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ُص البْحث:  ُمَلخَّ

التي  ورموزها  العالمات  وتوضيح  استجالء  البحث  هذا  في  الباحث  حاول 
gفي  الحسين  اإلمام  بّثها  التي  وألفاظه  الحسيني  الخطاب  تراكيب  استبطنتها 
خطبتيه أمام معسكر أهل الشام والكوفة يوم عاشوراء، وذلك وفق أحد المناهج 
اعتمدتها  وسائل  الباحث  وّظف  لذا  ؛  السيميائي  المنهج  وهو  الحديثة  اللسانية 
على  السيميائي  التحليل  واقتصر  ورموزه،  النص  شفرات  فك  في  السيميائية 
عالمات الخطبتين اللفظية والوصول إلى مقاصدها الدفينة التي التحفت بين فيافي 
النصوص وتراكيبها دون غيرها من العالمات غير اللفظية ؛ وذلك لما يتناسب مع 
النص اللغوي اللفظي للخطبتين ـ الذي وصل إلينا مدّونا في كتب التراث العربي 
ـ  فلم يتناول الباحث هيأة اإلمام وزّيه العسكري وما تحمله من عالمات سيميائية 

لخلو نصي الخطبتين من اإلشارة لذلك. 

سيميائية،  إشارة  سيميائي،  حقل  الحسيني،  الخطاب  المفتاحية:  الكلمات 
عالمة لفظية
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Abstract: 
In this article , the researcher tried to clarify the signs and their 

symbols inherent in the structures of the Husseini discourse and 
its words employed in  his sermons in front of the camp of the 
people of Levant and Kufa on the day of Ashura in line with the 
modern linguistic approaches; the semiotic approach. Therefore, 
the researcher employed the means adopted by semiotics in 
deciphering the codes and symbols of the text. The semiotic 
analysis was limited to the signs of the two linguistic sermons and 
to reach their hidden purposes buried between the texts and their 
structures without other non-linguistic signs. This is in conformity 
with the verbal linguistic text of the two sermons found in the 
books of the Arab heritage , That is, the researcher did not address 
the imam's appearance , his military uniform and its semiotic signs 
because the two sermons are devoid of reference to such a matter. 

Keywords: Husseinist Discourse , Semiotic Field, Semiotic Sign 
, Utterance Sign 
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املقدمة: 

ا ثابًتا يسلكه الباحثون إىل ضّفة الفصاحة والبالغة  مّثل خطاب آل البيت جمرّسً
والبيان، إذ أصبحت تلك اخلطب الرشيفة منبًعا ثّرًا يغرف منه كلُّ من تطّلعت نفُسه 
إىل فصاحة اللفظ وجزالة املعنى ؛ سواء أكان ذلك من علامء اللغة أم كان من غريهم. 

كيف ال ؟! وهم عيون نّضاخة لطيب الكلم وفنون القول ؛ فجّدهم أفصح َمن 
نطق بالضاد، وقد توارثوا فنون البالغة والفصاحة تلك مقام القّذة بالقَذة. 

   لقد وقع اختيار الباحث يف بحثه هذا عىل نموذج من نامذج هذا اللسان البليغ، 
 .g وأعني به خطبتي سبط رسول اهلل يوم عاشوراء، ذلك اإلمام احلسني

وعند اّطالعي عىل مناهج الدرس اللساين احلديث وجدت أّن اخلطاب احلسيني مّثل 
الشهداء  ألفاظ خطاب سيد  انتباهي  أثار  روضًة نصيًة حوت من كّل علم نصيبا، وما 
التي ضّمت بني جالبيبها إشارات يمكن أن ُتقاَرب مقاربة لسانية ضمن علم السيمياء. 

ال  احلسيني  اخلطاب  ألّن  ؛  األبحاث  دون  حماور  عىل  بحثه  الباحث  قّسم  لذا 
يتباين كثرًيا مهام اختلف سياق القول وإن اختلفت املقاصد، فجاءت اخلطبة األوىل 

لتضمَّ حمورين مها: حمور النصح واإلرشاد، وحمور االحتجاج. 

اخلضوع،  رفض  وحمور  والتوبيخ،  التأنيب  حمور  حماور:  ثالثة  الثانية  وضّمت 
مفهوم  الباحث  فيه  بنّي  ومدخل  مقدمة،  ذلك  سبق  املستقبل،  استرشاف  وحمور 

السيميائية ونشأهتا، ثّم أعقب ذلك خامتة ضّمت نتائج البحث. 

متن  دراسة  يف  ـ  عليهام  يده  وقعت  ـ  كتابني  أقدم  عىل  الباحث  اعتمد  لقد     
اخلطبتني، إذ اعتمد متن اخلطبة األوىل يف كتاب تاريخ األمم وامللوك للطربي، ومتن 
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القرن  الثانية يف كتاب حتف العقول البن شعبة احلّراين، وكالمها من علامء  اخلطبة 
ككتب  قديمة  مصادر  عىل  البحث  حماور  دراسة  يف  االستعانة  مع  اهلجري،  الرابع 
بالبحث والدراسة،  السيميائي  املنهج  تناولت  التفسري وغريها، ومصنّفات حديثة 
حاول من خالهلا أن يقف عىل إشارة اللفظ والرتكيب، وما تطلبه من داللة ومعنى 

يكاد خيفى عىل الناقد البصري، فكيف بفكره القارص عن بلوغ مرامه. 

املدخل: 

يف السيميائية ونشأهتا: 

يِمياَء تعني العالمة، وقيل اخليل امُلَسّوَمة أي امُلَعلَّمة، ويف احلديث عن رسول  السِّ
َمْت َأي اعملوا لكم عالمة )1(، وقد وردت  ُموا فإِن املالئكة قد َسوَّ اهللsيوم َبْدٍر َسوِّ
هذه اللفظة يف القرآن الكريم بغري ياء باملعنى نفسه ) العالمة ( قال تعاىل: } َيَْسُبُهُم 

ِف َتْعِرُفُهم بِِسياَمُهْم { )	(  اِهُل َأْغنَِياء ِمَن التََّعفُّ اجْلَ

أنامط،  لغات،  اإلشارات:  أنساق  يدرس   (( الذي  العلم  هي  االصطالح  ويف 
وبذا  ؛   )4()) العالمات  يدرس  الذي  العلم   (( أي   )	()) آخره  إىل  املرور،  إشارات 
بأّنه العلم الذي  يتفق املفهوم اللغوي واملفهوم اللساين احلديث ملصطلح السيمياء 

يتناول العالمة بوصفها إشارة تدل عىل أكثر من معنى   

  لقد دأب اإلنسان منذ بدء اخلليقة يف إعامل الفكر يف الظواهر التي حتدث أمامه 
وحماولة حتليلها ومعرفة مقاصدها، سواء أكانت طبيعية كصورة السحاب والنار أو 
فكان  واإلنسان،  احليوانات  كحركة  مقصودة  طبيعية  غري  أم  وغريها  وصوته  الربق 
بمدلوالهتا  والبرصية  السمعية  واإلشارات  العالمات  تلك  لربط  جاهدا  يعمل 
العرص احلديث ضمن أحد  ُأطِّر يف  ومقاصدها، وهو بذلك يتحرك يف نشاط ذهني 
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علم  أو  بالسيميولوجيا  وغربيا  بالسيمياء  عربيا  املسّمى  احلديثة  اللسانيات  مناهج 
العالمات أو غريها من املصطلحات ؛ لذا فدراسة النظام اإلشاري هي دراسة قديمة، 
إاّل أّن منطلقاهتا الفكرية اختلفت من زمن آلخر ومن أمة ألخرى ؛ وذلك الختالف 
والتأمالت  األفكار  بعض  إلينا  وصل  وقد  التارخيية،  واملراحل  اإلثنية  الثقافات 
)5(، كاحلضارة اليونانية التي ظهرت فيها بوادر  السيميولوجية من حضارات قديمة 
كآراء   )	( املمنهج  العلمي  الدرس  مستوى  إىل  ترقى  ال  قد  متناثرة  سيميائية  ألفكار 
أفالطون وحماوراته التي مّثلت بحثا دالليا يف وقوع األسامء عىل املسميات )	(، فضال 

عن إسهام أرسطو السيميائي )	(. 

بل  العربية،  دون  اليونانية  الثقافة  عىل  السيميائية  اإلشارات  تلك  تقترص  ومل 
مع  اتفقت  العربية  البيئة  يف  السيميائي  بالدرس  املتعلقة  األبحاث  بعض  ظهرت 
مباحثه  يف   ) هـ   	55 ت   ( اجلاحظ  عند  وردت  فقد  ؛  احلديثة  السيميائية  مفهوم 
 ) 4	4هـ  ت    ( اجلرجاين  عند  أو   ،)	( ومناسباهتا  واإلشارات  بالعالمات  املتعلقة 
الذي جتاوز مقولة اللفظ واملعنى إىل املعاين غري املرّصح هبا، ولكن مدلول بغريها 
عليها، وإثباهتا عن طريق التعريض والكناية والرمز واإلشارة )10(، أو الرازي ) ت  

	0	 هـ  ( الذي حتّدث كثريا عن العالقة بني الدال واملدلول )11(  

كلتا  يف  ـ  السيميولوجية  والتأمالت  واإلشارات  األفكار  تلك  بقيت  ولكن 
)	1( ؛  العلمية املوضوعية  الذاتية ال  التجربة  ـ يف حدود  اليونانية والعربية  الثقافتني 
فلم ترق إىل مستوى علم ممنهج واضح املعامل له أصوله املعتمدة ووسائلة املحددة يف 

التحليل اللساين حتى ظهور عامَلني لسانيني: 
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األول: الفيلسوف األمريكي بريس الذي أصبحت السيميولوجيا عىل يديه علام 
قائام بذاته، إذ نادى بدراسة مجيع العلوم اإلنسانية والطبيعية وفق نظام سيميلوجي 
ورؤية إشارية )	1(، إال أن منهجه السيميائي كان يدعو إىل تبنّي رؤية منطقية فلسفية 

يف التعامل مع العالمة سواء أكانت لفظية أم غريها وساّمه بعلم السيموطيقيا )14( 

اجتهت  الذي  دوسوسري  فرديناند  السويرسي   اللسانيات  عامل  هو  الثاين: 
السيميولوجيا عىل يديه اجتاها آخر، وذلك عندما )) تطّلع إىل السيميولوجيا بمنظار 
تسمية  عليه  أطلق  جديد  علم  بميالد  فبرّش   ،)15()) فلسفي  بمنظار  وليس  لساين 
السميولوجيا وحّده بقوله: )) دراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتامعية (()	1(، 
وقد رأى دوسوسري أّن هذا العلم سيكون جزًءا من علم النفس العام بعد أن قرص 
)	1(. وبالرغم من اختالف التسميتني ومنطلقاهتا  دراسته داخل املجال االجتامعي 
الفكرية وميادينها العملية إاّل أّن كال املصطلحني األوريب و األمريكي ارتبط بعلوم 
التطبيقية والنظرية كاإلنثروبولوجيا والسيسيولوجيا وعلم  متعّددة تبنّت مناهجها 
النفس والتاريخ واآلداب وغريها ؛ فكانت بذلك تيار فكريا لسانيا منذ مخسينيات 
القرن املايض أثرى الدرس النقدي اللساين وأمّد الباحثني بوسائل اعتمدت يف حتليل 
إّن   .  . تنفرد بموضوع خاص هبا.  السيميائيات ال   (( ؛ ألّن   )1	( اللغوي  اخلطاب 
كّل مظاهر الوجود اليومي لإلنسان تشّكل موضوعا للسيميائيات (()	1( ؛ وبذلك 
يكون جمال دراسة السيمياء هو العالمة بكّل أنواعها، سواء أكانت العالمات لسانية 
قدمه علامء  وما  الداللة  الطرف عن علم  نغّض  أن  يمكن  )0	(، وال  لسانية  أم غري 
املنطق واألصول والبالغة من أبحاث سامهت يف تشكيله، إذ أصبح فيام بعد طريقا 

ممّهدا للسيمياء املعارصة )1	(
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وبام أّن احلقل السيميائي يدرس العالمات اللسانية وغريها ؛ ستتوّجه الدراسة 
gيوم عاشوراء وفق مقاربة سيميائية  يف هذا البحث نحو خطبتي اإلمام احلسني 
تتناول العالمات اللفظية لنص اخلطبتني دون باقي العالمات ؛ وذلك لطبيعة القناة 
التي وصلت من خالهلا اخلطبتان، إذ مّثلت نصوصا لغوية نثرية متواترة صحيحة 

السند ضّمتها بطون أمهات الكتب واملصادر الرتاثية. 

حماور البحث 

اخلطبة األوىل)22(: 

وضّمت املحاور السيميائية اآلتية: 

أوال: حمور النصح واإلرشاد: 

يمّثل اخلطاب اللغوي عالمًة سيميائية كربى تضم عدة عالمات سيميائية لغوية 
املقطع  جاء  لذا  ؛  معّينة  مقصدية  لتحقيق  ؛  حمّدد  متلق  نحو  باثٌّ  يوّجهها  صغرى، 
األول من اخلطبة األوىل تدور عالماته اللفظية يف حدود معجم ألفاظ الوعظ والنصح 
ا الناُس اسمعوا  واإلرشاد والتوجيه الفكري والرتبوي، قال اإلمام احلسنيg: )) أيُّ
، وحتى أعتِذُر إليكم ِمن َمقدمي  ّق لكم عيلَّ حَلَ لوين، حتى أعُظُكم بام  ُتَعجِّ قويل وال 
قُتم قويل، وأعطيتموين النَّْصَف ؛ كنُتم بذلك أْسعد، ول  عليُكم، فإن قبِلُتم ُعذري وصدَّ
يُكن لكم عيلَّ سبيٌل، وإن ل تقَبُلوا ِمنِّي الُعذَر، ول ُتعُطوا النَّصَف ِمن أنفِسُكم ؛ َفَأْجُِعوْا 
ُتنظُِروِن)23(، إِنَّ  ًة ُثمَّ اْقُضوْا إيَِلَّ َوالَ  َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ َيُكْن  َكاءُكْم ُثمَّ الَ  َأْمَرُكْم َورُشَ

نَي { )24( (()25(  احِلِ َل اْلكَِتاَب َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ َولِيِّـَي اهللُ الَِّذي َنزَّ

لوين  ُتَعجِّ الناُس اسمعوا قويل، وال  ا  أيُّ  (( بقوله:  نّصه   gاإلمام احلسني ابتدأ 
(( وهو نصٌّ حيمل يف طياته إشارة سيميائية ذات منحنى تربوي، توافقت مع مقام 
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احلدث توافًقا تاًما، ذلك املقام املتمّثل بعدم إصغاء القوم إلمامهم ؛ لذا جاء اخلطاب 
حيمل بني تالفيفه مضموًنا إشارًيا تربوًيا، مفاده أن عىل كّل مسلم أن يستمع لآلخر، 
وأن يرتّوى يف اختاذ القرار، وأن يكون منصفا عادال قبل اختاذ أّي حكم )		( ؛ لكي 
فيحملها  األفكار،  وحيرر  األذهان  يوقظ  اخلطاب  لتجد  حتى  ذلك،  بعد  يندم  ال 
فتدبر  بأمر  مهمَت  أنت  إذا  أوصيك  فإين   (( ذر:  اهللsأليب  رسول  قول  ويذّكرها 

عاقبته، فإن يك رشدًا فامِضِه، وإن يك غيًا فانته عنه (( )27(    

ثم ينحو اخلطاب نحو ثيمة النص ؛ ليعّضدها بإشارات النصح واإلرشاد، نحو) 
كنتم   (  ،) َمقَدِمي عليُكم  إليكم ِمن  ) وحّتى أعتِذُر  حّق لُكم عيَل (،   (  ،) أعُظُكم 
يريد  ما  حتقيق  نحو  تنحو  سيميائية  وإشارات  عالمات  كلها  وهي  أسعد(  بذلك 
اخلطاب حتقيقه، وهو السعي خلالص هؤالء القوم من إثِم ما حاكت عليه نفوسهم  

لقد شّكل خطاب اإلمام بؤرًة دالليًة تدور إشاراهتا نحو اخلالص هلؤالء القوم، 
اخلالص  إىل  هبم  تقود  سيميائية  إشارات  ذات  عالمات  لتنتج  مجل  عدة  فاعتمد 
ظالل  بني  اختبأت  التي  اإلشارية  السيميائية  العالمة  تلك  لذلك  أضف  والنجاة، 
فنصحكم وإرشادكم هو حق لكم   ،) ّ ) حقٌّ لُكم عيل  النص، واستبطنتها عبارة: 
إمامتي  تفرضه  احلق  فهذا  احلسيني،  اخلطاب  من  بقصدية  جاء  القول  وهذا  عيل، 
بأنني  هلا:  املتالزم  التذكريي  املعنى  ذات  النص  عبارة  استبطنته  ما  وهذا  عليكم، 

إماُمكم )		( ومن حّقكم عيّل أن أنصَحُكم وإن خرجتم حلريب وقتايل. 

 )) عليُكم  َمقَدمي  ِمن  إليُكم  أعتِذُر  وحتَّى   (( بقوله:  احلّق  هذا  اإلمام  وعّضد 
وهنا يكتيس النص ويشّع بإشارة سيميائية أخرى حتيل عىل آية قرآنية مل يرّصح هبا، 
نُْهْم ِلَ َتِعُظوَن َقْومًا اهللُ ُمْهلُِكُهْم َأْو  ٌة مِّ بل أشار إليها وهي قوله تعاىل: } َوإَِذ َقاَلْت ُأمَّ
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ُهْم َيتَُّقوَن{ )29(.  ُكْم َوَلَعلَّ ْم َعَذابًا َشِديدًا َقاُلوْا َمْعِذَرًة إىَِل َربِّ هُبُ ُمَعذِّ

فاستهالل اإلمام خطابه بإشارة سيميائية لنّص قرآين مل يرّصح به، أفاد مقصدين 
األمة،  جتاه  اإلمام  واجب  من  هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إّن  األول: 
قلوهبم،  اهلل عىل  الذين ختم  املردة  العتاة  قلوب هؤالء  التأثري يف  أمل  هو  الثاين: 
وُيفهم من ذلك حتى مع عدم احتامل تأثري كالم اإلمام يف نفوسهم إاّل أنه ال حيجم 
باحتامل  مرشوَطني  واإلرشاد  النصح  واجب  كان  وإن  والنصيحة  الوعظ  عن 
التأثري، ولكن ذلك ال يتوقف مع عدم التأثري، حتى ال يكون اإلحجام عن بيان 
املنكر سببا يف عدم إنكاره، ويكون السكوت دليال  األحكام اإلهلية وعدم إنكار 

مرشوعا عىل الرضا واملوافقة عىل املنكر )0	(

إذ  ؛  يفقدوهنا  قد  حياهتم  تستصحب  أن  يمكن  التي  السعادة  هذه  ولكن 
استمروا بعنادهم وموقفهم بمقاتلة إمامهم ؛ لذا أحاهلم اخلطاب إىل مصري آخر 
مل يرصح به، بل أحال إليه بواسطة آية قرآنية كريمة، متّثل عالمة سيميائية إشارية، 
َعَلْيُكْم  َأْمُرُكْم  َيُكْن  ُثمَّ الَ  َكاءُكْم  َورُشَ َأْمَرُكْم  َفَأْجُِعوْا   { وذلك يف قوله تعاىل: 

ًة ُثمَّ اْقُضوْا إيَِلَّ َوالَ ُتنظُِروِن {)31 (  ُغمَّ

لقد استشهد اإلمام احلسني g باآلية السابقة مقتبًسا هلا مرصحا بلفظها، تلك 
التي ضمت بني طياهتا أكثر من عالمة سيميائية، بل اتشحت باإلشارات العميقة، 
وارتبطت ببنى داللية وشيفرات عميقة تنهل منها قيمها الداللية، فالتحليل العميق 
يكتنفها  إشارات  عن  يتمّخض  غريها  أم  قرآنية  أكانت  سواء  اللغوية  للنصوص 
منها  تنهل  حتتية  شيفرات  عىل  إحالتها  يف  متجّذرة  لكنها  ظاهرها  يف  الغموض 
قيمها الداللية والقصدية، إن كلَّ األنساق اللغوية دينية كانت أم غريها ما هي إاّل 
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أدوات لإلمساك بالالمرئي وفائق الوصف، من خالل قيامها بوظيفة مضاعفة، إذ 
متسك التجربة النفسية املجردة عرب التجربة العملية للحواس، من خالل خلق عامل 
متخّيل قديم أو مستقبل)		( ؛ لذا اقتبس اخلطاب احلسيني آية قرآنية جاءت يف سياق 
احلديث عن قوم نبي اهلل نوح g، فاإلمام أراد أن يشري هلم بواسطة عالمة سيميائية 
إشارية تنهل قيمتها القدسية من كتاب اهلل، مفادها أن منزلتي هي منزلة الرسالة، 
وحركتي ترتبط بحركة األنبياء واملصلحني، فاملوقف الذي وقفه نوٌح من قومه أقُفُه 
اآلن معكم )		(، وما جئتكم به هو اخلالص والنجاة لكم من عذاب بئيس، فإن كان 
وإيقاع  قتيل  عىل  وأرصرتم  الرسالة،  من  ومقامي  اهلل،  بآيات  تذكريي  عليكم  كرُب 
الرش يب، فعىل اهلل توكلت يف إرجاع أمري إليه، فأمجعوا أمركم ورشكاءكم، الذين 

تدعون أهنم ينرصونكم يف الشدائد )4	(، ولكن مآلكم إىل غمة وشقاق أبدي. 

أضف لذلك أّن ما يعّضد هذه العالمة السيميائية أمران، األول: هو ما خيتزنه 
أراد  اخلطاب  والشام، وكأّنام  الكوفة  العقل اجلمعي لألهل  العقائدي يف  املوروث 
بقصدية واعية أن حيّرك األذهان نحو قول رسول اهلل s: )) حسني مني وأنا من 
حسني، أحّب اهلل من أحّب حسينا (( )5	( ؛ وبذا ربط حركته ورسالته برسالة جده 

 .s خاتم األنبياء

إشارة  املتلقي  يمنح  القرآنية  اآلية  هبذه   g احلسني  اإلمام  استشهاد  إّن  الثاين: 
بام  وثقته  بجمعهم،  مباالته  وعدم  هبم  اإلمام  هتّكم  سمة  تستبطن  واضحة  أخرى 
وعده رّبه، وهذا ما حتمله لفظة األمر ) َأْجُِعوا (، فإن اجتامعهم عىل حربه وعزمهم 
عىل قتاله وما أعدوه من عّدة وعديد ال يرّضُه وال خييفه، بل هم َمْن عليهم أن يأخذوا 
َكاَءُكْم ( يف  األهبة التامة لقتاله ومقاومته، وزادت اآلية القرآنية الكريمة لفظة ) رُشَ

التأكيد عىل داللة عدم اخلشية منهم، والتهّكم هبم)		( 
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اهللُ  َولِيِّـَي  إِنَّ   { تعاىل:  قوله  وهي  أخرى  آية  باقتباسه  كالمه  اإلمام  اختتم  ثم 
نَي {)		( إّن استدعاء اخلطاب احلسيني للنص  احِلِ َل اْلكَِتاَب َوُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ الَِّذي َنزَّ
إنتاج  إعادة  يف  الة  فعَّ مسامهة  سامهت  جديدة  فنية  قيمة  املعنى  عىل  أضاف  القرآين 
شخصية مبدع النص عرب التفاعل النشط مع املعنى الذي تتضمنه اآليات القرآنية 
وذلك من خالل السياق الثقايف املشرتك بني الطرفني )		( ؛ لذا جاءت اآلية السابقة 
صمت   (( تستنطق  أن  استطاعت  سيميائية  بشيفرات  مشحونا  قرآنيا  نَصا  لتمّثل 
ملفوظات اخلطاب  بواسطة البحث يف القدرة التمثيلية للعالمة عرب آليات تشّكلها 
وإعادة تأويلها يف سياق إبستملوجي يفسح املجال أمام مفاهيم القصدية والوعي 
واإلحالة واحلدس ملامرسة دورها الفاعل يف تشّكل املعنى (()		( ؛ وبذا جاء النّص 
القرآين متوّشحا بإشارة سيميائية مفادها: أيّن قد أوكلُت أمري إىل اهلل بعد أن أوكلتم 
الكتاب، وهو نص حيمل إشارات داللية منها:  نّزل  الذي  أموركم إىل غريه، وهو 
الضاللة والعمى،  به من  اهلل  أنقذكم  الذي  اهلل  بيوتنا وعىل جدي رسول  نزوله يف 
أضف لذلك كّله اجلملة اخلربية التي ختمت هبا اآلية القرآنية وما حتمله من نعت 

ضمني لشخص اإلمام بأنه من القوم الصاحلني. 

لقد شكلت فقرة النص اخلطايب السابق لإلمام احلسنيgعالمة سيميائية كربى 
ذات دالالت متعّددة تتعاضد كّلها إلنتاج فكرة حمّددة وبلورة داللة مركزية معّينة 

تدور حول النصح واإلرشاد. 
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ثانيًا: حمور االحتجاج  

بعُد   ا  أمَّ  (( اإلمام:  قال  وفيه  االحتجاج،  إىل  اخلطاب  ينتقل  املحور  هذا  ويف 
فانسُبوين فانظروا من أنا؟! ثم ارجُعوا إىل أنفِسكم وعاتُبوها فانظروا هل َيِلُّ لكم 
قتيل وانتهاك حرمتي ؟! ألسُت ابَن بنِت نبيِّكم صل اهلل عليه وسلم وابَن وصيه وابن 
ِه ؟!  أوليَس محزة سيُد  ِق لرسولِِه بام جاَء به ِمن عنِد ربِّ ِه وأول املؤمننَي باهللِ واملصدِّ عمِّ

ي ؟!  الشهداِء عمَّ أيب ؟! أوليَس جعفُر الشهيُد الطياُر ذو اجلناحني عمِّ

يل  قال  سلم  و  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسوَل  إنَّ  فيُكم:  ُمستفيٌض  قوٌل  َيبُلْغُكْم  أَوَلْ 
قُتُموين بام أقوُل وهو احلقُّ  فَواهللِ ما  وألخي: هذان سيدا شباب أهل اجلنة ؟! فإْن صدَّ
بُتُموين  ُت كِْذبًا ُمْذ علمُت أنَّ اهللَ ُيمِقُت عليه أهَلُه  َويُضُّ بِِه َمِن اْخَتَلَقُه وإْن كذَّ َتَعَمدَّ
ُكم، َسُلوا جابَر بَن عبِد اهللِ األنصاري أْو  فإنَّ فيُكم َمن إْن سألُتُموُه َعْن ذلَك أخرَبَ
مالٍك  بَن  أنَس  أو  أرقم  بَن  زيَد  أو  الّساعدي  َسعِد  بَن  َسهَل  أو  اخِلدري  سعيِد  أبا 
م َسِمُعوا هذِه امَلقالَة ِمن رسوِل اهلل صل اهلل عليه و سلم يِل وألخي، أَفام  وُكم أهنَّ ُيرِبُ
وَن  يف هذا حاجز لُكم عن سفك دمي؟!. . . فإْن ُكنُتم يف شكٍّ ِمن هذا القوِل، أَفَتُشكُّ
َأَثرًا ما أيّن ابُن بنِت نبيُِّكم ؟ فواهللِ ما بنَي املرشِق وامَلغرِب ابُن بنِت نبيٍّ غريي ِمنكم 
وين، أتطُلبوين بقتيٍل منكم قتلُتُه ؟! أو  وال ِمن غرِيكم أنا ابُن بنِت نبيُِّكم خاصًة، أخرِبُ

ماٍل لكم استهلكُتُه ؟! أو بِقصاٍص ِمن َجراحٍة ؟!  فأخذوا ال يكلمونه (( )40( 

تردُّ العديد من النصوص التي يكون فيها اإلنسان الواسطة التي تنقل اإلشارة 
يف  واضحا  يبدو  ما  )41( وهذا  نفسه  اآلن  يف  واملدلول  الدال  هو  فيكون  ؛  ومادهتا 
استهالل النص املتقّدم لإلمام gبقوله: )) فانسُبوين فانظروا من أنا ؟! ثم ارجُعوا 

إىل أنفِسكم وعاتُبوها، فانظروا هل َيِلُّ لكم قتيل وانتهاك حرمتي ؟! ((
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يشري  إذ   خطابه،  يف  يبّثها  وأخالقية  تربوية  إشارات  من  اإلمام  كالم  خيلو  ال 
اخلطاب إىل مدلول تربوي وهو حماسبة النفس ومراقبتها ؛ فوّجه بذلك العقول نحو 
قول رسول اهللs)) حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاَسبوا (()	4( ؛ وبذلك ينتج اخلطاب 

حقاًل سيميائًيا متركَزت ثيمته نحو وجوب حماسبة النفس يف كّل زمان ومكان 

التي اجتهت نحو  السيميائية  العالمات  يوّشَح اإلمام خطابه بمجموعة من  ثّم 
فيه اخلطاب  الذي اجته  الرجوع إىل نسبه،  القوم يف  بدءا من طلبه من  املقدسة  ذاته 
احلسيني إىل استعامل اإلشارة االجتامعية يف إظهار هويته وانتامئه إىل فئة اجتامعية ال 
انتامءه إىل رسول اهللsواملالحظ  به  يمكن غض الطرف عنها أو نكراهنا، وأعني 
عىل النص اخلطايب اتصافه بصفة احلجاج اعتامدا عىل التجربة االجتامعية التي عاشها 
إذ  الرشيف،  نسبه  يتسم هبا  التي  املقّدسة  الدينية  واملكانة  أفراد جمتمعه  بني  اإلمام  
ُتشّكل تلك التجربة نموذًجا خطابًيا منطقيا ينشأ عن تلك اإلشارات التي تدل عىل 

مكانة الفرد والفئة املتحّققة يف السّلم االجتامعي )	4( 

لقد جلأ اإلمام احلسنيgإىل أكثر العالمات السيميائية بساطة من حيث الفهم 
املتلقي وأكثرها كونية، فاألسامء والكنايات هي من أبني وأوضح العالمات  لدى 
وأكثرها شمولية فيام يتعلق باهلوية، ومتّيز الفرد بام لذلك الفرد من انتامء لعائلة معينة 
أو عشرية ) 44 ( ؛ لذا شّكلت تلك األسامء أبرز العالمات السيميائية القْبلية والبْعدية  

لتحديد هوية اإلمام وَمن يكون، ويمكن توضيحها باملخطط اآليت: 
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إّن استدعاء الرافد الديني املتعايل يف اخلطاب له أثر كبري يف نفس املتلقي )45( _  
_ فلجوء اخلطاب  خاصة إذا اشرتك مرِسل النص ومتلقيه يف بيئة زمكانية واحدة 
معنى  عن  أثمرت  اإلمام  من  قصدية  حركة  هي  الديني  الرتاث  جمال  إىل  احلسيني 
نوعي جديد للخطاب، فكّل تلك العالمات اللفظية ) األسامء والكنى واأللقاب ( 
ذات الدالالت الدينية املحّددة قد تعاضدت يف تشكيل ثيمة سيميائية أسهمت يف 

g حتديد  شخصية اإلمام احلسني

  وبام أّن سمة العالمة يف اخلطاب من حيث أهنا تشري إىل أشياء خارج اخلطاب، 
الناحية  من  ومتنوعة  الكمية  الناحية  من  دة  متعدِّ األشياء  بتلك  عالقتها  وتكون 
الكيفية)	4( ؛ نجد أّن انتحاء اخلطاب احلسيني سمة االنتساب يمثل إشارة سيميائية 
أخرى ذات مدلول عقائدي ؛ ألنه أحال أذهان القوم وحّركها نحو حقل سيميائي 
آخر تتبلور كينونته ومركزيته حول مكانة اإلمام احلسنيgومقامه من بيت النبّوة، 
متخذا من املوروث العقائدي عند املسلمني _ الذي أرسى قواعده القرآن _  أساسًا 
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اَم ُيِريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعنُكُم  له ؛ وذلك عندما خاطب الوحي الرسوَل يف قوله تعاىل: } إِنَّ
َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  } ُقل الَّ  )	4(، وقوله تعاىل:   } َتْطِهريًا  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ
َة يِف اْلُقْرَبى {)48(  وأّكد تلك املكانة رسول اهللsبأقواله ووصاياه، منها  َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ
قوله: )) وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل 
واستمسكوا به. . . وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي (()49( وقوله الذي رّصح به 
اإلمام: )) احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة (()50( وقوله: )) احلسن واحلسني 
إمامان قاما أو قعدا (()51(  كّل تلك اإلشارات السيميائية قد استنطقها النسق اللساين 
اللغوي الذي اتسم بسمة االنتساب من قبل اخلطاب احلسيني آلل بيت النبي، فجاء 
مشبًعا بالعالمات السيميائية ؛ ليحيلنا بذلك عىل إشارات وعالمات سيميائية عدة 
تلتحف وختتفي يف فيايف النص، فاإلمام احلسنيgإنام أراد أن يشري بذلك االنتساب 
إىل عالمات وإشارات سيميائية كثرية منها: إّنني أحد ذوي القربى الذين نزل بحّق 
مودتنا القرآن، وأنا أحد مصاديق الثقل اآلخر املوازي للقرآن، الذين أوجب القرآن 
بإمامتنا عىل أهل األرض وسيادتنا  حا  بالتمسك هبم مرصِّ نبّيكم  مودتنا وأوصاكم 
وراء  اهلل  كتاب  جعلتم  ولكنّكم  مفروضة،  طاعتنا  فإنَّ  فأطيعونا،  ؛  اجلنة  أهل  عىل 

ظهوركم وضّيعتم وصية نبّيكم بقتالنا ؛ فضللتم بذلك ضالال بعيدا. 

بواسطة  إّياه  دا  معضِّ القوم  عىل  احتجاجه  يف  احلسيني  اخلطاب  ويستمر     
جابر   ( مثل:  املتلقي  عند  معروفة  دالالت  ذات  لفظية  عالمات  عىل  اإلحالة 
بن  زيد  الّساعدي،  َسعِد  بن  َسهل  اخِلدري،  سعيِد  أيب  األنصاري،  اهللِ  عبِد  بن 
إّن استعامل االسم قد يشري إىل كيانات متعددة، ولكن   ) أرقم، أنس بن مالٍك 
عندما يتدّرج يف خطاب حمدد موجه إىل متلق معنّي ؛ فإن املتلقي إّما أن يطلب له 
تعريفا أو يرجعه إىل كيان من عامله املعريف الذي هو حمدد بشكل ما )	5( ؛ وبذا جلأ 
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مستقبِل النص إىل عامله املعريف ذلك العامل الذي ال يمكن ملخزونه الفكري وما 
ختتزنه ذاكرته من سمة مقّدسة جتاه مدلوالت هذه الدوال اللفظية من تكذيبها أو 

رّد شهادهتا، فضال عن رّد أقوال اإلمام نفسه. 

ويدخل االحتجاج الفقهي الرشعي عالمة سيميائية أخرى يرسلها منتج النص 
وين، أتطُلبوين بقتيٍل منكم قتلُتُه ؟! أو ماٍل  إىل املخاَطب وهو قول اإلمام: )) أخرِبُ
ذات  اجلمل  تلك  تتعاضد  إذ    )) ؟!  َجراحٍة  ِمن  بِقصاٍص  أو  ؟!  استهلكُتُه  لكم 
دائرة داللية ضّمت إشارات  التوترية يف خلق  التحديات  أو  العاطفية  التعارضات 
سيميائية ذات سمة تقريرية تتمحور يف سلب احلجة الرشعية من فعل املخاطب، 
إنجازية  أبعاد  ذات  مرجعية  إحاالت  اخلطاب  ملفوظات  حتميل  بواسطة  وذلك 
اإلذعان  ذلك  متّثل  إذ  إذعانه،  يف  فأسهمت  املتلقي  انتباه  لفتت  وتقريرية  وتأثريية 
العالمات  تلك  ما يف  إىل  الصمت وعدم اجلواب، أضف  مفادها  بعالمة سيميائية 
اللفظية من داللة عدم مرشوعية قتاله وحربه مقابل مرشوعية حركة اإلمام ودعوته 

تقريرية  سيميائية  وسيلة  األسامء  ليستعمل  أخرى  تارًة  احلسيني  اخلطاب  ويعود 
وذلك  حمّددة  أوصافا  عليها  يشدُّ  دواّل  اإلمام  فيجعلها  احلجاج   وسائل  من  أخرى 
بَن  أبَجٍر، ويا قيَس بَن األشعِث، ويا زيَد  بَن  اَر  َرَبعي، ويا َحجَّ بَن  يا َشْبَث  بقوله: )) 
تقُدُم  وإنَّام  اجِلامُم  ِت  َوَطمَّ اجَلناُب  الثامُر واخَضَّ  أينََعِت  قْد  أْن   : إيلَّ تكُتُبوا  أَل  احلارِث، 
عل ُجنٍد لَك جُمَنٌَّد فَأقبِل ؟! (()	5( إّن الرصخة والنداء يمثالن صورا أخرى من صور 
العالمات السيميائية برشط أن حتيل إىل يشء آخر يكون مشرتكا بني العالمة ومرجعها 
الذي حتيل إليه )54( فجميع األسامء التي ذكرها اإلمام تشرتك يف فعل إنجازّي حمّدد وهو 
حدث الكتابة املتمّثلة يف الكتب التي أرسلها هؤالء إىل اإلمام معّضدا أقواهلم بأسلوب 

ِت اجِلامُم (  الكناية الذي وّشحوا به رسائلهم ) أينََعِت الثامُر واخَضَّ اجَلناُب َوَطمَّ
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إّن استعامل أسامء َمن كاَتَبه من كبار القوم يف سياق ثقايف معنّي هي حركة قصدية 
من املخاطِب ) اإلمام ( إّنام حييل بذكرها عىل وقائع حمّددة الزمان ) أمل تكتبوا ؟! ( 
واملكان ) الكوفة ( إذ ترسل تلك التقريبية )55( دوال وإشارات سيميائية معّينة تسهم 
إسهاما  كبريًا يف فهم مقاصد تلك العالمات اللغوية التي ذكرها اإلمام يف خطابه، 
فالدوال املستعملة ) األسامء املذكورة ( وّظفها اإلمام ليكشف عن زيف اّدعاءات 
هؤالء القوم وغدرهم ونقضهم العهد، وما يعّضد هذه الداللة جواُب اإلمام لقيس 
مقابل  أمية  بني  حكم  عىل  احلسنيgالنزول  اإلمام  من  طلب  عندما  األشعث  بن 

احلفاظ عىل حياته ؛ فأجابه اإلمام بقوله: )) أنت أخو أخيك (( )	5(

بل ال  الظاهرة،  السطحية  اخلطاب شيئًا يف داللتها  متنح  األخرية ال  العبارة  إّن 
ولكن  معناها،  يف  ظاهرة  واضحة  النسب  فسمة  ؛  لفهمها  فكر  إجهاد  إىل  حتتاج 
تكشف لنا العبارة _ عند مقاربتها سيميائيا _ القصد الالمرئي هلا واملحذوف الذي 
مل يرّصح به اخلطاب، ذلك احلذف الذي شّكل عالمة سيميائية يف جسد اخلطاب 
)	5(  واختزل أشياء كثرية متعّددة مكتفيًا بداللة احلال عن ذكرها فكل حذف يقوم يف 

مقام التحذير فهو حذف ال تقف داللته يف حدود الكالم املوّجه فقط بل يتعداه إىل 
أكثر من ذلك )	5( ؛ لذا حتيل هذه العالمة السيميائية عىل أشياء خارج اخلطاب من 
خالل االنعتاق من ثنائية الدال واملدلول واالرتكاز عىل احلذف الذي مّثل عالمة 
لسانية سيميائية ختتزل أشياء متعّددة ترتك للنفس احلرية يف أن جتول يف استكشاف 
كنهها مكتفية بسياق املقام عن ذكرها )	5 ( وذلك عندما يسهم النص يف االنفتاح عىل 
العامل خارج النص ورؤية األشياء عىل حقيقتها التي ختفيها ؛ لذا سامهت السيميائية 
من خالل قدرهتا التمثيلية للعالمة بواسطة آليات إعادة تشكيل املعنى وتأويله يف 
سياق إبستمولوجي خاص يفسح املجال أمام مفاهيم القصدية والوعي واإلحالة 
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املعنى  يتشكل  )0	( وبذلك  اللفظي  للدال  العميق  املعنى  ملامرسة دورها يف تشكيل 
اخلفي والعميق بأّن املخاَطب ال ُيؤَمن مكره ؛ ألنه ينتمي نسبه إىل عائلة مكر وغدر 

وخيانة يف التاريخ اإلسالمي )1	 ( 

 :gاحلسني اإلمام  أطلقه  الذي  اخلالد  ي  املدوِّ الشعار  بذلك  اخلطاب  يأيت  ثّم 
وهو شعار  العبيِد (()62(  إقراَر  ُأقرُّ  ليِل، وال  الذَّ ال واهللِ ال أعطيهم بيدي إعطاَء   ((
يتناسب مع عظمة احلدث ومقامه وخيتزل كّل املوقف الذي خرج اإلمام من أجله، 
إذ يبعث رسالة مؤّكدة بالقسم إىل معسكر األعداء، وهذا التأكيد يشري إىل أّن اإلمام 
قد أعطى موقفه النهائي واضحا جليا ال لبس فيه بأين قد عزمت عىل قتالكم، قتال 

األحرار الذين كساهم ثوب العز ال العبيد الذين كساهم ثوب الذل واهلوان. 

وخيتتم اإلمام خطبته األوىل باالقتباس من القرآن الكريم والتناص معه ؛ وذلك 
ن ُكلِّ  ُكْم َأن َتْرُجُوِن، أعوُذ بَِريبِّ َوَربُِّكم مِّ يف قوله: )) عباَد اهللِ َوإيِنِّ ُعْذُت بَِريبِّ َوَربِّ

َساِب (()63(  ٍ الَّ ُيْؤِمُن بَِيْوِم احْلِ ُمَتَكربِّ

إّن التناص هو إحدى وسائل السيميائية )4	(، وبام أّن )) العالمة هي نتاج عملية 
ذهنية واعية النخراط األشياء يف وعينا اإلنساين، ومن ثمة تفسح املجال أمام الوعي 
؛ ليمنح األشياء أبعادا معرفية جديدة غري التي هي عليها يف الواقع (( )5	( ؛ لذا ال بّد 
من ممارسة معرفية الستظهار املخفي الذي قبع خلف أستار هذه النصوص القرآنية 
التي اقتبسها اخلطاب ؛ ألّن العالمة تكون فقرية الداللة عندما تكون وحيدة منفردة 

لكنها تدخل يف تكثيف داليل عندما تكون مع عالمات أخرى )		( 

إّن مقاصد املتكلم للتأثري يف املتلقي تقوم عىل أساس ميثاق بينهام )		( ويقابل القرآن 
الكريم هذا امليثاق املشرتك بني الطرفني، فاإلمام احلسني g عندما تناّص مع القرآن 
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مقتبسا لآلية عرشين من سورة الدخان واآلية السابعة والعرشين من سورة غافر، إّنام 
جاء ذلك لقصدية أرادها اخلطاب فاآليات املباركة وردت يف سياق قصة النبي موسى 
g مع فرعون ؛ لذا جاء االقتباس القرآين ليشّكل بؤرة إشارية تضّم أربع عالمات 

رئيسة موّجهة إىل املتلقي يمكن استنطاقها ـ بوساطة سياقها القرآين ـ باآليت: 

 1 ـ جاءت العالمات ) عباَد اهللِ / ريبِّ وربِّكم ( لتشري إىل أنكم ما زلتم يف طاعة 
اهلل ما مل يقع بيننا السيف، وأديتم ما أمركم اهلل به وأجبتموين ملا دعوتكم إليه، فإن 
وقع السيف بيننا وبينكم وأقدمتم عىل ما حاكت عليه نفوسكم ؛ خرجتم من طاعة 

اهلل إىل طاعة الشيطان 

	ـ جعل اإلمام احلسني g قصة النبي موسى g وبني إرسائيل مع فرعون وملئه 
_ بعد أن جاءهم بالبينات والدالئل الواضحات  وتكذيبهم إّياه ؛ فاستحقوا بذلك 
العذاب - كحال أهل الكوفة والشام مع اإلمام وأصحابه، وأشار إشارة إحيائية إىل أّن 
ما حّل بفرعون وملئه هو بمنزلة اإلنذار ملا سيحل هبم مع قرب حصول ذلك وإمكانه 
وُيرِسه وإن كانوا يف حالة قّوة فإّن اهلل قادر عليهم، واالقتباس هو إشارة منه بالنرص 

اإلهلي _ ولو بعد حني _  والتهديد باألخذ اإلهلي والعقاب يف اآلن نفسه 

_ املتمّثل بيزيد وأعوانه البغاة   	ـ إن كنتم قد أوكلتم أموركم إىل الشيطان وحزبه 
الذين تكربوا عىل اهلل وجتربوا عن االنقياد له وأنكروا البعث واحلساب)		( _  فقد أوكلت 

أمري إىل اهلل وفّوضته إليه وبه أعوذ وأعتصم من كّل متكرّب ال يؤمن بيوم احلساب 

السائدة  احلالة  سياق  استحضار  بواسطة  رمزية  بإشارة  االقتباس  يوحي  4ـ 
يمّثل  الذي  بفرعون  يزيد  تشبيه  بثالثة،  ثالثة  تشبيه  القرآين  السياق  مع  ومطابقته 
نموذجا للطغاة يف كّل زمان ومكان، وتشبيه عبيد اهلل بن زياد هبامان الذي يمّثل رمزا 
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للشيطنة واخلطط اخلبيثة، وتشبيه أتباع عبيد اهلل بن زياد بالبغاة واملستغلَّني من قوم 
فرعون الذين غرهتم احلياة الدنيا وباعوا دينهم بدنياهم وزّين هلم الشيطان فعل ذلك

اخلطبة الثانية)69(: 

مت املحاور السيميائية اآلتية:  وضَّ

أوال: حمور التأنيب والتوبيخ: 

   جاءت اخلطبة الثانية لإلمام احلسني g خمتلفة الداللة واملضمون عن اخلطبة 
األوىل، ففي اآلن الذي نجد يف األوىل أسلوب النصح واإلرشاد واالحتجاج طاغيا 
ذوات  اللفظية  بالعالمات  حمملة  الثانية  جاءت  السيميائية،  إشاراهتا  عىل  متفشيا 
دواهلا  حتركت  إذ  والتوبيخ،  والتقريع  التأنيب  صفة  محلت  التي  السيميائية  الدوال 
اللفظية لتشكل إطارا عاما ذا رصيد داليل مبثوث يف تالفيف اخلطاب يتعاضد خللق 

ثيمة الغدر واخلذالن 

التقريع  بألفاظ  خطبته  اإلمام  ابتدأ  احلسيني  اخلطاب  من  واعية  قصدية  ويف 
والتوبيخ بأسلوب املبالغة: ) تّبًا ( )0	( و ) َتَرحا ()1	( وهي ألفاظ ذات عالمة سيميائية 
 (( :g استرشافية، استرشف فيها اإلمام مستقبل هذه الفئة الضالة، وذلك يف قوله
واحلزن  واهلالك  اخلرسان  ألِزمُتم  أي    )		()) وَتَرحا  اجلامعُة  أيتها  لكم  فتبًَّا  بعد  ا  أمَّ
والغم ما بقي من حياتكم بفعلكم هذا، فضال عن ذلك ما حتمله تلك األلفاظ من 
إشارة سيميائية من اإلمام حتيل يف بنيتها العميقة إىل ربط مصري هذه اجلامعة املارقة 
من الدين بمصري أيب هلب الذي كّذب رسول اهللsوذلك عندما نزل قوله تعاىل: 
} َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي {)		(، فتوّعده اهلل سبحانه وتعاىل هبالك نفسه وبطالن 
عمله، وبنار جهنّم، فأنتم أعاملكم إىل بطالن، وخرستم أنفسكم، وحرمتموها من 
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سعادة دائمة، بل ألقيتموها يف هالك مؤّبد بفعلكم هذا )4	(. 

  ويستمر تأنيب اإلمام ألهل الكوفة بإرسال نّص ذي عالمة عامة حمورية تكشف 
عن )) مقصدية اخلطاب، مستقطبة وعي املبدع باألشياء من ناحية وطرائق التعبري 
عن هذه األشياء من ناحية أخرى (()5	( وذلك بواسطة استثارة املدركات احلسية 
التي ارتكز عليها اخلطاب احلسيني ؛ إلقامة احلّجة وتبيان سبيل احلق، التي اعتمدت 
إذ  الكناية واالستعارة والتشبيه،  املتمّثلة يف  البالغية  الذي جتىّل يف صوره  الوصف 

تعاضدت كّلها يف اخلطاب ووظفها اإلمام لتمثيل األشياء وحماكاة الواقع. 

   لقد وّظف اإلمام الكناية بكثرة يف كالمه ؛ ملا هلا من سمة يف إلقاء احلجة عىل املتلقي 
املحور  األول ضمن هذا  املقطع  أمثلتها يف  احلسية، ومن  املدركات  استثارة  من خالل 
)) سَللُتم علينا سيفا كاَن يف أيامنِنا، وَحَششُتم )76 ( علينا نارا اقَتَدحناها )77 ( عل  قوله: 
ا)79(عل أوليائُِكم، َويدًا ألعدائكم. . . . تَركُتُمونا  ُكم، فأصَبحُتم إْلبًا)78( لفَّ نا وعدوِّ عدوِّ
يُف َمشيٌم واجلأُش طاِمٌن والرأُي َلْ ُيسَتحَصْف (()0	(، ومن أمثلتها يف املقطع الثاين  والسَّ

قوله: )) أخَبَث َثَمرٍة، َشجا للناطِِر، وُأْكَلًة للغاِصِب (( )81(. 

اعتمدت  التي  السيميائي  التبئري  ذات  اللغوية  النص  دوال  توضيح  ويمكن 
أسلوب الكناية باملخطط اآليت 
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_  سَللُتم علينا سيفا كاَن يف أيامنِنا

ُكم نا وعدوِّ _  وَحَششُتم علينا نارا اقَتَدحناها عل عدوِّ

ا عل أوليائُِكم         _  فأصَبحُتم إْلبًا لفَّ

_  فأصَبحُتم يدًا ألعدائُِكم

يُف َمشيٌم                                                  _  تركتمونا والسَّ

_  تركتمونا واجلأُش طاِمٌن

_  تركتمونا الرأُي َلْ ُيسَتحَصْف

_  كنتم أخَبَث َثَمرٍة

_  كنتم َشجا للناطِِر

_  كنتم ُأْكَلًة للغاِصِب

بواسطة  إمامهم  بوجه  وقفوا  الذي  الطغاة  أولئك  حال  اإلمام  وصف  لقد     
أسلوب الكناية التي أظهرت الواقع الذي متثل به هؤالء، فهم سّلوا السيوف حلرب 
نار  سّعروا  بل  أعدائهم،  إىل  يوجهوها  أن  عليهم  جيب  كان  الذي  اآلن  يف  إمامهم 
احلرب عىل بيت آل الرسول، فأصبحوا يدا ألعدائهم عىل مقاتلة أئمتهم، فرتكوهم 
يف وقت سّل السيوف بوجه الظلم وانتهاك األعراض، فلم تضطرب القلوب ومل 
سهلة  أكلة  هذا  بفعلهم  فكانوا  املسلمني،  كاهل  عن  واحليف  الظلم  لرفع  تفزع 

للظاملني، وغصة يف طريق احلق واإلصالح. 

   كّل تلك اإلشارات والعالمات السيميائية اللفظية أرسلها اإلمام احلسنيg يف 
خطاب موّجه إىل أعدائه ؛ لتأكيد وتثبيت سمة الغدر التي ُجبل عليها القوم، وذلك 

ثيمة

 الغدر

واخليانة 

واخلذالن
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يف االرتكاز عىل األسلوب البالغي املتمّثل بالكناية التي مّثلت الوسيط الناقل لتلك 
العالمات السيميائية. 

ومل يرتك اخلطاب احلسيني تلك الدوال السيميائية خمربة عن سمة الغدر من غري 
أن يوّشحها ويمزجها بدوال وإشارات سيميائية أخرى حُتيل بأذهاهنم نحو ما جيب 
أن يكونوا عليه من املودة لذوي القربى من آل بيت النبي التي فرضها اهلل تعاىل بقوله: 
الداللة  تلك  متّثلت  وقد   ،)		(  } اْلُقْرَبى  يِف  َة  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  الَّ  ُقل   {
ُكم  و ) أوليائُِكم ( و ) يدًا ألعدائُِكم (  بالعالمات اللفظية السيميائية ) أيامننا ( و) عدوِّ

وبذا اعتمد اخلطاب احلسيني الكناية أداة أسلوبية بالغية معّبأة سيميائيا لتؤّدي 
داللتني: 

األوىل: كشف زيف القوم وغدرهم بإمامهم، وحقيقتهم جتاه آل بيت نبّيهم. 

زال  ما  الذي  إمامهم  جتاه  موقفهم  عليه  يكون  أن  جيب  بام  تذكريهم  الثانية: 
موروثهم العقدي حيتفظ بأقوال نبيهم يف حّقه. 

القوم،  الغدر وسمته ألولئك  تثبيت عالمة  الكناية يف  التشبيه مع  ويتعاضد 
إليها كتطائر الدبى، وتداعيتم عنها كتداعي  )) ولكن أرسعتم  وذلك يف قوله: 
الفراش (()83(، وهنا وّظف اإلمام التشبيه يف تبيان بعض احلقائق وكشفها، وعىل 

املتلقي أن يبحث عن املعنى الذي خيبو خلف هذا التشبيه. 

لقد رسم لنا اإلمام احلسني g صورة حسية تثري الذهن وتوقظه ؛ وذلك عندما 
شّبههم _ وهم يبتعدون عن منهج آل بيت النبي _  بصغار الفراش الذي يتنقل من 
نحو  يتداعى  الذي  بالفراش  أو  االنتفاع،  بمكامن  ودراية  هدى  دون  آلخر  مكان 

مصدر الضوء فيحرتق به. 
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إّن عىل املتلقي أن يستجيل العالمة السيميائية من هذا التشبيه، إذ توافق أسلوب 
التشبيه هذا مع حاهلم ؛ فهم بفعلهم هذا وما يقدمون عليه يسريون من غري هدى 
وال بصرية - كام تنتقل صغار اجلراد -  بعيدا عن طريق احلق والعدل اإلهلي الذي 

متثل بالتمسك باحلسني وآل بيته، وسيكون مآهلم إىل اهلالك والغضب اإلهلي. 

ثّم يطلق اخلطاب احلسيني جمموعة من الصفات الذميمة املتتالية ألولئك األمراء 
واحلّكام الذين اتبعوهم، التي أرسلها بواسطة مجل قصرية متتابعة متتالية، ومتوازية 
الرتكيب النحوي ؛ لتتناسب مع سياق املقام الذي انطلق فيه اخلطاب، إذ يستلزم 
ذلك املقام أن تكون اجلمل قصرية ذات بعد سيميائي داليل عميق، فتأيت بذلك تثبيتا 
اِذ األحزاِب،  األُمِة، وُشذَّ السيميائي هلذا املحور فهم: )) طواِغيِت  ومتكينا لإلطار 
الَعَهَرِة  وُملِحِقي  نَِن،  السُّ ُومطِفِئ  الكالِم،  يِف  وحُمَرِّ الشيطاِن،  وَنَفَثِة  الكِتاِب،  وَنَبَذِة 

بالنََّسِب، امُلْسَتهِزئنَي الذين جعلوا القرآن ِعِضنَي (()84(. 

ويشحذ اخلطاب احلسيني األذهان وحيّرك األفكار عندما يستدعي ذلك التاريخ 
الذي ملئ حقدا عىل آل بيت النبي وغدرا هلم وخذالنا، فبدأه بالقسم بلفظ اجلاللة، 
ُعُروُقُكم،  عليِه  َوَشَجت)85(  َقد  َمعُروٌف،  فيُكم  خَلذٌل  ُه  إنَّ واهللِ   (( قوله:  يف  وذلك 

وَتواَرت عليِه أُصوُلُكم (( )		(. 

لقد شّكل اخلطاب احلسيني يف العبارات السابقة حقال سيميائيا توّشح بكل تلك 
األحداث التي سبقت وقعة الطف، التي مّرت عىل البيت العلوي ؛ إذ أعاد ذاكرة 
اخلصم نحو خذالن أمري املؤمنني اإلمام عيل g عندما حارب الناكثني والقاسطني 
واملارقني، وموقف بعض أتباعه من أمر التحكيم، واإلمام احلسن بن عيل g الذي 
خانه قادة جيشه عندما خرج ملقاتلة أهل الشام، وحيَكت عليه الكثري من املؤامرات 
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التي انتهت باغتياله عىل يد زوجه جعدة بنت األشعث بن قيس)		(، ثم يثبِّت ويؤكد 
فيعقبه  الغدر  يصف  عندما  كنائي  وآخر  استعاري  بأسلوب  الغدر  سمة  اإلمام 
بقوله: )) َقد َوَشَجت عليِه ُعُروُقُكم، وَتواَرت عليِه أُصوُلُكم (( فأصبح بذلك من 
خصالكم وطباعكم التي جبلت عليها نفوسكم، واسترتت خلفها أصولكم التي 

بنيت عىل الغدر واخلديعة 

وبحقل إشاري سيميائي وجداين آخر _  يمّثل صورة أخرى من صور التوبيخ 
خيتم    _ القوم  جتاه  اإلمام  يعانيها  التي  واملشاعر  االنفعاالت  عن  ويعرّب  والتقريع 
عل  اهللِ  َفَلعنَُة  أال   (( بقوله:  وذلك  ؛  عليهم  بالدعاء  هذا  اخلطايب  مقطعه  اإلمام 

النَّاكِثنَِي الذين َينُقُضوَن اإليامن َبعَد توكِيِدها، َوَقد َجعُلوا اهللَ عليِهم َكِفيال (()88(. 

لقد اجته اخلطاب احلسيني السابق نحو قصدّية بّينة واضحة ؛ وذلك عندما تناصَّ 
ْم َوالَ َتنُقُضوْا اإليامن  مع اخلطاب القرآين يف قوله تعاىل: } َوَأْوُفوْا بَِعْهِد اهللِ إَِذا َعاَهدتُّ
َبْعَد َتْوكِيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللَ َعَلْيُكْم َكِفياًل إِنَّ اهللَ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن {)89( وفيه توّشح 
اخلطاب بعالمات سيميائية أحالت بدورها عىل كّل ما صدر عن أولئك القوم من 
غدر ومكر وخديعة، واستخلصت هنضة اإلمام وموقفهم منها، إذ بنّي اخلطاب أّن 
العهد الذي نقضوه مع إمامهم هو عهد اهلل، وهذا ما أشار إليه املعنى العميق املخبوء 
حتت اخلطاب احلسيني السابق، وذلك بواسطة الرتكيب اإلضايف يف النص القرآين 
الذي تناص اخلطاب احلسيني معه، املتمّثل يف الرتكيب النحوي من إضافة العهد إىل 

لفظ اجلاللة، فهو ليس كباقي العهود، بل هو عهد اهلل. 

ثم إن استعامل اخلطاب احلسيني للعالمة اللفظية ) اإليامن ( بدل العهود، جاء 
مقصودا لذاته ؛ ألّن نقض اليمني بحسب االعتبار أشنع من نقض العهد وإن كان 
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منهيا عنهام مجيعا ؛ لذا علَّق _ بواسطة التناص _ اخلطاب احلسيني السابق هذا العهد 
عىل اهلل سبحانه وتعاىل دون غريه هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن قول اإلمام: ))َوَقد َجعُلوا اهللَ عليِهم َكِفيال (( هي إشارة 
أخرى إىل عظم ما اقرتفوه من ذنب وما يرتتب عىل ذلك النقض، فإن نقض العهد 
وعدم اإليفاء به _ بعد أن جعلوا اهلل عليهم كفيال _ يقود هبم إىل العقوبة اإلهلية ؛ 
وذلك بسبب االنقطاع واالنفصال عنه سبحانه وتعاىل بعد توكيد االتصال بساحته 
اإلهلية، وملا يف هذا من إزدراء بساحة العزة والكرامة اإلهلية )0	(، وهم بحاهلم هذه 

ٍة َأنَكاثًا { )1	(.  ا ِمن َبْعِد ُقوَّ كانوا } َكالَّتِي َنَقَضْت َغْزهَلَ

اسُتهّلت  توّشح هبا اخلطاب احلسيني  التي  الداللية  السيميائية  البؤرة  تلك  كل 
بعالمة وإشارة سيميائية وجدانية انفعالية إزاء القوم وموقفهم من اإلمام، وما محلته 
من املفارقة بني الطرفني: وفاء اإلمام من جهة يقابله غدرهم من جهة أخرى وهو 

قوله: )) حنَي اسَترَصخُتمونا وهِلنَي ؛ فأرَصخناُكم موِجفنَي (( )		(. 

ثانيًا: حمور رفض اخلضوع: 

ارتكز اخلطاب احلسيني يف هذا املحور عىل أسلوب الكناية ارتكازا واضحًا بدءا 
َلة،  ِة والذِّ ِعي َقد َرَكَز ِمنَّا َبنَي اثنََتنِي َبنَي املِلَّ ِعَي ابَن الدَّ من قول اإلمام: )) أال وإنَّ الدَّ
وَهيهات ِمنا الدنيئِة، يأَبى اهللُ ذلك ورسوُلُه واملؤمنون وُحُجوٌر طاَبْت وُأنوٌف مَحِيٌَّة 

وُنُفوٌس أبِيٌَّة، وأن ُنؤثَِر طاَعَة اللئاِم عل َمرصاِع الكراِم (()93(. 
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وتتمّثل الكنايات باملخطط اآليت: 

ِعي ِعَي ابَن الدَّ ـ الدَّ

َلة  ِة والذِّ ـ َقد َرَكَز ِمنَّا َبنَي اثنََتنِي َبنَي املِلَّ

ـ َهيهات ِمنا الدنيئِة                                                     حمور رفض اخلنوع

ـ ُحُجوٌر طاَبْت                                      

ـ ُأنوٌف مَحِيٌَّة 

ـ ُنُفوٌس أبِيٌَّة 

جاء النص اخلطايب احلسيني معّبأ كنائّيا ؛ ليكشف عن أربع عالمات  سيميائية: 

وقد  والبغي،  والضالل  الكفر  ألئمة  واخلنوع  اخلضوع  رفض  إشارة  األوىل: 
وهي  زياد،  بن  اهلل  عبيد  وهو   ) ِعي  الدَّ ابَن  ِعَي  الدَّ  ( بـ  احلسنيgأحدهم  وصف 

إشارة إىل القوم بأّنكم تتبعون َمن مُهَِز نسُبه واّدعى وصَله الرجاُل. 

الثانية: إشارة اجلهاد واختيار القتال واملوت عىل العيش مع الظاملني واملنافقني، وأشار 
َلة، وَهيهات ِمنا الدنيئِة ((.  ِة والذِّ اإلمام إىل ذلك بقوله: )) َقد َرَكَز ِمنَّا َبنَي اثنََتنِي َبنَي املِلَّ

الثالثة: ربط تلك العّزة باهلل ورسوله واملؤمنني ؛ ألنه امتداد لتلك الرمحة اإلهلية 
التي مّثلها احلق تبارك وتعاىل بنبيه حممد بن عبد اهلل s، وتلك إشارة أخرى لقوله 

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي َوَلكِنَّ امْلُنَافِِقنَي اَل َيْعَلُموَن {)94(.  تعاىل: } َوهللَِِّ اْلِعزَّ

الرابعة: إشارة االصطفاء واالختيار، وقد أشار اإلمام إىل ذلك بأسلوب كنائي 
بقوله: )) ُحُجوٌر طاَبْت ((، فاخلطاب احلسيني يستبطن معنًى مالزما له مفاده: أيّن 
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؛  الوراثي  املنشأ  يْت من حيث  ُصفِّ التي  رة،  املطهَّ الطاهرة  انحدر من هذه احلجور 
إذ انحدرت من وراثة طاهرة ونَسل مصّفى من الدنس، وأصالب شاخمة وأرحام 
ومل  بأنجاسها  اجلاهلية  تنجسنها  فلم  ؛  البيئي  املنشأ  حيث  من  َيت  صفِّ كام  رة،  مطهَّ
ما  وهذا  النفيس،  الداخيل  املنشأ  ُصّفَيت من حيث  كام  ثياهِبا،  اّمت  ُمدهَلِ ِمن  ُتلبِسها 
أشار إليه اإلمام احلسني g _ يف اخلطبة األوىل _  بقوله: ))  فإن صّدقتموين فواهلل 
ما تعّمدت الكذب (( فأنا ال أمحل منشأ داخليًا للرذيلة، بل أّنني مصّفى من حيث 

هذا املنشأ. 

) ُحُجوٌر طاَبْت ( عالمة سيميائية إشارية  لقد اختزل اخلطاب احلسيني بعبارة 
اة حمفوظة آخذة من آدم إىل  تشري إىل اتصال السلسلة يف االصطفاء، فهي عرتة مصطفَّ

نوح إىل آل إبراهيم إىل آل عمران. 

مَحِيٌَّة،  ُأنوٌف   (( بقوله:  املقطع  هذا  فيخَتم  ؛  والرفض  اإلباء  هذا  اإلمام  ويؤّكد 
وُنُفوٌس أبِيٌَّة (( 

طاعة  الكرام  مصارع  عىل  ختتار  فال  واخلضوع  والذل  الضيم  تأبى  نفوس  أي 
اللئام. 

ثالثًا: حمور استرشاف املستقبل 

قوله  من   )	5()) ُتنظُِروِن  فاَل  كيدون  ُثمَّ  َأْمَرُكْم  َفَأْجُِعوْا   (( قوله:  اإلمام  اقتبس 
ًة ُثمَّ اْقُضوْا إيَِلَّ  َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّ َيُكْن  َكاءُكْم ُثمَّ الَ  َأْمَرُكْم َورُشَ َفَأْجُِعوْا   { تعاىل: 

يعًا ُثمَّ اَل ُتنظُِروِن { )97 (  َوالَ ُتنظُِروِن { )96 ( وقوله تعاىل: } َفكِيُدويِن َجِ

لقد جاء هذا الرتكيب ليخلق حقال دالليا معّبأ باإلشارات السيميائية التي تتوّشح 
بصفة التهديد الذي جاء بصورة األمر املوّجه من اإلمام جتاه معسكر األعداء ؛ ثقة 
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منه باهلل تعاىل بأهّنم لن يستطيعوا أن يمحوا ذكره أو يميتوا أمره ؛ ملا وعد اهلل تعاىل 
األنبياء واملصلحني من العزة والغلبة ولو بعد حني)		(. 

أضف لذلك ما أرسله اإلمام من إشارة سيميائية أخرى إىل القوم مفادها أنه متوّكل 
عىل اهلل، ومن كان توّكله عىل اهلل فهو نارصه وكافيه أمرهم، وال يبايل بَمن عاداه وأراد 
به السوء )		 (، بل أّنه يستهزيء بتلك القّوة التي جاءت حلربه ؛ فريهيم عدم اهتاممه 
بقوهتم وسيواجههم بكل شجاعة وال تستطيع أي قوة مهام كرُبت أن تقف بوجهه ؛ 
وبذلك قد وّجه اإلمام رضبة نفسّية عميقة إىل نفوسهم الضعيفة املنهزمة ) 100 (، عندما 
بكيدهم  التأخري  عن  بنهيهم  هبم  واالستخفاف  هلم  واالحتقار  التعجيز  برتبة  ارتقى 

إّياه، وذلك هناية االستخفاف هبم وأهنم ال يصلون إىل ذلك )101 ( 

اقتبس  القرآين وذلك عندما  باقتباسه من اخلطاب  ثّم يستمر اخلطاب احلسيني 
ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ  ا ِمن َدآبَّ ْلُت َعَل اهللِ َريبِّ َوَربُِّكم مَّ قوله تعاىل: )) } إيِنِّ َتَوكَّ

ْسَتِقيٍم { )	10( (()	10( اٍط مُّ َريبِّ َعَل رِصَ

   لقد جاءت اآلية املتقدمة لتأكيد داللة ما تقّدم من اخلطاب وتقويته ؛ إذ متّثل 
حقيقة التوّكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل، فهو تفويض كامل من اإلمام بالتمّسك بطاعة 
اهلل تعاىل وترك املعصية، مع بيان عموم السلطة واإلحاطة هبم، لقد جاء اقتباس قوله 
غاية  وهو   } فكيدوين   { تعاىل:  قوله  ملضمون  تعلياًل   } توكلت  إيّن   { تعاىل: 
التعجيز واالحتقار ؛ وهذا يعني: أنه واثق بعجزهم عن كيده ؛ ألنه متوكل عىل اهلل 
)104 (، كام أّن قوله: } إن ريّب عل رصاط مستقيم { تعليل لقوله: } إيّن توّكلت 

عل اهلل {، أي توّكلت عليه ألّنه أهل لتوكيل عليه ؛ ألّنه مّتصف بإجراء أفعاله عىل 
طريق العدل والتأييد لعباده املخَلصني)105(. 
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ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها { ليؤّكد املعنى  ا ِمن َدآبَّ ثّم جاء اقتباس قوله تعاىل: } مَّ
املتقّدم بواسطة مفهوم الكناية التي جاءت لتشري اىل قدرة اهلل وكامل سلطته وقدرته 
عليه وعليهم وعىل كّل دابَّة، فاآلية تشري سيميائيا إىل أّن الظاملني والبغاة الباحثني 
عن احلكم والسلطة عليهم أن حيذروا من غضب اهلل تعاىل، وأن ال يتصوروا أهنم 
إذا ُأمهل هلم مع ظلمهم لزمن معنّي بأهّنم يمتلكون القدرة أمام قدرة اهلل تعاىل، بل 

عليهم أن يلتفتوا هلذه احلقيقة وأن يعودوا إىل اهلل تعاىل)	10 ( 

ْسَتِقيٍم { إىل أن اهلل تعاىل  اٍط مُّ ويشري االقتباس يف قوله تعاىل: } إِنَّ َريبِّ َعَل رِصَ
يدّبر شؤون عباده بام تقتضيه احلكمة ومصلحة العباد، فاهلل تعاىل حميط هبم مجيعا قاهر 
هلم، سنته ثابتة غري متغرية يف نرصة احلق وإظهاره عىل الباطل فام مل يأذن به اهلل فال أحد 
يستطيع اتيانه، ثّم أن النمط الرتكيبي آلخر اآلية اختلف عن أوهلا ؛ ألّن أوهلا يشري 
برابط  متمسكا  رّبًا،  يتخذه  أّنه  إىل  يشري  وآخرها  واإلحاطة،  السلطة  عموم  بيان  إىل 

العبودية التي بينه وبني اهلل تعاىل، بخالف القوم الذين اختذوا أهواءهم إهلا هلم) 	10 (
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اخلامتة: 
إليه  ما توّصل  الشهداء يمكن إمجال  الفكرية يف كالم سيد  السياحة  وبعد هذه 

البحث باآليت: 
ذات  اللفظية  بالعالمات  معّبأ  اخلطبتني  كلتا  يف  احلسيني  اخلطاب  جاء  1ـ 
اإلمام  فيه  بّث  وقد  إاّل  اخلطبتني  حماور  من  حموًرا  نجد  فال  السيميائية،  اإلشارات 
العالمات  تلك  أكانت  السيميائي، سواء  املنحى  ذات  بالعالمات  خطابه مشحونا 
سياقات  فاستحرضت  ؛  النص  بسياق  التحفت  أهنا  أم  واإلشارة  الرتميز  واضحة 

أخرى يطلبها النص اخلطايب. 
	ـ جاءت خطبتا اإلمام احلسنيgيوم عاشوراء خمتلفتي الصياغة واملضمون ؛ 
واالحتجاج، وجاءت  واإلرشاد  والنصح  الوعظ  بصفة  األوىل  اخلطبة  اتصفت  إذ 
املستقبل  واسترشاف  اخلنوع  ورفض  والتقريع  التوبيخ  داللة  فلك  يف  تدور  الثانية 
املحتوى  متوافقة  سيميائية  وإشارات  بدالالت  اخلطبتني  كلتا  ألفاظ  جاءت  لذا  ؛ 

واملضمون مع ثيمتها الداللية املركزية لكل حمور منهام. 
	ـ وّظف اإلمام احلسني g_ يف خطبته األوىل _ األسامء والكنى إحدى وسائل 
؛  س  املقدَّ بشخصه  يتعّلق  وما  الكريم  نسبه  ذلك من جهة  أكان  السيميائية، سواء 
لتحمل ألفاظًا مشحونة باإلشارات السيميائية توّجه أذهان القوم نحو امتداد اإلمام 
إىل النبي، وانتامئه إىل تلك البيئة الطاهرة املطّهرة، أم تلك األسامء التي ذكرها اإلمام 
ك أذهان القوم ويشري من خالهلا إىل كشف هذه الفئة الضالة عن احلق وزيفها  ليحرِّ

وكذهبا واّدعائها. 
4ـ ارتكز اخلطاب احلسيني يف اخلطبتني عىل الفنون البالغية كالكناية واالستعارة 
والتشبيه ؛ التي مّثلت وسيلة من وسائل السيميائية وإشاراهتا الداللية يف اخلطاب، 
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ُذكرت  الذي  املقام  ملناسبتها عنارص  ؛  أوفر حظَّا من صاحبتيها  الكناية  وإن كانت 
اخلطبتان يف إطاره. 

احلكيم  الذكر  من  آيات    _ أكثر من موضع  _ يف  احلسيني  اخلطاب  اقتبس  5ـ 
ت بني فيافيها العميقة وسياقها القرآين الكثري  ناسبت مقام اخلطاب وسياقه ؛ إذ ضمَّ
افرتائهم  عن  وكشفت  األعداء  معسكر  صنّفت  التي  السيميائية  اإلشارات  من 

وكذهبم، بل أشارت سيميائيا إىل مصري القوم وما سيكون إليه مآهلم. 
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هوامش البحث:
1(ينظر: لسان العرب: 	1 / 14	 ) سوم ( 

	(البقرة: 			 
	(علم اإلشارة: ص		 

4(االجتاه السيميولوجي: ص	1 
5(ينظر: علم اإلشارة: ص10 

	(ينظر: معجم السيميائيات: ص11 
	(ينظر: فلسفة اللغة عند أفالطون: ص		 فام بعدها 

	(ينظر: كتاب العبارة: ص104
	(ينظر: البيان والتبيني: 1/ 0	، 1	 ـ 		 ( 

10( ينظر: دالئل اإلعجاز: 1/ 5		 
11( ينظر: مفاتيح الغيب: 1/ 		ـ 		، 		، واملحصول يف علم أصول الفقه: 1/ 		 

	1(ينظر: علم اإلشارة: ص10 
	1(ينظر: املصدر نفسه: ص10ـ 11 

14(ينظر: العالماتية وعلم النص: ص		 فام بعدها  
15(علم اإلشارة: ص	1

	1(السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا: ص	. 
	1(ينظر: أنظمة العالمات: ص	14 

	1(ينظر: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا: ص10
	1(املصدر نفسه: ص		 ـ 		  

0	(ينظر: ما هي السيميولوجيا: ص11 فام بعدها 
1	(علم الداللة عند العرب: ص 0	 

		(تنظر اخلطبة كاملة يف: تاريخ األمم وامللوك: 	 / 	1	 ـ 	1	
		(يونس: 1	 

4	(األعراف: 		1 
5	(تاريخ األمم وامللوك: 	 / 	1	

		( ينظر: تأّمالت يف اخلطاب احلسيني: ) مقالة عىل شبكة النت (  
ـ: بحار األنوار: 		 / 			   		
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		(ورد يف احلديث: )) احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا ((  املصدر نفسه: 	4 / 1		، 44 
 	 /

		(األعراف: 4	1 
0	(ينظر: تفسري األمثل: 	 /  	45 ـ 	45 

1	(يونس: 1	 
		(ينظر: علم اإلشارة: ص 	11 

		(ينظر: تأّمالت يف اخلطاب احلسيني: ) مقالة عىل شبكة النت (   
4	(ينظر: تفسري امليزان: 11 / 	10 

5	( ينظر: املستدرك عىل الصحيحني: 	 / 4	1، واملعجم الكبري: 		/ 4		 
		(ينظر: الكّشاف: 11/ 		4، وتفسري التحرير والتنوير: 11/ 4	 

		(األعراف: 		1 
		( ينظر: العالمات واألشياء: ص		 

		(ينظر: املصدر نفسه: ص45 
40(تاريخ األمم وامللوك: 	 / 	1	 

41(ينظر: علم اإلشارة: ص 		1 
	4( بحار األنوار: 		 / 		 

	4(ينظر: علم اإلشارة: ص		1
44(ينظر: املصدر نفسه: ص141 

45(ينظر: العالمات واألشياء: ص1	  
	4(ينظر: املصدر نفسه: ص5	 

	4(األحزاب: 		 
	4(الشورى: 		 

	4(  ينظر: صحيح مسلم: 4/ 			1 
50(مسند اإلمام أمحد: 	1/ 1	، 	1/ 		1، ص1	1، ص 01	، وينظر: َمن ال حيرضه الفقيه: 

 1	5 /4
51(بحار األنوار: 	4/ 1		، وينظر: علل الرشائع: 1 / 			 

	5(ينظر: السيميائية وفلسفة اللغة: ص			 
	5(تاريخ األمم وامللوك: 	 /	1	
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54( ينظر: التأويل والعالماتية: ص 	4 
55() التقريبية: هي أن يستعمل اخلطاب زمان ومكان معّينني، ويمّثل ذلك االستعامل إشارة من 

إشارات التواصل الداليل ( ينظر: علم اإلشارة: ص	14 
	5(تاريخ األمم وامللوك: 	 / 	1	

	5( ينظر: العالماتية السيميولوجيا: ص	14 
	5( ينظر: املصدر نفسه: ص 		1 

	5( ينظر: املصدر نفسه: ص	14 فام بعدها، 		1
0	(ينظر: العالمات واألشياء: ص45

تاريخ األمم  ينظر:  النبي (  بآل بيت  1	() لالطالع عىل حوادث غدر عائلة األشعث بن قيس 
وامللوك: 	 /  	10ـ 104، 			 فام بعدها، ومقاتل الطالبيني: ص0	 

		(تاريخ األمم وامللوك: 	 / 	1	
		(املصدر نفسه: 	 / 	1	 

4	(ينظر: االجتاه السيميائي يف نقد الشعر العريب: ص1	
5	(العالمات واألشياء: ص	4 

		(ينظر: السيميائية وفلسفة اللغة: ص14 
		(ينظر: حتليل اخلطاب الشعري: ص		1 

		(ينظر: الشعر الذي أنشده يزيد بعد قتله احلسني g الذي يبنّي كفره يف: تاريخ األمم وامللوك: 
5 / 			، و الصحيح من سرية النبي األعظم: 5/ 	5، 	 / 	10، والتاريخ اإلسالمي دروس 

وعرب: 1/ 0	 ـ 1	 
		(تنظر اخلطبة كاملة يف: حتف العقول: 1	1 ـ 		1

: هو اهلالك واخلرسان ومما يزيد جاء عىل املبالغة،: ينظر: لسان العرب: 1/ 			 مادة  0	(الَتبُّ
) تبب (

ح: هو احُلْزن والَغم ( ينظر: املصدر نفسه: 	/ 	41  مادة ) ترح (  1	() الرَتَ
		( حتف العقول: 1	1

		( الشعراء: 14	 
4	( ينظر: امليزان: 	1 / 4		 فام بعدها 

5	(العالمات واألشياء: ص 		 
		(حششُت النار أشعلتها وأوقدهتا وزدهتا حطبا، ينظر: لسان العرب: 	/ 			 مادة ) حشش ( 
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		( القدح: هو حماولة إخراج النار برضب حجرين ببعض، ينظر: املصدر نفسه: 	 / 554 مادة 
) َقَدَح ( 

		(األلب: اجتامع القوم جتمعهم عداوة واحدة، ينظر: املصدر نفسه: 1/ 15	 مادة ) أَلب ( 
تهم وَلِفيِفهم، ينظر: املصدر نفسه: 	/ 	1	  هم وَلفَّ َا: أي جمتمعني، يقال: جاء القوم بَلفِّ 		( لِفَّ

) لفف (
0	( حتف  العقول: 1	1 ـ 		1 

1	(املصدر نفسه: 		1
		(الشورى: 		

		(حتف العقول: ص		1 
4	(املصدر نفسه: 		1

5	( الوْشج: هو اشتباك العروق واألغصان: ينظر: لسان العرب: 	/ 			 ) َوَشَج (  
		(حتف العقول: 		1

		() لالطالع عىل تلك احلروب واألحداث وجمرياهتا ( ينظر: تاريخ األمم وامللوك: 	 / 0	، 
1	 فام بعدها، 0	، 	10 ـ 104، 	10  	10 فام بعدها، 111، 	11 فام بعدها، 	11، 0	1، 

		1 ـ 		1، ومقاتل الطالبيني: 0	
		(حتف العقول: 		1

		(النحل: 1	 
0	(ينظر: امليزان: 14 / 4		  فام بعدها  

1	(النحل: 		 
		(حتف العقول: 1	1
		(املصدر نفسه: 		1

4	(املنافقون: 	 
5	(حتف العقول: 		1

		(يونس: 1	 
		(هود: 55 

		(ينظر: آية 5، 	5  من  سورة  القصص 
		(ينظر: تفسري جممع البيان: 5/ 0	1 ـ 		1، 			 ـ 4		 

100(ينظر: األمثل: 10 / 444 ـ 	44، وامليزان: 10 / 	10 ـ 	10 



210

خطبتا اإلمام احلسني g يوم عاشوراء مقاربة سيميائية 

101(ينظر: تفسري التحرير والتنوير: 	1 / 100 
	10(هود: 	5 

	10(حتف العقول: 		1
104(ينظر: تفسري التحرير والتنوير: 	1 / 100

105(ينظر: املصدر نفسه: 	1/ 101 
	10(ينظر: املصدر نفسه: 	1 / 101 

	10(ينظر: جممع البيان: 5 / 			، وامليزان: 	1  / 	0	 ـ 	0	، واألمثل: 11 / 		 - 		 
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم 

• .) هـ   	41 ت   ( حممد  بن  أمحد  حنبل،  ابن 
بن  أمحد  اإلمام  مسند  			1م.   / 0	14هـ 
 ( وآخرون.  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  حنبل. 

د. م (. مؤسسة الرسالة. ط	
 ابن عاشور، حممد الطاهر ) ت 			1هـ (. •

4		1م. تفسري التحرير والتنوير: حترير املعنى 
السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب 
املجيد. تونس. الدار التونسية للنرش. ) د. ط (

• .) ابن منظور، حممد بن مكرم ) ت 11	هـ 
) د. ت (. لسان العرب. بريوت. دار صادر. 

ط 1 
األمحر، فيصل. 1	14هـ / 010	 م. معجم •

للعلوم  العربية  الدار  بريوت.  السيميائيات. 
نارشون. ط1

أسكند، غريب. 	00	م. االجتاه السيميائي •
الشؤون  دار  بغداد:  العريب.  الشعر  نقد  يف 

الثقافية العامية. ط1  
• .) هـ   	5	 ت   ( الفرج  أبو  األصبهاين، 

الطالبيني.  مقاتل  			1م.   / 	141هـ 
مؤسسة  بريوت.  صقر،  أمحد  وحتقيق:  رشح 

األعلمي. ط 	
وفلسفة • السيميائية  005	م.  أمربتو.  إيكو، 

املنظمة  الصمعي. بريوت.  ترمجة: أمحد  اللغة. 
العربية للرتمجة. ط1 

السيميائيات • م.   	01	 سعيد.  بنكراد، 
مفاهيمها وتطبيقاهتا. سورية. دار احلوار. ط	 

هي • ما  000	م.  برنان.  توسان، 
بريوت.  نظيف.  حممد  ترمجة:  السيميولوجيا. 

دار أفريقيا الرشق. ط	
• .) هـ   	55 ت   ( بحر  بن  عمرو  اجلاحظ، 

	00	م / 4	14هـ. البيان والتبيني. بريوت. 
دار الكتب العلمية. ط	 

• .) 4	4هـ  ت   ( القاهر  عبد  اجلرجاين، 
حممد  د.  حتقيق:  اإلعجاز.  دالئل  5		1م. 

التنجي. بريوت. دار الكتاب العريب. ط1 
اإلشارة: • علم  م.   1			 بيري.  جريو، 

دمشق.  عيايش.  منذر  ترمجة:  السيميولوجيا. 
طالس للدراسات والرتمجة والنرش. ط1 

اين، احلسن بن عيل بن احلسني ) كان حّيا • احلرَّ
حتف  	00	م.   / 		14هـ   .) 1		هـ  قبل 
مؤسسة  بريوت.  الرسول.  آل  عن  العقول 

األعلمي. ط	 
الرازي، حممد بن عمر ) 	0	 هـ (. 			1م. •

عادل  حتقيق:  الفقه.  أصول  علم  يف  املحصول 
معوض.  حممد  وعيل  املوجود،  عبد  أمحد 

بريوت. املكتبة العرصية. ط	
الرازي، حممد بن عمر ) 	0	 هـ (. ) د. ت •

(. مفاتيح الغيب. مراجعة: عبد اهلل الصاوي. 
بريوت. دار إحياء الرتاث العريب ط	

الزخمرشي، جار اهلل حممود بن عمر) ت 		5 •
التنزيل  حقائق  عن  الكّشاف  0	14هـ.   .) هـ 
بريوت.  التأويل.  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 

دار املعرفة. ط	
السيد أمحد، عزمي طه. 015	 م. فلسفة اللغة •
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عند أفالطون: ومعه نص حماورة كراتيليوس. 
األردن. عامل الكتب احلديث. ط1

الشريازي، نارص مكارم. 4	14 هـ / 	01	 •
املنزل. بريوت:  م. األمثل يف تفسري كتاب اهلل 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات. ط1 
• .) 1		هـ  ت   ( عيل  بن  حممد  الصدوق.   

			1هـ / 			1م. علل الرشائع. منشورات 
املكتبة احليدرية. ط1

• .) 1		هـ  ت   ( عيل  بن  حممد  الصدوق. 
الفقيه.  حيرضه  ال  َمن  			1م.   / 	140هـ 

بريوت. مؤسسة األعلمي. ط1 
العبارة: • كتاب  			1م.  أرسطو.  طاليس، 

أرسطو.  ملنطق  الكامل  النص  كتب  ضمن 
دار  بريوت.  جرب.  فريد  د.  وتقديم:  حتقيق 

الفكر اللبناين. ط1 
الطباطبائي، حممد حسني ) 	140هـ (. )  د •

ت (. امليزان يف تفسري القرآن. قم. منشورات 
مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية. ط1

• .) هـ   		0 ت  أمحد)  بن  سليامن  الطرباين، 
حتقيق:  الكبري.  املعجم  			1م.   / 1404هـ 
محدي بن عبد املجيد السلفي، ) د. م (، مكتبة 

العلوم واحلكم. ط	 
هـ •  54	 ت   ( احلسن  بن  الفضل  الطربيس، 

(. 		14هـ / 	00	م. جممع البيان يف تفسري 
القرآن. بريوت. دار املرتىض. ط1

• .) هـ   	10 ت  جرير)  بن  حممد  الطربي، 
دار  بريوت.  وامللوك.  األمم  تاريخ  	140هـ. 

الكتب العلمية. ط1

• / هـ   1415 مرتىض.  جعفر  العاميل، 
األعظم.  النبي  سرية  من  الصحيح  5		1م. 

بريوت. دار اهلادي. ط4
عيايش، منذر. 004	 م. التأويل والعالماتية: •

جمموعة  النص  وعلم  العالماتية  كتاب  ضمن 
مؤلفني. بريوت. املركز الثقايف العريب. ط1

العالماتية • 	01	م.  منذر.  عيايش، 
اللغوية  العالمة  يف  قراءة  السيميولوجيا: 

العربية. إربد. عامل الكتب احلديث. ط 1
وعلم • العالماتية  004	م.  منذر.  عيايش، 

النص: نصوص مرتمجة. املغرب. املركز الثقايف 
العريب. ط1 

فاخوري، عادل. 4		1 م. علم الداللة عند •
احلديثة.  السيمياء  مع  مقارنة  دراسة  العرب: 

بريوت. دار الطليعة. ط	
قاسم، سيزا  و أبو زيد، نرص حامد. ) د. ت •

(. أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة: 
مدخل إىل السيميوطيقيا. القاهرة. دار الياس. 

) د. ط ( 
االجتاه • م.   	00	 خلف.  عصام  كامل، 

السيميولوجي ونقد الشعر. مرص: دار فرحة. 
) د. ط (   

• .) 1111هـ  ت   ( باقر  حممد  املجليس، 
اجلامعة  األنوار  بحار  			1م.   / 	140هـ 
األطهار. بريوت. مؤسسة  األئمة  أخبار  لدرر 

الوفاء. ط 	 
			1م. •  / 	141هـ  تقي.  حممد  املدريس، 

التاريخ اإلسالمي دروس وعرب. ) د. م (. دار 
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نرش املدريس. ط5
اخلطاب • حتليل  			1م.  حممد.  مفتاح، 

املركز  التناص. بريوت.  الشعري: اسرتاتيجية 
الثقفي العريب. ط	

ت •  ( احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري، 
املستدرك  0		1م.   / هـ   1411  .) 405هـ  
القادر  عبد  الصحيحني. حتقيق: مصطفى  عىل 

عطا. بريوت. دار الكتب العلمية. ط1
النيسابوري، مسلم بن احلجاج ) ت 1		 هـ (. •

) د. ت (. صحيح مسلم. حتقيق: حممد فؤاد عبد 

الباقي. بريوت. دار إحياء الرتاث العريب. ط1
	01	م. • أمحد.  الفتاح  عبد  يوسف، 

اكتشاف  نعيد  كيف  واألشياء:  العالمات 
العامل يف اخلطاب. بريوت. دار الروافد الثقافية 

نارشون. ط1
شبكة النت: •
منري • احلسيني:  اخلطاب  يف  تأمالت 
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