""الطاهرة
"يف التسليم للعرتة الطاهرة
"يف

ﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎ ُﺗﻪﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼ
(ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ )ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ

Textual Harmony and Its Nexus with Husseinist Texts
in Al-Taff Battle ((Theory and Application))

 سالفة صائب خضري. د.أ

Prof. Dr. Salafa Saib Khudheir

/ابن رشد-  كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة بغداد/العراق
قسم اللغة العربية

Iraq� University of Baghdad� College of Educa�on for
Humanist Sciences -Ibn Rushid� Dept of Arabic

Sulafa.saad@ircoedu.uobaghadad.edu

خﻀﻊ البحﺚ لبرنامج االﺳتالل العلمي

Turnitin - passed research

ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﰲ )ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(.

امللﺨﺺ:

امتلك النص احلسيني مقومات كثرية حققﺖ فيه رشوطا مهمة وضعها دارسو

األدب ،بل جتاوزها اىل أمور َ
أخر تكمل اتصافه باألدبية؛ لﺬا استحﻖ دراسة لسانية

تسﱪ أغواره وتكشف عن مضامينه اخلفية ،ومقاربة النصوص األدبية مقاربة لسانية
تتجاوز مستوى املفردة وصوال اىل النص ،الﺬي يعد بنية داللية كﱪى ،ويﺆدي
وظائف متعددة؛ ألﳖا قابلة للتحليل مﻊ االهتامم باجلانبني الداليل والتداويل فيها.

وما يعنﻰ به الباحث يف لسانيات النص هو النص وترابطه وﲤاسك أجزائه ،ثم

وسائل اللغة التي جتعله وحدة قائمة بﺬاﲥا ترتابﻂ فيام بينها ،وينتج املنهج اللساين النص
من خالل تزاوج الدراسات األدبية النقدية مﻊ اللسانيات احلديثة؛ لﺬا أفدت منه يف

دراسة خطب اإلمام احلسني  gورسائله ،واضعة اليد عىل مواضﻊ فصاحتها ،وأحوال
بالغتها ،والكيفية التي ﲢقﻖ الرتابﻂ والتامسك بني األجزاء املكونة لﺬلك النص املتمثل

باخلطب والرسائل ،وهي نصوص جليلة فصيحة فيها كثري من الثراء اللغوي وتشكل
ﳎاال خصبا يمكن الباحث من أن يرصد مقوالت لسانيات النص واجراءاﲥا.

واخرتت خطب واقعة الطف لفصاحتها العالية ،وثرائها اللغوي الﺬي شكل

ﳎاال خصبا جتسدت فيه املقاالت اللسانية من االتساق واالنسجام ،وهي وسيلة

مهمة من وسائل االقناع تثبﺖ باألدلة والﱪاهني ،تنوعﺖ الفنون األدبية والقولية
يف النصوص احلسينية يف واقعة الطف وما حظي بالدراسة ﳘا اخلطابة والرسائل،
واحلوار .ومثلﺖ اخلطبة بنية موحدة متامسكة األجزاء ،وهﺬا التامسك يﺆدي اىل
ادراك حقيقة النسيج النص الﺬي تتألف منه تلك اخلطب ،تنامز بالوحدة الوثيقة

التي تربﻂ بني أجزائها ومعاين تراكيبها يف موضوع واحد هو احقاق احلﻖ .وظهرت
بسبب االنسجام العالقات الكﱪى التي اختزلﺖ املعلومات التي أراد يمررها
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املتكلم اىل املتلقي يف خطابه ،موجدا يف بنية النص الكﱪى إشارات اىل خلفيات

شاملة ،منها املقامية ،ومنها النصية ،من خالل آليات الربﻂ بني أجزاء النص
الواحد ،أو تفعيل بنية النص الكﱪى ،انتاج مفهوم جديد منبثﻖ من النص القديم.

وظهر مفهوم البنية الشاملة واضحا من خالل الربﻂ بني العالقات يف النصوص
احلسينية وأصوهلا املقامية التي حدثﺖ فيها ،وﳑا سهل هﺬه املهمة معرفة اخللفية

التارخيية لكل نص.
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Abstract
The Husseini text possesses many essen�als that set important
in literature, so it deserves a linguis�c study to explore and reveal its
hidden contents. The literary texts adopt a linguis�c approach that
exceeds the level of the word to reach the text, which is a major
seman�c structure to perform mul�ple func�ons.
What the researcher means in the linguis�cs of the text is its
interdependence, the consistency of its parts and the means of its
language that makes it a self-standing unit to commingle with each
other. The textual linguis�c approach is produced through the intermarriage of cri�cal literary studies with modern linguis�cs, so it is
of interest to study the speeches of Imam Hussein (peace be upon
him)) and his messages to focus on the eloquence, the condi�ons
of its eloquence. It is a fer�le ﬁeld that enables the researcher to
monitor the categories of linguis�cs and procedures in the text.
The speeches of kindness are chosen for the high eloquence and
the linguis�c fer�lity and cuddle a state of consistency and harmony, which are important factors of persuasion. The literary arts vary
in the Husseinist texts in terms of kindness. For the sermon represents a uniﬁed structure that holds together the parts, and such
cohesion leads to the realiza�on of the textual fabric and tends to
be characterized with the close unity. The concept of a comprehensive structure is evident in the Husseinist and facilitates the task of
fathoming the historical background of each text.
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فهم ﻃبيعة النﺺ وﻋالﻗتﻪ باﳋطاب:

نصا أدب ًيا حتﻰ يمتلك مقومات كثرية ﲢقﻖ رشو ًطا مهمة وضعها
ال يكون النص ً

دارسو األدب ،بل يتجاوزها اىل أمور َ
أخر تكمل اتصافه باألدبية ،والنصوص
الطف نصوص أدبية ﲤتلك رشوط ﲢقﻖ ذلك ،فهي تستحﻖ دراسة
احلسينية يف
ّ

لسانية تسﱪ أغوارها وتكشف عن مضامينها اخلفية التي توارت يف النصوص حتﻰ
وصلﺖ إلينا ،ومقاربة النصوص األدبية ﲠا حاجة اىل تيارات معرفية يف دراستها.

ً
ّ
وصوال اىل النص ،الﺬي
إن النظر من وجهة نظر لسانية يتجاوز مستوى املفردة

ُيعدّ بنية داللية كﱪى ،ويﺆدي وظائف متعددة ،ويندرج هﺬا األمر كله ﲢﺖ اسم
لسانيات النص ،وهو منهج ال يقترص يف دراسته عىل اجلملة الواحدة ،فيتناوهلا
مدﳎة يف سياقها؛ ألﳖا قابلة للتحليل مﻊ االهتامم باجلانبني الداليل والتداويل فيها.

وما يعنﻰ به الباحث يف لسانيات النص هو النص وترابطه وﲤاسكه وأجزاؤه املكونة

له ،ثم وسائل اللغة التي جتعله وحدة قائمة بﺬاﲥا ترتابﻂ فيام بينها ،والنظر اىل النص
من خالل لسانيات النص سيﺆدي اىل دراسة وصفية ﲢليلية يف هيأة تضمن له الرتابﻂ
والتامسك والنظام ،ويستوي يف ذلك النص النثري والشعري أو غري ذلك مثل النصوص
املهجنة التي ظهرت يف اآلونة األخرية نحو قصيدة النثر أو قصيدة الومضة وغريها.

وعندما نعالج النصوص مستعينني بلسانيات النص ،فﺈننا بحاجة اىل وسائل

لغوية جتعل النص قائام بنفسه ،معتمدا عىل وسائل الربﻂ والتامسك النص أي
االتساق ثم العالقات الداللية ،واملعرفة بعاﱂ النص ،ولفهم طبيعة التامسك النص

ال بدّ من الوقوف عىل طبيعة النص من جهة االتساق واالنسجام ،ثم البعد الداليل.
وينتج املنهج اللساين النص من خالل تزاوج الدراسات األدبية النقدية مﻊ

اللسانيات احلديثة؛ لﺬا أفدت منه يف دراسة خطب اإلمام احلسني  gورسائله،
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واضعة اليد عىل مواضﻊ فصاحتها ،وأحوال بالغتها ،والكيفية التي ﲢقﻖ الرتابﻂ

والتامسك بني األجزاء املكونة لﺬلك النص املتمثل باخلطب والرسائل ،وهي

نصوص جليلة فصيحة فيها كثري من الثراء اللغوي وتشكل ﳎاال خصبا يمكن
الباحث من أن يرصد مقوالت لسانيات النص وإجراءاﲥا.

واخرتت خطب واقعة الطف لفصاحتها العالية ،وثرائها اللغوي الﺬي شكل ﳎاال

خص ًبا جتسدت فيه املقاالت اللسانية من االتساق واالنسجام التي تساعد الباحث

يف استكشاف النظام اللغوي الﺬي يعني الباحث يف فهم القيم واملبادئ التي حاول

اإلمام احلسني  gإرساءها ،وعند النظر نظرة ﴎيعة اىل تلك اخلطب سنالحﻆ أﳖا
ﲤثل خطبة موحدة متسمة بتامسك األجزاء التي تكون كل خطبة ،بل إن هﺬا التامسك
يﺆدي اىل ترابﻂ اخلطب كلها بعضها مﻊ بعﺾ كالنسيج املتشابكة خيوطه.

واخرتت اخلطب؛ ألﳖا وسيلة مهمة من وسائل االقناع تصنﻊ صناعة؛ لتصل

اىل مجهور ال بدّ له من أن يصدق ما يقال له ،بل يوقن به من خالل مقدمات تثبﺖ

باألدلة والﱪاهني ،وعندها تتحرك املشاعر واألحاسيس ،فتميل نحو اخلطيب
تعجبا وقبوال ،واخلطابة ﲢسن إذا كانﺖ » ﳐاطبة اجلامهري بطريقة إلقائية تشتمل

عىل االقناع واالستاملة «) ،)1وهﺬا متحقﻖ يف النص احلسيني ال سيام اخلطبة ،فهي

نص موجه عﱪ الزمان اىل متلقني ال
موجهة جلمهور معروف ،لك ﱠن النص اخلطايب ﹲ
حد هلم وال حرص ،يف حني وجهﺖ الرسائل ألشﺨاص معروفني يطلعون عليها
عندما يقرؤوﳖا فيقف تأثريها عند من يقرأها؛ لﺬا فأنا أجد أن اخلطابة ﲢقﻖ الفعل

اللساين بشكل أكﱪ من الرسائل .
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غنﻰ اﳋطابة ورؤاها الﻔﻜرية:

اخلطابة فن مهم تتوزع أﳘيته بني اخلطيب واملﺨاطب ،فهي حاجة نفسية ﲣص

اخلطيب وهي حاجة اجتامعية ﲣص املجتمﻊ الﺬي يعيﺶ فيه ذلك اخلطيب ،وتعتمد

اخلطابة عىل أمرين ﳘا :املوهبة من اﷲ سبحانه وتعاىل مللكة مواجهة الناس ،ثم الدربة

عىل هﺬا الفن املهم ،واخلطابة سالح قوي من أسلحة الدعوة والتعليم ،ووسيلة من

وسائل اإلقناع باألمور املهمة كالعقائد اإلهلية والقوانني العملية ) ،)2وهي أقسام

متنوعة بحسب املوضوعات التي تعاجلها ،ومنها اخلطابة السياسية التي يعالج فيها
اخلطيب أمور السياسة والقضايا املتعلقة ﲠا.

وهناك اخلطابة العسكرية وفيها ﳛرض اخلطيب اجلمهور عىل القتال ،وﳞون

املوت ويدعو إىل التضحية يف سبيل القضية ،وتعتمد عىل إثارة احلامسة ،وذكر حقارة
الدنيا وفنائها ،وعادة يميل اخلطيب فيها اىل االﳚاز ،وﴎعة إيصال املعلومة بﺈﳚاز

من غري إطناب ،واخلطابة الدينية التي يرشح اخلطيب فيها فكرة ما عن الدين ،وتعنﻰ

بمطالب الناس ومشاعرهم وقيمهم ،واخلطابة القضائية التي يفصل فيها اخلطيب
بني املتﺨاصمني حلل القضايا التي تكون بينهم ،نرصة للحﻖ ودحضا للباطل وإعالء
لكلمة العدالة ،ثم هناك خطبة يوم اجلمعة والعيدين ،وخطب الصلح واحلاملة ويوم
احلفل والسامطني والتأبني واملواسم ) ،)3وكلها أنواع استعملها العرب منها ما يزال

مستعمال حتﻰ يومنا هﺬا ،ومنها ما قل استعامله بحسب تغري الظروف التي تعاقبﺖ

عىل املجتمﻊ العريب.

ومن خالل قراءة متأنية خلطب اإلمام احلسني  gيف واقعة الطف ،سنجدها

ﲢﺖ مسمﻰ اخلطابة العسكرية املتسمة باحلامسة ثم اخلطابة الدينية املتسمة بالوعﻆ

واإلرشاد ،وغالبا ما كانﺖ هﺬه اخلطب ﲤتاز بمحسنات اخلطابة سواء ما تعلﻖ منها
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باأللفاظ التي يعنﻰ ﲠا صاحبها بجزالة ألفاظها ،وبعدها عن الركاكة واالبتﺬال،
وتوظيفها يف االستعارات والتشبيهات واملجازات وغريها من الفنون البالغية.

واخرتت النظر اىل خطب اإلمام احلسني  gيف ضوء لسانيات النص والتحول

من لسانيات اجلملة اىل لسانيات النص ،وهو ﲢول منهجي يف أدواته وإجراءاته
وأهدافه ،بل بمضامينه ،ويعد ربطا بالكلامت واجلمل وفقرات النصوص عىل
مستويات عدة ،ومن هنا تغريت املقوالت املعرفية واألدوات اإلجرائية ).)4
اللسانيات واﺳتعﲈﳍا ﰲ الﻜالم:

واهتم العلامء بعلم لسانيات النص فعرفوه أنه » نمﻂ من التحليل ذو وسائل

بحثية مركبة ،ﲤتد قدرﲥا الشﺨصية اىل ما وراء اجلملة ،باإلضافة اىل فحصها لعالقة
املكونات الرتكيبية داخل اجلملة وتشمل عالقات ما وراء اجلملة مستويات ذات طابﻊ

تدرﳚي ،يبدأ من عالقات ما بني اجلمل ،ثم الفقرة ثم النص أو اخلطاب بتاممه« ).)5

والنص الﺬي يدرس باالستعانة ﲠﺬا الفرع املعريف قد يكون منطوقا ،أو مكتوبا،

ويدرس فيها الرتابﻂ ووسائله واحاالته املرجعية ،وأنواعها ثم سياق النص ودور

املشاركني يف إنتاجه ،ويعتمد هﺬا التحول عىل دراسة البنية؛ ألﳖا وحدة لغوية مغلقة،
واجلملة وحدة أساسية يف التحليل اللغوي اىل اعتامد النص بأنواعه املﺨتلفة عىل أنه

وحدة حمورية مهتمني يف ذلك بالوظيفة التواصلية التي تسهم يف إﳚاد االتصال بني
أفراد املجموعة اللغوية

).)6

وبناء عىل ما سبﻖ ﲢددت مستويات ثالثة لدراسة النص هي:

ـ مستوى نحوي يعتمد قواعد النحو وقوانينه.

ـ مستوى داليل يعتمد عىل املعاين املعجمية وطريقة دراستها واستعامهلا يف النص.

ـ مستوى تداويل يعتمد مجلة من األمور التي تساعدنا يف ﲢديد البنﻰ النصية،
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وهي تعني يف ﲢديد طرائﻖ التامسك يف وحدات لسانية مهمة ) .)7وهﺬا ما استعنﺖ
به يف دراسة النصوص احلسينية.

وال بدّ من وضﻊ أساس معريف ننطلﻖ منه يتمثل يف أن اللسانيات تتابﻊ النشاط

االنساين؛ ألنه جوهر اللغة الطبيعية التي تكون واضحة عند املتلقي يف إطار تواصيل
مزدوج ،وأدى علم لسانيات النص اىل اخلروج من قيود نحو اجلملة وﳎال دراستها

الضيﻖ واالجتاه اىل النحو املهتم بدراسة اللغة يف ذاﲥا وإقصاء املعنﻰ والداللة

والسياق ،ﳑا أدى اىل جعل اللغة هيكال شكليا منطقيا ﳎردا ) ، ،)8وتعيد اللسانيات

بناء النص وتأسيسه عىل أساس جديد هو أن النص يعد وحدة التواصل ــ بني
املتكلمني ــ التي تتصف بالطبيعية ،والنص هو كل فعل تواصيل لغوي كتايب ،أو

شفوي ) ،)9واالهتامم بشكل أوسﻊ من الكلمة أو اجلملة فاالهتامم يكون بالنص

أو اخلطاب ،وهﺬا يعني االنتقال بالبحث يف اللغة من مستويات اجلملة اىل دراسة
ظواهر اللغة التي تتجسد جتسدً ا كبري ًا يف النصوص ).)10

اهتم النظام يف لسانيات النص باجلانب الداليل ،واملعنﻰ اهتامما كبريا فهام ال

يوصفان بشكل صحيح اال يف ﳎال (نحو النص) ،وال يمكن النظر اىل ﲢليل الكالم
من خالل اجلملة فقﻂ ،ﳑا يﺆدي اىل انتزاع الظواهر من سياقها؛ لﺬا كان لزاما عىل
الباحثني دراسة تلك الظواهر لفهم السلوك االنساين وتفسريه من خالل نص
مرتبﻂ بسياق تواصيل متكامل ،يصف النحو عالقاته التي تتحقﻖ نصية أي نص

يمكن أن ﲣتاره للدراسة ،يتصف بأنه حدث تواصيل مركب ذو بنية تكتفي بنفسها

تكشف وتفصح ،وتﺆثر من خالل إحكام نسيج النص ،والصالت املتحققة بني
ظاهر النص وباطنه.

وﲤكن املتلقي من لسانيات النص جتعله قادرا عىل إنتاج النصوص اجلديدة من
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النص األول املقروء باالعتامد عىل التحليل اللغوي الﺬي ﳛدد أنامط النصوص،

فمنها » إخباري وما هو علمي ،وما هو قصيدة وغري ذلك ﳑا يبدو معقوال « )،)11
وعلم النصوص هو الﺬي يفرق بينهام شارحا خصائص كل واحد منها معتمدا

عىل علوم شتﻰ ،معلم لسانيات النص يفيد من اللسانيات العامة والبالغة ،وﲢليل
اخلطاب والدرس األسلويب وعلم النفس وعلم االجتامع ،بل حتﻰ العلوم التي

يظن بعدها عنه كعلم احلاسوب ،وما ﳚمﻊ هﺬه العلوم ﲢﺖ قبة واحدة هو أن يف

كل واحد منها جانبا ﳚتﺬبه علم لسانيات النص إليه ،فمن البالغة يستعري إنتاج
النصوص اخلالق ،وقصد التأثري يف املتلقي ،واقناعه ،وجﺬب انتباهه من خالل

توفري الوسائل التي تساعد املبدع يف استاملة املتلقني.

واألمر املﺬكور آنفا متأت من قدرة البالغة عىل تكوين نموذج جديد إلنتاج

النص أو اخلطاب مهام كان مداه ،وهﺬا التداخل مﻊ العلوم األخرى أدى اىل اتساع
لسانيات النص عندما ضم » تلك القواعد والنامذج واالسرتاتيجيات املتاحة،
وجتاوزها اىل إمكانات أخرى ،توفرت له من خالل االمتداد املعريف واتساع األفﻖ
والتداخل التصوري ،ومكنته نظرته الشمولية من ﲣطي االمتداد األفقي اىل أبعاد

داللية واشارية وإحالية ،وإﳛائية تستعص عىل النظر املحدود ،بل استعانﺖ بام
يدور فيام وراء اللغة يف التحليل والتفسري ،حيث وضﻊ يف االعتبار مستويات القراء

وأحواهلم النفسية واالجتامعية وتعدد القراءة وأشكال التواصل ،ودرجات الفهم
واالستيعاب ،وطرق التﺬكر واالستعادة ،وإمكانات التأليف ،وكيفيات الرتابﻂ

الﺬهني ،وغري ذلك من أدوات وإجراءات وعمليات ﱂ يتح لعلم من قبل أن ينظم

بينها ويفيد منها ،كام أتيح لعلم لغة النص «) ،)12الﺬي جعل النص وحدته األكﱪ

التي عمل عىل ﲢليلها عىل أساس أﳖا مﺆلفة من ﳎموعة من اجلمل ويشتمل عىل
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املستوى الداليل واألفعال الكالمية ،ويدعم هﺬا أن عملية التواصل ال تكون

بالكلامت املفردة ،أو باجلمل املركبة ،أو بالعبارات املعزولة ،وإنام ﲢصل بالنصوص
بشكلها الكامل وهي مادة التحليل اللغوي املشرتكة بني العلوم املﺨتلفة.
النﺺ وأﳘيتﻪ:
مﺼطلﺢ ّ

النص من العالقات اللغوية التي تتكون من سلسلة من اجلمل املتتابعة
يتكون ّ

املرتبطة بنيويا ودالليا من االلتفات اىل التنظيم وبراعة الصناعة ) ،)13وﲠﺬا فالنص »

نسيج من الكلامت يرتابﻂ بعضها ببعﺾ بﺨيوط جتمﻊ أجزاءه املتباينة يف ﱟ
كل موحد

«) ،)14ومﻊ النظر اىل اجلانب الداليل يف النص ،وشبكة العالقات التي ﲢدده وﳑارساته

السيميولوجية التي تكوﳖا اللغة سيكون النص » عملية إنتاجية عالقته باللغة التي

يتموقﻊ فيها هي عالقة إعادة التوزيﻊ من طريﻖ التفكيك وإعادة البناء « ) ،)15أي

عملية تبادلية مﻊ نصوص أخرى من خالل عملية التناص التي يمكنها إنتاج نص

متكامل يتحد يف عالقات ﳛددها الكالم الفردي الﺬي يعﱪ فيه الشﺨص عام يريد
إيصاله اىل اآلخرين من خالل ﳎموعة من السامت التي ﲤيز نصه من غريه ،فيكون

النص مرة قصة أو مقطوعة شعرية ،أو مﴪحية ،أو خطبة وغريها فيحقﻖ املبدع

فيام يقول وظيفة ثقافية حمددة غري قابلة للتجزئة ،وعىل املتلقي معرفة النوع الﺬي
يراه أمامه استنادا اىل سامته اخلاصة ،وإذا اختلطﺖ السامت أو تناقلتها النصوص

فيام بينها ،كان النتاج دالالت جديدة وﳐتلفة ،ويكون النص مرتاتبا وذا نظم فرعية
مركبة مﺆديا اىل تكون ﳎموعة من العنارص التي يمكن إرجاعها اىل بنية ذلك النص
الداخلية التي تﱪز عىل أﳖا حدود واضحة لنظم فرعية ،وكل هﺬا ضمن بنية تتسم

بالنظام الداخيل الﺬي ﳚعلنا نقف أمام مستوى تراكبي أفقي يف كيان بنيوي واحد

الزم للنص وتلك البنية أساس تكوين النص ).)16
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وهﺬا األمر يدور يف الفلك نفسه الﺬي حدده روالن بارت ملعنﻰ النص عندما

رأى ﴐورة اتصاله بمﺆلفه ومتلقيه ،والنص عنده ﳎموعة من النصوص املقتبسة
من نصوص ُأخر مشرتكة مﻊ بعﺾ مشكلة نصا منسجام ،وهﺬا النص ينفتح عىل
دالالت ﲢددها خلفيات القراء الثقافية وجتارﲠم احلياتية املﺨتلفة ) ،)17وعندها

ﳛقﻖ النص الغاية املرجوة منه.

ويرتبﻂ بالنص مصطلح النصية الﺬي يفهم عىل أنه » حدث تواصيل يلزم لكونه

نصا أن تتوفر له سبعة معايري للنصية ﳎتمعة ،ويزول عنه هﺬا الوصف إذا ﲣلف واحد

من هﺬه املعايري « ) ،)18هﺬه املعايري تتمثل يف االتساق الﺬي يتحقﻖ يف وسائل الرتابﻂ
بني عنارص النصوص الشكلية التي ﲢتم أن يﺆدي السابﻖ اىل الالحﻖ ،ويتعلﻖ به،
وﲠﺬا تستمر النصوص ظاهريا ،ثم االنسجام الﺬي ﳛقﻖ استمرارية بنية النصوص

العميقة ،ثم القصدية التي تتحقﻖ يف موقف املبدع الﺬي يشكل لغته كيفام يشاء ،ثم
املقبولية عندما يستحسن قارئ النص ما يقرأ ويعيد إنتاجه عىل وفﻖ فهمه اخلاص؛ ﳑا
يشكل عملية إبداعية ثانية تيل العملية االبداعية األوىل التي قام ﲠا املبدع األول ،ثم

املوقفية التي تشتمل عىل العوامل التي جتعل نصا معينا مرتبطا بموقف معني مسرتجﻊ،
ثم التناص الﺬي يشري اىل العالقات بني النصوص السابقة والالحقة املتشاﲠة يف
التجربة احلياتية نفسها ،وأخريا االعالمية التي ترتبﻂ بمدى توقﻊ املتلقي ملعلومات
النص ،فقد يرفضه إذا ﱂ يمتلك معلومات سابقة الوجود يف ﳐزونه الثقايف ).)19

وعند النظر اىل الثنائية التي قال ﲠا دي سوسري أي ثنائية اللغة /الكالم ،سنجد

إنتاج مصطلح اخلطاب الﺬي يشري اىل الرسالة اللغوية التي ترسل اىل املتلقي الﺬي

يفك الرموز التي أرسلها له املبدع عندما يقرأها املتلقي ،والتحليل اللساين جتاوز

العمل عىل اجلملة اىل العمل عىل اخلطاب الﺬي هو » كل تلفﻆ يفرتض متكلام
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ومستمعا ،وعند األول هدف التأثري عىل الثاين بطريقة ما « ) .)20فاخلطاب يتلون يف

مجل تتابﻊ بنيتها اللغوية ﲣضﻊ لنسﻖ معني ونظام حمدد من التأليف ،وهﺬه اجلمل

تكون تراكيب مكتوبة ،أو منطوقة التي ﲤثل سلسلة مﺆثرة ،والنظر اىل لسانيات
ّ
تكون اجلمل أجزاء من امللفوظ ،أو املتلفﻆ به ويتعامل
اخلطاب نظرة كلية داللية ّ
مﻊ اللغة عىل أساس أﳖا أداة للتبليﻎ والتواصل ) ،)21والتبليﻎ والتواصل يتحققان يف
اخلطابة والرسائل ،بشكل ﳚﺬب انتباه املتلقي.

النﺺ اﻷدﰊ:
االنسﺠام النﴢ ووﺳاﺋﻞ ﲢققﻪ ﰲ ّ

حاولﺖ يف بحثي النظر اىل الوسائل التي ﲢقﻖ االنسجام من خالل البحث يف

مستويات أعىل من التحليل مثل املستوى الداليل ،واالنسجام يتحقﻖ يف بنية النص
الباطنة ،والنص ليس تتابعا قوليا بشكل اعتباطي يف اختيار الكلامت والعبارات
فقﻂ ،بل هيكل النص يكون مرتابطا متامسكا ،بنيته واحدة فيها داللة كلية شاملة،

النص منظومة قولية ،تضمها شبكة من العالقات الداخلية التي توجد االنسجام
وتعزز حضوره من خالل ﲤاسك عنارصه ،األمر الﺬي ﳚعله ” يتألف من عدد

من العنارص التي تقيم فيام بينها شبكة من العالقات الداخلية التي تعمل عىل إﳚاد

نوع من االنسجام والتامسك بني تلك العنارص ،وتسهم الروابﻂ الرتكيبية والروابﻂ
الزمنية ،والروابﻂ اإلحالية يف ﲢقيقها ” ) )22فيغدو النص تتابعا مقصودا للكلامت،
ورصفا مدروسا ملجموعة من الكلامت والعبارات.

ويتحقﻖ االنسجام من خالل العالقات الداللية املوجودة بني أجزاء النص،

فهي مفاصل مهمة تعزز املعنﻰ وجتليه واضحا أمام املتلقي ،وهي » حلقات االتصال

بني املفاهيم ،وﲢمل كل حلقة اتصال نوعا من التعيني للمفهوم الﺬي ترتبﻂ به بأن

ﲢمل عليه وصفا أو حكام ،أو ﲢدد له هيﺌة أو شكال ،وقد تتجىل يف شكل روابﻂ
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لغوية واضحة يف ظاهر النص ،كام تكون أحيانا عالقات ضمنية يضيفها املتلقي
عىل النص ،وﲠا يستطيﻊ أن يوجد له مغزى بطريﻖ االستنباط ،وهنا يكون النص

موضوعا الختالف التأويل « ) ،)23وﲠﺬا تعمل العالقات الداللية عىل مجﻊ أطراف

النص وتربﻂ مجله املتتابعة بعضها ببعﺾ من غري ظهور وسائل شكلية يف ظاهر
ذلك النص ،كل هﺬا كون بنية ذات وحدة داللية شاملة متحققة بالعالقات الرتكيبية
الكائنة بني مجله وتعبرياته مولدا حبكا مفهوميا متجانسا هدفه االيصال واالفهام.
ﻋالﻗات االنسﺠام وآليات الوﻗوف ﻋﲆ دالالتﻪ:

وملا كانﺖ العالقات الداللية ﲤثل حلقات االتصال بني املفاهيم وكل حلقة

فيها نوع من تعيني مفهوم ترتبﻂ به ،والعالقات الداللية بني البنيات النووية

))24؛

لﺬا سأختار يف دراسة النصوص احلسينية لﻺمام احلسني  gيف واقعة الطف عىل
وفﻖ تصنيف (نايدا) للعالقات الﺬي صنفه اىل ثالثة أقسام هي :الرابطة والتبعية

والوصف ،ويف كل صنف أقسام ﳐتلفة ،وسأعرضها بشكل مفصل ،وتشتمل عىل:
ــ العالﻗة اﻹﺿافية املتﻜافﺌة التابعة لألقسام الثالثة املﺬكورة آنفا ،وسأبدأ ﲠا

أوال ،وهي ال يقترص وجودها يف اخلطب حسب ،بل توجد يف الرسائل كﺬلك،
وعادة تكون يف الرسائل أكثر صعوبة يف التحديد؛ لﺬا أجدها أكثر أﳘية يف الدرس
والبحث وهﺬا ما نجده يف رسالته  bعندما كتب رسالة رادا فيها عىل رسائل الناس

التي جاءته طالبة منه أن يتوىل أمرهم قال  » :bبسم اﷲ الرمحن الرحيم من حسني

عيل بكتبكم ،وكانا
عيل اىل املأل من املﺆمنني؛ أما بعد :فﺈن هانﺌا وسعيدا قدما ّ
بن ّ

عيل من رسلكم ،وقد فهمﺖ ّ
كل الﺬي اقتصصتم وذكرتم ،ومقالة
آخر َم ْن قدم ّ

واحلﻖ .وقد
ُج ّلكم :إنه ليس علينا إمام ،فأقبِل لعل اﷲ أن ﳚمعنا بك عىل اهلدى
ّ
بعثﺖ إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ،وأمرته أن يكتب إ ّيل بحالكم
ُ
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وأمركم ورأيكم ،فﺈن كتب إيل أنه قد أمجﻊ رأي م ِلﺌكم وذوي الفضلِ ،
واحل َجﻰ
َ

عيل به رسلكم ،وقرأت يف كتبكم ،أقدم عليكم َوشيكا إن
منكم عىل مثل ما قدمﺖ ّ

شاء اﷲ؛ فلعمري ما اإلمام اال العامل بالكتاب ،واألخﺬ بالقسﻂ ،والدائن باحلﻖ،
واحلابس نفسه عىل ذات اﷲ ،والسالم « ) ،)25قال احلسني ( ،gوقد فهمﺖ ّ
كل

الﺬي اقتصصتم وذكرتم ،ومقالة ُج ّلكم )( ،إنه ليس علينا إمام ،فأقبِل لعل اﷲ أن

واحلﻖ) .فالعالقة الداللية بني هﺬين التعبريين اللﺬين وردا
ﳚمعنا بك عىل اهلدى
ّ
يف قول احلسني  gهي عالقة تكافﺆ وتعادل؛ ألﳖام يقول فيهام شيﺌا واحدا ،ولكن
يف أشكال سطحية لغوية ﳐتلفة ،فاملحتوى ثابﺖ غري أن التعبري متغري ،ونجد األمر
نفسه يتكرر يف قوله ( :bما اإلمام اال العامل بالكتاب ،واألخﺬ بالقسﻂ ،والدائن

باحلﻖ ) ،أي (احلابس نفسه عىل ذات اﷲ) ،فالتعبريان متكافﺌان يف املعنﻰ واملضمون،

غري أﳖام ﳐتلفان يف التعبري.

ــ العالﻗة الداللية التي استندت اىل (االﲨال والتﻔﺼيﻞ) :ونجدها يف خطبته

ثم
حل ّر بالبِ َ
يضة ،فقد محد  gاﷲ وأثنﻰ عليه ّ
التي خطب فيها أصحابه وأصحاب ا ُ
قال » :أﳞا الناس ،ﱠ
حل َرم
إن رسول اﷲ  sقال » :من رأى سلطانا جائرا مستحال ُ

اﷲ ،ناكثا ل َع ْهد اﷲ ،ﳐالفا لسنة رسول اﷲ ،يعمل يف عباد اﷲ باإلثم والعدوان،
دخله« ،أال ّ
يغري عليه بفعل وال قول ،كان ح ّقا عىل اﷲ أن ُيدخله ُم َ
وإن هﺆالء
فلم ّ

الرمحن ،وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود،
قد لزموا طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة ّ
غري ،قد أتتْني
وحرموا حال َله ،وأنا ﱡ
أحﻖ من ّ
واستأثروا بالفيء ،وأح ّلوا حرام اﷲّ ،

عيل ،وابن
كتبكم،
ْ
عيل رسلكم ببيعتكم تصيبوا رشدكم ،فأنا احلسني ب ُن ّ
وقدمﺖ ّ
فاطمة ِ
بنﺖ رسول اﷲ  ،sنفيس من أنفسكم ،وأهيل مﻊ أهليكم ،فلكم ّيف أسوة،
ونقضتم عهدكم ،وخلعتم بيعتي من أعناقكم ،فلعمري ما هي لكم
وإن ﱂ تفعلوا
ْ
١٨٩

ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﰲ )ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(.

بنُكر ،لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم ،واملغرور من اغرت بكم ،فح ﱠظكم

أخطأتم ،ونصي َبكم ضيعتم ،و َمن نكث فﺈنام ينكث عىل نفسه ،وسيغني اﷲ عنكم،
والسالم عليكم ورمحة اﷲ وبركاته « ).)26

كبريا يف ﲢقيﻖ النصية
هﺬه العالقة املوجودة يف النص عالقة مهمة تسهم إسها ًما ً

عندما يبدأ املتكلم بﺬكر قضية ﳎملة يف بداية النص ،ثم تعرض األمور املفصلة هلا،

وهﺬه األمور تكون حمملة بقضايا مفصلة ﲢمل دالالت مكثفة ،ومعاين متتابعة تساعد

املتلقي يف أن يدرك ما يقال له ،فقد قال  :gمن رأى سلطانا جائرا وهﺬا السلطان

متصف بجملة صفات متعالقة متكافﺌة متعادلة ،لكن الغريب يف األمر أن بعضها
حل َرم اﷲ) ،ونراه (ناكثا ل َع ْهد اﷲ) ،ونراه
يكمل بعضا ،ونرى هﺬا السلطان (مستحال ُ

كﺬلك (ﳐالفا لسنة رسول اﷲ) ،و(يعمل يف عباد اﷲ باإلثم والعدوان) ،وتأيت العالقة
التبادلية املتباينة مﻊ ما قيل يف( :كان ح ّقا عىل اﷲ أن ُيدخله ُم َ
دخله) ،لتوقف ذهن
املتلقي أمام خيارين ال ثالث هلام ،إما أن يكون اإلنسان مﻊ احلﻖ أو أن خيتار الباطل.

ــ ثم هناك العالﻗة اﻹﺿافية املﺨتلﻔة فهي أكثر تعقيدا ،فقد تتضمن بنيات متوازية

سواء ملشارك واحد أو ملشاركني ﳐتلفني مثل ما كتبه اإلمام احلسني  » :gأ ّما بعد،

ّ
بنبوته ،واختاره لرسالته ،ثم قبضه اﷲ
فﺈن اﷲ اصطفﻰ حممدا  sعىل خلقه ،وأكرمه ّ
إليه وقد نصح لعباده ،وب ّلﻎ ما ِ
أرسل به  ،sوكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته
وأحﻖ الناس بمقامه يف الناس ،فاستأثر علينا قومنا بﺬلكَ ،فر ِضينا وكرهنا الفرقة،
ﱠ

ملستح ّﻖ علينا ﳑن تواله ،وقد
احلﻖ
وأحببنا العافية ،ونحن نعلم أنا أحﻖ بﺬلك ّ
َ
بعثﺖ رسويل
احلﻖ ،فرمحهم اﷲ ،وغفر لنا وهلم ،وقد
وﲢروا ّ
ُ
أحسنوا وأصلحواّ ،

اليكم ﲠﺬا الكتاب ،وأنا أدعوكم اىل كتاب اﷲ وسنة نبيه  ،sفﺈن السنة قد أميتﺖ،
وإن البدعة قد أحييﺖ ،وإن تسمعوا قويل وتطيعوا أمري ِ
أهدك ُْم سبيل الرشاد،
١٩٠
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والسالم عليكم ورمحة اﷲ « ) .)27فقوله ّ :g
فﺈن اﷲ اصطفﻰ حممدا  sعىل خلقه،
وأكرمه بنبوته ،واختاره لرسالته ،ثم قبضه اﷲ إليه وقد نصح لعباده ،وب ّلﻎ ما ِ
أرسل
ّ

وأحﻖ الناس بمقامه يف الناس ،فنجد
به  ،sوكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته
ﱠ
بنيات متوازية يشرتك فيها متشاركان األول الرسول حممد  .sأما الثاين فهو اإلمام
احلسني  gويﱪز ذلك يف قوله َ :bفر ِضينا وكرهنا الفرقة ،وأحببنا العافية ،ونحن

وﲢروا
احلﻖ
نعلم أنا أحﻖ بﺬلك ّ
َ
ملستح ّﻖ علينا ﳑن تواله ،وقد أحسنوا وأصلحواّ ،
احلﻖ ،فرمحهم اﷲ ،واملتشاركان ليسا شﺨصية واحدة ،لكنهام يسريان يف اجتاه واحد،
ّ

وربﻂ اإلمام احلسني  gبني قضيتني إحداﳘا كانﺖ سببا يف حدوث األخرى،

فاالصطفاء سبب التكريم والتكريم كان سببا يف االختيار والرسالة ،النصح كان

سببا يف القبﺾ ،بعد حدوث النصح وهﺬا الرتابﻂ املفهومي أقام النتيجة عىل ما

سببها وأحدثها ،من خالل الثنائيات املﺬكورة من غري اخالل باملعنﻰ الﺬي تكون
لدى اﳚاد الرابطة بني الكلامت املنتجة للعبارات.

ــ وهناك ﻋالﻗة الﴩط باﳉواب :وفيها داللة ﳐتلفة عن السابقة عليها تسهم

يف بناء النص اال أﳖا ال ﲢدده بشكل أساس ،ويشعرنا بوجود هﺬه العالقة أدوات
الرشط املتنوعة التي تربﻂ مجلة الرشط بجملة اجلواب ،مكونة سلسلة مجلية داللية،

تعد وسيلة وظيفية تعني املتلقي عىل ادراك فصاحة املتكلم ،فثمة أفعال أو أنشطة

ومر بالتنعيم
متوازية ،تصدر عن شﺨص واحد ،مثل عندما أقبل اإلمام احلسني ّ g
فلقي ﲠا ِعريا قد أقبل من اليمن ،وعىل العري الورس واحللل ينطلﻖ ﲠا اىل يزيد

فأخﺬها اإلمام احلسني  » gفانطلﻖ ﲠا ،ثم قال ألصحاب اإلبل :ال أكرهكم ،من
أحب أن يمﴤ معنا اىل العراق أوفينا ِكراءه وأحسنا صحبته ،ومن أحب أن يفارقنا

من مكاننا هﺬا أعطيناه من الكراء عىل قدر ما قطﻊ من األرض ،قال :فمن فرقه منهم
١٩١
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حوسب فأوﰱ ح ّقه ،ومن مﴣ منهم معه أعطاه كراءه وكساه « ) ،)28فنحن ال نجد
فعال اال لﻺمام احلسني  gيتمثل يف حالني أقر يف األوىل املوافقة والصحبة ،وأقر

يف الثانية الفراق واالبتعاد غري أن السامﻊ لكالمه املدرك ألبعاده سيجد أنه اختار
ألفاظا يف الثانية أكثر رقة وتطمينا (أحب)( ،أعطيناه) ،ونجد مصداق ذلك فيام قيل
بعده من الراوي معلال ما حدث ،قال( :أعطاه كراءه وكساه) ،والوقوف عند هﺬه
االختيارات اللفظية املتأنية ،املرسومة يف ذهن املتكلم بشكل دقيﻖ ﳛتاج اىل معرفة
وتدبر يف هﺬه النصوص ومعانيها اجلليلة .

وقد تصدر عن شﺨصني ﳐتلفني ومن ذلك عندما وافﻖ الفرزدق اإلمام احلسني

 gفقال له » :أعطاك اﷲ سﺆلك وأملك فيام ﲢب ،فقال له احلسنيَ :ب ّني لنا نبأ الناس
خلفك ،فقال له الفرزدقِ :من اخلبري سألﺖ ،قلوب الناس معك ،وسيوفهم مﻊ
بني أم ّية ،والقضاء ينزل من السامء ،واﷲ يفعل ما يشاء ،فقال له اإلمام احلسني:g

صدقﺖ ،ﷲ األمر ،واﷲ يفعل ما يشاءّ ،
وكل يوم ر ّبنا يف شأن :إن نزل القضاء بام

نحب فنحمد اﷲ عىل نعامئه ،وهو املستعان عىل أداء الشكر ،وإن حال القضاء دون

حرك اإلمام احلسني g
الرجاء ،فلم يعتد من كان احلﻖ نيته ،والتقوى ﴎيرته ،ثم ّ
راحلته فقال :السالم عليك ،ثم افرتقا « ) ،)29عىل الرغم من أن النص املﺬكور آنفا

ليس خطبة وال رسالة ،لكن مضمونه مهم فيام أريد قوله ،فالنص احلسيني مقسوم

بني متحاورين أحدﳘا اإلمام احلسني  gواآلخر الفرزدق الﺬي يعي مرتبته املتدنية
عن مرتبة اإلمام احلسني  gالسامية ،لﺬا جعل صفة لنفسه قائالِ :
(من اخلبري سألﺖ)،
واجلواب عىل ما سأل هو يف أمرين متعاكسني ﳘا( :قلوب الناس معك) ،و(سيوفهم

مﻊ بني أم ّية) ،والفيصل بني ما قيل ويقال هو( :والقضاء ينزل من السامء ،واﷲ يفعل

ما يشاء) ،واألمران حاصالن معا يف الوقﺖ نفسه ونجد الفصل املستعمل هو الفعل
١٩٢

ﺃ .ﺩ .ﺳﻼﻓﺔ ﺻﺎﺋﺐ ﺧﻀﲑ

املضارع يتغري فيام بعد الزمان اىل الفعل املاﴈ الﺬي يعني الثبات والبقاء ،قال :g

(إن نزل القضاء بام نحب فنحمد اﷲ عىل نعامئه ،وهو املستعان عىل أداء الشكر ،وإن
حال القضاء دون الرجاء ،فلم يعتد من كان احلﻖ نيته ،والتقوى ﴎيرته) ،ويعود
النص مرة ثانية ليصبح مقسوما عىل اثنني يف عبارة (ثم افرتقا).

ومثل ما سبﻖ يف األﳘية ما قد ذكر من حوار بني اإلمام احلسني  gوابن الزبري،

فقد تتضمن بنيات معكوسة عندما يصبح العنرص الﺬي ﱂ يكن موضﻊ تركيز يف التعبري

األول ،يغدو يف موضﻊ الرتكيز يف املوضﻊ الثاين :قال ابن الزبري لﻺمام احلسني  ” gإن

شﺌﺖ أن تقيم أقمﺖ فوليﺖ هﺬا األمر ،فﺂزرناك وساعدناك ،ونصحنا لك وبايعناك،
فقال له احلسنيّ :
إن أيب حدثني أن ﲠا كبشا يستحل حرمته ،فام أحب أن أكون ذلك
فأقم ْ
ُعص ،فقال:
إن شﺌﺖ وتو ّليني أنا األمر فتطاع وال ت َ
الكبﺶ ،فقال له ابن الزبريْ :
وما أريد هﺬا أيضا « ) ،)30هو دخل فجأة عىل البهائم ،وواحدة منها دفعته ،فقد كان

الرتكيز يف التعبري األول عىل الشﺨص (هو) بينام الرتكيز يف التعبري الثاين عىل (البهائم).

ــ وعالقة اﻹﺿافة املﺨتلﻔة تدخل فيام يعرف بالوصل الﺬي يستعمل أدوات

معينة هي أدوات الربﻂ مثال :يضاف اىل ذلك ،أيضا ،وهي مفاتيح ظاهرة تظهر

العالقة الداللية عىل سطح النص مثال ذلك قول اإلمام احلسني  gعندما » خطب

أصحابه وأصحاب احلر بالبيضة ،فحمد اﷲ وأثنﻰ عليه ثم قال :أﳞا الناس ،إن
حل َرم اﷲ ،ناكثا لعهد اﷲ ،ﳐالفا لسنة
رسول اﷲ  sقال :من رأى جائرا مستحال ُ

يغري عليه بفعل وال قول ،كان
رسول اﷲ يعمل يف عباد اﷲ باإلثم والعدوان ،فلم ّ
دخله ،اال ّ
حقا عىل اﷲ أن يدخله ُم َ
وإن هﺆالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا

الرمحن ،وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء .وأحلوا حرام
طاعة ّ
عيل رسلكم
وحرموا حالله ،وأنا ّ
أحﻖ من ّ
اﷲّ ،
غري ،قد اتتني كتبكم ،وقد قدمﺖ ّ
١٩٣
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ببيعتكم ،أنكم ال تسلموين وال ﲣﺬلوين ،فﺈن ﲤمتم عيل بيعتكم تصبوا رشدكم،
عيل ،وابن فاطمة بنﺖ رسول اﷲ  ،sنفيس من أنفسكم ،وأهيل
فأنا احلسني بن ّ

ونقضتم عهدكم ،وخلعتم بيعتي من
مﻊ أهليكم ،فلكم ﱠيف أسوة ،وإن ﱂ تفعلوا
ْ

أعناقكم ،فلعمري ما هي لكم بنُكْر لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي مسلم،
رت بكم ،فح ّظكم أخطأتم ،ونصيبكم ضيعتم ،و َمن نكث فﺈنام َينكُث
واملغرور من اغ ّ
عىل نفسه ،وس ُيغني اﷲ عنكم ،والسالم عليكم ورمحة اﷲ وبركاته « ).)31

ويمكن استﺨالص املعلومات املهمة من اخلطبة املﺬكورة آنفا من خالل الوقوف

عىل ما علﻖ بﺬهن املتلقي بعد سامعه للنص اخلطايب املﺬكور ،فطبيعة فهم النص
تتعلﻖ بتعالقه مﻊ العاﱂ اخلارجي ،والربﻂ بينهام ونجد النتيجة كلها ﳎموعة يف قوله

( :gاال ّ
الرمحن ،وأظهروا الفساد
وإن هﺆالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة ّ
وحرموا حالله).
وعطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء .وأحلوا حرام اﷲّ ،

ــ أما العالﻗات الﺜناﺋية فتضم درجة من التفاعل املتبادل أو التداخل ،فالعالقة

اإلبدالية تربﻂ بني طرفني أو موقفني أو حدثني ،أحدﳘا بديل لﻶخر ) )32مثل قول

اإلمام احلسني  gعندما قام بﺬي ُح ُسم فحمد اﷲ وأثنﻰ عليه ثم قال “ :إنﱠه قدْ ن ََز َل
ِم َن األ ْم ِر َما َقدْ ت ََر ْو َن ،ﱠ
واست ََم َر ْت
وإن الدُ ن َيا َقدْ ت ْ
َغريت َو َتنَك ََر ْت ،و َأ ْد َب َر َم ْع ُرو ُف َها ْ
جدّ ا ،فلم ي َبﻖ منْها اال صباب ًة كًصباب ِة اإلن ِ
يس َع ﹴ
وخ َس ِ
الوبِ ِ
َاءَ ،
يل ،اال
يﺶ كا َملر َعﻰ َ
َ َ َ َ َ َ
ْ َ َ
وأن ال َب َ
حل َﻖ َال ُي ْع َمل ِبه ،ﱠ
ت ََر َو َن ﱠ
اطل ال ُي َتنَاهﻰ َعنْ ُه ! لريغب املﺆمن من لقاء
أن ا َ

الظاملني ال َب َرما « ) ،)33تبدو
املوت اال شهادةً ،وال احليا َة مﻊ
اﷲ حمقا ،فﺈين ال أرى
َ
َ
العالقات الثنائية يف قول احلسني ( bإنﱠه قدْ ن ََز َل ِم َن األ ْم ِر َما َقدْ ت ََر ْو َن) ،فاحلال

األوىل التي ﲢققﺖ عىل أرض الواقﻊ وقد ُرشحﺖ يف القول بعدها بمجموعة متتالية
ﱠ
واست ََم َر ْت
من العبارات هي:
(وإن الدُ ن َيا َقدْ ت ْ
َغريت َو َتنَك ََر ْت ،و َأ ْد َب َر َم ْع ُرو ُف َها ْ
١٩٤
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جدّ ا ،فلم ي َبﻖ منْها اال صباب ًة كًصباب ِة اإلن ِ
يس َع ﹴ
وخ َس ِ
الوبِ ِ
َاءَ ،
يل ،اال
يﺶ كا َملر َعﻰ َ
َ َ َ َ َ َ
ْ َ َ
وأن ال َب َ
حل َﻖ َال ُي ْع َمل ِبه ،ﱠ
ت ََر َو َن ﱠ
اطل ال ُي َتنَاهﻰ َعنْ ُه !) ،وهنا يظهر التفاعل املتبادل
أن ا َ
املوت اال
واملتداخل يف قوله ( :bلريغب املﺆمن من لقاء اﷲ حمقا ،فﺈين ال أرى
َ

الظاملني ال َب َرما) .فام يساوي هﺬا احلال ويظهره عىل حقيقته
شهادةً ،وال احليا َة مﻊ
َ
املﺆملة هو املوت ،لكن املوت هنا يساوي الشهادة التي ال تعني الفناء واالندثار ،وإنام

تعني حياة جديدة نقية يدخلها املﺆمن وهو يعرف أن ال نكد أو ظلم أو تعب أو
نصب فيها ،وال خوف من املوت أو شظف العيﺶ ،فكل ﳾء مكفول وموجود.

ــ أما العالﻗات التقابلية ،فهي تربﻂ بني طرفني أو موقفني أو حدثني متقابلني،

وتتميز هﺬه العالقات باستعامل تعبريات رابطة مثل :لكن ،ومﻊ أن ،ومﻊ ذلك،

وعىل النقيﺾ من ذلك .ويدخل يف هﺬه العالقة ما يعرف بـ (الربﻂ املنعكس أي
))34
عيل بن احلسني:
الرابﻂ بني أشياء تبدو متضاربة)  ،من ذلك ما قاله اإلمام ّ

فدنوت منه ألسمﻊ وأنا مريﺾ ،فسمعﺖ أيب وهو يقول ألصحابهُ » :أثني عىل اﷲ

تبارك وتعاىل أحسن الثناء ،وأمحده عىل الﴪاء والﴬاء ،اللهم إين أمحدك عىل أن
أكرمتنا بالنبوة ،وعلمتنا القرآن ،وفقهتنا يف الدين ،وجعلﺖ لنا أسامعا وأبصارا

وأفﺌدة ،وﱂ جتعلنا من املرشكني ،أما بعد :فﺈين ال أعلم أصحابا أوىل وال خريا من

أصحايب ،وال أهل بيﺖ أبر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اﷲ عني مجيعا خريا،
أال وإين أظن يومنا من هﺆالء األعداء غدا ،أال وإين قد رأيﺖ لكم فانطلقوا مجيعا يف
حل ،ليس عليكم مني ذمام ،هﺬا ﹲ
ليل قد غشيكم ،فاﲣﺬوه مجال ).)35

عيل بن احلسني ( :فدنوت منه ألسمﻊ وأنا
جاء الكالم مقررا يف قول اإلمام ّ

مريﺾ ،فسمعﺖ أيب وهو يقول ألصحابه) ،ومضمون هﺬا التقرير الثناء أوال عىل

اﷲ سبحانه وتعاىل يف قوله ( ُأثني عىل اﷲ تبارك وتعاىل أحسن الثناء) ،وفيه رشح
١٩٥
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سبب الثناء املتمثل يف الﱪكة والتعايل وﳘا خاصان باﷲ سبحانه وتعاىل ،ثم محده
ّ
جل يف عاله يف قوله (وأمحده عىل الﴪاء والﴬاء ،اللهم إين أمحدك عىل أن أكرمتنا

بالنبوة ،وعلمتنا القرآن ،وفقهتنا يف الدين ،وجعلﺖ لنا أسامعا وأبصارا وأفﺌدة،
وﱂ جتعلنا من املرشكني) ،وفيه تفصيل تقريري لسبب احلمد من :الرضا والقبول

بقضاء اﷲ وقدره ،االكرام بأعىل منزلة ينزهلا البرش أي النبوة ،تعليم القرآن ،التفقه
يف الدين ،أي العلوم االهلية التي أغدقها عىل آل البيﺖ  ،bثم ذكر احلواس وهﺬا
الﺬكر املقرتن ﲠﺬه املنن الربانية العظيمة ليس ذكرا ﳎردا ،وإنام لألسامع دور هو
االنصات والتفكر ،واالبصار هو التعمﻖ واالدراك ،وذكر األفﺌدة للعلم االهلي

الﺬي ﳚعل من ﳛمله مدكرا ملا يعن يف نفوس من ﳚاهر بعدواته حامال سالحه،

وهنا يأيت الدليل عىل ما قيل ﳎموعا يف العبارات املتسلسلة املرتابطة من خالل قوله

( :gوﱂ جتعلنا من املرشكني) ،فهو إعالن بصفة من ال يدرك حقيقة خروج اإلمام
احلسني  gوتكبده عناء السفر والقتال.

ــ وأما العالﻗات املقارنة :فيها مقارنة بني طرفني أو حدثني أو موقفني ،وأدواته:

أفضل من ،الكاف ،مثل :ما ورد أنه :كان مﻊ اإلمام احلسني gفرس له يدعﻰ
عيل بن احلسني  ،قال :فلام دنا منه القوم عاد براحلته
الحقا محل عليه ابنه اإلمام ّ

فركبها ،ثم نادى بأعىل صوته دعاء يسمﻊ ُجل الناس » أﳞا الناس؛ اسمعوا قويل، ،

عيل ،وحتﻰ أعتﺬر إليكم من مقدمي عليكم،
وال تعجلوين حتﻰ أعظكم بام حلﻖ لكم ّ

فﺈن قبلتم عﺬري ،وصدﱠ قتم قويل وأعطيتموين النّصف ،كنتم بﺬلك أسعد ،وﱂ يكن
عيل سبيل ،وإن ﱂ تقبلوا مني العﺬر ،وﱂ تُعطوا النصف من أنفسكم ( َف َأ ْمجِ ُع َوا
لكم ّ
َأمركُم و ُرشكَاءكُم ُثم َال ي ُكن َأمركُم َع َليكُم ُغم ًة ُثم ا ْق ُضوا َاىل و َال تُنظِر ِ
ون)) ،)36ﱠ
(إن
ﱠ َ
ُ
َْ ْ َ َ َ ْ ﱠ َ ْ َْ ْ ْ ْ ﱠ َ
الكتَاب وهو يتَو َىل الص ِ
الﺬي ن ﱠَز َل ِ
و ِيل اﷲُ ِ
ني)) .)38) )37وﲢققﺖ العالقة يف قوله
احل َ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ ﱠ
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 :gكنتم بﺬلك أسعد التي حققﺖ املقارنة بطريقة االدماج التي يستدل عليها عقليا،

فام ظهر من قضية جديدة ،ﱂ تكن وليدة الفراغ بل ارتبطﺖ ارتباطا منطقيا بام سبقها
من أمور ،والسعادة تتحقﻖ باخلروج مﻊ اإلمام احلسني  ،gبغﺾ النظر عن النتيجة،

بالنرص والفوز بالدنيا ،فهﺬا أمر فيه صالح البالد والعباد ،ولو ﲢققﺖ الشهادة ففيها
سعادة أيضا يف نيل اجلنة ونعيمها ،والتنعم برفقة الرسول  sيف الفردوس األعىل.

وأما العالقات املﺆهلة أو عالقات املحتوى فهي تشتمل عىل ما يمكن تصنيفه

بمكمالت اخلﱪ مثل :قول اإلمام احلسني  » :gأ ّما بعد ،فانسبوين فانظروا من
أنا ،ثم ارجعوا اىل أنفسكم وعاتبوها ،فانظروا ،هل ّ
ﳛل لكم قتيل وانتهاك حرمتي
ألسﺖ ابن بنﺖ نب ُيكم  sوابن وصيه وابن عمه ،وأول املﺆمنني باﷲ واملصدّ ق
؟
ُ

لرسوله بام جاء به من عند ربه! أو ليس محزة سيد الشهداء عم أيب ؟ َأو ليس جعفر
الشهيد ذو اجلناحني عمي ؟ َأو َﱂ يبلغكم قول مستفيﺾ فيكم :ﱠ
إن رسول اﷲ قال

يل وألخي( :هﺬان س ّيدا شباب أهل اجلنة ! ْ
احلﻖ
فﺈن صدّ قتموين بام أقول ــ وهو ُ

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

وإن كﺬبتموين ّ
فﺈن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخﱪكم ،سلوا جابر بن عبد اﷲ
الساعدي ،أو زيد بن أرقم ،أو
األنصاري ،أو أبا سعيد اخلُدري ،أو سهل بن سعد
ّ

أنس بن مالك ،خيﱪوكم :أﳖم سمعوا هﺬه املقالة من رسول اﷲ  ،sيل وألخي ،أفام

دمي ؟« ).)39
يف هﺬا حاجز لكم عن سفك ّ

وتتمثل مكمالت اخلﱪ بربﻂ النص بﺨارجه ليدرك السامﻊ املطلوب منه ،وأوهلا

النسبة يف قوله ( :gفانسبوين فانظروا من أنا ،ثم ارجعوا اىل أنفسكم وعاتبوها،

فانظروا) .وهﺬا أهل ملا بعده حرمة القتل يف قوله ( :gهل ّ
ﳛل لكم قتيل وانتهاك
حرمتي ؟) ،ثم تكررت هﺬه العملية مرة ثانية لثبوت مقام العناد عند السامعني ،فقال
١٩٧
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(ألسﺖ ابن بنﺖ نب ُيكم  sوابن وصيه وابن عمه ،وأول
 bمﺆهال ومقدما ملا سيقول:
ُ

املﺆمنني باﷲ واملصدّ ق لرسوله بام جاء به من عند ربه! أو ليس محزة سيد الشهداء عم

أيب ؟ َأو ليس جعفر الشهيد ذو اجلناحني عمي ؟ َأو َﱂ يبلغكم قول مستفيﺾ فيكم :ﱠ
إن

رسول اﷲ قال يل وألخي( :هﺬان س ّيدا شباب أهل اجلنة !) ،وأهل السامﻊ مرة أخرى

علمﺖ ّ
بقوله ْ :g
أن
احلﻖ ــ فواﷲ ما تعمدت كﺬبا مﺬ
(فﺈن صدّ قتموين بام أقول ــ وهو ُ
ُ
اﷲ يمقﺖ عليه أهله ،ويﴬ به من اختلقه) ،وملا كان املقام مﺆهال للتصديﻖ والقبول

فقد ذكر اإلمام احلسني gاجلانب اآلخر أي التكﺬيب الﺬي يرتتب عليه أمر وقوع
احلرب ،فأراد أن ﳚعل احلجة عليهم فقال( :وإن كﺬبتموين ّ
فﺈن فيكم من إن سألتموه

عن ذلك أخﱪكم ،سلوا جابر بن عبد اﷲ األنصاري ،أو أبا سعيد اخلُدري ،أو سهل

الساعدي ،أو زيد بن أرقم ،أو أنس بن مالك ،خيﱪوكم :أﳖم سمعوا هﺬه
بن سعد
ّ

املقالة من رسول اﷲ  ،sيل وألخي ) ،غري أننا عندما نصل اىل ﳖاية النص وخاﲤته
ندرك أن اإلمام احلسني  gقد أهل من اجلملة األوىل ليصل السامﻊ يف إدراكه اىل
اجلملة األخرية ،ففيها تكرار للجملة األوىل ،واﳚاز ملضمون الكالم كله عندما قال

دمي ؟)
( :bأفام يف هﺬا حاجز لكم عن سفك ّ

ــ أما العالﻗات املنطقية ،فﺈﳖا قد صنفﺖ يف طرائﻖ عدة ﳐتلفة من املناطقة وعلامء

فقه اللغة ) ،)40قال اإلمام احلسني ْ » :b
فﺈن كنتم يف شك من هﺬا القول أ فتشكون يف

نبي غريي منكم وال من
أين ابن بنﺖ نبيكم ؟ فواﷲ ما بني املرشق واملغرب ابن بنﺖ ّ
غريكم ،أنا ابن بنﺖ نبيكم خاصة ،أخﱪوين بقتيل منكم قتلتُه ،أو مال لكم استهلكته،
أو بقصاص من جراحة ؟ فأخﺬوا ال يكلمونه «) .)41ويمكن ﲤثيلها يف قوله ْ :g
(فﺈن

كنتم يف شك من هﺬا القول أ فتشكون أثرا ما أين ابن بنﺖ نبيكم ؟) دخل هنا املنطﻖ
وسيلة لتحديد اهلدف يف إفهام السامﻊ املبارش ،والسامﻊ غري املبارش (أي من سيتلقﻰ
١٩٨
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النص ويسمعه ما دام هناك من يطلﻊ عىل النصوص احلسينية يف واقعة الطف)،

فتحقﻖ هنا (الوسيلة ـ النتيجة).

ويتمثل املنطﻖ يف ذكر السبب الﺬي يﺆدي اىل نتيجة موضوعة سلفا يف ذهن

املتكلم لتكون هدفا يوصل السامﻊ اليه من ذلك قوله ( :gفواﷲ ما بني املرشق
نبي غريي منكم وال من غريكم) فتحقﻖ هنا (السبب ـ األثر)،
واملغرب ابن بنﺖ ّ

ثم قال ( :gأنا ابن بنﺖ نبيكم خاصة) ،فتحقﻖ هنا (املفرتض ـ النتيجة) .ثم قال
( :gأخﱪوين بقتيل منكم قتلتُه ،أو مال لكم استهلكته ،أو بقصاص من جراحة

؟ ) فتحقﻖ هنا (الرشط ـ اجلواب) اال أن اجلواب كان ضمنيا يفهم ﳑا قيل فيام بعد

تتمة للﺨﱪ أي( :فأخﺬوا ال يكلمونه) عندما ﲢقﻖ (السبب ـ النتيجة) ،تلك النتيجة
املﺆكدة يف وقوع واقعة الطف واستشهاد احلسني .g

وهﺬه العالقات قابلة للتطبيﻖ ويتعدد األسلوب الﺬي يعﱪ به عن عالقة داللية أو

أخرى ،وقد تدخل بنية واحدة يف أكثر من عالقة مﻊ بنيات عديدة ،واألهم قابلية هﺬه

العالقات للتطبيﻖ عىل مستويات عديدة من بنية اخلطاب :اجلمل ،الفقرات ،وهﺬا

كله راجﻊ اىل غنﻰ النص احلسيني وتنوع مضامينه االنسانية املعﱪ عنها بلغة فصحﻰ
صافية تتحدى الزمن ببنياﲥا الرتاكبية العميقة ،ووحداﲥا احلبىل باملعاين العظيمة

اخلالدة بﺨلود صاحبها  gوعلة ذكره اىل يوم يبعث من يف األرض مجيعا.
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نتاﺋج البحﺚ:

ــ تنوعﺖ الفنون األدبية والقولية يف النصوص احلسينية يف واقعة الطف وكان

الفنان املهامن اللﺬان حظيا بالدراسة ﳘا اخلطابة والرسائل ،ولكن هناك فن رديف

ثالث أثر هو اآلخر يف تكون هيكلية النصوص هو احلوار الﺬي أسهم يف الكشف
عن مواضﻊ اإلبداع اخلفية يف النصوص.

ــ ﲤثل اخلطبة بنية موحدة متامسكة األجزاء ،وهﺬا التامسك يﺆدي اىل ادراك

حقيقة النسيج النص الﺬي تتألف منه تلك اخلطب ،تنامز بالوحدة الوثيقة التي تربﻂ
بني أجزائها ومعاين تراكيبها يف موضوع واحد هو احقاق احلﻖ.

ــ النص اخلطايب نص موجه عﱪ الزمان اىل متلقني ال حد هلم وال حرص ،يف حني

وجهﺖ الرسائل ألشﺨاص معروفني يطلعون عليها عندما يقرؤوﳖا فيقف تأثريها

عند من يقرأها؛ لﺬا فأنا أجد أن اخلطابة ﲢقﻖ الفعل اللساين بشكل أكﱪ من الرسائل

عىل الرغم من أن األخرية أدت هي األخرى ما كان مطلوبا منها.

ــ إن العالقات الكﱪى التي ظهرت اىل السطح بعد البحث اختزلﺖ املعلومات

التي أراد يمررها املتكلم اىل املتلقي يف خطابه ،بل حددت األجزاء املهمة التي يريده

أن يقف عليها ،موجدا يف بنية النص الكﱪى إشارات اىل خلفيات شاملة ،منها
املقامية ،ومنها النصية ،من خالل آليات الربﻂ بني أجزاء النص الواحد ،أو تفعيل
بنية النص الكﱪى ،وانتاج مفهوم جديد منبثﻖ من النص القديم.

ــ تناسقﺖ النصوص احلسينية وتكاملﺖ من خالل وجود عالقات مهمة فيها

هي :اإلمجال والتفصيل ،واملنطقية ،والرشط واجلواب ،والنتيجة والسبب ،فكانﺖ
هيكال داخليا داعام لبناء حمكم متكامل ،فالعالقات ربطﺖ بني أركان النص احلسيني
وأجزائه ،وبتنوعها وغناها حققﺖ ذلك بشكل كبري.
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ــ ظهر مفهوم البنية الشاملة واضحا من خالل الربﻂ بني العالقات يف النصوص

احلسينية وأصوهلا املقامية التي حدثﺖ فيها ،وﳑا سهل هﺬه املهمة معرفة اخللفية

التارخيية لكل نص.

٢٠١

ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﰲ )ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ(.

هوامﺶ البحﺚ:

) )1اخلطابة بني النظرية والتطبيﻖ ،حممود حممد عامرة ،مكتبة اإليامن للنرش والتوزيﻊ ،القاهرة ـ
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2001م.56 :
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.179 :2000
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والتوزيﻊ ،القاهرة ـ مرص ،بال .ط ،بال .ت.64 :
) )9ينظر مدخل اىل علم النص وﳎاالت تطبيقه ،حممد األخﴬ الصبيحي ،منشورات االختالف،
الدار العربية للعلوم ،اجلزائر ،ط2008 ،1م.59 :
) )10ينظر أصول ﲢليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،تأسيس نحو النص ،حممد الشاوش،
كلية اآلداب  /جامعة منوية ،تونس 2001 ،م .80 /2
) )11البديﻊ بني البالغة العربية واللسانيات النصية ،مجيل عبد املجيد ،اهليأة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة ـ مرص ،بال .ت 1998 ،م.68 :
) )12علم لغة النص ،املفاهيم واالجتاهات ،سعيد حسن بحريي ،الرشكة املرصية العاملية للنرش،
لونجامن ،القاهرة ـ مرص ،ط1997 ،1م.23 :
) )13ينظر نسيج النص ،بحث فيام يكون به امللفوظ نصا ،األزهر الزناد ،املركز الثقايف العريب،
بريوت ـ لبنان ،ط1993 ،1م.17 :
) )14م .ن.12 :
) )15علم النص ،جوليا كريستيفا ،تر :فريد الساعي ،دار توبقال للنرش ،املغرب ،ط:1997 ،2
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اللبناين  /لبنان (مشرتك) ،ط2004 ،1م274 :ـ .275
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 ،10عد1ـ ،2يوليو ـ أغسطس.154 :
حسان ،عاﱂ الكتب ،القاهرة ـ مرص،
) )19النص واخلطاب واإلجراء ،دي بو جراند ،تر :ﲤام ّ
ط1998 ،1م103 :ـ .105
) )20ﲢليل اخلطاب الروائي ،سعيد يقطني ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط2005 ،4م:
.19
) )21املرجعية االجتامعية يف تكوين اخلطاب األديب ،حممد خرماش ،حوليات اجلامعة التونسية،
تونس1995 ،م.85 :
) )22دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة ،سعيد حسن بحريي ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ـ مرص ،ط2005 ،1م.78 :
) )23نحو أجرومية للنص الشعري سعد مصلوح.154 :
) )24ينظر البديﻊ بني البالغة العربية واللسانيات النصية ،142 :وما بعدها.
) )24م .ن 143 :وما بعدها.
ِ
) )25مقتل اإلمام احلسني بن عيل ،برواية أيب ﳐْنَف ،لوط بن ﳛيﻰ بن سعيد الغامدي األزدي
الكويف املتوﰱ (157هـ) ،منشورات اجلمل ،بريوت ـ لبنان ،ط2009 ،1م.13 :
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) )30م .ن.54 :
) )31م .ن.66 :
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) )35مقتل اإلمام احلسني بن عيل ،برواية أيب ِﳐْنَف.85 :
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ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
القرآن الكريم.
أوال :الﻜتﺐ:
 اجتاه جديد يف الدرس اللغوي ،أمحد
عفيفي ،مكتبة زهراء الرشق ،القاهرة ـ مرص،
ط2001 ،1م.

 أصول ﲢليل اخلطاب يف النظرية النحوية
العربية ،تأسيس نحو النص ،حممد الشاوش،
كلية اآلداب  /جامعة منوية ،تونس 2001 ،م .
 البديﻊ بني البالغة العربية واللسانيات
النصية ،مجيل عبد املجيد ،اهليأة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة ـ مرص ،بال .ت 1998 ،م.
 بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل،
دار الكتاب املرصي  /مرص ،دار الكتاب
اللبناين  /لبنان (مشرتك) ،ط2004 ،1م.
 ﲢليل اخلطاب الروائي ،سعيد يقطني ،املركز
الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط2005 ،4م.
 التحليل النص (تطبيقات عىل نصوص
من التوراة واالنجيل) ،تر :عبد الكريم
الرشقاوي ،منشورات الزين ،املغرب ،بال.
ت2001 ،م.
 اخلطابة بني النظرية والتطبيﻖ ،حممود حممد
عامرة ،مكتبة اإليامن للنرش والتوزيﻊ ،القاهرة ـ
مرص ،ط1997 ،1م.6 :
 دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية
والداللة ،سعيد حسن بحريي ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ـ مرص ،ط2005 ،1م.
 علم لغة النص ،املفاهيم واالجتاهات،

سعيد حسن بحريي ،مﺆسسة املﺨتار للنرش
والتوزيﻊ ،القاهرة ـ مرص.2004 ،
 علم اللغة النص بني النظرية والتطبيﻖ،
صبحي إبراهيم الفقي ،دار الغريب للنرش
والتوزيﻊ ،القاهرة ـ مرص ،بال .ط ،بال .ت.
 علم النص ،جوليا كريستيفا ،تر :فريد
الساعي ،دار توبقال للنرش ،املغرب ،ط،2
.1997
 مبادئ يف اللسانيات ،خولة طالب
اإلبراهيمي ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر ،بال.
ط.2000 ،
 مدخل اىل علم النص وﳎاالت تطبيقه،
حممد األخﴬ الصبيحي ،منشورات
االختالف ،الدار العربية للعلوم ،اجلزائر،
ط2008 ،1م.
 املرجعية االجتامعية يف تكوين اخلطاب
األديب ،حممد خرماش ،حوليات اجلامعة
التونسية ،تونس1995 ،م.
 مقتل اإلمام احلسني بن عيل ،برواية أيب
ِﳐْنَف ،لوط بن ﳛيﻰ بن سعيد الغامدي
األزدي الكويف املتوﰱ (157هـ) ،منشورات
اجلمل ،بريوت ـ لبنان ،ط2009 ،1م.
 نحو النص  /نقد النظرية وبناء أخرى ،عمر
أبو َخرمة ،عاﱂ الكتب احلديث ،إربد ـ األردن،
ط2006 ،1م.
 نسيج النص ،بحث فيام يكون به امللفوظ
نصا ،األزهر الزناد ،املركز الثقايف العريب،
بريوت ـ لبنان ،ط1993 ،1م.
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 النص واخلطاب واإلجراء ،دي بو جراند،
حسان ،عاﱂ الكتب ،القاهرة ـ مرص،
تر :ﲤام ّ
ط1998 ،1م.
ﺛانيا :املﺠالت:
 نحو آجرومية للنص الشعري ،قراءة يف
قصيدة جاهلية ،سعد مصلوح ،ﳎلة فصول،
مج ،10 :عد1ـ ،2يوليو ـ أغسطس.
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