
Leadership Portrayal for Imam Ali in Road of 
Eloquence ( Stylistic Study: Assonance)

أ. د. كريمة نوماس محمد المدني
Prof. Dr. Kareema Nomass Muhammad Al-Madani

الباحث: ياسر عدنان مهدي
Researcher: Yassar `Adnan Mahdi

صورة القيادة عند االمام علي  يف هنج البالغة: 
دراسة ألسلوبية التسجيع الصوتي



أ. د. كريمة نوماس محمد المدني
Prof. Dr. Kareema Nomass Muhammad Al-Madani

الباحث: ياسر عدنان مهدي
Researcher: Yassar `Adnan Mahdi

Leadership Portrayal for Imam Ali in Road of 
Eloquence (Stylistic Study: Assonance)

التربية للعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية جامعة كربالء/ كلية 
University of Karbala � College of Education for

Humanist Sciences�  Dept of Arabic

التربية  كلية  كربالء/  جامعة  عربية/  لغة  بكالوريوس   
للعلوم اإلنسانية

Dept of Arabic � College of Education for
Humanist Sciences � University of Karbala

dr_kareema16@gmail. com
yaseraddnan@gmail. com

تاريخ االستالم: ٢٠٢١/٨/٢٧
تاريخ القبول: ٢٠٢١/٩/١٣

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

صورة القيادة عند االمام عيل  يف هنج البالغة: 
دراسة ألسلوبية التسجيع الصويت



صورة القيادة عند االمام عيل  يف هنج البالغة: دراسة ألسلوبية التسجيع الصويت

٢٣

ملخص البحث: 
خطابه  عيلبوساطة  لإلمام  القيادية  االساليب  بيان  اىل  الدراسة  هذه  هتدف 
التوعوي والتوجيهي واالرشادي عرب اساليب لغوية أسهمت يف قوة التأثري واالقناع 
اىل  االمامليبثها  احتضنها  التي  القيادية  والصور  الذهنية  املضامني  من  وعضدت 
ذلك،  كل  يالئم  مائزاً  خطابياً  نوعاً  لينتج  املخاطب  ونوع  املوقف  مراعياً  املخاطبني 
النمو والفائدة  انسانية، واملسري نحو نظام عادل حيقق  للوصول اىل اهداف اسالمية 
أم  اجتامعية  أم  سياسية  كانت  سواءً  احلياتية  واجلوانب  املستويات  كل  عىل  للبرشية 
ادارية أم عسكرية أم دينية، فكانت الدراسة االسلوبية وسيلة لكشف هذه االساليب 
اخلطابية القيادية، ومن هذه االساليب اسلوبية التسجيع الصويت التي وظفها االمام

للتأثري يف املخاطب واثارة انتباهه وحتفيز وعيه ملقاصده وأهدافه. 
وقد تكون هذه الدراسة هي من أوائل الدراسات االدبية التي درست ظاهرة 
يف  مفاهيمها  وتبيني  الظاهرة  هبذه  التعريف  تم  لذلك  اوهلا؛  تكن  مل  إن  القيادة، 
واالسلوبية،  االسلوب  عن  واضاءات  القيادة  ملفهوم  بياناً  شمل  الذي  التمهيد 
اربعة حماور،  ذلك  وتبع  التسجيع  الصويت ومدخل ألسلوبية   املستو وأسلوبية 
شملت (السجع املطرف، السجع املتوازي، السجع املرصع، السجع املتوازن)، ثم 

تبعت هذه املحاور باخلامتة. 

الكلمات المفتاحية: صورة، القيادة، االمام علي، نهج البالغة، اسلوبية. 
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Abstract 
This study aims to clarify the leadership styles of Imam Ali (peace 

be upon him) by means of his educa�onal and guiding speech 
through linguis�c methods that contribute and granted the power 
of influence and persuasion and strengthen the mental contents and 
leadership images that the Imam (peace be upon him) embraces to 
convey to the addressees. To reach Islamic humanitarian goals and 
to move towards a just system that achieves growth and benefit for 
humanity at all levels and aspects of life, whether it is poli�cal, so-
cial, administra�ve, military or religious, give importance to such a 
stylis�c study. There are certain leadership rhetorical methods and 
among these methods is the stylis�c vocaliza�on employed by the 
Imam (peace be upon him) to influence the addressee, arouse his 
a�en�on and s�mulate his awareness of Islamic and humanitarian 
purposes and goals. 

It is believed that this study is one of the first literary studies that 
tackle the phenomenon of leadership; if not the first. Therefore، this 
phenomenon is defined and its concepts are clarified in the preface, 
which includes a statement of the concept of leadership, visions on 
style and stylis�cs, stylis�cs of the vocal level and an introduc�on to 
the stylis�cs of rhythmicity. Then there are four axes; terminal asso-
nance, parallel assonance, studded assonance, balanced assonance, 
then these axes are followed with a conclusion. 

Keywords: image, leadership, Imam Ali peace be upon him,
Nahj Al-Balaghah, stylis�c. 
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املقدمة: 
غايات  حيقق  ما  املائز  االسلوب  من  له  ادبياً  قيادياً  خطاباً  عيل لإلمام  إن 
واملوعظي، وإن هذا  والتوجيهي  التوعوي  اخلطايب  قيادته  بأسلوب  عميقة ودقيقة 
االسلوب القيادي الذي انامزت به شخصية االمام هو امتداد لشخصية الرسول 

االعظم  يف القيادة لالمة االسالمية. 
فجاءت  لغوية،  اساليب  طياته  يف  باتت  مقدس  متن  هو  البالغة  هنج  وكتاب 
يف  بل  فقط،  العربية  اللغة  جمال  يف  وليس  الطموحات  يلبي  بام  الكثرية  الدراسات 

جماالت عدة. 
اما الدراسات السابقة فال نريد ان نكررها، فالنصوص مل تدرس دراسة اسلوبية 
يف القيادة، ومل تبني اسلوب القيادة اخلطايب عىل وفق جوانبها التوفيقية والسياقية، 
فأسلوب القيادة يف نصوص هنج البالغة متغري تبعا: للقيادة العسكرية، او السياسية، 

او االدارية، او االجتامعية، او الدينية، وحتى االبوية. 
لظاهرة  جديدة  رؤية  لتكوين  جادة  حماولة  الدراسة  هذه  تكون  أن  ونأمل 
واالقناعي  التأثريي  اخلطايب  واسلوبه  السامية  لغته  عرب  االمام عيل عند  القيادة 
اسالمية  اهداف  اىل  للوصول  املخاطب  اىل  لبثها  الذهنية  افكاره  لعكس  كواسطة 
املستويات  للبرشية عىل كل  النمو والفائدة  انسانية، واملسري نحو نظام عادل حيقق 
واجلوانب احلياتية سواءً كانت سياسية أم اجتامعية أم ادارية أم عسكرية أم دينية، 
ومن  القيادية،  اخلطابية  االساليب  هذه  لكشف  وسيلة  االسلوبية  الدراسة  فكانت 
للتأثري يف املخاطب  هذه االساليب اسلوبية التسجيع الصويت التي وظفها االمام

واثارة انتباهه وحتفيز وعيه ملقاصد واهداف اسالمية انسانية.
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التي درست ظاهرة  االدبية  الدراسات  اوائل  الدراسة هي من  ان هذه  ويعتقد 
القيادة؛ إن مل تكن اوهلا؛ لذلك تم التعريف هبذه الظاهرة وتبيني مفاهيمها يف التمهيد 
وأسلوبية  واالسلوبية،  االسلوب  عن  واضاءات  القيادة  ملفهوم  بياناً  شمل  الذي 
املستو الصويت ومدخل ألسلوبية التسجيع وتبع ذلك اربعة حماور، متثل املحور 
االول بـ(السجع املطرف) وأما املحور الثاين فشمل دراسة (السجع املتوازي) وأما 
املحور الثالث فشمل دراسة (السجع املرصع)، وأما املحور االخري فشمل دراسة 

(السجع املتوازن)، ثم تبعت هذه املحاور باخلامتة. 
التمهيد: 

اوال: مفهوم القيادة: 
تعريف القيادة: 

القيادة (لغة): مصدر من الفعل قاد يقود قوداً وقيادة، واسم الفاعل منها قائد 
اخللف  من  والسوق  االمام  من  فالقود  السوق،  نقيض  والقود  قادة،  عىل  وجيمع 

والقائد يطلق عىل انف اخليل أي مقدمته(١). 
أما اصطالحاً فمن ابرز التعريفات عن ظاهرة القيادة اهنا: " وظيفة موقفية وأن 
املعول  وأن  موقفية،  ومتطلبات  لظروف  استجابة  االقل  عىل  جزئياً  يتم  ظهورها 
إن  التي  القيادية  اخلصائص  أو  الرشوط  تلك  حتديد  هو  الصدد،  هذا  يف  االساس 
توافرت يف القائد جتعل التابعني ينقادون له، ويقبلون عىل تنفيذ قراراته أو أوامره 
التي  العملية   " اهنا:  اىل  القيادة  مصطلح  ويشري   ،(٢)" عالية  بكفاءة  وتوجيهاته 
بواسطتها يقوم الفرد بتوجيه أو التأثري يف افكار او مشاعر االخرين أو يف سلوكهم 
ويؤدي هذا التأثري (Influence) يف املرؤوسني اىل انجاز املهام املحددة هلم بكل 

 .(٣)" ( Desired goal ( محاس وإخالص، وحتقيق هدف مرغوب
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نظريات القيادة: 
متيز .۱ معينة  سامت  هناك  ان  اساس  عىل  النظرية  هذه  وتقوم  السامت:  نظرية 

وانفعالية  وعقلية  (جسامنية  هي  السامت  وهذه  القيادة،  عىل  القادرين  االشخاص 
واجتامعية) (٤). 

نظرية الرجل العظيم: وتر هذه النظرية ان القادة اشخاص ذوو مواهب فذة .۲
متكنهم من التحكم يف جمر التغيري وجمر التاريخ واهنم يولدون قادة عرب الوراثة 

وال يصنعون(٥). 
الظروف .۳ اذا هتيأت  اال  يظهر  القائد ال  ان  النظرية  املوقفية: وتر هذه  النظرية 

ز  واالحوال االجتامعية له كي يستخدم مهاراته وذكاءه، وهي تفاعل اجتامعي تركّ
عىل العوامل البيئية (٦). 

٤. بمد رهن  القيادة  ظهور  ان  النظرية  هذه  اصحاب   وير التفاعلية:  النظرية 
وافراد  القائد،  الرئيسة وهي: شخصية  املتغريات  من  بني عدد  والتكامل  التفاعل 
والعوامل  افرادها  بني  العالقات  واشكال  وخصائصهم،  وطبيعتهم،  اجلامعة 

املوقفية والبيئية(٧).
بالوظائف .٥ تقوم  القيادة  ان  النظرية  هذه  اصحاب  يؤكد  الوظيفية:  النظرية 

ها وظيفة تنظيمية، وجمموعة  التي تساعد اجلامعة عىل حتقيق اهدافهم بعدّ اجلامعية 
من الوظائف التي يؤدهيا القائد(٨).

انامط القيادة: 
اىل .۱ هتدف  والتي  القائد  هبا  يقوم  التي  باملهام  القيادة  هذه  هتتم  التبادلية:  القيادة 

حتقيق الغايات، من حتديد وختصيص للعمل، وتقييم االداء واختاذ القرارات وتوجيه 
مرؤوسيه واثارة دافعيتهم للعمل(٩). 
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يملكها .۲ التي  الشخصية  واخلصائص  السامت  عىل  املعتمدة  وهي  الكارزمية: 
القائد ومن ثم التأثري فيهم وهي مزايا خارقة للعادة وذات اهلام ساموي(١٠). 

خالل .۳ من  خمططة  تغيريات  لتحقيق  املتبعة  االليات  ترشح  وهي  التحويلية: 
مشاركة القادة االتباع يف حتقيق اهداف عالية املستو، وتعزز الدوافع الذاتية بربط 

هوية االتباع باألهداف(١١). 
وشديداً .٤ حازماً  ويكون  التقليدي  القائد  وجود  عىل  تعتمد  وهي  التقليدية: 

ال  قدسية  أو  قانونية  قواعد  بوجود  االفراد  من  واالعتقاد  الرشعية  عىل  باالعتامد 
يمكن خرقها(١٢). 

فيها .٥ والقائد  واختاذها،  القرارات  صنع  يف  االتباع  مشاركة  وهي  التشاركية: 
يتناسب مع املسؤوليات املمنوحة هلم (الالمركزية يف  يفوض بعض صالحياته بام 

القيادة)(١٣). 
واخلالقة .٦ املبتكرة  احللول  وابتداع  توليد  عىل  القائد  قدرة  وهي  االبداعية: 

واجلديدة للمشكالت وترمجتها اىل قرارات فعالة(١٤). 
قيادة التغيري: قيادة جهد خمطط لتحقيق االهداف والتغيري من خالل التوظيف .۷

العلمي للقرارات واملوارد البرشية واملادية والفنية املتاحة(١٥). 
أدوات القيادة ووسائلها (أساليب القيادة): 

االستاملة القائمة عىل الرشد. .۱
االهلام واثارة احلامس من خالل الرتكيز عىل قيم ومثاليات التابعني. .۲
تغيري قيم االخرين ومعتقداهتم. .۳
تطويع القائد للمعلومات التي يزودها لالتباع. .٤
تطويع القائد لبيئة العمل وادواته ووسائله. .٥
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املشاركة يف: (اختاذ القرار، واملعلومات، واحداث تغيريات). .٦
استعامل مصادر قوة القيادة(١٦). .۷

التنظيم  االرشاف،  التخطيط،   :( ووظائفها  القيادة  مهام   ) القيادة  عمليات 
(الرتتيب)، التنسيق، االستقرار، التوازن، اختاذ القرارات، حتديد االهداف، الضبط، 

التحكم، الرقابة، التوجيه، القدرة عىل االتصال(١٧). 
حتليل،  (دراسة،  فكرية  تنظيمية،  انسانية،  فنية،  مهارات  القيادة:  مهارات 

استنتاج، استنباط، مقارنة، استعداد ذهني) (١٨). 
فنون القيادة: 

فن اصدار االوامر. .۱
فن االتصال. .۲
فن التأنيب. .۳
فن املكافأة والتشجيع. .٤
فن معاجلة التذمرات. .٥
فن املراقبة. .٦
فن املعاقبة. .۷
فن التعاون مع االخرين(١٩). .۸

وظائف القائد السيايس: (دور القائد كأداة للتغيري املجتمعي، وكأداة للتخطيط، 
وآماله ورشفه  للمجتمع  االجتامعية، كمركز  للمثاليات  كنموذج  للتسوية،  وكأداة 

وكرامته، دوره يف الشعور بالثقة واالطمئنان والكرامة ) (٢٠). 
مصادر قوة التأثري للقائد (مصادر قوة القيادة): (السلطة الرسمية (القانونية)، 
املبنية عىل  القوة  الفنية)،  (القوة  القرسية (قوة االكراه)، اخلربة  القوة  املكافأة،  منح 

امتالك مصادر معلومات، قوة االعجاب – اجلاذبية) (٢١). 
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خصائص القائد االداري وصفاته وخصائص القيادة: هي اخالقيات شخصية، 
واحساس وتعاطف مع االتباع، نشاط متميز، انجاز، شجاعة، العمل اجلاد بتفان 
والتزام، والقدرة عىل حتديد االهداف، استمرار احلامس، والدراية وحسن الترصف 

( الوعي )، ومساعدة االخرين عىل النمو(٢٢). 
ثانياً: عن األسلوب واألسلوبية: 

انه  اقدم وأسبق من االسلوبية، واالسلوب ( لغة ):  إن االسلوب مفهوم عام 
يقال  والفن،  املذهب  واالسلوب  ممتد،  طريق  وكل  النخيل،  من  للسطر  اىل:  يقال 

اخذ بأساليب من القول أي افانني منه(٢٣). 
اىل  االشارة  وباإلمكان  لألسلوب  االصطالحية  التعريفات  تعددت  وقد 
الشاعر  أو  الكاتب  اسلوب  أن   " لنجد  االسلوب،  ماهية  لبيان  التعريفات،  اشهر 
يكون  ان  يمكن  وإذاً ال  ملواهبه وصورة لشخصيته هو،  نتيجة طبيعية  اخلطيب  أو 
صادقاً قوياً ممتازاً إال إذا استمده من نفسه وصاغه بلغته وعبارته دون تقليد سواه من 
االدباء، ألن كل اسلوب صورة خاصة لصاحبه تبني طريقة تفكريه، وكيفية نظره اىل 

االشياء وتفسريه هلا وطبيعة انفعاالته فالذاتية هي اساس تكوين االسلوب "(٢٤). 
أما االسلوبية فهي منهج نقدي ظهر يف العرص احلديث بداية من القرن العرشين، 
ساهم يف تطور الدراسات اللغوية احلديثة، ومؤسس هذا العلم هو( شارل بايل) وقد 
 ،(٢٥)" الوجداين  مضموهنا  زاوية  من  اللغوي  التعبري  لوقائع  دراسة   " بأهنا:  عرفها 
وهي "علم يدرس اللغة ضمن نظام اخلطاب موزعاً عىل مبدأ هوية االجناس، ولذا 
متنوع  واالهتاممات،  املشارب  خمتلف  املستويات،  متعدد  العلم  هذا  موضوع  كان 
االهداف واالجتاهات، وما دامت اللغة ليس حكراً عىل ميدان تعبريي دون آخر "(٢٦)، 
فاألسلوبية منهج نقدي مهمته حتليل اخلطاب االديب شعراً كان أم نثراً الستكشاف 
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مميزات لغته، واستكناه مجالياته وطاقاته التعبريية، وير د. رمحن غركان اهنا: " آلة 
النص االسلوبية، والكشف  منهجية جيتهد االسلويب يف خالهلا يف تفكيك عنارص 
ما  غاية  هو  الذي  الشعري  أو  الفني  املعنى  ايداعها  وكيفية  الداخلية  عالقاهتا  عن 

يذهب اليه العمل الفني او االديب"(٢٧). 
ثالثاً: املستو الصويت: 

للنصوص االدبية؛  الدراسات االسلوبية  املستو الصويت حيزاً مهامً يف  يشغل 
ص  تفحّ عرب  املدلول  للكشف عن  االوىل  اخلطوة  فهو  املستويات  أهم  من  يعد  بل 
الدال، ومعرفة ذلك يتم بعد متييز االلفاظ بعضها عن بعض ذهنياً وتقسيمها أللفاظ 
احيائية  تعبريية  رقيقة وعذبة وشديدة و وحشية وغريها، وتعطي االصوات داللة 
عرب صوهتا املنطوق، فصوت اللفظ له من املائزة ما ال يقل عن مائزة داللة اللفظ، 
بل اهنام مرتابطان، ومن ثم يمكننا قراءة مشاعر الباث وعواطفه ودراسة انفعاالته 
ومقاصده يف النص االديب، واالديب واملبدع يعمد اىل محل املتلقي عىل االستجابة 
اىل املضمون االديب عرب وسائل تأثريية يكون الصوت من امهها، عرب عملية شحن 
ذهن املخاطب وحتفيزه وجعل الصوت صد للمعنى، فكل عمل اديب فني هو اوالً 
وقبل كل يشء ترتيب من االصوات ينبعث عنها املعنى(٢٨)، فاملستو الصويت هو 
املرتكز االسايس الذي تبنى عليه كثري من النظريات اللسانية ألنه يتضمن "امكانيات 
والكثافة واالستمرار  النغم وااليقاع  تعبريية هائلة فاألصوات وتوافقاها والعاب 
والتكرار والفواصل الصامتة كل هذا يتضمن بامدته طاقة تعبريية فذة"(٢٩)، هلذا فقد 
" تؤدي شدة التأثر بالباعث الصويت عىل توليد الكلامت اىل ما يكاد يكون اعتقاداً 

غامضاً يف وجود مطابقة خفية بني الصوت واملعنى"(٣٠). 
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ومن هذه املعطيات تتبني أمهية االصوات يف الكشف عن داللة املعنى وارتباط 
مالمح  له  تشكل  مشرتكة،  وخصائص  مميزات  وللصوت   " النص  يف  معاً  االثنني 
ة أو ليونة وسهولة، واستعامل املبدع الصوت يف صياغة  موحية، وسامت قوة وشدّ
الصوت مع  انسجام  متمثالً يف  اسلوبياً ومجالياً  يمنحه ملمحاً  نثراً  أو  جتربته شعراً 
فنية  متعة  معه  خيلق  مما  العام  السياق  داخل  ومؤثر  فاعل  بشكل  وتناسبه  املعنى 

تستهوي املتلقي، وتدفعه اىل التسليم بام يف النص من افكار "(٣١). 
الشعر والنثر،  التناسب ما بني الصوت واملعنى يف  الذي حيقق هذا  وااليقاع هو 
" ويف النثر يكون االيقاع ملحوظاً بتنوع احلركة واجلمل املتوازنة وتنوع بناء اجلملة 
وطوهلا ووسائل االنتقال من فقرة اىل فقرة او من مجلة اىل مجلة، والرخامة وحسن الوقع 
(٣٢)، ويرتكز االيقاع يف النثر عىل االزدواج الفني للمناسبة واملوازنة بني  عىل االذن "
االلفاظ وذلك يف اجلمل والعبارات وايضا بني اجلمل ذاهتا وقد يكون هذا التناسب 
لفظياً او معنوياً، وقد أسهم اجلانب الصويت يف رسم االفكار القيادية عند االمام عيل 
يف نصوص هنج البالغة، لذلك سيعمد الباحث اىل دراسة (التسجيع الصويت)؛  

لتسليط الضوء عىل األمهية الوظيفية هلذا االسلوب الصويت وما محله من طاقات وقيم 
استجالب  يف  وساهم  املخاطب  ذهن  يف  تأثري  ذات  النصوص  جعلت  ومجالية  فنية 

سمعه وإصغائه ومن ثم حتقيق املقاصد القيادية عرب التواصل واالبالغ واالقناع. 
التسجيع الصويت: 

للسجع مكانة خاصة يف النثر العريب؛ إذ إن له دوراً وفعالية كرب، ويتمظهر هذا 
وحمتواه  الصويت  حمتواه  ملحتواه؛  تنبيهية  واشارة  مائزة  وظيفة  لنفسه  بتكوينه  الدور 
الداليل، و " سمي سجعاً الشتباه اواخره وتناسب فواصله "(٣٣)، و " هو أن تتفق 
الفاصلتان يف احلرف االخري والفاصلة يف النثر كالقافية يف الشعر، وتسمى كل من 
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اجلملتني فقرة، واحسن السجعات ما تساوت فقره "(٣٤)، والسجع هو حماولة تأليف 
االنسجام ما بني اصوات االلفاظ يف هنايات املقاطع داخل النص. 

وللسجع دور داليل اضافة اىل كونه صوتيا مائزا مؤثرا، فهو: " تواطؤ الفاصلتني 
عند  موسيقية  رنّة  يعطي  صوتياً  احلرفني  فتشابه   ،(٣٥)" واحد  حرف  عىل  النثر  من 

اجلهاز السمعي يثري دوافعه وهييئه تلقائياً لسامع ما بعده. 
السامع ويبقى يف  اكثر ما يشد  الكلمة؛ وذلك ألهنا  بأواخر  العرب  اعتنى  وقد 
"وظيفتها ختتلف نوعا ما  النثر أمهية تكمن يف ان:  خلده وللفواصل املسجوعة يف 
دورها  فيربز  تأيت وحيدة يف وظيفتها،  النثري،  اخلطاب  اذ هي يف  يف كل خطاب، 
االيقاعي، إذ إن هناك مقاربة بني طبيعة اللغة التي ترد فيها واللغة الشعرية، بينام يف 
اخلطاب الشعري تأيت متزاوجة مع ايقاعية الشعر، فيقل ظهورها الوظيفي، وإن ظل 

هلا وجودها الذي يتصل باإليقاع العام فريفد كل منها االخر وال ينفيه"(٣٦). 
التأثري والداللة، وإضفاء  لغاية  السجعات  بتوظيف  فائقة  قدرة  ولإلمام عيل
اخللود لنصوصه املقدسة، وايصال املعنى العام للمتلقي، وقد استعمل االمام يف 
ة انواع من السجع لتحقيق الفائدة والغاية املرجوة، سنقف عند هذه االنواع  قيادته عدّ
قيادته؛ وهو  فيها صور  التي وردت  النصوص  بأكثرها شيوعاً يف  مبتدئني  تباعاً 
(السجع املطرف) الذي جاء بنسبة ٤٤ % من جممل النصوص التي وردت فيها صور 
القيادة، إذ كانت كثرته واضحة يف النصوص املنتقاة، ثم جاء بعده (السجع املتوازي) 
يف احلضور، ثم (السجع املرصع) التي سنر قيمته الواردة وكان يف املرتبة الثالثة، ثم 
(السجع املتوازن) الذي كان اقل االنواع، ورغم انه اقلها اال انه التمس وروده بشكل 

 :الفت، واجلدول االيت يوضح النسب املئوية التي وردت فيها صور قيادته
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نسبته املئويةانواع السجع
٤٤ %املطرف 
٢٤ %املتوازي 
٢٠ %املرصع
١٢ %املتوازن

اوالً: السجع املطرف: 
وهو ما تتفق فيه الكلامت يف هنايات الفواصل بالروي وختتلف بالوزن(٣٧)، وقد 
استعمله االمام عيل كثرياً يف كالمه، مثال ذلك ما جاء يف قيادته االدارية يف كتاب 
انه يقتطع   لَغ االمام اىل مصقلة بن هبرية الشيباين(٣٨) وهو احد عامله، بعد أن بَ

من مال اهللا، فقال: 
واناً،  يلَّ هَ اً لَتجدنَّ بِكَ عَ قّ انَ ذلكَ حَ ، لَئِنْ كَ مةَ أَ النَّسَ رَ بَ ، وَ بَّةَ لَقَ احلَ وَ الّـذي فَ فَ "

تكونَ  ، فَ نياكَ بِمحقِ دِينكَ ، وال تُصلحْ دُ بِّكَ اناً، فَال تَستهنْ بِحقِّ رَ يزَ ندي مِ نَّ عِ لَتخفَّ وَ
 .(٣٩) نَ األَخرسينَ أَعامالً " مِ

النسمة) و (هواناً، ميزاناً)، فرغم متاثل  بالكلامت (احلبة،  املطرف  السجع  جاء 
عن  احداها  اختلفت  قد  الكلمتني  اوزان  ان  إال  املقطعني  كال  يف  الروي  حرف 
ذلقي(٤٠)،  حرف  وهو  التاء  حرف  بتسجيعة  والثاين  االول  املقطع  فجاء   ،االخر
وهو يناسب معنى النص الذي يرسله االمامبقسمٍ مدلوله قدرة اهللا سبحانه عىل 

خلق احلبة رغم رقتها ولينها، وهو ما يناسب مهس التاء ورقة لفظها. 
املجهور  النون  وصوت  ميزاناً)  (هواناً،  يف  (النون)  بصوت  الكالم  ليعطف   
متوسط بني الشدة والرخاوة وله ظواهر لغوية ماال يرشكها فيه غريها، ألهنا بعد الالم 
أكثر االصوات الساكنة شيوعاً يف اللغة العربية (٤١)، ومن االلف املنون الذي يزيد من 
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انسجام النص وداللته، وهذا ما اعطى للنص صد يف ذهن املتلقي ورنيناً يف سمعه. 
ونوع القيادة هنا قيادة تغيريية عرب اداة قيادية هي (تغيري قيم ومعتقدات االفراد)، 
ان عرف بعد  املراقبة  فن  القيادة؛ ومها  فنون  فنني من  باستعامل   قيادته ان  ذلك 
التأنيب بإعطاء  ادائه الرقايب بمعلومات عن سلوك مصقلة، ثم فن  من خالل  
مالحظات رضورية دون تأخري، والتهديد والوعيد إن صح ما ورده من معلومات، 
خصائص   أحد ها  بعدّ املرؤوسني  يف  وتنميتها  املسؤولية  حتمل  صفة  هنا  فتتبني 

القائد االسالمي وصفاته. 
ومن السجع املطرف ما جاء يف قيادته السياسيـة االدارية يف عهده اىل حممد بن ايب 

بكر، حني قلّده والية مرص، إذ قال: 
مْ  ينَهُ ، وآسِ بَ هكَ جْ م وَ ط هلَ ، وابْسُ مْ جانِبكَ ألِنْ هلَ ، وَ كَ نَاحَ مْ جَ فِضْ هلَُ أخْ فَ "

عفاءُ  يأَسَ الضُّ ال يَ ، وَ ليهمْ يفكَ عَ تّى ال يَطمعَ العُظامءُ يف حَ يف اللّحظةِ والنَّظرةِ، حَ
 .(٤٢)" دلِكَ عَ نْ مِ

حرف  متفقة  االوزان،  خمتلفة  وجهك)  جانبك،  (جناحك،  االسجاع  وكانت 
الفاصلة، وهذه التكوينات ولّدت ايقاعاً غنياً بالداللة، ذلك ان حرف الكاف صوت 
شديد مهموس من اصوات اقىص احلنك(٤٣)، ويدلّ استعامله هبذا التعدد بزيادة التنبيه 
واالرشاد بنسق ايقاعي تتابعي لتعظيم لغة اخلطاب االنساين وغاية االمام ان ال 
جيعل تفضيل بعضهم عىل بعض، وجيعلهم اسوة، ورجح ابن ايب احلديد يف رشحه أن 
الضمري (هلم) يرجع اىل (العظامء)، ألن والة اجلور يطمع فيهم العظامء أن حييفوا يف 
ه اهللا تعاىل حفظاً لقلوهبم واستاملة هلم، ألن الضمري (عليهم)  القسمة وخيالفوا ما حدّ

عائد للضعفاء، وهلذا يكون الضمري (هلم) يف الفقرة الثانية عائداً اىل (العظامء)(٤٤). 
؛  متتالٍ وبشكل  مرات،  ثالث  (هلم)  الضمري  و  التسجيعة  توايل  أن  يتضح  بينام 
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مراعاة  هو  املقصود  أن  تنبيه  واعادة  (هلم)،  والضمري  التسجيعة  بني  ما  ربط  هو 
الضعفاء، ورغم ان الكاف حرف مهموس إال انه صوت شديد، وإنام اراد شدة 
التنبيه عىل مراعاة الضعفاء، ونزيد تعضيدا ً ما جاء بكتابه اىل بعض عامله يورد 
مْ  يْنَهُ بَ آسِ  انِبَكَ وَ مْ جَ أَلِنْ هلَُ كَ وَ هَ جْ مْ وَ طْ هلَُ ابْسُ كَ وَ نَاحَ يَّةِ جَ عِ لِلرَّ فِضْ  اخْ وَ " فيه: 
يْأَسَ  يَ الَ  وَ كَ  يْفِ حَ يفِ  ءُ  ظَامَ الْعُ عَ  طْمَ يَ الَ  تَّى  حَ يَّةِ  التَّحِ وَ ةِ  ارَ شَ ِ اإلْ وَ ةِ  النَّظْرَ وَ ظَةِ  اللَّحْ يفِ 
مُ "(٤٥)، فهو دليل اخر ان املقصود هم الضعفاء أو الرعية  الَ السَّ لِكَ وَ دْ نْ عَ اءُ مِ فَ عَ الضُّ

بصورة عامة، ويكون الضعفاء اغلبية يف الرعية قياساً اىل العظامء. 
املهارة  وهذه  بكر،  ايب  بن  حممد  اىل  االنسانية  مهاراته  املؤمنني أمري  ويوجه 
القيادية االنسانية حترتم كيان االخرين وتدفعهم اىل العمل بحامس وقوة دون قهر 
فن  فوظف   ،(٤٦) متبادال  احرتاما  وتولد  للجامعة  معنوية  روحاً  ن  وتكوّ واجبار، 
التعاون الذي هو من فنون القيادة االدارية، ومن مهاراهتا أو أسسها االعتامد عىل 
هو  االسلوب  هذا  احلديثة عىل  النظريات  من  ينطبق  ما  ان  عىل  االنساين،  التعامل 
النظرية التحويلية، التي تر يف القائد التحويل ذا قدرة عىل ربط االتباع باألهداف، 

وجعلهم هيتمون باهلدف بدافع ذايت، ويربز دوره معلامً ومدرباً. 
العسكرية ما جاء بوصيته ملعقل بن قيس الرياحي حني  ومن قيادة االمام عيل

انفذه اىل الشام يف ثالثة آالف مقاتل: 
ن  مَ إالَّ  تُقاتلنَّ  وال   ، ونهُ دُ لَكَ  نتهى  مُ ال  وَ  ، لِقائهِ ن  مِ لَكَ  البُدَّ  الَّذي  اهللاَ  "اتَّقِ 
اهللا  فإنَّ   ، اللّيلِ لَ  أَوَّ تَرسْ  ، وال  ريِ السَّ ه  يف  رفِّ وَ  ، النَّاسَ رْ  ، وغوِّ دينِ الربَ  ِ ، ورسِ لَكَ اتَ قَ
قفتَ حنيَ  ، فإِذا وَ حْ ظَهركَ روِّ ، وَ أَرحْ فيهِ بَدنكَ عناً، فَ قاماً ال ضَ رهُ مُ ناً، وقدَّ كَ علهُ سَ جَ

 .(٤٧) ، فَرسِ عىل بَركةِ اهللاِ" جرُ نفجرُ الفَ ، أو حنيَ يَ حرُ نبطحُ السَّ يَ
 فنوع القيادة هنا حتويلية من خالل مشاركة القادة االتباع يف حتقيق االهداف، 
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القائد يقوم بوظائف مجاعية تساعد اجلامعة عىل حتقيق  إن  الوظيفية  النظرية   وتر
يف صورة قيادته عملية تطويع املعلومات، فالقيادة  االهداف، واستعمل االمام
ظاهرة اجتامعية توجد يف البيئة االجتامعية، ومثلها يف البيئة العسكرية، وهذه البيئة 
العسكرية هبا حاجة للضبط والتوجيه واحلزم أكثر من اي بيئة اخر، وهنا تتعزز 

مقدرة القائد عىل االسهام بتوجيه اجلامعة وبناء الرغبة يف قبول التوجيهات (٤٨). 
لذا استخدم تكراراً يف حروف السجع، (لقائه، دونه)، (سكناً، ضعناً)، (بدنك، 
اىل  يعمد  ومل  وتنوعت  الفواصل  حروف  وتراوحت  ينفجر)،  (السحر،  ظهرك)، 
تكرارها، بل جاءت (٤) سجعات بـ (٤) حروف فواصل خمتلفة، (اهلاء، وااللف 
املمدودة، والكاف، والراء)، فهذا التنوع جاء يف مقاطع قصرية اد اىل ايقاع بارز 
التعبري هذه والتأثري  باجتاه اإلخبار وباجتاه جذب االنتباه، وبإمكانية  وبذلك يدفع 
يتحقق دفع االضطراب عند املتلقي وحفظ التوجيه بعملية تنظيمية بدءا من وضع 
الرقابة املتمثلة بحتمية لقاء اهللا عز وجل الرقيب عىل اعامل البرش، مرورا بإجراءات 
الفنية (اخلربة العسكرية) يف ابسط  الرتحال واالستعداد للقتال حيث يضع خربته 

تفاصيل املسري والوقوف واوقاهتام. 
حيتوي عىل عدة انواع من القيادة، نجد نصاً يتضمن قيادة  ومن كالم طويل له

الدنيا ومغرياهتا وكيفية العزوف عنها فيقول:  نفسية دينية، يصف فيه االمام
يناً  مِ مُ اهللاَِّ يَ ايْ ودِينِي وَ تَقُ لَسُ لَكِ فَ الَ أَسْ لِّينِي وَ تَذِ تَسْ اهللاَِّ الَ أَذِلُّ لَكِ فَ وَ نِّي فَ يبِ عَ "اغرُ
تُ  رْ دَ قَ ا  إِذَ صِ  الْقُرْ إِىلَ  ا  هَ عَ مَ ِشُّ  هتَ ةً  اضَ يَ رِ نَفْيسِ  نَّ  وضَ َرُ ألَ اهللاَِّ  يئَةِ  شِ بِمَ ا  فِيهَ تَثْنِي  أَسْ
 ِ عَنيْ كَ تِي  لَ قْ مُ نَّ  عَ َدَ ألَ وَ لَبوساً  الصوفَ  تَستلنيُ  وَ وماً  أْدُ مَ ِلْحِ  بِاملْ نَعُ  قْ تَ وَ طْعُوماً  مَ يْهِ  لَ عَ

 .(٤٩)" ا هَ وعَ مُ ةً دُ غَ رِ تَفْ سْ ا مُ ينُهَ عِ بَ مَ اءٍ نَضَ مَ
يف هذا النص نلحظ إن للسجع دوراً بارزاً يف رسم صورة القيادة النفسية وتعبرياً 
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(فتستذليني،  االلفاظ  يف  السجع  وقع  إذ  الواضحة؛  الشعورية  الذات  مكامن  عن 
الضعف  حلال  مالئمة  السجعات  فجاءت  دموعها)   (معينها،  و  فتقوديني) 
واالنكسار الذي يدل عليه حرف (الياء) وهو يتناسب مع حال من ينقاد لشهوات 
االخري  املقطع  يف  اما  احلالة،  هذه  اظهار  عىل  يساعد  الياء  فحرف  ومفاتنها،  الدنيا 
فجاءت السجعات بحرف (االلف) الذي ناسب وصف الديمومة واالستمرارية 
جلريان الدموع اىل حني اجلفاف كعني ماء نضبت، فالسجعات (معينها، دموعها) 
ووضوحاً  امتداداً  لفظه  يف  يعطي  الذي  الصائت   ( االلف   ) املد  بحرف  املنتهية 
واستمرار اهلواء دون عوائق(٥٠)، ادت اىل تعزيز الداللة الستمرار جريان الدموع 
حلني جفاف العني، ليبني االمام  القائد هذه املهارة الفكرية فقد " جسد االمام 
 املعرفة النفسية، يف عالماهتا وعناوينها االجيابية يف سلوكه السوي، منسجام يف 
والعامرة  الكبرية  الدولة  وخزائن  الزهد  حياة  فعاش  العليا  ومثله  مبادئه  مع  ذلك 
باملال؛ بني يديه "(٥١)، فولدت هذه الذبذبات الصوتية املتمثلة بالسجعات املذكورة 
شحنات اسلوبية تأثريية يف املتلقي وعالوة عىل ذلك فإهنا زادت من القوة االخبارية 

للنص وربطت اللفظ بالداللة. 
يف  تغيريات  لتحقيق  املتبعة  االليات  القيادة  لظاهرة  احلديثة  الدراسات  وتسمي 
املنظمة او املؤسسة يف املجموعة من خالل مشاركة االتباع يف انجاز اهداف معينة بنوع 
 القائد االتباع رؤية مشرتكة بربط الدافع باهلدف، وتر التحويلية)، فيلهم  (القيادة 
(النظرية الوظيفية) (٥٢) جمموعة وظائف يؤدهيا القائد، منها أن يكون مصدراً لألفكار 

مهارة فكرية تؤدي اىل االستعداد الذهني.  ومعتقدات االعضاء، فاستعمل
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ثانياً: السجع املتوازي: 
انواعاً  فتنتج  وتشكيالهتا،  بتنوعاهتا  االصوات  تتمظهر  االديب  النص  ايقاع  يف 
ن السجع املتوازي أحد هذه التنويعات، والسجع  عدة من الصور الصوتية، ويكوّ
اتفاق  مع  االخر  عىل  احدمها  يزيد  ال  متعادلني،  "اجلزآن  يكون  ان  هو  املتوازي 
الفواصل عىل حرف بعينه "(٥٣)، عىل سبيل املثال ان يكون يف النص مقطعان؛ هناية 

كلامهتام مسجعتان فيجب ان تكون الكلمتان عىل نفس الوزن، وحرف السجع. 
معاوية  كتاب  اجابته  عند  السياسية  قيادته  يف  النوع  هذا  االمام وظف  وقد 

الشام وقد فاخر بنسبه، فقال:  الذي طلب من االمام
ربٌ  ال حَ ، وَ هاشمٍ لكنْ لَيسِ أُميَّةُ كَ ، وَ ، فَكذلكَ نَحنُ نافٍ بدِ مَ ا عَ : إنَّ ولكَ ا قَ أَمَّ " وَ
يحُ  الرصَّ ال  وَ  ، الطَّليقِ كَ املُهاجرُ  ال  وَ  ، طَالبٍ أَيب  كَ فيانَ  سُ أَبو  وال   ، املُطَّلبِ عبدِ  كَ

 .(٥٤) املُدغلِ " ال املُؤمنُ كَ ، وَ املُبطلِ ال املُحقُّ كَ ، وَ كاَللَّصيقِ
تنوعت السجعات يف (وال املهاجر كالطليق، وال الرصيح  كاللصيق) و (وال 
املحق كاملبطل، وال املؤمن كاملدغل)، يف هذه الرتاكيب معتمداً عىل انساق متنوعة 
تسجيعة  كل  يف  اهنا  إال  والالم)  (القاف  بني  ما  تراوحت  فقد  التسجيعات،  من 
تطابق مثيلتها وزناً وروياً، و(القاف) صوت هلوي ذو وقفة انفجارية مهموس(٥٥)، 
اجلهر  موقف  يقتضيه  وما  ليالئم  االمام وظفهام  جمهور(٥٦)،  صوت  و(الالم) 
اثراً عميقاً  باملعلومات سواء عن نفسه أو عن معاوية، فأفاضت السجعات لتنمي 
دوره القيادي  للنص إلنصات املتلقي، وتوحي بالشدة واخلشونة، ليامرس االمام

(بوصفه متخذاً للقرارات ومصدرا لألحكام) عرب هذا النص. 
القائد  القيادة يف النص شخصية (الكارزمية)؛ وتر (نظرية السامت)  يف  ونوع 
خصائص ذاتية مناسبة للقيادة، يف حني ان وظيفة القائد السيايس هنا هو رمز للمجتمع 



أ.د. كريمة نوماس محمد المدني-الباحث: ياسر عدنان مهدي

٤٠

واماله ورشفه وكرامته(٥٧)، اما مصدر قوة التأثري (مصدر القيادة) هو مصدر السلطة 
السجعات شديدة االصوات  الشخصية، وقد أظهرت هذه  القوة  القانونية ومصدر 
حقيقة ايب سفيان وكشفت اللبس عند املتلقني بأن ابا سفيان مل يسلم بقلبه " وانّام اراد 
الرصيح باإلسالم اللصيق يف االسالم، فالرصيح فيه هو من اسلم اعتقاداً واخالصاً، 
(٥٨)، وهذا التامثل والتالؤم  واللصيق فيه من اسلم حتت السيف أو رغبة يف الدنيا "

لألصوات يف الرتكيب اضاف حداً مقصوداً من املرسل اىل املتلقي. 
عندما يصف أحوال الناس املسيئني وأصنافهم:  ومنه قوله

نَضيضُ  هِ، وَ دِّ كَاللُ حَ ، وَ هِ هانةُ نَفسِ ادَ يف األَرضِ إالَّ مَ سَ ن ال يَمنعهُ الفَ نهمْ مَ " مِ
أرشطَ  دْ  قَ  ، جلهِ ورَ بِخيلهِ  واملُجلبُ  هِ،  بِرشِّ واملُعلنُ   ، بِسيفهِ لتُ  املصْ نهمْ  مِ وَ فرهِ،  وَ
لبِئسَ املَتجرُ أَن  . وَ نربٍ يَفرعهُ ، أَو مِ قنبٍ يَقودهُ ، أَو مِ هُ نتهزُ طامٍ يَ ، وأَوبقَ دِينهُ حلُِ نَفسهُ

 .(٥٩) ندَ اهللاِ عِوضاً " ممّا لَكَ عِ نيا لِنفسكَ ثَمناً، وَ تَر الدُّ
إذ  التحويلية  القيادة  نوع  يظهر  النفسية هذه  االجتامعية   االمام عيل قيادة  يف 
إن من مزايا القائد التحوييل حتديد نقاط قوة وضعف االتباع، والنظرية التي تتجىل 
يف النص هي النظرية املوقفية التي تر يف القائد عنرصا متفاعال اجتامعيا يركز عىل 
العوامل البيئية يف نشأة القيادة، فقد ركز االمام القائد عىل وصف بعض االتباع 
لغايات تعريفية لألتباع هبذا النوع من الناس ليتفهموا انامطهم وايضا كي ال يكونوا 
مثلهم بالطباع والسلوكيات، فقد "عرب االمام عن جانب مهم من جوانب علم 
االحوال  تظهرها  والتي  النفس  يف  الكامنة  الغرائز  بطبيعة  يتصل  السلوكي  النفس 
السلوك  ملواصفات  وشواهد  امثلة  ذلك  يف  وقدم  السلوك  يف  واملتجددة  املختلفة 
االجيايب والسلبي للناس. . . ينم عن خربة االمام واطالعه الواسع عىل االحوال 

 .(٦٠) النفسية لكل صنف من اصناف الناس وبحسب طبيعة سلوكهم"
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يف  الروي  يتكرر  ثم  وفرهِ)،  هِ،  حدّ  ، هِ (نفسِ والروي،  الوزن  يف  تالؤماً  ونجد 
 ( هِ، ورجلهِ ، برشِّ املتواليات الثانية بتكرار الروي (ثالث) مرات مرة اخر، (بسيفهِ
من خالل صوت اهلاء املهموس (٦١)، الذي يوحي هبوان املوصوف وضعفه، فهذه 
السلوكيات  هذه  وكل   االخر االلفاظ  بقية  يف  طاغٍ  تأثري  هلا  املسجوعة  االلفاظ 
اهلاء يف  فاهلاء يف (مهانة) كانت قطباً تدور حوله اصوات  نفسه  اىل (مهانة)  تؤدي 
التسجيعات الدالة عىل الضعف واهلوان واهانة النفس، ثم نجد يف التنوين اسجاعاً 
ثنائية من االلف املنون الذي تالءم مع ايقاع النص واثر صلة الداللة ألنه يوقع 
يف السمع غنة تسهل احلفظ، وهذا التالؤم بني االلفاظ صوتياً يعد رضباً من التناغم 
(٦٢)، وهذا ما يثري الداللة الواقعة يف نفس االمام التي يريد إبانتها حول املسيئني 

يف املجتمع، موظفاً هذا االيقاع ألنه " حالة صوتية ترمي اىل تكرار فونيمي، ووزين 
 ،(٦٣) " التواصل  االذن ويديم  ينعش  ايقاعي  بغية خلق  النثرية  الفقرات  اواخر  يف 
بالتوازيات  املحكوم  السجع   " إذ  صوتياً،  وتالمحاً  موسيقياً  انسجاماً  خيلق  وهذا 
الصوتية التي تولد نسقاً ايقاعياً مؤثراً يف النفس، ويظهر موضوعياً يف النص بوصفه 

 .(٦٤) ابداعاً حمسوساً يكون موضوعاً ألدبية النص "
ثالثاً: السجع املرصع: 

تصور الكثري ان السجع  نوع اديب خاص قائم بحد ذاته، " ليس هو النثر قطعت 
وحداته، وقفيت اواخره، وال هو الشعر تنوعت قوالبه واختلفت موازينه، وادخلته 
االنواع،  بسائر  صلة  له  ثالث  الكتابة  من  نوع  هو  إنام  واملعنى،  املبنى  يف  املرونة 
ولكن له هوية واستقالل البد من النظر اليه من زاويتهام، إلدراك حقيقته، وتبيني 
خصائصه"(٦٥)، ذلك لتعدد انواعه ومميزاته ووظائفه، ومن انواعه ( السجع املرصع) 
(٦٦)، وهو  وهو: " ما اتفق فيه لفظ احد الفقرتني او اكثرمها يف الوزن والتقفية "
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ان تكون االلفاظ يف االسجاع اوزاهنا متفقة وكذلك يف اعجازها، " اي يف احلرف 
 .(٦٧) االخري من كل متقابلني فيها "

اكثر، فهو ان  او  ويكون هذا االتفاق عىل مستو مقطع قد يكون من كلمتني 
تقابل كل كلمة بكلمة عىل نفس الروي والتسجيعة، فيكون الرتكيب ذا نسق وزين 
ن  مْ مِ سكُ نوا أَنْفُ بادَ اهللاِ، زِ ينتقل من مقطع اىل مقطع، ومن ذلك قول االمام: " عِ
، وأنقادوا  ناقِ بلَ ضيقِ اخلِ سوا قَ نفَّ تَ اسبوا، وَ بلِ أَن حتُ ن قَ اسبوها مِ حَ نوا، وَ بل أَن تُوزَ قَ

 .(٦٨) ياقِ " نفِ السِّ بلَ عُ قَ
ما جاء يف  يتوافق  النفسية لألمة االسالمية،  الدينية االجتامعية  القيادة   يف هذه 
بدور القائد كأداة للتغيري   الدراسات املعارصة عن ظاهرة القيادة بقيام االمام
املجتمعي، واستخدام احد خصائص القيادة من الناحية االيديولوجية التي تقوم 

بعملية الربط بني السلوك والفكر(٦٩). 
فنالحظ متاثل الفاظ كل فقرتني مسجوعتني يف اوزاهنام ويف احرف فواصلهام، وهو 
من اضيق انواع السجع جماالً وأعزها مناالً، لذلك عز وندر (٧٠)، لكنه ال يعز وال يضيق 
املؤمنني عيل بن ايب طالب، واذا نظرنا اىل كلمتي  العلم أمري  البالغة وباب  امام  عىل 
(زنوا، حاسبوا) بعد الضمري(ها) يف (حاسبوها) يعود اىل منطلق النص ومقصد الغاية 
(عباد اهللا)، فتصبح هاتان الكلمتان اداة توجيه للقياس والتبيان، والكلمتان ( تنفسوا، 
انقادوا ) نالحظ اوزاهنام املتفقة ومتاثل املعنيني من حيث االجراء واحلركة املخرية، قبل 
ورود كلمتي (ضيق، عنف) الدالتني عىل االستباق الزمني لورود كلمة (قبل) قبلهام، 
ليأيت السجع يف الكلامت االخرية (اخلناق، السياق) ومها داالن عىل قدرة عىل اختيار 
للمجتمع  اللبنة االساس  تأسيس  اىل  االمام عيل يسعى  ما كان  "وكثرياً  السلوك، 
 ،(٧١) وواقعه، عىل تلك املضامني اجلوهرية يف بناء الفرد واملجتمع االسالمي القويم "

فجاء التسجيع املرصع توظيفاً لتلك املضامني وإثراءً هلا. 
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ومن قيادته االدارية ما جاء بكتابه اىل زياد ابن ابيه الذي هو خليفة عبد اهللا بن 
ءِ  نْ يفَ نتَ مِ ادقاً، لَئِن بَلغني أَنَّكَ خُ إِين أُقسمُ بِاهللاِ قَسامً صَ عباس عىل البرصة قوله: " وَ
 ، ، ثَقيلَ الظَّهرِ فرِ ليلَ الوَ ةَّ تَدعكَ قَ دَّ ليكَ شَ نَّ عَ دَّ برياً، ألَشُ غرياً أو كَ يئاً صَ املُسلمنيَ شَ

 .(٧٢) المُ " ئيلَ األَمرِ والسَّ ضَ
نوع القيادة هنا تغريية قائمة عىل اداة قيادية عرب تغيري قيم ومعتقدات االخرين 
املعنوية  فاالرتباطات  املعاقبة،  فن  وهو  القيادة  فنون  من  فناً  االمام فيستعمل 
التي هيدد  الصفات  ترتبط مع  الظهر، األمر)  (الوفر،  املسجوعة  للكلامت االخرية 
األمام هبا (زياد بن ابيه)؛ وهي (قليل، ثقيل، ضئيل)، وقد جاء حرفا  (الالم والراء) 
لكوهنام  الكالم   جمر يف  املائزة  من  هلام   ،(٧٣) الرنانة  األصوات  من  ومها  بالتتابع 
" تتساوق مع السياق  العالية؛ خلاصية اجلهر فيهام، وأهنام  يتميزان بقوهتام الصوتية 
البالغة،  األلفاظ يف خطب هنج  ترددها، وتوزيعها عىل  فيه، من خالل  تأيت  الذي 

 .(٧٤) فتعمل انسجاماً صوتياً نصياً مرتابطاً يف األلفاظ التي تتشكل منها "
ن فاعلية خطابية مؤثرة، وهذا ما حيققه السجع  وهذا التوازن وهذا التامثل يكوّ
(٧٥)، واستخدام هذا النوع  املرصع؛ ألنه " أرشف السجع منزلة لالعتدال الذي فيه "
من التسجيع له من االبداع بان يتزين النص ولذلك سمي مرصعاً، وهذه املهيمنات 
الصوتية اعطت الثقل الكبري ملضامني الرسالة اىل املتلقي بشدة لغة اخلطاب وحزمها. 

رابعا: السجع املتوازن: 
 وأما السجع املتوازن فقد كان اقل حضوراً يف النصوص القيادية الواردة عند 
موضوع  القيادية  النصوص  يف  الواردة   االخر السجع  بأنواع  مقارنة  االمام
الدراسة، والسجع املتوازن: هو ان تكون هناية كلمتي الفاصلتني من الوزن نفسه 
السجع املتوازن عىل قلته يف  باختالف حرف السجع(٧٦)، ونجد يف خطب االمام

 :قيادته العسكرية والسياسية (٧٧)، ومنها قوله
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٤٤

ن  هَ إىل املَوسمِ أُناسٌ مِ جِّ هُ وُ تبَ إيلَّ يُعلمني أنَّ بِ – كَ يني - بِاملغرِ إِنَّ عَ ، فَ ا بَعدُ " أمّ
لتمسونَ احلقَّ  ، الَّذينَ يَ مهِ األبصارِ ، الكُ مِّ األسامعِ ، الصُّ ، العُميِ القُلوبِ أْمِ أَهلِ الشَّ

 .(٧٨) القِ " عصيةِ اخلَ ، ويُطيعونَ املَخلوقَ يف مَ بالباطلِ
قد جاء يف النص السابق السجع املتوازن (األسامع، األبصار)، (الباطل، اخلالق)، 
الذي كون قيمة ادائية تعبريية عالية وأحدث تناسقاً موسيقيأ وداللياً وكان حمل ارتكاز 
السجعات حرف االلف املمدود املجهور يف اواسط الكلامت ملا له من وضوح عالٍ 
يف الصوت يساعد يف التحفيز عىل الرتقب واملواصلة، فنالحظ اتفاق السجعات يف 
الوزن دون الروي، وعدم االلتزام به منح النص ايقاعاً مؤثراً جيذب املخاطب اليه. 

وتتضح يف النص القيادة العسكرية وتنعكس فيها النظرية الوظيفية كمرآة للقائد 
الذي يقوم بالوظائف اجلامعية التي تساعد اجلامعة عىل حتقيق اهدافهم بأداة قيادية 

عرب تطويع املعلومات التي يزودها للتباع
ادوات القيادة عرب تطويعه املعلومات الواردة اليه إلعادة  أتباع، فوظف االمام
ارساهلا وفق نوع القيادة التشاركية اىل القثم بن العباس واليه عىل مكة ويف هذا النوع 
من القيادة نظام فعال لالتصاالت مع االتباع خصوصاً اذا كان االتباع قادة ايضاً، وإن 
هلذه املعلومات قيمة كبرية؛ إذ " ان االسلوب االستطالعي ذو امهية اساسية وعمق 
وقابليتها  قدرهتا  ورفع  اجليوش  حتصني  منها  اهلدف  العسكرية،  للعمليات  سوقي 
النمط من االسلوب، تشاركي بمشاركة  (٧٩)، هذا  الدفاعية واهلجومية" يف حركتها 
املعلومات وامهيتها باستعامل السجع املتوازن الذي وظف إلضفاء القيمة االخبارية 

للمعلومة قيمة ادبية ملا هلا من تأثري خطايب يف املتلقي وباعث ايقاع قوي ومكثف. 
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اخلامتة: 
القيادة  ظاهرة  عىل  الوقوف  السهولة  من  ليس  انه  اىل  االشارة  الرضوري  من 
من  حال  هو  فام  املبدعني،  لغة  يف  االسلوبية  إىل  التعرف  السهولة  من  ليس  وايضاً 
وتصويرها، فإن أي دراسة ال  يقف امام اسلوب قيادة االمام عيل بن ايب طالب
تكون كافية لكشف العلوم والكنوز املنطوية يف النصوص القدسية يف هنج البالغة، 
ونأمل ان يكون هذا البحث رؤية اخر لعلوم هنج البالغة، ويمكن ان نستخلص 

من البحث اهم النتائج وكانت: 
ان النص اخلطايب القيادي تعاضدت فيه االساليب القيادية بوصفها مهارة وفن .۱

مع االساليب اللغوية بوصفها وسيلة للتأثري واالقناع. 
لذهنه .۲ لتحفيز  وذلك  املتلقي،  مسامع  يف  تأثريي  جو  خلق  يف  االيقاع  مسامهة 

الستقبال املضمون أوالً، وحفظه ثانياً، وواسطة إلقناعه ثالثاً. 
يتبني استعامل التسجيع يف كل املواقف واجلوانب السياسية أو االدارية أو حتى .۳

العسكرية. 
يتضح توظيف االسلوبية الصوتية املتمثلة بالسجع يف كل انواع اخلطاب سواءً .٤

خطبة كانت أم رسالة أم وصية أم كتاب، وال يقترص عىل نوع معني. 
مع .٥ اشرتاك التسجيع الصويت يف املسامهة يف تقديم صورة القيادة لإلمام عيل

 .التقانات الصوتية االخر
االديب، .٦ للنص  متعة  اضافة  يف  الصويت  االسلويب  اجلاميل  للمقوم  فعالية  ظهور 

ويتحول اىل عملية اخبار وابالغ وامتاع واقناع. 
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هوامش البحث
١) ينظر: لسان العرب: مادة ( قود ).  

٢) د. عبد الشايف حممد ابو العينني ابو الفضل، القيادة االدارية يف االسالم: ٢٩.  
 :Researsh and theory  ،D. catwright a A. Zander، Group Dynamics(٣

٥٦٥. نقال عن: القيادة االدارية يف االسالم: ١٥.  
٤) ينظر: د. حسني عبد احلميد أمحد رشوان، القيادة دراسة يف علم االجتامع النفيس واالداري 
٤٩. والقيادة االدارية  – والتنظيمي، االسكندرية – مرص، مؤسسة شباب اجلامعة، ٢٠١٠: ٤٧

يف االسالم: ٧.  
واالداري  النفيس  االجتامع  علم  يف  دراسة  القيادة  رشوان،  أمحد  احلميد  عبد  حسني  د.   (٥

والتنظيمي: ٦٠.  
٦) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور 
النفيس  االجتامع  علم  يف  دراسة  القيادة  رشوان،  أمحد  احلميد  عبد  حسني  د.  و   .٦٥ واالنواع: 

واالداري والتنظيمي: ٦٦-٧١.  
٧) ينظر: د. عبد الشايف حممد ابو العينني ابو الفضل، القيادة االدارية يف االسالم: ٢٤.  

٨) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور 
واالنواع: ٧١.  

٩) ينظر: املصدر نفسه: ٤٠.  
١٠) ينظر: املصدر نفسه: ٤٤. و د. ناريامن يونس هللوب و د. ماجدة الرصايرة، مهارات القيادة 

الرتبوية احلديثة: ١٩.  
والتطور  املفهوم  يف  دراسة  القيادة  املعموري،  خضري  جرب  منري  غزاي،  آل  حميي  ماجد  د.   (١١

واالنواع: ٤٤-٤٥.  
١٢) ينظر: املصدر نفسه: ٤٥.  

١٣) ينظر: د. ناريامن يونس هللوب و د. ماجدة الرصايرة، مهارات القيادة الرتبوية احلديثة: ٢١.  
١٤) ينظر: املصدر نفسه: ٢٢.  

١٥) ينظر: املصدر نفسه: ٢٣-٢٤.  
١٦) ينظر: رواينية صفوة، اساليب القيادة واثرها عىل ديناميكية اجلامعة: ١٨. و د. ماجد حميي آل 

غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور واالنواع: ٩٠-٩٨.  
١٧) ينظر: د. حسني عبد احلميد أمحد رشوان، القيادة دراسة يف علم االجتامع النفيس واالداري 
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القيادة  املعموري،  والتنظيمي: ١٢، ١٧٨-١٨٩. و د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري 
دراسة يف املفهوم والتطور واالنواع: ١٦١.  

١٨) ينظر: رواينية صفوة، اساليب القيادة واثرها عىل ديناميكية اجلامعة: ٣٣.  
١٩) ينظر: املصدر نفسه: ٢٩-٣٠.  

٢٠) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور 
واالنواع: ٧٩.  

 : الرتبوية احلديثة:  القيادة  ناريامن يونس هللوب و د. ماجدة الرصايرة، مهارات  د.  ينظر:   (٢١
٥٨. و د. فاروق عبده فليه، أ. حممد عبد املجيد، ٢٠٠٥، السلوك التنظيمي يف ادارة املؤسسات 

التعليمية، مرص، دار املسرية للنرش والطباعة: ٢٤٨.  
٢٢) ينظر: د. ناريامن يونس هللوب و د. ماجدة الرصايرة، مهارات القيادة الرتبوية احلديثة: ٥٢. 

و رواينية صفوة، اساليب القيادة واثرها عىل ديناميكية اجلامعة: ٢٤.  
٢٣) ينظر: لسان العرب: مادة ( سلب).  

االدبية، مكتبة  الشايب، ١٩٩١، االسلوب دراسة بالغية حتليلية الصول االساليب  امحد   (٢٤
النهضة املرصية، ط٨: ١٣٣-١٣٤.  

٢٥) بيري جريو، ١٩٩٤، االسلوبية، تر: منذر عيايش، حلب – سورية، مركز االنامء احلضاري، 
ط ٢: ٥٤.  

٢٦) د. منذر عيايش، ٢٠٠٢، االسلوبية وحتليل اخلطاب، سوريا، مركز االنامء احلضاري، ط ١: ٢٧.  
٢٧) د. رمحن غركان، ٢٠١٦، االسلوبية بوصفها مناهج الرؤية واملنهج والتطبيقات، العراق، 

دار نيبور للطباعة والنرش، ط١: ٢٨.  
٢٨) ينظر: رينيه ويليك واوستن وارين، ١٩٩٢، نظرية االدب، تعريب: عادل سالمة، الرياض، 

دار املريخ للنرش: ٢١٣.  
٢٩) د. صالح فضل، علم االسلوب مبادئه واجراءاته، ١٩٨٩القاهرة، دار الرشوق، ط ١: ٢٧.  
٣٠)  ستيفن أوملان، ١٩٧٢، دور الكلمة يف اللغة، تر: كامل حممد برش، مرص، القاهرة، املطبعة 

العثامنية، ط٣،: ٨١.  
٣١) د. كريمة املدين، يف اسلوبية النثر العريب، ٢٠١٧، العراق، كربالء، دار الكتب، ط ١: ٥٥.  

٣٢) ابراهيم فتحي معجم املصطلحات االدبية، ١٩٨٦، صفاقس – تونس، التعاضدية العاملية 
للطباعة والنرش: ٥٧.  

٣٣) الفتح بن عثامن بن جني (٣٩٢ هـ)، اخلصائص، تح: عبد الكريم حممد، اهليئة املرصية العامة 
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للكتب، ط ٤، د ت: ١٣٦/٢.  
٣٤) فضل حسن عباس، ٢٠٠٩، البالغة وفنوهنا وافناهنا علم البيان والبديع، عامن، االردن، دار 

النفائس، ط ٢: ٣٥٥.  
٣٥) جالل الدين القزويني، ٢٠٠٠، االيضاح يف علوم البالغة، حتقيق: عيل ابو ملحم، بريوت، 

دار ومكتبة اهلالل: ٣٢٥.  
القاهرة،  البديعي،  التكوين  بناء االسلوب يف شعر احلداثة  املطلب، ١٩٨٨،  ٣٦) د. حممد عبد 

اهليأة املرصية العامة: ٣٧٤.  
٣٧) ينظر: جالل الدين القزويني، ٢٠٠٠، االيضاح يف علوم البالغة: ٦٣٢/١.  

ه الشيخ الطويس يف رجاله من اصحاب  ٣٨) مصقلة بن هبرية بن شبل بن يثريب بن امرئ القيس، عدّ
االمام وقال هرب اىل معاوية، وقد طالبه امري الؤمنني بام اقتطعه من مال اهللا فهرب عنه اىل 
معاوية وارسل له قومه فأبى فقال عنه امري املؤمنني: " كفو عن صاحبكم فليس براجع حتى 
يموت "، ينظر: ايب جعفر حممد بن احلسن الطويس ( ٤٦٠ هـ )، ١٤٣٠ هـ، رجال الطويس، تح: 
جواد القيومي االصفهاين، ايران، قم، مؤسسة النرش االسالمي، ط ٥: ٨٣، و االمام الفقيه ابن 
قتيبة الدنيوري ( ٢٧٦ هـ )، ١٩٩٠، االمامة والسياسة – املعروف بتاريخ اخللفاء، تح: االستاذ 

عيل شريي، بريوت، لبنان، دار االضواء للطباعة والنرش والتوزيع، ط١: ١٠٨.  
العلوية  العتبة   ،املؤمنني امري  كالم  من  املختار  البالغة  هنج   ،٢٠١٦ الريض،  الرشيف   (٣٩
املقدسة بالتعاون مع املكتبة املتخصصة بأمري املؤمنني، حتقيق الشيخ قيس هبجت العطار، ط 

١: ك ٦٢٧/٤٣.  
٤٠)  ينظر: د. ابراهيم انيس، ٢٠٠٧، االصوات اللغوية، مرص مكتبة االنجلو املرصية: ٦١.  

٤١) ينظر: املصدر نفسه: ٦٦-٦٧.  
٤٢) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٥٨١/٢٧.  

٤٣) ينظر: د. ابراهيم انيس، ٢٠٠٧، االصوات اللغوية: ٨١.  
املعتزيل  احلديد  ايب  بابن  الشهري  املدائني  اهللا  بن هبة  ايب حامد عبد احلميد  الدين  ينظر: عز   (٤٤
(٥٨٦-٦٥٦ هـ )، ٢٠٠٤، رشح هنج البالغة، بريوت، لبنان، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 

ط ٢: ١١٢/١٥.  
٤٥) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٦٣٤/٤٦.  

٤٦) رواينية صفوة، اساليب القيادة واثرها عىل ديناميكية اجلامعة: ٣٣.  
٤٧) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٥٦٥/١٢.  
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٤٨) ينظر: د. حسني عبد احلميد أمحد رشوان، القيادة دراسة يف علم االجتامع النفيس واالداري 
والتنظيمي: ١١٣-١١٥.  

٤٩) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٦٣٢/٤٥.  
القرآن  يف  اللغوية  البنية  يف  الصويت  االنسجام  اثر   ،٢٠١١ حسان،  حممد   فدو د.  ينظر:   (٥٠

الكريم، ط١، اربد _ االردن، عامل الكتب: ٣٢.  
٥١) د. مهدي حسني التميمي، ٢٠١٥، االمام عيل التدبري القيادي للدولة، العراق – النجف 

االرشف، العتبة العلوية املقدسة، ط ١: ١٦٤.  
٥٢) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور 

واالنواع: ٧١.  
٥٣) ايب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، ١٩٩٢، كتاب الصناعتني ( الكتابة والشعر 

)، حتقيق: عيل حممد البجاوي، حممد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الرتاث العريب، ط ١،: ٢٦٢.  
٥٤) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٥٦٩/١٧.  

٥٥) ينظر: د. كامل برش، علم االصوات: ٢٧٦.  
٥٦) ينظر: د. ابراهيم انيس، ٢٠٠٧، االصوات اللغوية: ٨٢.  

٥٧) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور: ٧٩.  
٥٨) ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة: ٨٢/١٥.  

٥٩) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: خ ١٢٧/٣٢.  
٦٠) د. مهدي حسني التميمي، ٢٠١٥، االمام عيل التدبري القيادي للدولة: ١٥٥.  

٦١) ينظر: د. كامل برش، علم االصوات: ١٧٤.  
٦٢) ينظر: د. ماهر مهدي هالل، ١٩٨٠، جرس االلفاظ ودالالهتا يف البحث البالغي والنقدي 

عند العرب، العراق، دار الرشيد للنرش: ٢٢٣.  
٦٣) مصطفى صادق الرافعي، ١٩٧٣، اعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب العريب، ط 

  .٩: ٩٨
٦٤) د. تومان غازي، ٢٠١١، سيميائية االيقاع والفاصلة يف القرآن الكريم، النجف االرشف، 

مطبعة رشكة املارد: ٢٠.  
٦٥) د. حممد هادي الطرابليس، حتاليل اسلوبية، تونس، دار اجلنوب للنرش، د ت: ١٤٥، وينظر: 
السجع يف القرآن الكريم – بنيته وقواعده، جملة فصول، مج ١٢، العدد ٣، لسنة ١٩٩٣: ٢٥-

٢٩. و د. كريمة املدين، يف اسلوبية النثر العريب: ٦٠.  
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جامعة  القرآنية،  والفاصلة  السجع  يف  بالغية  دراسة   ،٢٠٠٨ طبق،  اجلواد  عبد  حممد  د.   (٦٦
االزهر، ط ١،: ٢٤.  

٦٧) عبد الرمحن حسن حبنكة، ١٩٩٦، البالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا، دار القلم، ط 
  .١: ٥٠٥/٢

٦٨) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: خ ٢٠٤/٨٩.  
٦٩) ينظر: د. ماجد حميي آل غزاي، منري جرب خضري املعموري، القيادة دراسة يف املفهوم والتطور 

واالنواع: ٨٩.  
حتليلية  دراسة  العبايس،  العرص  يف  الكتاب  بالغة   ،١٩٨٦ حجاب،  نبيه  حممد  د.  ينظر:   (٧٠
نقدية لتطور االساليب، ط ٢: ١٥٧. و د. امحد مطلوب، ١٩٨٦، معجم املصطلحات البالغية 

وتطورها، املجمع العلمي العراقي: ١٥٢/٢.  
٧١) عيل سعد تومان عدوة، ٢٠١١، اسس بناء الدولة االسالمية يف فكر االمام عيل، العراق، 

النجف االرشف، العتبة العلوية املقدسة: ١٨٦.  
٧٢) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٥٧٢/٢٠.  

٧٣) ينظر: د. كامل برش، علم االصوات: ٣٥٧.  
االردن،  البالغة، عامن-  الصويت يف خطب هنج  االنسجام  اجليايش، ٢٠١٦،  ٧٤) ظافر عبيس 

الدار املنهجية للنرش والتوزيع: ٣٣٤.  
٧٥)ابو الفتح ضياء الدين نرص اهللا بن حممد بن عبد الكريم املوصيل ( ٦٣٧ هـ )، ١٩٥٥، املثل السائر 
يف ادب الكاتب والشاعر، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العرصية: ٣٤٤/١.  

٧٦) ينظر: الشيخ ابو العباس امحد القلقشندي، ١٩١٤، صبح االعشا يف صناعة االنشا، القاهرة، 
دار الكتب اخلديوية، املطبعة االمريية: ٣٠٥/٢.  

خ   ،٢٩٢/١٢٤ خ   ،١١٧  /٢٧ خ   ،٩٣/٩ خ  البالغة:  هنج  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   (٧٧
٣٠٠/١٢٨، خ ٢٢٥/٩١، خ ٢٢٦/٩٢، خ ٢٨٤/١١٨، ك ٦٦٩/٥٤.  

٧٨) الرشيف الريض، ٢٠١٦، هنج البالغة: ك ٦١٤/٣٣.  
 .١٢٩ :٧٩)عيل سعد تومان عدوة، ٢٠١١، اسس بناء الدولة االسالمية يف فكر االمام عيل
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املصادر واملراجع: 
حسان، فدو حممد. ٢٠١١م. أثر االنسجام *

الكريم.  القرآن  يف  اللغوية  البنية  يف  الصويت 
األردن. عامل الكتب. 

دراسة * االسلوب  ١٩٩١م.  امحد.  الشايب، 
األدبية.  االساليب  الصول  حتليلية  بالغية 

مكتبة النهضة املرصية. ط ٨. 
القيادة * أساليب  ٢٠١٧م.  صفوة.  رواينية، 

ميدانية  دراسة  اجلامعة  ديناميكية  عىل  وأثرها 
(رسالة  اهراس  بسوق  الدهن  بمؤسسة 
تنمية  االجتامع  علم  ختصص  يف  ماجستري) 
بن  العريب  جامعة  البرشية.  املوارد  وتسيري 
االجتامعية  العلوم  كلية  اجلزائر.  مهدي. 

واالنسانية. قسم العلوم االجتامعية. 
اسس * ٢٠١١م.  تومان.  سعد  عيل  عدوة، 

 .عيل االمام  فكر  يف  االسالمية  الدولة  بناء 
النجف االرشف. العتبة العلوية املقدسة. 

غركان، رمحن. ٢٠١٦م. االسلوبية بوصفها *
العراق.  والتطبيقات.  واملنهج  الرؤية  مناهج 

دار نيبور للطباعة والنرش. ط١. 
منذر * تر:  االسلوبية:  ١٩٩٤م.  بيري.  جريو، 

عيايش. سورية. مركز االنامء احلضاري. ط ٢. 
وحتليل * االسلوبية  ٢٠٠٢م.  منذر.  عيايش، 

اخلطاب. سوريا. مركز االنامء احلضاري. ط ١. 
انيس، ابراهيم. ٢٠٠٧م. االصوات اللغوية. *

مرص. مكتبة االنجلو املرصية. 
اعجاز * ١٩٧٣م.  صادق.  مصطفى  الرافعي، 

القرآن والبالغة النبوية. دار الكتاب العريب. ط ٩. 

(ت * قتيبة  ابن  الفقيه  االمام  الدنيوري، 
– والسياسة  االمامة  ١٩٩٠م.  هـ).   ٢٧٦
بتاريخ اخللفاء: حتقيق االستاذ عيل  املعروف 
والنرش  للطباعة  االضواء  دار  لبنان.  شريي. 

والتوزيع. ط١. 
االمام * ٢٠١٥م.  حسني.  مهدي  التميمي، 

النجف  للدولة.  القيادي  التدبري   عيل
االرشف. العتبة العلوية املقدسة. ط ١. 

القزويني، جالل الدين. ٢٠٠٠م. االيضاح *
يف علوم البالغة: حتقيق عيل ابو ملحم. بريوت. 

دار ومكتبة اهلالل. 
١٩٩٦م. * حسن.  الرمحن  عبد  حبنكة، 

البالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا. دار 
القلم. ط ١. 

حجاب، حممد نبيه. ١٩٨٦م. بالغة الكتاب *
يف العرص العبايس- دراسة حتليلية نقدية لتطور 

االساليب. ط ٢. 
البالغة * ٢٠٠٩م.  حسن.  فضل  عباس، 

االردن.  والبديع.  البيان  علم  وافناهنا  وفنوهنا 
دار النفائس. ط ٢. 

عبد املطلب، حممد. ١٩٨٨م. بناء االسلوب *
القاهرة.  البديعي.  التكوين  احلداثة  شعر  يف 

اهليأة املرصية العامة. 
اسلوبية. * حتاليل  هادي.  حممد  الطرابليس، 

تونس. دار اجلنوب للنرش. د ت. 
جرس * ١٩٨٠م.  مهدي.  ماهر  هالل، 

االلفاظ ودالالهتا يف البحث البالغي والنقدي 
عند العرب. العراق. دار الرشيد للنرش. 



أ.د. كريمة نوماس محمد المدني-الباحث: ياسر عدنان مهدي

٥٢

بن جني، الفتح بن عثامن (٣٩٢ هـ). د ت. *
املرصية  اهليئة  حممد.  الكريم  عبد  اخلصائص: 

العامة للكتب. ط ٤. 
دراسة * ٢٠٠٨م.  اجلواد.  عبد  حممد  طبق، 

جامعة  القرآنية.  والفاصلة  السجع  يف  بالغية 
االزهر. ط ١. 

يف * الكلمة  دور  ١٩٧٢م.  ستيفن.  أوملان، 
املطبعة  القاهرة.  اللغة: ترمجة كامل حممد برش. 

العثامنية. ط٣. 
احلسن * بن  حممد  جعفر  ايب  الطويس، 

الطويس:  رجال  هـ.   ١٤٣٠ هـ).  (ت٤٦٠ 
حتقيق جواد القيومي االصفهاين. قم. مؤسسة 

النرش االسالمي. ط ٥. 
وقواعده. * بنيته   – الكريم  القرآن  يف  السجع 

جملة فصول. مج ١٢. العدد ٣. لسنة ١٩٩٣م. 
املجيد. * عبد  حممد  أ.  فليه.  عبده  فاروق 

٢٠٠٥م. السلوك التنظيمي يف ادارة املؤسسات 
التعليمية. مرص. دار املسرية للنرش والطباعة. 

االيقاع * سيميائية  ٢٠١١م.  تومان.  غازي، 
والفاصلة يف القرآن الكريم. النجف االرشف. 

مطبعة رشكة املارد. 
الدين ايب حامد عبد احلميد بن * املعتزيل، عز 

(ت  احلديد  ايب  بابن  الشهري  املدائني  اهللا  هبة 
٥٨٦-٦٥٦ هـ). ٢٠٠٤م. رشح هنج البالغة. 
بريوت. مؤسسة االعلمي للمطبوعات. ط ٢. 

امحد. * العباس  ابو  الشيخ  القلقشندي، 
االنشا.  صناعة  يف  االعشا  صبح  ١٩١٤م. 
القاهرة. دار الكتب اخلديوية. املطبعة االمريية. 

بن * اهللا  عبد  بن  احلسن  هالل  ايب  العسكري، 
(الكتابة  الصناعتني  كتاب  ١٩٩٢م.  سهل. 
ابو  البجاوي. حممد  والشعر): حتقيق عيل حممد 
الفضل ابراهيم. دار احياء الرتاث العريب. ط ١. 

االسلوب * علم  ١٩٨٩م.  صالح.  فضل، 
مبادئه واجراءاته. القاهرة. دار الرشوق. ط ١. 

االصوات. * علم  ٢٠٠٠م.  كامل.  برش، 
القاهرة. دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع. 

النثر * اسلوبية  يف  ٢٠١٧م.  كريمة.  املدين، 
العريب. العراق. كربالء. دار الكتب. ط ١. 

العينني. * ابو  حممد  الشايف  عبد  الفضل،  ابو 
١٩٩٦م. القيادة االدارية يف االسالم. القاهرة. 

املعهد العاملي للفكر االسالمي. ط ١. 
رشوان، حسني عبد احلميد أمحد. ٢٠١٠م. *

النفيس  االجتامع  علم  يف  دراسة  القيادة 
شباب  مؤسسة  مرص.  والتنظيمي.  واالداري 

اجلامعة. 
خضري * جرب  منري  حميي.  ماجد  غزاي،  آل 

القيادة دراسة يف املفهوم  املعموري. ٢٠٢٠م. 
الفرات  دار  بابل.  العراق.  واالنواع.  والتطور 

للثقافة واالعالم. ط ٢. 
هـ). * (ت٧١١  مكرم  بن  حممد  منظــور،  بن 

احياء  دار  لبنان.  العرب.  لسـان  ١٩٩٩م. 
الرتاث العريب. ط ٣. 

بن * اهللا  نرص  الدين  ضياء  الفتح  ابو  املوصيل، 
حممد بن عبد الكريم (٦٣٧ هـ). ١٩٥٥م. املثل 
حممد  حتقيق  والشاعر:  الكاتب  ادب  يف  السائر 
حمي الدين عبد احلميد. بريوت. املكتبة العرصية. 
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معجم * ١٩٨٦م.  ابراهيم.  فتحي، 
تونس.   – صفاقس  االدبية.  املصطلحات 

التعاضدية العاملية للطباعة والنرش. 
مطلوب، امحد. ١٩٨٦م. معجم املصطلحات *

البالغية وتطورها. املجمع العلمي العراقي. 
الرصايرة. * وماجدة  يونس  ناريامن  هللوب، 

احلديثة.  الرتبوية  القيادة  مهارات  ٢٠١٢م. 
االردن. دار اخلليج للنرش والتوزيع. ط١. 

١٩٩٢م. * وارين.  واوستن  رينيه  ويليك، 

نظرية االدب: تعريب عادل سالمة. الرياض. 
دار املريخ للنرش. 

البالغة * هنج  ٢٠١٦م.  الرشيف.  الريض، 
العراق.   .املؤمنني امري  كالم  من  املختار 
املكتبة  مع  بالتعاون  املقدسة  العلوية  العتبة 
الشيخ  حتقيق   .املؤمنني بأمري  املتخصصة 

قيس هبجت العطار. ط ١. 
*D. catwright a A. Zander. Group
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