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امللﺨﺺ:
وقف اإلمام احلسني أمام العاﱂ ،يف وقﺖ احتاجﺖ البﴩية إىل من يصحح مسرهتا،

مصلح أرسله اﷲ -سبحانه وتعاىل -لﻸمة عارف بوجوب النهضة لسد باب املنكر،
فهو
ٌ

وإذا ظهر من يدعو للنهضة اإلسالمية السامية كان واجبا عﲆ األمة أن يتبعوه بعد أن

يدعوهم إىل التوبة ،ثم الرجوع إىل جادة الصواب ،وبعد النظر إىل النص احلسيني وما
فيه من إبداع لغوي ،وجدت بنا ﹰء الفتا للنظر يﺆدي إىل داللة خاصة ،تضم مضامني مهمة
عﲆ الصعيدين اللغوي واملعنوي ،تبدأ من الشكل اللغوي ،ليﺆثر باملعنى؛ لتبقى مدرسة
للوعﻆ واإلرشاد .وتوجد خصائص يف النص احلسيني تتجﲆ يف كثافة الوحدات النصية

التي تصف الواقع الﺬي ت ََشكّل حول اإلمام احلسني يف ذلﻚ الوقﺖ ،وهناك تالحق يف

وظائف الرتاكيب ،ﳑا يولد اختصار زمن اإلحاطة بالشكل الﺬي تتطلع إليه عيون املتلقي

يف مقابل طول زمن إدراك املضمون الﺬي يتعلق بﺬهنـه؛ ألنه حني يدرك قدسية مضامينه،
يكون قد دخل يف النص واتد معه.

ووجدت حالة من التشاكل والتباين تعتمد عﲆ شبكة من العالقات الداللية املتالمحة

سواء أكانﺖ بنيوية ،أم داللية ،أم تعبرية ،أم عالقات تشابه أو اختالف .ونجد املفارقة يف
آخر للمعنى ،وهي حالة
الداللة املحولة يف مقابل داللة النص األوىل ،ﳑا يعطي جتسيدا َ

تعرتي الكالم ،وهي تفسر له ،وترتبط بتحسني الكالم ،بعد عقد عالقات متضادة بني
مفردات النص ،وهبﺬا يبتعد النص عن املباﴍة ،والقصدية ِ
واصال إىل التلميح واإلشارة،

ﳑا ﳛقق لغة إبداعية ﲣرجه من املألوف إىل غر املألوف.

ثم التشكيل الصويت املتمثل بأسلوب النهي ،وأسلوب االستفهام ،واالستفهام اإلنكاري،

وأسلوب النفي ،والتقابل السياقي ،واحلﺬف؛ وهﺬه األمور كلها تقق نصا إبداعيا يبهر
٢٥١

Abstract
Imam Al-Hussein (peace be upon him) stood before the world، at
a time when humanity needed to correct its march، he is a reformer
sent by Allah the Almighty to the nation for the sake of virtue .When
scrutinizing the Husseinist text and its linguistic creativity، it is to find
a remarkable construction leading to specific significance، important
contents at the linguistic and moral levels، beginning with the
linguistic form، to influence the meaning; as a school for preaching
and guiding. There are properties in the Husseinist text reflected in
the density of the textual units that describe the reality Al-Hussein
experienced Hussein at that time.
There is a state of confusion and variance based on a network
of interrelated semantic relationships، whether they are structural،
semantic، expressive، or similar relations or differences. The paper
finds the paradox in the transferred significance of the first text، which
gives another embodiment of the meaning، a state of speech، which
is an interpretation، and is linked to the improvement of speech.
Then the phonetic formation rises to surface and represented by
the prohibition، the methods of questioning، negation، contextual
convergence and deletion. All these things are achieved by an
innovative text that captures the interlocutors and introduces him
into this creative linguistic world.

٢٥٢
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يدي البحث :
بني ّ
ﳖﺾ اإلمام احلسني  ﳖضة عظيمة  ،صحح فيها مسار املجتمع البﴩي وأعاده

إىل نصابه  ،فهو املصلح الﺬي أرسله اﷲ -سبحانه وتعاىل -إىل األمة ليجفف منابع

الﴩ ،وهو العارف بالنفوس  ،والعارف بوجوب النهضة لسد باب املنكر ،والنهي

عنه ،وإذا ظهر من يدعو للنهضة اإلسالمية السامية كان واجبا عﲆ األمة أن تتبعه
بعد أن يدعوها إىل التوبة والصالح  ،ثم الرجوع إىل جادة الصواب  ،وملا أراد اإلمام
احلسني النهوض ﱂ ﳚد من يتبعه عﲆ ذلﻚ سو » النزر املﺆلف من شيوخ وصبية
ورﺿع ونساء مع العلم بأن مقابليه ال يرقبون فيه ّإال  ،وال ذمة قادمني عﲆ استﺌصال
ّ

شأفة النبي صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم يف أهله وذويه  ،لكن سياسة شهيد الطف التي

عرفﺖ األجيال الواقفني عﲆ
ال يدرك مداها وتنحرس العقول عن تفسر مغزاها ّ
هﺬه امللحمة التي ﱂ ِ
يأت الدهر بمثلها بأعال هﺆالء اجلبابرة الﺬين ﱂ يسلم أسالفهم

حني أظهروه إال فرقا من سيف اإلسالم  ،وقد أصاب أبو عبد اﷲ عليه السالم

شاكلة الغرض يوم تقشعﺖ سحب األوهام بأنوار ﳖضته الوﺿيﺌة وهتاف حرمه
الﺬي بلبل األفكار وأقلق األدمغة حتى راحﺖ األندية تلهﺞ با احتقبه هﺆالء الطغاة
ومن ِق َب َلهم من الشنار والعار »).)1
عند قراءة اخلطب والرسائل التي قاﳍا اإلمام احلسني يف واقعة الطف  ،سنجد

أﳖا تضم مضامني مهمة عﲆ الصعيدين اللغوي واملعنوي  ،تبدأ تلﻚ املضامني

من الشكل اللغوي  ،لتﺆثر فيا بعد باملعنى  ،وهي معني ال ينضب من األفكار
مر الدهور مدرسة للوعﻆ واإلرشاد  ،وطريقا للرتبية
التي سيقﺖ ؛ لتبقى عﲆ ّ
واإلصالح  ،والنظر إىل هﺬه النصوص اخلالدة عمل ﳛتاج إىل ّقراء تتنوع مشارهبم

وﲣتلف نزعاهتم وميوﳍم ؛ غر أين أريد أن أديل بدلوي مع من ينهل من هﺬا النبع
٢٥٣

احلسيني الرقراق اخلالد إىل يوم القيامة  ،ماولة بﺬلﻚ تفكيﻚ آليات األسلوب

احلسيني البارع ؛ ألعرﺿها أمام القاريء من خالل جلة معطيات مهمة أسهمﺖ

يف بناء النص احلسيني .

يناز النص احلسيني من غره بأمرين ﳛددان بد ﹰءا مكانة هﺬا النص ﳘا :
ــ القدسية  :وهﺬه القدسية جتعله طري ﹰقا ﳑهدا يفيد منه من يريد اإلصالح لنفسه
ولﻶخرين .

ــ التجدد  :وعﲆ الرغم من قدم هﺬا النص إال أنه استطاع أن يواكب العصور التي

تلته عرصا فعرصا  ،متجاوزا األيام والسنني ،مقدما الفكرة التي تثبﺖ صوابه ،

واملوقف البطويل املبدئي الﺬي وقفه صاحبه املﺬكور عﲆ رؤوس األشهاد إىل

يوم يبعثون .

واملتأمل يف النص احلسيني ﳚده عبارة عن رصح لغوي ُبني بتناسق وقدرة عﲆ لفﺖ

انتباه املتلقي ؛ لتشكل هﺬه االلتفاتة خط ﲤاس أويل يثر احلس اإلنساين  ،متزامنا مع
اإلبداع اللغوي  ،ومن هنا فقد شكّل اإلمام احلسني يف خطبه ورسائله وعي

املتلقي من خالل نتاج أديب يضمن تشكل قدرة اإلصغاء عند املتلقي بعد أن يكثف

املعنى الﺬي يريد أن يعرﺿه بمجموعة من الكلات  ،التي تنتظم يف تركيب قواعدي
متعدد األغراض  ،لكنه ذو دالالت تدد القصد الﺬي أراده عﲆ وجه التخصيص

 ،فلو رحنا نبحث عن هﺬا األمر يف النص احلسيني  ،سنجد كلاته معﱪة عن قصد
مر بالتنعيم ؛ فلقي هبا ِعرا قد أقبِل هبا من اليمن
املتكلم  ،مثال ذلﻚ قوله عندما ّ

حللل  ،فأخﺬها  ثم قال ألصحاب اإلبل ” :ال أكرهكم
 ،وعﲆ العر َ
الو ْرس وا ُ
٢٥٤
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ِ
أحب أن
َ ،من أحب أن يمﴤ معنا إىل العراق ْأوفينا كراءه وأحسنا صحبته  ،ومن ّ
يفارقنا من مكاننا هﺬا أعطيناه من ِ
الكراء عﲆ قدر ما قطع من األرض  ،قال  :فمن

فارقه منهم حوسب  ،فأوﰱ ح ّقه  ،ومن مىض منهم معه  ،أعطاه ِكراءه ِ
وكساه » (.)2
َ
َ

فكلمة الكراء هي كل متاسﻚ داخل شكل لغوي عام  ،عﲆ الرغم من كوﳖا

خاصا  ،ويف الكل نجد املضمون يتاسﻚ مع بعضه ؛ ليكمل الفكرة املعروﺿة
تعبرا ﹰ
ﹰ
املستأجر  ،ويقال لﻸجرة نفسها كراء ) ، )3وليس للكلمة
أمام املتلقي  ،فالكراء أجر
َ

بديل فلو استعملنا كلمة أجرة لتقع يف هﺬا املوقع  ،عندها سيشعر الشخص أنه أجر

ال قيمة له  ،واحلق أن اإلمام احلسني ينظر لكل إنسان عﲆ أنه قيمة عليا يوفيه

حقه ويعطي كل شخص ما يستحقه عﲆ عمله  ،وهبﺬا يبدو النص احلسيني ُمنتجا
متصال بالقاعدة االجتاعية التي نتﺞ عنها .

وقاريء النص احلسيني ﳚد نفسه واقعا يف عالقة تبادلية معه  ،تبدأ من الكلات

 ،وجتاورها مع بعضها ثم تأخﺬ آفاقا بعيدة وجديدة  ،متشكلة من أحواله االجتاعية

 ،وتوجهاته اآليدلوجية  ،وميوله الثقافية  ،وتﱪز أمام القاريء القضايا املتعلقة
باللغة شيﺌا مها مﺆثرا فيا يتعلق يف نفسه ﳑا يقرأه أمامه  ،ﳑا ﳚعله منتجا لفهم جديد
متجدد  ،وليس قارئ ﹰا سلب ﹰيا غر منتﺞ.
ﳑيزات النص احلسيني تتجﲆ يف :
ــ استقالل الوحدات النصية التي تصف الواقع وتكثيفها  ،فهي تصف العاﱂ الﺬي
ت ََشكّل حول اإلمام احلسني يف ذلﻚ الوقﺖ ،ولكن تلﻚ الوحدات ﲤتاز بكوﳖا
مقتصدة وقليلة  ،لكنها ﲤتلﻚ ﳐزونا يظهر متكاثرا عﲆ الصعيدين الداليل والشكيل
٢٥٥

 ،ويالحﻆ هﺬا األمر عندما علم اإلمام بمقتل قيس بن ُم ْسهر الص ّيداوي الﺬي

ألقي من طار قرص ابن زياد  ،وعندها » ترقرقﺖ عينا احلسني ، وﱂ يملﻚ دمعه
ِ
ِ
نهم َم ْن ينتظر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِديال)) .)4اللهم اجعل
ثم قال َ ( :فمنُهم َمن َق َىض ن َْح َب ُه وم ُ

لنا وﳍم اجلنة ن ُُزال  .واجع بيننا وبينهم يف مستقر رمحتﻚ ورغائب مﺬخور ثوابﻚ »

). )5

كان مطلع كالم اإلمام احلسني اآلية الكريمة  ،التي هي حال اإلمام، 

وحال أصحابه الﺬين آمنوا معه بالقضية  ،ومنهم من سبق إىل الشهادة  ،ومنهم

من ينتظرها  ،وهو عﲆ علم اليقني بأنه سيناﳍا  ،وتمل عبارة (اجعل لنا وﳍم اجلنة

نزال) معاين كثرة  ،فالوصول إىل اجلنة يمر بطريق طويل يبدأ بالعيﺶ حياة جهادية

ﳑلوءة بالسعي نحو نيل الشهادة قوال وفعال  ،ثم اختار كلمة (نزال)  ،أي ﺿيافة
وعطاء وتكرمة ) ، )٦وﱂ يكن اإلمام احلسني يريد اجلنة مكانا للعيﺶ أو اإلقامة

فقط  ،وإنا أرادها مكانا للضيافة والعطاء والتكريم من اﷲ -جل وعال-؛ أي هو

ﱂ يرد موتا طبيعيا يدخل بعده صاحبه اجلنة ؛ ألنه كان إنسانا مﺆمنا  ،وإنا أراد موتا

ﴍيفا ال يتحقق إال يف حال اجلهاد يف سبيل اﷲ تعاىل ،واالستشهاد يف سبيل احلق
 ،وعندها سيكون القادم عﲆ اﷲ -سبحانه وتعاىل -ﺿيفا معززا مكرما  ،يعيﺶ يف
الدرجات العال من اجلنان  ،ويسعد بالقرب من أنوار الرمحن  ،ويستمر التكثيف يف

ملحا ،هو :هل (اجلمع)
النص احلسيني ؛ إذ نجد يف عبارة (اجع بيننا وبينهم ) سﺆاال ﹰﹼ
الﺬي عناه اإلمام احلسني يف حالة االستشهاد ؟ أو يف الدرجات العليا يف اجلنة

؟ ويبدو يل أن احلالتني صحيحتان  ،فاجلمع معه يف االستشهاد يﺆدي إىل اجلمع معه
يف اجلنة .ثم نجد عبارة (رغائب مﺬخور ثوابﻚ )  ،ويبدأ التكثيف يف كلمة رغائب
التي هي جع كلمة رغيبة  ،وتعني العطاء الكثر  ،وأﺿاف إليها مﺬخورا أي مدخرا
٢٥٦
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 ،ثم أﺿاف إليها ثوابﻚ  ،وكلها ﲣتزل معاين اخلر الكثر الﺬي وعد اﷲ تعاىل به

عباده الصاحلني .

ــ وامليزة األخر هي التالحق يف وظائف الرتاكيب  ،فو ّلد ذلﻚ اختصار زمن

اإلحاطة بالشكل الﺬي تتطلع إليه عيون املتلقي يف مقابل طول زمن إدراك املضمون
الﺬي يتعلق بﺬهنـه  ،وتتجﲆ هﺬه اخلصيصـة يف النص احلسـيني بشكل عام  ،ومن

تغرت وتنكرت
ذلﻚ قوله » : إنه قد نزل من األمر ما قد ترون  ،وإن الدنيا قد ّ

وخسيس
كصبابة اإلناء ،
 ،وأدبر معروفها واستمرت جدا  ،فلم َ
ُ
يبق منها إال ُصبابة ُ
ﹴ
أن احلق ال ُي ْعمل به ّ ،
عيﺶ كاملرعى الوبيل  ،أال ترون ّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه !

لرغب املﺆمن يف لقاء اﷲ ُم ّقا  ،فﺈين ال أر املوت إال شهادة  ،وال احلياة مع الظاملني
إال برما » ( . )7ومع إجالـة النظر يف النص املﺬكور آنفا نجد أننا أدركنا املطلوب أن

نفهمه منه  ،وهو أمر ليس صعبا  ،لكن ما حصل أن معاين كثرة علقﺖ يف أذهاننا
بشكل كبر  ،بل نجد حكمة يف النص دائمة التكرار يف حياتنا منﺬ ذلﻚ الزمان حتى
تغرت وتنكرت  ،وأدبر معروفها  ،واستمرت
وقتنا هﺬا  ،فقوله( : إن الدنيا قد ّ
جدا) ،تبدأ العبارة بكلمة ّ
(إن) التي تﺆكد مضمون الفكرة بشكل عام  ،ثم (قد)

التي زادت التوكيد بأن الدنيا قد تغرت بعد أن كانﺖ زمنا طويال سائرة عﲆ النهﺞ

الصحيح  ،والوﺿع القويم  ،يكون فيه صاحب احلق يف مكانه الصحيح  ،وال يوجد
ِ
تكتف بالتغير  ،بل هي تنكرت  ،وﳍﺬا
من يطالب بحق ليس له  ،لكن الدنيا ﱂ

ﹴ
معان كثرة يف معاجم العربية فمنه تنكر ملن أحسن إليه  ،أي أساء إليه عﲆ
الفعل

الرغم من إحسانه  ،ومنه تنكر ألفكاره وﱂ َي ُعد يﺆمن هبا  ،أنكرها َ
وﲣ ّﲆ عنها ،

وتنكر الرجل إذا ساءت أخالقه  ..وغرها من املعاين ( . )8وقد اجتمعﺖ املعاين كلها
يف الرتكيب الﺬي ﺿمه النص احلسيني  ،فالدنيا تنكرت وغرت ملبسها  ،ووجهها
٢٥٧

وساءت أخالقها  ،وذهب معروفها  ،فصارت ُمرة ال يستساغ طعمها  ،واستمر

الﴚء وجده ُمرا ) )9وهﺬا كله معتمد عﲆ التجسيد الﺬي جعل الدنيا شخصا يقبل
ويرفﺾ  ،بل يتنكر ملا ير أمامه من أمور .

وبعد هﺬا الرتكيب تركيب آخر يفرس فيه اإلمام احلسني معنى تنكر الدنيا

يبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء  ،وهي بقيته القليلة من
 ،ومرارهتا بقوله  :فلم َ
املاء ونحوه  ،وهي بال قيمة لقلتها  ،ويبدو يل كﺬلﻚ أن هﺬه هي نبوءة اإلمام

با بقي من عمره الﴩيف  ،فهو عاﱂ أنه قادم عﲆ يوم استشهاده  ،بل إن الرتكيب
الﺬي يليه كان (وخسيس عيﺶ كاملرعى الوبيل ) وهو املعنى نفسه الﺬي عناه اإلمام

احلسني يف الرتكيب الﺬي قبله  ،لكنه هنا أكثر إيغاال يف ذكر املضمون الﺬي يريد
الوصول إليه  ،فهنا شبه الدنيا باملرعى الﺬي ِ
يبق منه يشء فصار بال
أكل  ،حتى ﱂ َ
ّ
قيمة وال فائدة .

ــ والنص احلسيني ي ِ
دخل من يقرأه يف حالة استسالم خلياله  ،فهو يدرك قدسية
ُ

مضامينه  ،يكون قد دخل عواﱂ النص واتد معه  ،وعاش يف ظالل ألفاظه التي

تبدو مفعمة بكثر من املعاين البنّاءة  ،ويتجﲆ هﺬا األمر واﺿحا يف كتابه إىل أﴍاف
عليه ِ ،
فﺈن اﷲَ اصط َفى ُممدا صﲆ اﷲُ ِ
البرصة قال فيه  » :أ ّما بعدُ َّ ،
وآله وسلم عﲆ
َ
ِ
قبضه اﷲُ ِ
ِ
ِ
ِ
لعباد ِه  ،ب ّل َﻎ
إليه وقدْ ن ََص َح
بنبوته ،
خلق ِه  ،وأكر َم ُه
واختار ُه لرسالته  ،ث ِم َ ُ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الناس
وأحق
وسلم  ،وكنا أه َل ُه وأوليا َء ُه وأوصيا َء ُه
َّ
َما أرسل به َص َﲆ اﷲُ عليه وآله َ
ِ
ِ
بمقام ِه يف الن ِ
َ
وكرهنا الفرق َة  ،وأحببنا
بﺬلﻚ َ ،فر ِﺿينا
فاستأثر علينا قو ُمنا
ّاس ،
َ

أحق بﺬلﻚ ِ
ملستح ﹴق علينا ﳑ ْن توال ُه  ،وقد أحسنُوا
احلق
نعلم أنّا ُّ
َ
العافي َة  ،ونح ُن ُ

بعثﺖ رسويل إليكم
وغفر لنا وﳍم  ،وقد
محهم اﷲُ،
وتروا َ
ُ
احلق  ،فر َ
ُ
َ
وأصلحوا ُّ ،
٢٥٨
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عليه ِ
ونبيه صﲆ اﷲُ ِ
ِ
ِ
ِ
وآله وسلم َّ ،
فﺈن السن َة
كتاب اﷲِ
الكتاب  ،وأنا أدعوكم إىل
هبﺬا
أمري ِ
قويل وتطيعوا ِ
وإن تسمعوا ِ
أهدك ُْم َ
أحييﺖ ْ ،
أميتﺖ َّ ،
سبيل
وإن البدع َة قدْ
قدْ
ْ
ْ

ِ
عليكم ورمح ُة اﷲِ ” (. )10
الرشاد  ،والسال ِم
ْ

ذكر اإلمام احلسني حقيقة مهمة مﺆكدة  ،وهي نبوة النبي ممد (صﲆ اﷲ عليه

وآله وسلم)  ،ثم ذكر أنه قبﺾ تاركا رسالته  ،وأهله وأولياءه وورثته  ،وهو هبﺬا
يﺬكّر بمن هو أحق الناس بوالية أمور املسلمني  ،لكنهِ 
كره الفرقة  ،وأراد العافية

له وللمسلمني كلهم  ،وهو يدعو املسلمني لكتاب اﷲ تعاىل وسنة نبيه (صﲆ
اﷲ عليه وآله وسلم)؛ ألن السنة قد تركﺖ  ،والبدعة صارت حية تتحكم بحال

الناس  ،وهو عندها يﺬكرهم بأن إطاعته هي هداية لسبيل الرشاد  .وﳜتم كالمه
بالسالم ليدل عﲆ أنه ﹴ
هاد للسالم  .وقارئ النص ﳚد نفسه داخل حلقة تسسه

بحياة اإلسالم بصورة رسيعة  ،ومن يدرك حقيقة اإلسالم يفهم حقيقة أن اإلسالم
املحرفون .
حرفه عن مساره ّ
احلق كان يسر بصورة صحيحة حتى ّ

ــ واستﴩاف املستقبل  ،وجع األزمنة جيعها يف نص واحد  ،ﳛيلنا إىل النظر إىل
األمور يف اجتاهني  :أوﳍا من احلاﴐ إىل املاﴈ  ،ومن ثم النظر من احلاﴐ إىل

املستقبل  .مثال ذلﻚ قول احلسني ألخته زينب(عليها السالم) عندما سمعﺖ
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
وآله وسلم يف املنا ِم َ
َ
فقال ِيل َ :
إنﻚ
رأيﺖ
إين
ُ
الصيحة ّ » :
فقال  :ليس ِ
لﻚ ُ
وقالﺖ َ :يا ويلتا ! َ
تروح إلينا َ ،
الويل
وجه َها
ْ
َ
قال  :فل َط َم ْﺖ أخ ُت ُه َ
ُ
ِ
رمحﻚ الرمح ُن ! ” ) ،)11وهﺬه األمور املﺬكورة آنفا تتحقق بأمور
َيا أخية  ،اسكني ،
تبدو جلية يف النص احلسيني هي :

ثنائية التشاكل والتباين يف النص احلسيني :
٢٥٩

هي من املصطلحات املهمة التي ظهرت يف الدراسات األدبية  ،والتشاكل

هو ﳎموعة مرتاكمة من املقومات املعنوية التي تقق نظرات متشاكلة للحكاية بعد
قراءات جزئية تساعد يف حل إهبامها عند البحث عن قراءة سيميائية ) ، )12أي إنه

» كل تكرار لوحدة لغوية مها كانﺖ  ... ،ويمكن أن يندرج ﺿمن متتالية لغوية
لبعد أدنى  ،أو أكﱪ من اجلملة أو يساوهيا  ،كا يمكن أن يظهر عﲆ أي مستو
من مستويات النص  ... ،املستو الصويت  ... ،و ...املستو الرتكيبي واملستو
الداليل ” ) .)13وعرف التشاكل كﺬلﻚ بأنه » ﳎموعات مددة من وحدات الداللة

املﺆلفة من تكرار ملقومات متاثلة  ،ومن غياب مقومات مبعدة يف موقع تركيب
تديدي« ) . )14ومن هنا فﺈن التشاكل يتحقق من خالل الرتاكم املعنوي يف النص

لرفع اإلهبام عنه  ،ثم صحة القواعد الرتكيبية املنطقية ) . )15فالتشاكل ينتﺞ من تعدد

الوحدات اللغوية املكونة للنص  ،بعد ذلﻚ يﺆدي التشاكل إىل فهم موحد للنص ،

و ُيظهر التشاكل االرتباط واالنسجام يف النص  ،وهو بﺬلﻚ يوﺿحه  ،ويزيل إهبامه

ويضع اليد عﲆ مواطن اإلبداع فيه من خالل ألفاظه  ،وتراكيبه  ،ودالالته  ،وصوره

 .والتشاكل » ال ﳛصل إال من تعدد الوحدات اللغوية املختلفة ومعنى هﺬا أنه ينتﺞ
عن التباين  ،فالتشاكل والتباين إذن ال يمكن فصل أحدﳘا عن اآلخر  ،وإنه ﳛصل

به الفهم املوحد للنص املقروء  ،وهو الضامن النسجام أجزائه وارتباط أقواله ،
وإنه يتولد عنه تراكم تعبري ومضموين تتمه طبيعة اللغة والكالم » ( .)1٦فالتشاكل

والتباين متالزمان وقراءة النص قراءة تراعيها هي الضامنة النسجام أجزاء النص

وترابطها  .والعالقات املتشاهبة التي جتعل النص مرتابطا تقق التشاكل  ،وتتساو

يف ذلﻚ مكانة العالقات الصوتية  ،والتعبرية والرتكيبية والشكلية  ،أما العالقات
التي ِ
توجد التنافر يف النص فاﳖا تقق تباينا  .فلو قرأنا قوله ــ وهو ﳜطب ــ
٢٦٠
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حلمدُ ﷲِ َو َما َشا َء اﷲُ  ،وال َح َ
ول وال ُقو َة
عندما عزم عﲆ اخلروج إىل العراق  » :ا َ
ِ
سوله وسلم ُ ،خ ّط املوت ُ َعﲆ ِ
عﲆ ر ِ
القالدة عﲆ
ولد آدم َﳐ َط
َ
إال بِاﷲِ َ ،
وص َﲆ اﷲُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الفتاة  ،و َما َ
مرصع أنا
اشتياق يعقوب إىل يوسف  ،وخر يل
أساليف
أوﳍني إىل
جيد
ٌ
ِ
ِ
ِ
ُ
النواويس وكربالء  ،فيمﻸن منّي
بني
عسالن
بأوص ِايل تقط ُعها
الفلوات َ
القيه ّ ،
كأين َ

ميص ع ْن يو ﹴم ُخ ّط بالقل ِم رﴇ اﷲ رﺿانا أهل
أكراشا جوفا  ،وأجربة سغبا ال
َ
البيﺖ  ،نصﱪ عﲆ ِ
الصابرين  ،لن ّ
يشﺬ عن رسول اﷲ حلمته ،
بالئ ِه ويوفينا
أجور َ
َ
ُ
تقر هبم عينه  ،وينجز ﳍم وعده من كان فينا باذال
وهي ﳎموعة له يف حظرة القدس ّ
مهج َته  ،وموطنا عﲆ ِ
ٌ
راحل مصبحا فﺈن شا َء اﷲ » ).)17
لقاء اﷲِ نفسه فلرحل فﺈين
ُ

يبدأ التشاكل يف قوله عليه السالم احلمد ﷲ  ،وما شاء اﷲ  ،وال حول وال قوة إال

باﷲ  ،فكل جلة تكمل أختها وتتصل هبا اتصاال ال انفصال بعده  ،من خالل تكرار

لفﻆ اجلاللة  ،الﺬي يعطي السامع قدرا كبرا من التنبه للكالم الﺬي سيسمعه  ،ثم
يتكرر لفﻆ اجلاللة مرة ثانية بعد كلمة صﲆ لتحقق التباين لكنه  ،هيأ ذهن السامع

ألمر جلل هو أن املوت أمر متوم عﲆ كل ولد آدم  ،وهو قريب من البﴩ مثلا

القالدة تيط برقبة الفتاة  ،وكأن احلسني ﳛدد اخلطوط العامة التي ستحصل له
بعد ذهابه إىل العراق  ،ويف ﳖاية اخلطبة يتكرر لفﻆ اجلاللة بﺂلية معكوسة  ،فيظهر
التكرار متتابعا يف النهاية .

ويدرك معنى التباين والتشاكل يف قول احلسني » : أ ّما بعدُ َّ ،
فﺈن اﷲَ اصطفى
ِ
ِ
ِ ِ
لرسالته  ،ثم
بنبوتِ ِه  ،واختار ُه
ممدا صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم عﲆ خلقه  ،وأكر َم ُه ّ
ِ
ِ
لعباد ِه  ،وب ّل َﻎ ما أرسل به صﲆ اﷲ عليه وسلم  ،وكنا أه َل ُه
نصح
َ
قبض ُه اﷲُ إليه وقد َ
ِ
بمقامه يف الن ِ
ِ
ّاس  ،فاستأثر علينا قو ُمنا
الناس
وأحق
وأوليا َء ُه  ،وأوصيا َء ُه وورثته
ّ
َ
َ
احلق
أحق
بﺬلﻚ ِّ
نعلم أنّا ُّ
بﺬلﻚ  ،فرﺿينا  ،وكرهنا الفرق َة  ،وأحببنا العافي َة  ،ونحن ُ
٢٦١

وغفر
احلق  ،فرمحهم اﷲُ
وتروا ّ
ﱟ
َ
ملستحق علينا ﳑن توال ُه  ،وقد أحسنوا وأصلحوا ّ ،
ِ
ِ
كتاب اﷲِ وسن ِّة
الكتاب  ،وأنا أدعوكم إىل
لنا وﳍم  ،وقد بعثﺖ رسويل إليكم هبﺬا

عليه ِ
نبيه صﲆ اﷲُ ِ
ِ
أميتﺖ َّ ،
وآله وسلم َّ ،
أحييﺖ  ،وإن
وإن البدع َة قدْ
فﺈن السنّ َة قدْ
ْ
ْ
ِ
أمري ِ
قويل وتطيعوا ِ
تسمعوا ِ
أهدكم َ
الرشاد  ،والسال ُم عليكم ورمح ُة اﷲِ ”
سبيل

).)18

هنا نجد تباينا معنويا بني طريف الوحدة اللغوية  ،رﺿينا وكرهنا  ،وأميتﺖ وأحييﺖ

 ،فالكلمتان تتباينان معنويا لتناقﺾ معناﳘا  ،والتباين ﳛقق الفكرة من موقف
احلسني عليه السالم املوافق للحق  ،وموقف اآلخرين املتجنبني له  .مققا يف النص

كله معنى القبول والرفﺾ  .ونالحﻆ التشاكل يف النص من خالل قوله اصطفى
وأكرم  ،أهله وأولياءه  ،رﺿينا وكرهنا الفرقة  ،أحسنوا وأصلحوا  ،تسمعوا وتطيعوا

 ،ﳑا يوحي برتابط النص يف أبعاده كلها .

و« التشاكل فرع من فروع السيميائية  ،وغايتها تتلخص يف خدمة الداللة عﱪ

اجلملة  ،و ...عﱪ النص  ،و ...عﱪ اخلطاب األديب  .فهي إذن تستخدم يف الكشف

عن العالقة الداللية  ،بواسطة اإلجراءات التحليلية  ،لتتخﺬ معنى ﳐصوصا ﳚب
أن يتسم باجلدة  ،والتشاكل يتألف من مكررات  ...أو متواترات  ،عﱪ سلسلة

تراكبية  ،كا يتألف من أصناف سيميائية تفﻆ للخطاب امللفوظ تناسقه  .وبناء
عﲆ ذلﻚ فﺈن أي تركيب يمكن أن ﳚمع يف نفسه صورتني معنويتني يف األقل  ،فيعد
السياق األدنى الﺬي يتيح تشاكله » ).)19

وبناء عﲆ ما سبق يبدو أن قراءة النص احلسيني تفتح ذهن السامع عﲆ شبكة

العالقات الداللية املتالمحة سواء أكانﺖ بنيوية أم داللية أم تعبرية أم تتصف
٢٦٢
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بالتشابه أو باالختالف .
وما ﳛقق التشاكل يف النص احلسيني ظاهرة التكرار التي تتحقق باأللفاظ نفسها

لكن معانيها يف كل جلة تتغر عﲆ وفق السياق اجلديد  ،ﳑا ﳛقق قيا داللية ومعنوية
تتوافق مع اآلالم التي يقاسيها املتلقي نتيجة اإلحساس باملوقف اجللل الﺬي قاساه

ﳑيزا  ،فنجد فيه املعاين الراقية  ،واللغة
احلسني ، ونجد يف النص احلسيني التكرار ﹰ
املباﴍة ثم املفردات ذات األبعاد واأللفاظ املﺆثرة  ،ويف كل هﺬا تبدو اللغة سهلة

ﳑتنعة  ،تنال يف نفوسنا مكانة كبرة ؛ ألﳖا لغة حياتنا التي ﳚب أن نحياها بصورهتا
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
َ
الناس َّ ،
وآله وسلم
إن
الصحيحة  ،قال احلسني » : أهيا ُ
لعهد اﷲِ  ،ﳐالفا ِ
َحال حلر ِم اﷲِ  ،ناكثا ِ
 ،قال ( :من رأ سلطانا ج ِائرا مست ِ
لسنة اﷲِ ،
َ
ُ
ُ
َ ْ َ ُ
والعدوان  ،فلم يغر ِ
يعمل يف ِ
ِ
بفعل وال ﹴ
ﹴ
ُ
قول َ ،
كان ح ّقا عﲆ اﷲِ
عليه
عباد اﷲِ باإلث ِم
ْ ّْ
ِ
ِ
ِ
أن ُيدخ َله ُمدخ َله )  ،أال ّ
ْ
الرمحن ،
الشيطان  ،وتركوا طاع َة
هﺆالء قدْ لز ُموا طاع َة
وإن
ِ
بالفيء  .وأحلوا حرا َم اﷲِ  ،وحرموا
وأظهروا الفسا َد  ،وعطلوا احلدو َد  ،واستأثروا
ِ
أنكم ال
حال َل ُه  ،وأنا ُّ
أحق َم ْن َغ ّر  ،قدْ أتتني كت ُبكم  .و َق ِد ْ
عيل رس ُلكم ببيعتكم ؛ ْ
مﺖ َّ
تسلموين وال ﲣﺬلوين ْ ،
عيل
فﺈن
ْ
ﲤمتم عﲆ بيعتكم تصيبوا رشدَ كم  ،فأنا احلسني بن ّ
نفي من ِ
وآله وسلم ِ ،
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
 ،وابن فاطمة ِ
ِ
أنفسكم  ،وأهيل
بنﺖ
فلكم ّيف أسو ٌة ْ ،
وخلعتم بيعتي م ْن
ونقضتم عهدَ كم .
وإن ﱂ تفعلوا
مع أهليكم ،
َ
ْ
ْ
ْ
ِ
أعناقكم  ،فلعمري َما هي لكم بنُك ﹴْر  ،لقدْ فعلتموها بأيب وأخي ِ
وابن عمي مسلم
رت بكم  ،فح ّظكم أخطأتم  ،ونصي ُبكم ﺿيعتم  ،وم ْن َ
نكث فﺈنا
رور م ْن اغ َّ
 ،وال َغ ُ
ِ
ُث عﲆ ِ
َينك ُ
وبركاته ”).)20
نفس ِه  ،وس ُيغني اﷲُ عنكم  ،والسال ُم عليكم ورمح ُة اﷲ ،

هناك عالقة تشاكل تركيبي نحوي يف ﳖايات اجلمل يف قول الرسول صﲆ اﷲ عليه
٢٦٣

وآله وسلم الﺬي اختاره احلسني ليكون بداية خلطبته  ،ﳑا ﳚعل انتباه السامع كله
مشدودا إليه  ،واجلمل هي ( :مستحال حلرم اﷲ  ،ناكثا لعهد اﷲ  ،ﳐالفا لسنة اﷲ ) ،
فاجلمل الثالث كلها تتشابه يف البدء باسم الفاعل ثم يليه حرف اجلر الالم واالسم
املجرور به  ،وأخرا لفﻆ اجلاللة  ،وهبﺬا يوجد تشاكل صويت بني اجلمل املﺬكورة ،

فهي جيعا فيها الوزن الصويت نفسه الﺬي يشعر به السامع عندما يقرأ اجلمل الثالث
بصوت ﹴ
عال  ،ويتزامن مع التشاكل اللفظي تشاكل معنوي  ،وهو عليه السالم ،
يكمل جله بجمل تتشابه مع املﺬكورة بالتشاكل  ،قال( : لزموا طاعة الشيطان ،

وتركوا طاعة الرمحن )  ،وهناك تشاكل تركيبي نحوي بني اجلملتني  ،فكلتاﳘا تبدأ

بالفعل املاﴈ  ،ثم اسم مضاف السم معرف بأل التعريف  .ومع عالقات التشاكل
هناك عالقة تباين داليل معنوي تتحقق يف لزوم طاعة الشيطان  ،وترك طاعة الرمحن

 ،وتتكرر احلالة مرة ثانية يف قوله عليه السالم ( :أظهروا الفساد  ،عطلوا احلدود)
ﹴ
ماض يليه اسم معرف بأل التعريف وهو تشاكل بالشكل
 ،فاجلملتان تبدآن بفعل

الرتكيبي  ،و(أحلوا حرام اﷲ  ،وحرموا حالله)  ،وهنا تتشابه اجلملتان ﲤاما من
ﹴ
ماض  ،يليه اسم نكرة مضافة إىل معرفة  ،وتتباينان باملعنى
حيث بداياهتا بفعل

وتتعاكسان يف املضمون ؛ ﳑا يعطي السامع شعورا باالهتام الكبر با سيقوله املتكلم

 ،و(نفي من أنفسكم) ( ،وأهيل مع أهلكم) وهاتان اجلملتان متاثلتان نحويا
وتركيبيا  ،فها تبدآن باسم معرف باإلﺿافة إىل ﺿمر ثم حرف وأخرا اسم معرف
باإلﺿافة إىل ﺿمر  ،وتتباين اجلملتان من حيث اإلفراد والتأنيث  ،ثم اجلملتان

(حظكم أخطأتم) ( ،نصيبكم ﺿيعتم)  ،اللتان تبدآن باسم معرف باإلﺿافة يليه
فعل ماض متصل بضمر  ،وكل عالقات التباين والتشاكل تقق دالالت ومعاين
تتعلق بالفكرة املعروﺿة أمام املتلقي  ،ﳑا يﺆدي إىل تقيق تشاكل مقطعي تصنعه
٢٦٤
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موسيقى النص املنثور  ،مع وجود التشاكل بالسجع يف ﳖايات اجلمل املتشاكلة .
فاحلسني كرر الرتاكيب املتشاهبة نحويا وتركيبا  ،وهو ما حقق تناغا نصيا يثر
فكر السامع  ،وﳚﱪه عﲆ االنتباه للقول املعروض أمامه .
جالية املفارقة :
وهي تدث كل عﲆ حدة لكنها جتتمع يف النص اإلبداعي بشكل الفﺖ للنظر ،

واﺿحا يف النص احلسيني  ،وتتاج املفارقة إىل التوﺿيح والﴩح
وهي ما وجدناه
ﹰ

لتبدو شعرية النص الﺬي استعملﺖ فيه املفارقة واﺿحة للعيان  ،وهي » ليسﺖ

بالظاهرة البسيطة ﳍﺬا هناك عقبة رئيسة يف تعريفها » ) ، )21فاملفارقة تصل عند
احلديث عن أحداث ينقلها املبدع يف حالة خاصة مثل السخرية من األمور املنطقية

 ،وهي تدث تضادا بني املعنى املباﴍ لكالم ما  ،واملعنى غر املباﴍ له  ،وهبﺬا يبدو

للكالم معنيان أحدﳘا سطحي ظاهري  ،واآلخر عميق باطني ال يظهر إال بعد
إنعام النظر يف النص با هو أهله ( ،)22وتقق املفارقة » صيغة من التعبر  ،تفرتض

من املخاطب ازدواجية االستاع  ،بمعنى أن املخاطب يدرك يف التعبر املنطوق

معنى عرفيا يكمن فيه من ناحية  ،ومن ناحية أخر فﺈنه يدرك أن هﺬا املنطوق
يف هﺬا السياق بالﺬات ال يصلح معه أن يﺆخﺬ عﲆ قيمته السطحية  ،ويف ذلﻚ أن

املنطوق يرمي إىل معنى آخر ﳛدده املوقف التبليغي وهو معنى مناقﺾ عادة ﳍﺬا
املعنى العريف احلريف » ). )23

ويف املفارقة نوع من الداللة املحولة يف مقابل الداللة األوىل  ،ﳑا يعطي تصويرا

آخر للمعنى  ،بسبب مفارقة التعبر املنطوق للمعنى املقصود  ،الﺬي يفرﺿه السياق

عند التعبر عن املوقف الراهن ) ،)24فاملفارقة ليسﺖ حالة تعرتي الكالم فحسب
٢٦٥

بل هي تفسرات متعددة  ،ليس فيها واحدة صحيحة  ،فكلها صحيح  ،فهي تكون

مشتملة بﺬلﻚ عﲆ كل نواحي احلياة  ،ألﳖا » تعبر لغوي بالغي يرتكز عﲆ العالقة
الﺬهنية بني األلفاظ  ،أكثر ﳑا يعتمد عﲆ العالقة النغمية أو الشكلية التي تربط

األلفاظ يف النص »). )25

وبناء عﲆ ما سبق يمكن القول إن املفارقة ترتبط بتحسني الكالم  ،وهي تثر

املتلقي  ،وتدفعه إىل إنعام النظر يف النص ومفرداته وألفاظه ؛ ألن املبدع عقد

عالقات متضادة بني مفردات النص  ،وهبﺬا يبتعد النص عن املباﴍة والقصدية
واصال إىل التلميح واإلشارة  ،ﳑا ﳛقق لغة إبداعية ﲣرجها من املألوف الشائع إىل

غر املألوف الفريد من نوعه .

ومن يقرأ ما قاله احلسني يالحﻆ وجود املفارقة التي تقق للسامع دهشة

الناس اسمعوا ِ
قويل  ،وال تُعجلوين حتى أعظكم با
وإهبارا قال عليه السالم  » :أهيا ُ
ِ
إليكم م ْن مقدمي عليكم ْ ،
فﺈن قبلتم عﺬري  ،وصدّ قتم
أعتﺬر
عيل  ،وحتى
ْ
َ
حل ﹴق ْ
لكم ّ
ِ
عيل ٌ
سبيل ْ ،
وإن ﱂ
قويل  ،وأعطيتموين الن َّص َ
كنتم بﺬلﻚ أسعدُ  ،وﱂ ْ يك ْن ْ
فْ ،
لكم ّ
أنفسكم ْ ِ
ف من ِ
وﴍكا َءكُم ُثم
تقبلوا مني
العﺬر  ،وﱂ تُعطوا الن َّص َ ْ
َ
(فأج ُعوا أ ْم َرك ُْم ُ َ
ال ي ُكن أمركُم َع َليكُم ُغم ﹰة ُثم ا ْق ُضوا إيل وال تُنظِ ِ
رون))ّ ، )2٦
(إن َو ِ َّيل اﷲُ الﺬي ّنز َل
ّ
ّ َّ
َ ْ ُْ ْ
الكتَاب وهو يتَو ّىل الص ِ
ِ
ني)) ، )28( ” )27ففي خطابه إىل الناس يوجههم إىل
احل َ
َ
َ َ
َ
االستاع إليه وهﺬا األمر ال بدّ أن ﳛصل بال توجيه  ،فﺈذا ﱂ يستمع الناس لبقية
النبوة املتمثلة بشخص احلسني فلمن سيستمعون إذن ؟!  ،يبدأ التناقﺾ يف عبارة

اسمعوا قويل  ،وال تعجلوين  ،فاملفروض عليهم الساع ثم الطاعة  ،واملفروض هبم

عدم استعجاله ففي قوله اخلر والنجاة والصالح  ،ومنه قوله كﺬلﻚ » أ ّما بعدُ
٢٦٦

أ.د .سالفة صائب خضر

 ،فانسبوين فانظرونا (ﱂ نجدها يف كالم اإلمام )من أنا  ،ثم ارجعوا إىل ِ
أنفسكم
َ ْ
ألسﺖ ابن ِ
ُ
وعاتبوها  ،فانظروا  ،هل ّ
بنﺖ نب ّيكم صﲆ
وانتهاك حرمتي ؟
ﳛل لكم قتيل
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لرسوله با
وأو َل املﺆمنني باﷲِ واملصدّ َق
اﷲُ عليه وآله وسلم واب َن وص ّيه واب َن عمه ّ ،
ِ
ِ ِ
ِ
جعفر الشهيدُ الط ّي ُار
عم أيب ؟ َأو ليس
جا َء به م ْن عند ر ّبه ! َأو َ
ُ
ليس محز ُة سيدُ الشهداء َّ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
ِ
َ
عمي ؟ أو ﱂ يبلغكم ٌ
مستفيﺾ فيكم ّ :
عليه
إن
قول
ذو
ٌ
اجلناحني ّ
أهل ِ
ِ
ِ
ِ
شباب ِ
فﺈن صدّ قتموين با ُ
وآله وسلم َ
اجلنة) ! ْ
أقول
(هﺬان س ّيدا
قال يل  ،وألخي :
يمقﺖ ِ
علمﺖ َّ
ويﴬ ِبه م ْن
عليه أه َل ُه ،
أن اﷲَ
دت كﺬبا ُم ْﺬ
ــ وهو ّ
ُ
ُ
تعم ُ
احلق ــ فواﷲِ َما ّ
ُ
فﺈن فيكم م ْن ْ
وإن كﺬبتموين ّ
اختل َق ُه ْ ،
إن سألتموه ع ْن َ
ﱪكم ؛ سلوا جابرا ب ْن
ذلﻚ أخ َ
ﹴ
ِ
سعيد اخلُدري  ،أو سهال بن سعد الساعدي ّ  ،أو زيدا بن
عبد اﷲِ األنصاري  ،أو أبا
ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ
أرقم  ،أو أنسا بن مالﻚ  ،ﳜﱪونكم أﳖم سمعوا هﺬه املقالة م ْن
ِ
عليه ِ
ِ
سفﻚ دمي ؟ » ).)29
حاجز لكم ع ْن
وآله وسلم يل وألخي  ،أفا يف هﺬا
ٌ

فاملتناقضات تبدو بني انسبوين فانظروا  ،فليس نسب احلسني بحاجة ألن ينظر

إليه أحد ويفكر فيه  ،لكن هﺬا يعطي السامع إﳛاءا بخطأ األمر الﺬي هم مقبلون عليه

 ،وقوله فﺈن صدقتموين با أقول  ،وهو احلق  ،فاحلسني يضع أمام السامع صورة
استفهامية كبرة واسعة املدارك  ،متكاملة اجلوانب  ،يتساءل فيها عن سوء أفعال من
يعاديه ويﺆذيه  ،وينهي التساؤالت كلها بسﺆال بعد كل األسﺌلة املﺬكورة آنفا  ،وهي

كلها من االستفهام اإلنكاري  ،والسﺆال هو  :أفا يف هﺬا حاجز لكم عن سفﻚ دمي ؟
كﺬلﻚ استعان احلسني عليه السالم بأساء من سمع حديث الرسول صﲆ اﷲ عليه

وآله وسلم  ،وهو يﺬكر أساء هﺆالء الشهود عﲆ أن احلسني عليه السالم اإلمام
احلسني أكرم الناس بل هو سيد شباب أهل اجلنة  ،وهو أمر يثر دهشة السامع ،
٢٦٧

ليبدو سﺆال مهم ﳚول يف ذهنه هو  :هل احلسني بحاجة إىل أن يستعني بمن يﺆكد

مكانته ؟ ومن هنا تتحقق املفارقة يف الكالم  .فالسامع يقف أمام الكالم فبدايته تنﺬر
بﴚء لكن الفكرة املعروﺿة تﺬهب بنا مﺬهبا آخر .
هندسة التشكيل اللغوي :
عند النظر إىل التشكيل اللغوي يف نص ما  ،فﺈننا ننظر إىل اجلوانب الصوتية

والداللية  ،والنحوية والرصفية يف ذلﻚ النص  ،واﺿعني أيدينا عﲆ حالة تقق

اإلفهام يف النص احلسيني  ،والنظر إىل القرائن التي تضم العنارص املنطوقة  ،وأثرها

يف املتلقي  ،وكﺬلﻚ العنارص غر املنطوقة  ،مستفيدين بﺬلﻚ من قول سعيد بحري

ّ »:
إن اإلفهام أو التواصل ال يتحقق إذن إال بوقوع املخاطب عﲆ قصد املتك ّلم

من خالل التشكيل اللغوي الﺬي يضم العنارص املنطوقة والقرائن التي تضم
عنارص منطوقة وأخر غر منطوقة » ) ،)30ويتمكن الناظر يف النص احلسيني من

اإلحساس بالوظائف اللغوية وتكاملها  ،فهي جلة من األدوات التي تقق ذلﻚ

التشكيل مكونا وحدة كالمية تبدو فيها األجزاء الصغرة متناغمة الوجود  ،وكأﳖا

قطعة من الفسيفساء بديعة الصنع  ،يبدو كل جزء متاجا ملا حوله  ،ومكمال له ،
وسأبدأ بﺬكر أجزاء التشكيل اللغوي هي :
ــ زوايا التشكيل الصويت :
األصوات أدوات مهمة تﺆلف بنية النص يف أصغر وحداته  ،ومن خالﳍا يمكن

إدراك الرتابط بني أجزائه  ،و« يتبني أن النظام اللغوي واالستعال السياقي جيعها يف
اللغة العربية يستخدمان التشكيل الصويت يف التمييز بني املعاين النحوية » ) ، )31وملا
٢٦٨
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كان النص احلسيني موزعا بني الرسائل واخلطب  ،والرسائل تقرأ بصوت مسموع
عﲆ املﻸ  ،فﺈن اجلانب الصويت بات شيﺌا مها  ،ولعل من أهم األمور املتعلقة بﺬلﻚ

اجلهر واﳍمس  :ويمكن دراستها باالعتاد عﲆ حالة التكرار التي تعرتهيا  ،منتبهني

إىل حالة اإلﳛاء التي يﺆدهيا وجود الصوت يف مكان معني ال غره  » ،وال يمكن بأي
ﹴ
معان بﺬاهتا  ،ولكنها تكتسب تلﻚ
حال من األحوال أن تكون لﻸصوات املفردة

املعاين من وجودها يف السياق الﺬي يصبغها بلونه  ،باإلﺿافة إىل لوﳖا وطبيعتها

النطقية والسمعية » (.)32

فنص الرسالة التي كتبها احلسني عليه السالم ألهل البرصة  ،يوجه النظر إىل

حروف اجلهر واﳍمس  ،ويمكن عندها معرفة الدالالت املهمة فيه  ،قال عليه

السالم  » :أ ّما بعد  ،فﺈن اﷲ اصطفى ممدا صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم عﲆ خلقه ،

وأكرمه بنبوته  ،واختاره لرسالته  ،ثم قبضه اﷲ إليه  ،وقد نصح لعباده  ،وب ّلﻎ ما
ُأ ِ
وأحق
رسل به صﲆ اﷲ عله وآله وسلم  ،وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته
ّ
الناس بمقامه يف الناس  ،فاستأثر علينا قومنا بﺬلﻚ  ،فرﺿينا وكرهنا الفرقة ،

أحق بﺬلﻚ ملستَحق علينا ﳑن تواله  ،وقد أحسنوا
وأحببنا العافية  ،ونحن نعلم أنّا ّ
بعثﺖ رسويل إليكم
وتروا احلق  ،فرمحهم اﷲ  ،وغفر لنا وﳍم  ،وقد
ُ
وأصلحوا ّ ،

هبﺬا الكتاب  ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اﷲ  ،وسنّة نبيه صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم  ،فﺈن
أحييﺖ  ،وإن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري ِ ،
السنّة قد أميتﺖ  ،وإن البدعة قد ِ
أهدكم
سبيل الرشاد  ،والسالم عليكم ورمحة اﷲ » ).)33

وتغلب األصوات املجهورة عﲆ األصوات املهموسة  ،وهﺬا األمر ﳛقق بعﺾ

الدالالت عندما نربط الصوت بالقوة التي يﺆد هبا  ،مققا السياق املطلوب
٢٦٩

مر به احلسني عليه السالم  ،وال بدّ من ذكر األصوات
 ،وشارحا املوقف الﺬي ّ

املجهورة يف رسالة احلسني كانﺖ كثرة بشكل واﺿح للناظر إليها  ،فال نجد يف
السطر الكامل من األصوات املهموسة سو حرف أو حرفني يف مقابل األصوات

املجهورة  ،مع مالحظة أن األصوات املهموسة كانﺖ تتمثل بحرف اﳍاء الﺬي
يمثل زفرا للعﱪات من داخل النفس إىل اخلارج  ،وقد كان احلسني ــ عندما

أرسل هﺬه الرسالة ــ ير أﳖا ستقرأ عﲆ رؤوس األشهاد  ،ونظرا لفطرته اللغوية
 ،جاء هﺬا الرتاكم للحروف املجهورة يف اخلطبة  ،وهي حروف مﺆثرة يف السامع ،
وتلفﺖ نظره إىل ما سيقوله املتكلم  ،ومصداق ذلﻚ أنه أرسلها لﻸﴍاف يف مدينة
البرصة  ،ونقرأ بعدها تعليقا لصاحب الكتاب قائال ُّ » :
فكل من قرأ ذلﻚ الكتاب

من أﴍاف الناس َكتَمه  ،غر املنﺬر بن اجلارود » ) .)34ونفهم من العبارة املﺬكورة

آنفا أن املفروض بالرسالة أن تقرأ علنﹰا .

ويمكن إﳚاد هﺬا األمر واﺿحا يف نص آخر من نصوص الطف ،من ذلﻚ عندما

أقبل احلسني مارا بالتّنعيم  ،فلقي » هبا عرا قد ُا ْقبِل هبا من اليمن َ :بعث هبا
بجر بن ريسان احلمري إىل يزيد بن معاوية ــ وكان عامله عﲆ اليمن ــ وعﲆ العر

الو ْرس واحلُلل ينطلق هبا إىل يزيد فأخﺬها احلسني  ،فانطلق هبا  ،ثم قال ألصحاب
َ
اإلبل  :ال ِ
أكرهكم  ،من أحب أن يمﴤ معنا إىل العراق ْأوفينا ِكراءه  ،وأحسنا

صحبته  ،ومن أحب أن يفارقنا من مكاننا هﺬا أعطيناه من ِ
الكراء عﲆ قدر ما قطع
َّ
َ
من األرض  ،قال  :فمن فارقه منهم حوسب ّفأوﰱ حقه  ،ومن مىض منهم معه
أعطاه ِكراءه وكَساه » ).)35
نالحﻆ يف هﺬا النص زيادة حروف اﳍمس عﲆ حساب احلروف املجهورة ،
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وما هﺬا لسبب مدد إال ألن هﺬا اجلواب احلسيني الرائق  ،جاء يف ﳐاطبة من يود
مرافقته إىل إحد احلسنيني  ،وهو أمر يبدو واﺿحا من تكرار احلرفني  ،الكاف

والسني وغرﳘا من حروف اﳍمس  ،وهبﺬا نالحﻆ فاعلية حروف اﳍمس كا ونوعا

 ،وهﺬا أعطى النص انسجاما وتوافقا مع غرﺿه  ،فاحلسني أراد إساع صوته ملن

ﳜاطبهم  ،ولكن هﺬا اخلطاب حقق نمطا كبرا من اإلقناع بموقف احلسني عليه

السالم  ،وليس هﺬا حسب  ،بل إن كل كلمة من كلات النص تنسجم صوتيا مع
داللتها املرجوة من هﺬا النص  ،وال يبدو هﺬا األمر جليا إال إذا وﺿعﺖ الكلات

يف سياق الكالم كله .

وتشكل عنارص الرتكيب الصويت جزءا من عنارص الرتكيب بشكل عام  ،وهي

تشتمل عﲆ الرتاكيب الصوتية والنحوية والداللية  ،وهي هبﺬا تﺆلف شبكة من

العالقات املتنافسة التي ال تتوافر يف اللغة وحدها  ،فالكلمة والعبارة  ،والشكل
اللغوي الدال أمور تدخل كلها يف ألوان متنوعة من التشكيل  ،لتشكل بﺬلﻚ أناطا
من البنى اللغوية  ،وتدث تناسقا عاما يف األصوات والدالالت وأناطها الرتكيبية

). )3٦

ويتحقق االنسجام الداليل بوجود الصوت يف بنية الكلمة وأثره يف وجودها

يف سياقها العام  ،وتالمحها مع غرها من الكلات يف النص  ،وهي عالقة ﲣتزن
األفكار والنظرة الشمولية للنص كله  ،ومن هنا ال ُبدّ من النظر إىل التشكيل

الصويت يف النص  ،الﺬي ﳛدث تأثرا غر واع ﹴ للصوت  ،فهو يوحي برؤية املبدع

 ،واملطلوب بعدها سيكون النظر إىل التناغم بني التشكيل الصويت  ،وبنية النص ،
ويظهر ذلﻚ من خالل البنى الرتكيبية التي تﺆثر يف النص وتشكله ؛ ألﳖا أداة لغوية
٢٧١

ميرسة يمتلﻚ املبدع ناصيتها ؛ ليوظفها بيرس وسهولة  ،وظهرت مالمح التشكيل

اللغوي يف النص احلسيني يف أناط عدة منها  :التقديم والتأخر  ،من ذلﻚ كتاب
ِ
احلسني ِ
ِ
بن
الرمحن الرحي ِم ِ ،م َن
احلسني عندما أقبل إىل الكوفة قال  » :بس ِم اﷲِ

واملسلمني  ،سال ٌم عليكم  ،فﺈين أمحدُ إليكم اﷲَ الﺬي ال
املﺆمنني
عيل إىل إخوانِ ِه م َن
َ
َ
ّ
ِ
كتاب مسلم ِ
إل َه إال هو  ،أما بعدُ َّ ،
بحسن رأيكم ،
بن عقيل جاءين ﳜﱪين فيه
فﺈن
َ
والطلب ِ
واجتا ِع ملﺌكم عﲆ ِ
ِ
نع َ ،
فسألﺖ اﷲُ ْ
وأن
بحقنا ،
نرصنا ،
ُ
الص َ
أن ُﳛس َن لنا ُّ
ِ
ﹴ
ِ
يثيبكم عﲆ َ
لثان
الثالثاء
شخصﺖ إليكم م ْن مك َة يو َم
األجر  ،وقد
أعظم
ذلﻚ
ُ
َ

احلجة يوم الرت ِ
ِ
وية  ،فﺈذا قدْ م عليكم رسويل فاكمشوا أمركم وجدوا ،
مضني م ْن ذي
َ
َ ْ
فﺈين قادم عليكم يف أيامي ِ
ِ ِ ()37
هﺬه ْ
عليكم ورمح ُة اﷲِ وبركاته ”
إن شا َء اﷲُ  ،والسال ُم
ْ
ٌ
واحلسني استعمل التقديم يف أماكن عدة منها تقديم اجلار واملجرور  ،أي

مكمالت اجلملة عﲆ املفعول به يف قوله (فﺈين أمحد إليكم اﷲ)  ،وتقديم الصفة

عﲆ املوصوف يف ﳜﱪين فيه بحسن رأيكم  ،واألصل رأيكم احلسن  ،وقوله فسألﺖ

الصنع  ،ثم تقديم الصفة عﲆ
الصنع فالتأخر حاصل يف كلمة ُّ
اﷲ أن ُﳛسن لنا ُّ

املوصوف يف قوله( : يثيبكم عﲆ ذلﻚ أعظم األجر) وهي األجر العظيم ،
وتقديم مكمالت اجلملة إليكم يف جلة (وقد شخصﺖ إليكم من مكة) واجلملة

(شخصﺖ من مكة إليكم) .وبﺈعادة النظر إىل النص احلسيني نالحﻆ أن احلسني

 بفطرته اللغوية يتجاوز املعيارية ليحقق إبداعا لغويا يﺆثر يف املتلقي  ،ويرتب

أفكاره  ،بل يغر مسار حياته وهﺬا األمر ساري املفعول حتى يومنا  ،فيمكننا إذا ما

اتبعنا ﳖﺞ احلسني أن نحقق نجاحا عﲆ الصعيد اإلنساين  ،وتفوقا عﲆ الصعيد
الديني .
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أسلوب النهي بني الشدة واللني:
ظهورا يدعو إىل التأمل  ،فقد ظهر
ظهر أسلوب النهي يف النصوص احلسينية
ﹰ

بعد كالم كثر فيه سلوان  ،ورمحة وشفقة عﲆ قلب من يسمعه  ،ثم يأيت النهي لكنه

ال ﳛقق حالة الرفﺾ  ،أو يسخرها  ،وإنا هو يوثق حالة اإليان  ،قال احلسني عليه
السالم ﳐاطبا أخته زينب (عليها السالم) عندما قالﺖ له  :واثكاله ! ليﺖ املوت

وعيل أيب وحسن أخي  ،يا خليفة املاﴈ ،
أعدمني احلياة ! اليوم ماتﺖ فاطمة أمي
ّ

وثال الباقي !

قال  :فنظر إليها احلسني فقال  :يا أخ ّية  ،ال يﺬهبن حلمﻚ الشيطان  ،قالﺖ

غصته  ،وترقرت عيناه
بأيب أنﺖ وأمي يا أبا عبد اﷲ ! استقتلﺖ ..نفي فداك  ،فرد ّ

 ،وقال  :لو ترك القطا ليال لنام  ،قالﺖ  :يا ويلتي  ،أفتغصب نفسﻚ اغتصابا ،
فﺬلﻚ أفرح لقلبي  ،وأشدّ عﲆ نفي ! ولطمﺖ وجهها  ،وأهوت إىل جيبها وش ّقته

ّ ،
فصب عﲆ وجهها املا َء  ،وقال  :يا
وخرت مغشيا عليها  ،فقام إليها احلسني، 
ّ
ِ
ِ
وأن َ
بعزاء اﷲِ  ،واعلمي أن َ
يموتون ّ ،
َ
أهل
األرض
أهل
وتعزي
أخي ُة  ،اتقي اﷲَ ّ
ﹴ
ِ
ِ
وأن ّ
الساء ال يبقون ّ ،
ٌ
بقدرته ،
األرض
خلق
يشء
كل
هالﻚ إال وج َه اﷲ الﺬي َ
َ
ِ
َ
خر مني ،
بقدرته
اخللق
ويبعث
َ
فيعودون  ،وهو فر ٌد وحدَ ُه  ،أيب خر مني  ،وأمي ٌ
ِ
ِ
أقسم
برسول اﷲِ أسو ٌة  ... ،يا أخي ُة  ،إين
ولكل مسل ﹴم
خر مني  ،ويل وﳍم
ُ
وأخي ٌ

عيل
عليﻚ ّ
عيل وجها  ،وال تدعي ّ
عيل جيبا  ،وال ﲣمﴚ ّ
فأبري قسمي  ،ال تش ّقي ّ
ِ
ِ
هلكﺖ َ ،
وخرج إىل
قال  :ثم جا َء هبا حتى أجلسها عندي ،
والثبور إذا أنا
بالويل
ُ
َ
بعﺾ ِ
ﹴ
بعﺾ ْ ،
بعضها
وأن ُيدخلوا
بيوهتم من
األطناب َ
أصحابِ ِه فأمرهم أن يقربوا َ
َ
ِ
ﹴ
بعﺾ ْ ،
عدوهم » ).)38
يف
وأن يكونوا هم َ
بني البيوت إال الوجه الﺬي يأتيهم منه ّ
٢٧٣

عيل
عيل وجها  ،وال تدعي ّ
عيل جيبا  ،وال ﲣمﴚ ّ
فالنهي يف قوله( : ال تش ّقي ّ
بالويل والثبور)  ،لكن عﲆ الرغم من أن أسلوب النهي فيه ردع وقوة  ،إال أننا
نالحﻆ الرمحة والشفقة تتجﲆ فيه  ،وجاء أسلوب النهي مكثفا خلصوصية عبارة
احلسني عند اختيار موﺿع النهي ،فقد أحلقه بالقسم عﲆ أخته  ،وماولة أخﺬ
وعد بأن تنفﺬ هﺬا الوعد  .وجاء النهي مورا للنص احلسيني كله  ،يدور حوله ،

ويكمل مضمونه األليم .

أسلوب االستفهام وتالؤمه مع املعرفة احلسينية الشاملة :
وأسلوب االستفهام ؛ هو مور النص احلسيني  ،تدور حوله كل املعاين التي ﳚدها

املتلقي واﺿحة أمامه  ،ويتجﲆ ذلﻚ يف قوله عليه السالم  » :أما بعدُ  ،فانسبوين
عليه ِ
بنﺖ نبيكم صﲆ اﷲُ ِ
ألسﺖ ابن ِ
ُ
فانظروا ؛ هل ُ
وآله
وانتهاك حرمتي ؟
ﳛل قتيل
ُ َ
ِ
ِ
لرسوله با جا َء به من
املﺆمنني باﷲِ واملصدّ ق
عم ِه  ،وأول
َ
وسلم وابن وصيه وابن ّ
ِ ِ
عم أيب ؟ َأو ليس جعفر الشهيد ذو اجلناحني
عند ر ّبه ! أو ليس محزة سيد الشهداء ّ

عمي ؟ َأو ﱂ يبلغكم قول مستفيﺾ فيكم ّ :
إن رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه وآله  ،قال
ّ
أهل ِ
ِ
ِ
شباب ِ
اجلنة » ! فﺈن صدّ قتموين با أقول ــ وهو احلق
هﺬان س ّيدا
يل وألخي » :
دت كﺬبا مﺬ علمﺖ ُ َّ
ويﴬ به م ْن اختلقه ،
يمقﺖ عليه أه َله ،
أن اﷲَ
ُ
تعم ُ
ــ فواﷲِ ما ّ
ُ

فﺈن فيكم م ْن ْ
وإن كﺬبتموين ْ
ْ
إن سألتمو ُه ع ْن ذلﻚ أخﱪكم ؛ سلوا جابرا بن عبد اﷲ

األنصاري  ،أو أبا سعيد اخلدري  ،أو سهال بن سعد الساعدي  ،أو زيدا بن أرقم ،
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲِ ِ
ِ
وآله
أو أنسا بن مالﻚ ؛ ﳜﱪوكم أﳖم سمعوا هﺬه املقالة من

ِ
سفﻚ دمي ؟ » ).)39
حاجز لكم عن
يل وألخي  ،أفا يف هﺬا
ٌ

وعﲆ الرغم من وجود أسلوب االستفهام ورد أسلوب األمر مرادفا ومساعدا
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له  ،وهبﺬا يبدو الكالم مبنيا عﲆ مورين مهمني مبدوءا بأفعال ثالثة هي  :انسبوين
 ،أنظروا  ،سلوا ،وكان ورودها مكثفا ﳛقق غاية مهمة ينبني عليها النص نفسه ،
فبداية النص قوله انسبوين  ،ثم انظروا ثم ارجعوا ،هي مراحل حﺾ عﲆ التفكر

 ،ثم تأكيد حقيقة مهمة  ،هي  :ثم الرجوع إىل احلق  ،وبعد ذلﻚ يبدأ احلسني عليه
السالم  ،بﺈعادة األفعال املكثفة بﴚء من التفصيل  ،فيﺬكر النسبة إىل النبي صﲆ

اﷲ عليه وآله ،ويﺬكر أعامه  ،وفضلهم عﲆ الناس  ،ثم يﺬكر صفاته التي جعلها
اﷲ سبحانه وتعاىل ميزات له عليه السالم ﲤيزه من كل الناس  ،وأخرا يﺬكر مكانته

املهمة وأن له حرمة عند اﷲ سبحانه وتعاىل  ،ترم عليهم قتله  .لكن أسلوب األمر
جاء مقرتنا باالستفهام االنكاري  ،الﺬي يعطي تعزيزا للكالم الﺬي نجده يف النص
احلسيني .

ويقرتن أسلوب األمر يف النص احلسيني باالستفهام اإلنكاري الﺬي يأيت بنسبة

أكﱪ من ورود األساليب الباقية  ،وهو يتحدد بنوعية االستفهام اإلنكاري  ،وليس

االستفهام الﺬي يطلب اجلواب عليه  ،وهﺬا يعطي إحساسا أن املخاطبني الﺬين

يوجه احلسني ﳍم كالمه يعرفون جيدا صدق صاحبه ومكانته يف الدنيا واآلخرة

يوجه كالمه للناس عﲆ
 ،لكن استعال االستفهام اإلنكاري كان ألن احلسنيّ 
مد الدهور  ،لﺬا يمثل االستفهام اإلنكاري ملمحا واﺿحا يف النص احلسيني

 ،يأخﺬ مساحات واسعة فيه  ،ومن هنا صار يمثل ماججة تتأرجح بني العقل

والعاطفة  ،وغالبا ما يغلب العقل العاطفة  ،ﳐتزال حالة حشد لﻸدلة التي توثق
املطلوب من النص  ،فﺈذا أعدنا قراءة النص احلسيني مرة ثانية  ،نالحﻆ ذلﻚ يف

قوله متسائال :
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هل ﳛل قتيل وانتهاك حرمتي ؟
ثم يردفه بسﺆال آخر هو  :ألسﺖ ابن بنﺖ نبيكم صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم وابن

عمه  ،وأول املﺆمنني باﷲ واملصدّ ق لرسوله با جاء به من عند ر ّبه !
وصيه وابن ّ
عم أيب ؟
ثم يتبعه بسﺆال آخر هو  :أو ليس محزة سيد الشهداء ّ
عمي ؟
وسﺆال آخر هو َ :أو ليس جعفر الشهيد ذو اجلناحني ّ

وسﺆال آخر هو َ :أو ﱂ يبلغكم قول مستفيﺾ فيكم ّ :
إن رسول اﷲ صﲆ اﷲ عليه

وآله  ،قال يل وألخي  » :هﺬان س ّيدا شباب أهل اجلنة » !

وهو عندما يﺬكر هﺬه األسﺌلة ﳛاول أن يقنع السامع با يقول  ،وال أعني السامع

الﺬي يوجه احلسني كالمه له  ،وإنا للناس كلهم إىل يوم القيامة  .وبعد عرض

األسﺌلة واألدلة يكمل كالمه بقوله  :فﺈن صدّ قتموين با أقول ــ وهو احلق ــ فواﷲ

تعمدت كﺬبا مﺬ علمﺖ ُ أن اﷲ يمقﺖ عليه أهله  ،ويﴬ به من اختلقه  ،وإن
ما ّ

كﺬبتموين فﺈن فيكم من إن سألتموه عن ذلﻚ أخﱪكم ؛ سلوا  ...وعندما يشعر أن
ﱂ يصدقوه ﳛيلهم إىل من ير أﳖم سيصدقون كالمهم عنه . واالستفهام هبﺬا

يمثل ملمحا واﺿحا يف النص  ،وﳛقق جداال بني العقل والعاطفة  ،لكن الغلبة يف
النهاية تكون للعقل ؛ ألن االستفهام ﳜتزن شحنة من العاطفة املتأتية من استحضار

أمور مهمة هي  :ذكر صلة القربى  ،واستمرار استحضارها  ،واالستفهام موظف
بشكل منسجم مع النص وﳛقق دورا مها يف بنائه  ،واالستفهام هنا إنكاري  ،فهو

ﳛقق كا هائال من الندب للرتاجع عن االندفاع نحو الباطل  ،واالجتاه نحو احلق
 ،والنظر إىل املاﴈ ؛ لكونه مشحونا بدوافع الرتك والرفﺾ  ،قال احلسني» : 
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فﺈن كنتم يف شﻚ من هﺬا القول أفتشكون أثرا ما ّ ،أين ابن ِ
بنﺖ نبيكم ؟ فواﷲ ما بني
َ
نبي غري منكم  ،وال غركم  ،أنا ابن بنﺖ نب ّيكم خاصة
املﴩق واملغرب ابن بنﺖ ّ

 ،أخﱪوين  :أتطلبوين بقتيل منكم قتلته  ،أو مال لكم استهلكته  ،أو بقصاص من
جراحه ؟  ...أﱂ تكتبوا أن قد أينعﺖ الثار  ،وأخﴬ اجلناب  ،وطمﺖ اجلام  ،وإنا

تقدُ م عﲆ جند لﻚ ﳎنّد » ).)40

وعند النظر إىل النص احلسيني نالحظه قد وظفﺖ فيه األساليب اللغوية  ،ثم

القدرة عﲆ التنويع الﺬي ﳛقق تنبيها مها للمتلقي أن ما يقرأه هو نص ﳐصوص ،

مثال ذلﻚ نالحﻆ أن االستفهام اإلنكاري كان يمثل ﳖيا وتﺬيرا من مغبة األمور ،
وعواقبها يف حال عدم االمتثال ألمر احلسني . 
أسلوب النفي ودوره يف اإلقناع :
نجد اإلمام احلسني يستحﴬ أسلوب النفي متمحورا عﲆ مسألة طلب الدم ،

التي ليس ﳍا مسوغ يف الواقع  ،قال ، ﳐاطبا قيس بن األشعث عندما قال له:

» َأو ال تنزل عﲆ حكم بني عمﻚ  ،فﺈﳖم لن يروك إال ما تب  ،ولن يصل إليﻚ

منهم مكروه ؟ فقال احلسني  :أنﺖ أخو أخيﻚ  ،أتريد أن يطلبﻚ بنو هاشم بأكثر

من دم مسلم بن عقيل  ،ال واﷲ ال أعطيهم بيدي إعطاء الﺬليل  ،وال أقر إقرار العبيد
 ،عباد اﷲ  ،إين ُ
عﺬت بريب ور ّبكم أن ترجون  ،أعوذ بريب وربكم من كل متكﱪ ال
يﺆمن بيوم احلساب  ،ثم قال  :ثم إنه أناخ راحلته  ،وأمر عقبة بن سمعان فعقلها ،

وأقبلوا يزحفون نحوه » ).)41

ويرد أسلوب النفي يف النص احلسيني موري الوجود  ،مثال ذلﻚ قول أيب ﳐنف

 :فلا رموهم هﺬه الرمية  ،قال أصحاب احلسني ، فبقي يف هﺆالء القوم الﺬين
٢٧٧

يﺬكرون يف املبارزة  ،وقد قتل منهم ما ينيف عﲆ ﲬسني رجال  ،فعندما ﴐب احلسني

 بيده إىل حليته  ،فقال  :هﺬه رسل القوم  ،يعني السهام  ،ثم قال  :اشتد غضب اﷲ

عﲆ اليهود والنصار إذ جعلوا له ولدا  ،واشتد غضب اﷲ عﲆ املجوس إذ عبدت
الشمس والقمر والنار من دونه  ،واشتد غضب اﷲ عﲆ قوم اتفقﺖ آراؤهم عﲆ قتل

ابن بنﺖ نبيهم واﷲ ال أجيبهم إىل يشء ﳑا يريدونه أبدا  ،حتى ألقى اﷲ وأنا ﳐضب

بدمي  ،ثم صاح ، أما من مغيث يغيثنا لوجه اﷲ تعاىل ؟ أما من ذاب يﺬب عن
ﹴ
بعدئﺬ ” فلا سمع احلر بن
حرم رسول اﷲ ؟ » ( .)42ونجد مصداق ذلﻚ فيا حصل

يزيد هﺬا الكالم  ،اﺿطرب قلبه  ،ودمعﺖ عيناه  ،فخرج باكيا متﴬعا  ،مع غالم

له تركي ” ) ،)43فدفع مسوغات القتل وعدم وجود ما يستدعي ﺿمنا رفﺾ الصلح

 ،والتنازل عن احلقوق  ،فالنفي هنا يتضمن النهي  ،ورفﺾ اخلضوع للباطل  ،ومن
هنا نجد أن األساليب املختلفة تضامنﺖ فيا بينها  ،فاالستفهام اإلنكاري  ،والنهي ،
واألمر والنفي كلها شكلﺖ نسقا حواريا ( ،)44ينسجم مع قضية احلسني عليه السالم

كون نقطة التقاء بني لغة النص  ،وقضية احلسني عليه السالم اخلالدة
 ،واالنسجام ّ
ورؤيته ملكانته احلقيقية بني املﺆمنني  ،وأسلوب النص غالبا ﳛدد طبيعة الفكر األديب
وهﺬا التداخل وارد احلدوث يف النصوص األدبية .

حتمية التقابل السياقي:
ظهورا الفتﹰا  ،فقد ال تكون أﺿدادا  ،وإنا تكون
ويظهر التقابل بني املفردات
ﹰ

متقابلة دالليا  ،وهﺬا األمر واﺿح يف ﳎمل النص احلسيني  ،قال احلسني: 
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
َ
» أهيا الناس ّ ،
وآله وسلم  ،قال َ ( :م ْن رأ سلطانا
إن
لسنة اﷲِ  ،يعمل يف ِ
لعهد اﷲِ  ،ﳐالفا ِ
جائرا مستحال حلر ِم اﷲِ  ،ناكثا ِ
عباد اﷲِ باإلث ِم
ُ
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والعدوان  ،فلم يغر ِ
ِ
بفعل وال ﹴ
ﹴ
كان ح ّقا عﲆ اﷲِ ْ
قول َ ،
أن ُيدخله ُمدخله ) ،
عليه
ّْ
ِ
ِ
أال ّ
الرمحن  ،وأظهروا الفسا َد ،
الشيطان  ،وتركوا طاع َة
وإن هﺆالء قد لزموا طاع َة
ِ
أحق
وعطلوا احلدو َد  ،واستأثروا
بالفيء ،وأحلوا حرا َم اﷲِ  ،وحرموا حالل ُه  ،وأنا ّ
عيل رس ُلكم ببيعتِكم ؛ أنكم ال تسلموين وال
م ْن َغ ّر  ،قد أتتني كت ُبكم .
ْ
وقدمﺖ ّ
ﲣﺬلوين ّ ،
عيل  ،واب ُن فاطمة
فﺈن ﲤمتم عﲆ بيعتِكم تصيبوا رشدَ كم  ،فأنا
ُ
احلسني بن ّ
وآله وسلم  ،نفي من ِ
عليه ِ
رسول اﷲِ صﲆ اﷲُ ِ
ِ
ِ
أنفسكم  ،وأهيل مع أهليكم
بنﺖ
ْ
ِ
فلكم ّيف أسو ٌة ْ ،
أعناقكم ،
وإن ﱂ تفعلوا ونقضتم عهدَ كم  ،وخلعتم بيعتي م ْن
،
ْ
فلعمري ما هي لكم بنُكْر  ،لقد فعلتموها بأيب وأخي ِ
رور
وابن عمي مسلم  ،وال َغ ُ

نكث فﺈنا َينك ُ
رت بكم  ،فح ّظكم أخطأتم  ،ونصي َبكم ﺿيعتم  ،وم ْن َ
ُث عﲆ
م ْن اغ ّ
ِ
ِ
وبركاته ”).)45
نفسه  ،وس ُيغني اﷲُ عنكم  ،والسال ُم عليكم ورمح ُة اﷲِ
لو قرأنا هﺬا النص سنجد أمورا تتحقق يف ﳎمل النص احلسيني  ،ﳍﺬا اخرتت هﺬا

النص وما فيه مثال صالح للتطبيق دال إىل الفكرة نفسها يف اخلطاب احلسيني كله .
ﹴ
ﹴ
ماض مثله مع تضاد املعنى .
ماض وآخر
ــ لزموا ــ تركوا  ،قابل بني فعل
الشيطان ــ الرمحن  ،قابل بني اسم واسم مع تضاد املعنى .
ﹴ
ماض وآخر ماض مع تضاد املعنى .
أحلوا ــ حرموا  ،قابل بني فعل

حرام اﷲ ــ حالله  ،قابل بني تركيب مكون من اسم معطوف  ،واسم معطوف

عليه  ،وتركيب آخر له الرتكيب نفسه مع تضاد املعنى .

نفي ــ أنفسكم  ،قابل بني تركيبني مﺆلفني من مضاف ومضاف إليه مع اختالف

الضائر بني ﺿمر متكلم وآخر ﳐاطب ﳑا أعطى معنى التضاد .

٢٧٩

أهيل ــ أهليكم  ،واحلال نفسها التي حصلﺖ فيا سبق حصلﺖ يف هﺬا الرتكيب

نفسه .

ﹴ
ماض يف حني
نكث ــ ينكث  ،وهنا الرتكيب متضاد يف الزمن  ،فالكلمة األوىل فعل

الثانية فعل مضارع .

يشر التقابل السياقي يف معظمه إىل حالة التحول من حال إىل حال غره ،

ﳐتزنا التحول يف كل القضايا التي عرﺿتها آنفا من املفارقة  ،والرفﺾ  ،والرجاء

 ،واالستفهام والنفي وغرها  ،ويظهر التقابل عﲆ مستو القيمة من خالل طريف
النص  ،فقد بدأه بنص حديث الرسول صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم الﺬي أوﺿح فيه
حال شخص رأ سلطانا جائرا  ،لكنه ﱂ ﳛاول أن يقف بوجهه  ،أو يغر سلوكه

بفعل أو قول  ،وكان األجد بمن سمع هﺬا القول أن يتجنب االشرتاك باخلطأ
نفسه  ،فال يكون مثل هﺬا الشخص  ،لكن ما وجده احلسني ، كان عﲆ الضد
من ذلﻚ فقد وجد كثرا من القوم ينتهجون هﺬا املنهﺞ  ،ويسرون عﲆ هﺬا الطريق

نفسه  ، .ومن هنا يشيع يف النص احلسيني أسلوب التقابل واالختالف ؛ ليعلن حالة
التضاد التي تتحقق املفارقة واالختالف بني احلالني  .ونجد احلسني اﲣﺬ موقف
الرافﺾ الﺬي حدد بالضبط موﺿع العلة  ،قال : ومن نكث فﺈنا ينكث عﲆ

نفسه  ،وهنا سيتحدد املطلوب من الكالم من خالل قوله : وسيغني اﷲ عنكم

وهنا تتجﲆ معاين الرجاء والتعلق باﷲ سبحانه وتعاىل .
إمكانية احلﺬف والتواصل مع املعنى بشكل سلس:

ﹴ
بمعان كثرة
احلﺬف تقنية يستعملها املبدع إلﺿفاء ملسة بالغية توحي للمتلقي
٢٨٠
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 ،وتوصل له ﳐزونا مكثفا من األفكار واملضامني التي ترك مشاعره وأحاسيسه

نحو األفضل  ،واحلﺬف ينتﺞ نصا موازيا ﳛسن القارئ فهمه إذا ما أنعم النظر إليه
 ،واحلﺬف ﳛدث فراغا يملﺆه املتلقي  ،فللغة بنية وبنيتها ليسﺖ بنية العاﱂ الواقع
خارج العقل) ، )4٦وعند النظر إىل املحﺬوف من النص سيكون النص املحﺬوف نصا

آخر يتجسد من خالل ﳐزون القارئ املعريف  ،ويشكل احلﺬف ملمحا للتشكيل

اللغوي  ،والنص الواحد يشكل مبنى و« املبنى الواحد متعدد املعنى ومتمل كل

معنى ﳑا نسب إليه وهو خارج السياق  ،أما تققه بعالمة يف السياق  ،فﺈن العالمة ال
تفيد إال معنى واحدا تدده القرائن اللفظية واملعنوية » ).)47

ويبدو أسلوب احلﺬف يف النص احلسيني متالئا مع حدثه  ،وسأختار أنموذجا

واحدا لبيان هﺬا األمر  ،هو دعاؤه وقﺖ الصباح يف يوم عاشوراء  ،قائال » :
كل ﹴ
كل ِ
كل ﹴ
وأنﺖ رجائي يف ِ
أنﺖ ثقتي يف ِ
وأنﺖ يل يف ِ
أمر َ
نزل
شدة ،
كرب ،
َ
َ
اللهم َ
َ

وتقل ِ
ُ
يضعف فيه الفﺆا ُد ُ
الصديق
وﳜﺬل فيه
فيه احليل ُة ،
كم م ْن َه ﹴم
ُ
ُ
يب ثق ﹰة وعد ﹰة ْ ،
ويشمﺖ ِ
فيه العدو  ،أنزلته َ
بﻚ وشكوته إليﻚ رغب ﹰة مني إليﻚ عمن سواك  ،ففرجته
ُ

كل ﹴ
ﹴ
كل ﹴ
حسنة ومنتهى ِ
وصاحب ِ
فأنﺖ و ُّيل ِ
رغبة ” (.)48
كل
نعمة ،
عني وكشفته َ ،
ُ

يبدو احلﺬف متحققا يف النداء عند القول اللهم أي حرف النداء (يا)  ،ثم يقول

أنﺖ ثقتي يف كل كرب أي يف كل كرب أمر به  ،وأعانيه  ،ثم يف كل شدة أمر هبا ،
وهنا نجد حﺬفا مضمونه شيوع الفرج بعد اﳍم الﺬي يمر به اإلنسان ويضعف فيه
فﺆاده  ،وعندها تقل حيلة َم ْن يمر بالشدة  ،ونجد احلﺬف بعد وﳜﺬل اإلنسان فيه

صديقه  ،ونجد احلﺬف يف عندما ﳛصل ذلﻚ ﳜﺬل الصديق ويشمﺖ العدو  ،وهنا

احلﺬف يكون يف (اﳍم أنزلته بﻚ ) ،واحلﺬف يف حصل هﺬا األمر رغبة مني إليﻚ
٢٨١

 ،ثم احلﺬف يف وعندما فرجﺖ ﳘي وكشفته أيقنﺖ أنﺖ ويل كل نعمة  ،ويكون

التعويﺾ بعبارات أو كلات أخر  ،وهﺬا كله يشكل نصا مقابال للنص املﺬكور

يشعر القارئ بعبقرية اللغة التي هو بصدد قراءة كلاهتا ؛ للوصول إىل مضامينها
الرائعة  ،فكل هم يليه فرج  ،وكل شدة تليها انفراجة  ،وكل فقد يليه تعويﺾ من

مكان آخر .

وهبﺬا ينبه احلﺬف يف النص احلسيني عﲆ مقدرة لغوية توﺿح استيعاب النص

النظام اللغوي بطبيعته املألوفة  ،وينقله إىل حيز اإلبداع ﳑا ﳚعل الكالم مدركا بأهبى
حلة  ،ومن ينظر إىل النص احلسيني ير نصا متجاوزا حدود الزمان واملكان واصال

إىل حالة اخللود ؛ باقيا دستورا لﻸمة إىل قيام الساعة .
خاﲤة البحث :

عند قراءة اخلطب والرسائل التي قاﳍا احلسني يف واقعة الطف  ،نجد أﳖا تضم

مضامني مهمة عﲆ الصعيدين اللغوي واملعنوي  ،تبدأ من الشكل اللغوي  ،ليﺆثر
مر الدهور مدرسة للوعﻆ واإلرشاد  ،وطريقا للرتبية
فيا بعد باملعنى ؛ لتبقى عﲆ ّ
واإلصالح .

وهناك ﳑيزات مهمة يف النص احلسيني تتجﲆ يف كثافة الوحدات النصية

التي تصف الواقع  ،بل هي تصف العاﱂ الﺬي ت ََشكّل من حول احلسني يف ذلﻚ

الوقﺖ  ،ولكن تلﻚ الوحدات ﲤتاز بكوﳖا مقتصدة وقليلة  ،لكنها ﲤتلﻚ ﳐزونا
يظهر متكاثرا عﲆ الصعيدين الداليل والشكيل  .وهناك تالحق يف وظائف الرتاكيب

 ،ﳑا يولد اختصار زمن اإلحاطة بالشكل الﺬي تتطلع إليه عيون املتلقي يف مقابل
٢٨٢
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طول زمن إدراك املضمون الﺬي يتعلق بﺬهنـه  ،وتتجﲆ هﺬه اخلصيصة يف النص
احلسيني بشكل عام  ،والنص احلسيني ي ِ
دخل من يقرأه يف حالة استسالم خلياله ؛
ُ

ألنه حني يدرك قدسية مضامينه  ،يكون قد دخل يف النص واتد معه  ،وعاش يف
ظالل ألفاظه التي تبدو مفعمة بكثر من املعاين البنّاءة .

ويتحقق التشاكل والتباين بشبكة من العالقات الداللية املتالمحة سواء أكانﺖ

بنيوية  ،أم داللية  ،أم تعبرية  ،أم عالقات تشابه أو اختالف  .ونجد آلية أخر

تتحقق يف املفارقة التي توجد يف الداللة املحولة يف مقابل الداللة األوىل للنص ،

ﳑا يعطي تصويرا آخر للمعنى  ،واملفارقة ليسﺖ ﳎرد حالة تعرتي الكالم بل هي
تفسرات متعددة  ،واملفارقة ترتبط بتحسني الكالم  ،وهي تثر املتلقي  ،وتدفعه

إىل إنعام النظر يف النص ومفرداته وألفاظه ؛ ألن احلسني عقد عالقات متضادة

بني مفردات النص  ،وهبﺬا ابتعد نصه عن املباﴍة والقصدية واصال إىل التلميح
واإلشارة  ،فحقق لغة إبداعية اخرجته من املألوف الشائع إىل غر املألوف الفريد

من نوعه .

وظهرت أجزاء التشكيل اللغوي من خالل أمور مهمة منها  :التشكيل الصويت

 ،أسلوب النهي  ،اسلوب االستفهام  ،واالستفهام اإلنكاري  ،أسلوب النفي ،
التقابل السياقي  ،احلﺬف ؛ وهﺬه كلها تتحقق نصا إبداعيا يلفﺖ انتباه املتلقي ،

بل هو يغر حياته نحو األفضل إذا ما اﲣﺬ النص احلسيني منهاجا للحياة  ،وسبيال
للعيﺶ الرغيد .
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ﻫوامﺶ البحﺚ :
) )1موسوعة مقتل اإلمام احلسني ، السيد عبد الرزاق املقرم  ،دار املرتىض  ،بروت  ،ط، 1
1429هـ .93 :
) )2م  .ن .55 :
) )3لسان العرب  :مادة كرا .
) )4األحزاب .23 :

) )5مقتل احلسني بن عيل ، برواية أيب ِﳐْنَف  ،لوط بن ﳛيى بن سعيد الغامدي األزدي الكويف
املتوﰱ سنة 157هـ  ،منشورات اجلمل بروت ــ بغداد 2009 ،م .٦9 :
) )٦لسان العرب  :مادة نزل .
) )7مقتل احلسني بن عيل.٦٦ : 
) )8لسان العرب  :مادة نكر .
) )9م  .ن  :مادة مرر .
) )10مقتل احلسني بن عيل.19 : 
) )11م .ن . 81 :
) )12االجتاه السيميائي يف نقد الشعر العريب  ،غريب إسكندر  ،ط ، 1بغداد  2009 ،م 9٦ :ــ
.97
) )13م .ن  :املكان نفسه .
) )14تليل اخلطاب الشعري  ،اسرتاتيجية التناص  ،د .ممد مفتاح .24 :
) )15ينظر م .ن 23 :ــ .24
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) )1٦م  .ن .71 :
قصة من حياة اإلمام احلسني عليه السالم  ،جع وإعداد حسني تاج  ،دار اجلوادين ،
)ّ 750 )17
ط1431 ، 2هـ ــ 2010م .28 :
) )18مقتل اإلمام احلسني بن عيل .19 :
) )19شعرية القصيدة  ،قصيدة القراءة  ،تليل مركب لقصيدة أشجان إيانية  ،د .عبد امللﻚ
مرتاض .42 :
) )20مقتل اإلمام احلسني بن عيل .٦٦ :
) )21املفارقة وصفاهتا  ،دي .يس .ميويﻚ  ،تر :د .عبد الواحد لﺆلﺆة  ،دار الرشيد للنﴩ ،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  ،اجلمهورية العراقية  ،سلسلة الكتب املرتجة .125 :1982 ،
) )22املفارقة األسلوبية يف مقامات اﳍمﺬاين  ،رسالة ماجستر  ،يﱪير فرﳛة  ،جامعة قاصدي
مرباح  ،ورفلة  ،اجلزائر  2009 ،ــ .10 : 2010
) )23املفارقة القرآنية دراسة يف بنية الداللة  ،د .ممد العبد  ،دار الفكر العريب  ،مطبعة األمانة ،
ط1415 ، 1هـ ــ 1994م . 15 :
) )24ينظر م.ن .17 :
) )25بناء املفارقة يف املرسحية الشعرية  ،سعيد شوقي  ،دار ايرتاك للطباعة والنﴩ والتوزيع ،
القاهرة ــ مرص  ،ط2001 ، 1م .73 :
) )2٦يونس اآلية .71 :
) )27األعراف  ،اآلية .19٦ :
) )28مقتل اإلمام احلسني بن عيل .94 :
) )29م .ن  :املكان نفسه .
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) )30دراسات لغوية تطبيقية بني البنية والداللة  ،سعيد حسن بحري  ،القاهرة ــ مرص  ،مكتبة
اآلداب  ،ط2005 ، 1م .2٦4 :
) )31من قضايا اللغة  ،د .مصطفى النحاس  ،مطبوعات جامعة الكويﺖ  ،الكويﺖ  ،ط، 1
1415ــ .89 : 1995
) )32األسلوبية الصوتية  ،ممد صالح الضالع  ،دار غريب للطباعة والنﴩ  ،مرص ــ القاهرة ،
ط.30 : 2002 ، 1
) )33مقتل اإلمام احلسني بن عيل .19 :
) )34م  .ن  :املكان نفسه .
) )35م  .ن .55 :
) )3٦ينظر  :األسلوبية منهجا نقديا  ،ممد عزام  ،دمشق ــ سوريا  ،وزارة الثقافة  ،د .ط ،
1989م .39 :
) )37مقتل اإلمام احلسني بن عيل .58 :
) )38م  .ن .88 :
) )39م  .ن .94 :
) )40م  .ن .95 :
) )41م  .ن  :املكان نفسه .
) )42م  .ن .100 :
) )43م  .ن .101 :
) )44ينظر :مناهﺞ النقد املعارص  ،د .صالح فضل .105 :
) )45مقتل اإلمام احلسني بن عيل .٦٦ :
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) )4٦الشفاهية والكتابية  ،والرتج أونﺞ ترجة  :د .حسن البنا عز الدين ود .ممد عصفور ،
سلسلة عاﱂ املعرفة ( ، )182الكويﺖ 1994 ،م .234 :
حسان  ،اﳍيأة املرصية العامة للكتاب  ،القاهرة ــ
) )47اللغة العربية  ،معناها ومبناها  ،د .ﲤام ّ
مرص  ،ط1979 ، 2م . 1٦5 :
قصة من حياة اإلمام احلسني عليه السالم .234 :
)ّ 750 )48

٢٨٧

ــ مصادر البحث ومراجعه :
ــ القرآن الكريم .
ــ االجتاه السيميائي يف نقد الشعر العريب ،
غريب إسكندر  ،ط ، 1بغداد  2009 ،م .
ــ األسلوبية الصوتية  ،ممد صالح الضالع ،
دار غريب للطباعة والنﴩ  ،مرص ــ القاهرة ،
ط. 2002 ، 1
ــ األسلوبية منهجا نقديا  ،ممد عزام  ،دمشق ــ
سوريا  ،وزارة الثقافة  ،د .ط 1989 ،م .

حسان
ــ اللغة العربية  ،معناها ومبناها  ،د .ﲤام ّ
 ،اﳍيأة املرصية العامة للكتاب  ،القاهرة ــ مرص
 ،ط1979 ، 2م.
ــ مقتل احلسني بن عيل ، برواية أيب ِﳐْنَف
 ،لوط بن ﳛيى بن سعيد الغامدي األزدي
الكويف املتوﰱ سنة 157هـ  ،منشورات اجلمل
بروت ــ بغداد 2009 ،م .
ــ املفارقة األسلوبية يف مقامات اﳍمﺬاين ،
رسالة ماجستر  ،يﱪير فرﳛة  ،جامعة قاصدي
مرباح  ،ورفلة  ،اجلزائر  2009 ،ــ . 2010

ــ دراسات لغوية تطبيقية بني البنية والداللة  ،ــ املفارقة القرآنية دراسة يف بنية الداللة  ،د.
سعيد حسن بحري  ،القاهرة ــ مرص  ،مكتبة ممد العبد  ،دار الفكر العريب  ،مطبعة األمانة ،
ط1415 ، 1هـ ــ 1994م .
اآلداب  ،ط2005 ، 1م .
ــ  750قصة من حياة اإلمام احلسني عليه ــ املفارقة وصفاهتا  ،دي .يس .ميويﻚ  ،تر:
ّ
السالم  ،جع وإعداد حسني تاج  ،دار اجلوادين د .عبد الواحد لﺆلﺆة  ،دار الرشيد للنﴩ ،
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  ،اجلمهورية
 ،ط1431 ، 2هـ ــ 2010م .
العراقية  ،سلسلة الكتب املرتجة .1982 ،
ــ شعرية القصيدة  ،قصيدة القراءة  ،تليل
مركب لقصيدة أشجان إيانية  ،د .عبد امللﻚ ــ مناهﺞ النقد املعارص  ،د .صالح فضل  ،دار
مرتاض  ،دار املنتخب العريب للدراسات اآلفاق العربية ط1997 ، 1م .
والنﴩ والتوزيع  ،بروت ــ لبنان  ،ط  ، 1ــ من قضايا اللغة  ،د .مصطفى النحاس ،
1414ــ . 1994
مطبوعات جامعة الكويﺖ  ،الكويﺖ  ،ط، 1
ــ الشفاهية والكتابية  ،والرتج أونﺞ  ،ترجة 1415ــ . 1995
 :د .حسن البنا عز الدين ود .ممد عصفور ــ موسوعة مقتل اإلمام احلسني ، السيد عبد
 ،سلسلة عاﱂ املعرفة ( ، )182الكويﺖ  ،الرزاق املقرم  ،دار املرتىض  ،بروت  ،ط، 1
1994م .
1429هـ .
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