجـ الكسيط، د. ناصر سيد أحمد، د. مصطفى محمد، أ. محمد دركيش،  -ٕٚ

، ٔأ. أيمف عبد اهلل، مؤسسة التاريخ العربي، لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط
 ـ. ٕٛٓٓ
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الثقافية المكرد مجمة تراثية فصمية محكمة تصدرىا كزارة الثقافة، دار الشؤكف  -ٕٛ
، ٕٗٔٓ( العدد االكؿ لسنة ٔٗالعامة، النسخة الحادية كاالربعكف، المجمة )

ٜٛ. 
لبناف  -مكسكعة االدياف الميسرة، عدد مف المؤلفيف، دار النفائس، بيركت -ٜٕ

 .ٕٚٓٓ، ٗط
(، ضمف ھٖٙٛالنكت في القرآف، ابك الحسف عمي بف عيسى الرماني، )ت:  -ٖٓ

كعمؽ عمييا محمد خمؼ اهلل، محمد ثالث رسائؿ في اعجاز القرآف، حققيا 
 زغمكؿ سالـ، دار المعارؼ.


