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امللخص:

حممد  املصطفى  النبي  األنام،  سيِّد  عىل  الُم  والسَّ والصالُة  العاملني،  ربِّ  هللِ   احلمُد 
o، وعىل آله الطيبني وأصحابه الغرِّ امليامني .

وبعد:  

حظيت ُخطبة السيَّدة زينب بنت عيل b باهتامم كبري من لُدن الباحثني والنقاد   
وبالغية  نقدية  مرجعيات  ضوء  يف  وحتليلها  دراستها  وحاولوا  العصور،  مرِّ  عىل 
ة يف الرتاث العريب اإلسالمي، فهي آية من  خمتلفة، بوصفها إحدى اخلُطب املحوريَّ
ياغة، ُمتقنة  آيات البالغة والفصاحة والبيان، ملا فيها من تِقانات لغوّية حُمكمة الصِّ

النَسج.

اللساين،  األسلويب  والدرس  العربية  البالغة  بني  املنهجي  الِقرآن  ضوء  ويف   
الباحثة عىل هذا النص  ُبدَّ من مراجعة هلذا الرتاث العمالق، فوقع اختيار  كان ال 
التي  النصية،  اللسانيات  فتوحات  خالل  من  لقراءته  األجزاء،  املتالحم  املتامسك 
فسحت املجال أمام علوم البالغة العربية للنهوِض من جديد، ونفض غبار املرتاكم 

عليها بفعل الدراسات اجلزئية والنظرات املبترسة.

إحداث  يف  وأثره  البديع  علم  فاعلية  كشف  إىل  الوريقات  هذه  تسعى  إذ   
مصلوح،  العزيز  عبد  سعد  الدكتور  دعوة  من  رشعيتها  مستمدًة  النَّيص،  التامسك 

الذي وجد فيه من الثراء واخلصوبة ما يعني عىل إعادة تشكيله من منظور نيص)1( .

وللباحثة، دراسة سابقة)2( حاولت فيها إعادة النظر يف علم البديع من منظور   
اللسانيات النصيِّة، مكملة ما بدأ بِه الدكتور مجيل عبد املجيد يف كتابيِّه، البديع بني 

البالغة العربية  واللسانيات النصية، وبالغة النص.
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والدراسة هذه، باختاذها نصًا نثريًا، تسعى لتأكيد فكرة أمهية أساليب البديع   
بوصفها أدوات رابطة بني أجزاء النص، وليست حمسنات لفظية  ومعنوية باإلمكان 
تقسيمه عىل  البحث  هذا  وريقات  اقتضت  ولذا  البليغ.  الكالم  عنها يف  االستغناء 

مدخلني:

املدخل األول: نظري، حاولت الباحثة فيه تقريب بعض أساليب البديع من   
التصورات  وتوضيح  النيص،  التامسك  يف  أثرها  وبيان  النصية،  اللسانيات  منظور 

واإلجراءات.

التصورات  تلك  تطبيق  فيه،  الباحثة  حاولت  تطبيقي،  الثاين:  املدخل  وأما   
واإلجراءات عىل خطبة السيدة زينب )عليها السالم( يف الكوفة والتأكيد عىل أمهية 

بالغة النص يف النظر إىل أساليب البديع.

وأخريًا أقول: إنَّ مسألة االنتقال بالبالغة العربية من بالغة اجلملة إىل بالغة   
إالّ  البحث  هذا  وما  وشحذها،  باهلمم  والنهوض  اجلهود،  تضافر  تستلزم  النص، 

خطوة ُأخرى باجتاه هذا املرشوع.
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Abstract
  Praise to God، the Lord of the World ، Peace  upon The 
prophet  ( A-Musataf  "Mohammed"  and peace upon Hi family  and 
his followers. 
The preach of Mrs. Zaynab  in Kufa  has been hugely concerned upon 
by  the researchers  and critics  across ages ، they tried  to study and 
analyze it  in the light of  critical  and reviewing  references  for be-
ing considered  one of the most important preaches   in the Islamic 
Arabic  heritage. It is Ayah  of eloquence  and  linguistic Ayahs since 
it included  eloquent techniques  tightly and wisely  woven. 
  In the light of  the Quran  between  the Arabic eloquence  
and  stylistic method ، it should  review this heritage، thus ، the re-
searcher  has chosen this preach  for reasons over mentioned  and 
that permitted  the path to other  science of eloquence.
These papers aim  to uncover  activeness  of the science of creation  
and its effect on the  textual adherence    by entailing assistance 
from Dr. Saad Abdulaziz Muslih"  who found  fertility  that re-from  
it ( 1) .
The researcher  has former studies  where she tried  to review  the 
science of creation from the prospect of A-Lisaniyat"، she completes   
of what Dr. Jameel AbdulMajeed began  in his books " Creation  be-
tween  Arabic eloquence and   textual  lisaniyat"  and eloquence of 
the text. 
   This current study aims to  confirm  the idea of the   creative  
methods importance  for  being described as  connection tools  be-
tween text parts، not of  verbal that could be  dispensable . The 
current study divides into two approaches : 
The 1st approach:  Theoretical، the  researcher has tried  to get 
some creative  methods    close to each other  from prospect of  tex-
tual  lasaniyat;  and explaining visions  and measures. 
The 2nd approach : Applicable ، where the researcher has tried  to 
apply  these  prospects  and measures on  the preach of Zaynab in 
Kufa  and to confirm  the  importance of  textual  eloquence . 
  Finally ،  the matter of  transferring from eloquence of phrase 
to  eloquence of text  necessitates  to lobby efforts . This research is 
no more than a step toward this project .  
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التمهيد

ِعلُم البديع وَبالغة النَّص

كان  والنقد،  البالغة  علامء  لدى  البديعي  التحرك  أن  عليه،  املتعارف  من   
يف  يكون  قد  الذي  والتحسني،  التنميق  من  رضبًا  بوصفه  ـ  البديع  علم  ـ  إىل  ينظر 
املعنى، وقد يكون يف اللفظ بحيث يمكن االستغناء عنه من غري أن حيدث خلل يف 
الرتاكيب، رّبام يعود ذلك إىل النظرة اجلزئية التي ُعوجلت هبا أغلب مباحث البالغة 
واألمثلة  املتفرقة  الشواهد  هي  العربية  البالغة  مادة   “ إنَّ  إذ  عام،  بشكل  العربية 
امُلجتزأة، فهي بالغة الشاهد واملثال واجلملة املفردة، إذا ما استثنينا مبحث الفصل 
البديع، فقد  “)3( ، وأما عىل صعيد علم  الربط بني اجلملتني  يعالج  الذي  والوصل 
كانت مباحثه يف مجلتها تدور “ داخل حدود اجلملة الواحدة، وكان امتدادها خارج 

حدود اجلملة نادرًا “)4( .

ومنذ منتصف القرن العرشين، بدأ التحرك البالغي يتجه نحو النصوص،   
بفضل ما قّدمته احلقول املعرفية اجلديدة، من قبيل، األسلوبية، والبنيوية، والتداولية، 
إىل  النظر  وبدأ  جديدة،  وطروحات  إجرائية،  أدوات  من  النصّية،  واللسانيات 
أكرب  هو  الرؤيا،  هذه  وفق  عىل  فالنص  متكاماًل،  كاًل  بوصفها  وحتليلها  النصوص 

وحدة قابلة للتحليل،  ومن هنا، دخلت البالغة العربية يف نطاق علم النص)5(.

وبدأ النظر إىل النص عىل أنه أكرب وحدة قابلة للتحليل برشط توافر معايري   
النصّية فيه، حتى حيقق التامسك النيص)*(، إذ ُتعدُّ قضّية التامسك من أهم القضايا 
النص   بني  للتفريق  الرئيس  الرشط  بوصفها  النيص،  اللغة  علامء  هبا  اشتغل  التي 
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والالنص، وقد تبلورت أسس هذا العلم وتصوراته عىل يد هاليداي ورقية حسن، 
ومن سلك سبيلهام من علامء لغة النّص، وهو بأبسط تعريفاته، يعني، تعالق عنارص 
الربط  يف  تسهم  داللية،  عالقات  أو  شكلية  أدوات  بوساطة  ببعض  بعضها  النص 
يف  لتكّون  ُأخرى،  جهة  من  املحيطة  والبيئة  جهة،  من  الداخلية  النص  عنارص  بني 
النهاية رسالة يتلقاها متلٍق فيفهمها ويتعامل معها سلبًا وإجيابًا)6(، فهو عىل وفق هذا 

التعريف يقسم عىل قسمني:

عىل  تظهر  معينة،  وأدوات  ألفاظ  خالل  من  يتم  الذي  الشكيل،  التامسك  األّول: 
.Cohesion )سطح أو ظاهر النص، وُأطلق عليه مصطلح )السبك

والثاين: التامسك الداليل، ويتم من خالل املعنى والداللة ويدخل فيه احلديث عن 
السياقات والظروف التي نشأ فيها النص، ويظهر يف عامل النص، وهو ما 

. Coherence )ُأطلق عليه مصطلح )احلبك

اللسانيات  رؤية  وفق  عىل  النص  يف  القارة  األساسية  الصفة  أن  وذلك 
النصيَّة، هي صفة اإلّطراد أو اإلستمرارية وهي تعني” التواصل والتتابع والرتابط 
بني األجزاء املكّونة للنص “)7(، هذه الصفة تتحقق يف النصوص عىل صعيد هذين 
جيعل  ما  واحلبك  السبك،  وسائل  من  هلا  توافر  إذا  إالّ  توجد  ال  وهي  املستويني، 
وتتجىّل  البديع،  علم  أمهية  تتأتى  هنا  ومن  واستمراريته،   بكينونته  حمتفظًا  النص 
وظائفه النصّية بوصفه علاًم يضّم أدوات ربط توّحد أجزاء النص املتفرقة، وتربط 
ظاهر النص وعامله، ومتنح النصوص حيويتها، وحتافظ عىل وحدته، فهي ذات قيمة 
منهجية “ سواء يف نظرية النص أو نظرية األسلوب القائمة عىل النظرية االتصالية، 
وال نعني هنا بام حُيدثه من أثر مجايل فحسب، بل بام تسهم به يف تشكيل مضمون 
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النص ودالالته املتنوعة، والتداعيات يف أذهان املتلقي “)8(.

الذي  الشكيل  املستوى  عىل  مؤثرًا  ليكون  السياق  يستدعيها  روابط  وهي 
متثله بعض األساليب البديعية، تظهر عىل سطح النص، من قبيل، التكرار بأنواعه 
األطراف،  وتشابه  اإلرصاد،  أو  والتسهيم  التنظري،   ومراعاة  والتضاد  املختلفة، 

واللف والنرش، التي أدرجناها حتت خيمة املصاحبات املعجمية)9( .

عامل  يف  تتجىّل  ُأخرى،  بديعية  أساليب  متثله  الذي  الداليل،  واملستوى 
النص، وتعمل عىل ربط أجزاء النص بالبنية الداللية، وهي هلا امليزة عىل إعطاء قوة 
حابكة، تنتج جمموعة من العالقات الداللية من قبيل، عالقة اإلمجال والتفصيل، 
والعالقات املنطقية، والعالقة اإلبدالية، وعالقة الرشط واجلزاء، وعالقة التناص، 
منح  عىل  البديع  أساليب  قابلية  عىل  زيادًة  الخ)10(.  واجلواب...  السؤال  وعالقة 
الداليل  واملستوى  اجلاميل،  الصياغي  املستوى  عىل  ُأخرى  نصية  وظائف  النص 
الفكري، وهي بام متتلك من طاقات شكلية تسهم يف خلق نوع جديد من املطابقة 
اإلقناع(،  املعاين)بالغة  أنتجها علم  التي  السامع  ليست مطابقة مع  البالغية، هي 
وليست مطابقة مع املتكلم التي أفرزها علم البيان )بالغة التعبري(، إنَّام هي مطابقة 
تتجه نحو النص، وتنطلق منه، ويسهم فيها كل من السامع واملتكلم والنص، تلك 

هي )بالغة النص()11(. 
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مدخل نظري، التصورات واإلجراءات أوالً: 

ـ فاعلية البديع يف السبك ـ:

تتصف  التي  البديعية  األساليب  بعض  الدراسة،  من  القسم  هذا  يتضمن   
 ،Surface Text بصفة مشرتكة، هي حتقيق االتصال واالستمرارية لظاهر النص

مما يؤدي إىل ربط بعض أجزائه ببعض.

واملعيار املختص الذي يسهم يف إعطاء بعض أساليب البديع هذه الوظيفة   
النصّية هو معيار السبك Cohesion ، تعددت ترمجات هذا املصطلح وتنوعت)12(، 
البالغية  الدراسات  إىل  األقرب  أنه  ترى  ألهنا  املصطلح؛  هذا  الباحثة  آثرت  وقد 
والنقدية وأكثر شيوعًا، وهو أحد أهم املعايري السبعة التي حّددها اللسانيون إلعطاء 
صفة النصيَّة، خيتص بالوسائـل التي تربز وحدة البنية اللغوية للنص)13(، ومن أبرز 
 Cohesion in من تكّلم عىل هذا املعيار الباحثان هاليداي ورقية حسن يف كتاهبام
English، فهام يريان أنه ال يمكن فهم معيار السبك إالّ عن طريق فهم نظام اللغة 

بوصفِه نظامًا له مستويات هي)14(:

املستوى الداليل )املعاين(.	 

املستوى املعجمي أو النحوي )األشكال(.	 

املستوى الصويت أو اإلمالئي )العبارات أو الكلامت(.   	 

ق بوصفها  ق بوصفها أشكاالً، واألشكال تتحقَّ وهذا يعني، أنَّ املعاين حتقَّ    
معايري، أي أن املعاين تنتقل إىل كلامت، والكلامت إىل أصوات أو كتابة وعىل النحو 
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اآليت)15( :

)النظام الداليل( املعاين   

)النظام النحوي واملعجمي، النحو واملفردات( الكلامت   

األصوات/ الكتابة    )النظام الصويت والكتابة(  

وهذا يعني أن السبك ال يتم يف املستوى الداليل فحسب، وإنام يتم أيضًا   
 “ املعيار  النحو واملعجم واألصوات، حيث يربز هذا  قبيل،  ُأخر من  يف مستويات 
يف تلك املواضع التي يتعلق فيها تأويل عنرص من العنارص بتأويل العنرص اآلخر، 
بالرجوع إىل األول  الثاين إالّ  يفرتض كل منهام اآلخر مسبقًا، إذ ال يمكن أن حتل 

وعندما حيدث هذا تتأسس عالقة اتساق “)16( .

وقد خصَّ الدكتور سعد مصلوح هذا املعيار بالوسائل التي تتم هلا خاصية   
االستمرارية املتحققة يف سطح النص أو ظاهره وجيمع هذه الوسائل مصطلح عام 
ويعني،   ،Grammatical Dependency التبعية  أو  النحوي(  )االعتامد  هو 
إليه،  الذي حييل  العنرص  العنارص من غري االعتامد عىل  تأويل عنرص من  استحالة 
ومن ثم، يتحقق يف شبكة هرمية ومتداخلة من األنواع، وهي، االعتامد، واالعتامد 
يف اجلمل فيام بني اجلمل، واالعتامد يف الفقرة املقطوعة، واالعتامد فيام بني الفقرات 

أو املقطوعات، واالعتامد يف مجلة النص)17(.

يف  رئيسًا  أثرًا  تلعب  التي  املعايري  من  ُيعدُّ  بك،  السَّ أن  الباحثة  تراه  وما   
وخيتص  النص،  منها  يتكون  التي  األجزاء  بني  والتعالق  الشديد  التامسك  إقامة 
الربط  أدوات  من  جمموعة  من  يتكون  إذ  العنارص،  تربط  التي  الشكلية  بالوسائل 
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املعجمي والصويت والنحوي، ختتلف هذه الروابط من نص إىل آخر تبعًا الختالف 
موضوعات النصوص، واختالف املؤلفني، وُتعدُّ هذه األدوات الشكلية مكونات 
بك، إذ ال يمكن أن ُتطلق عىل نص مسبوك إالّ إذا حتقق وجود  فّعالة يف حتقيق السَّ
هذه الروابـط التي تعمل عىل ذلك، واملخطط اآليت يوضح أنواع السبك وأدوات 

كل نوع:

السبك  خالهلا  من  يتحقق  التي  البديع  أساليب  هو  هنا،  الباحثة  هيمُّ  وما   
املعجمي املتمثل بالتكرار واملصاحبات املعجمية، بوصفها عالقات أو روابط جتمع 
كلمتني أو أكثر داخل املتتابعات النصيِّة، وهلا أثر فاعل يف تشكيالت النص اللغوية.

وأساليب البديع التي يتحقق من خالهلا السبك الصويت املتمثلة يف السجع،   
واجلناس، واملوازنة الرتكيبية، وعىل نحو ما سنرى الحقًا.
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بك املْعَجمي" أوالً: فاعلية أساليب البديع يف السَّ

التكرار: أ- 

عند  والبالغي  النقدي  الفكر  يف   ،Reiteration التكرار  مبحث  ُعولج   
العرب بشكل مكثف، فقد حتدثوا عن حقيقة التكرار وأنواعِه ووظائفِه وأغراضِه، 
وأخذ عندهم أنامطًا عّدة، لكل نمط اسمه اخلاص به، تبعًا لصورته الشكلية التي 
جاء عليها، فهو عندهم الرتديد، واملجاورة، وتشابه األطراف، ورّد اإلعجاز عىل 
الصدور، وهناك أخريًا التكرار اخلالص بمستوياته املتعددة الصوتية أو الداللية)18(، 

إالّ أنَّ معاجلتهم هذه بقيت يف حدود اجلملة أو الشاهد إالّ فيام ندر.

هذه الظاهرة ُعوجلت يف الدراسات النصيِّة من منظور أثره يف حتقيق السبك   
املعجمي، إذ إهّنا تسهم بشكل واضح يف ربط العنارص املتباعدة، كام حتقق استمرارية 
النص وتالحم أجزائه من خالل استمرارية عنرص لغوي نفسه أو بمعناه من أول 
النص إىل آخره، وهذا العنرص يقوم عىل شدِّ أجزاء النص املتباعدة مع تضافر عوامل 

متاسك النص األُخرى)19( .

“ تعكس االختبار املوفَّق  التكرار عند النصني من أهنا  وتأيت أمهية ظاهرة   
يأيت عبثًا، وإنام ألسباب كثرية فقد يكون  اللفظ ال  للتعابري إىل حد ما؛ ألنَّ تكرار 
املسألة  ارتباط  يعني  أو إليراد مرتادفات مناسبة، وهذا كله  التعديل  أو  للتصحيح 
يأيت  التي  بالتوضيحات  ارتباطها  أو  لأللفاظ  العفوي  األويل  االنتقاء  بتحسني  هنا 
هبا املتكلم، ويبدو منها هذا املتكلم وقد بذل جهدًا واضحًا الختيار ما هو أنسب 
اتصاليًا أو أنسب أسلوبيًا يف الوقت الذي يشكل فيه النص املكتوب خالصة هذا 
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االنتقاء “)20( وهو يقوم عىل العالقة املعجمية اخلالصة بعيدًا عن العنارص النحوية)21(، 
ويكون القصد من وراء استعامله التذكري والرتسيخ، إذ إنه “ خري وسيلة للتذكري بام 
سبق، وأنه إذا عدل عنه فإنام يعدل ألحد سببني: األول، كراهية الرتابة واإلمالل 

الذي يرتتب عىل التكرار بصفة عامة، والثاين، استعامل مبدأ االقتصاد)22( . 

فهو َيشدُّ التفات السامع باإلحلاح  والتأكيد عىل جانب مهم من اللفظ أو   
السامع  لدى  التوقع  إثارة  تعمل عىل  إعالمية  تداولية  ذو وظيفة  املعنى، وهو هبذا 
للموقف اجلديد)23(، ويعطي دعاًم للربط الداليل كام “ يسمح للمتكلم أن يقول شيئًا 
بوجراند  دي  واشرتط  مرة ُأخرى بالتتابع مع إضافة ُبعد جديد له “)24( . 
الثبات  مبدأي  بحسب  املتكررتني  اللفظتني  يف  إليه  امُلحال  وحدة  الكيل،  للتكرار 
واالقتصاد)25(، والرشط اآلخر، هو “ أن يكون ـ هلذا امللمح ـ املكرر ـ نسبة  ورود 
عالية يف النص جتعله ينامز عن نظائره.. وأن يساعدنا رصده، عىل فك شفرة النص، 
العالقة  حتقيق  أجل  من  كذلك  التكرار  ويوظف   ، لداللته)26(  أدائه  كيفية  وإدراك 
التكرار يؤدي إىل تقليص  ، عىل أن اإلكثار من  نة للنصِّ املتبادلة بني العنارص املكوِّ
اإلعالمية، هذا فضاًل عام يظهره من فقر لغوي قد يؤدي إىل رفض النص، وللتغلب 
البديلة  اللغوية  استعامل بعض األساليب  إىل  الكاتب  يلجأ  تقليص اإلعالمية  عىل 
األُخرى التي تعكس التفوق البالغي واللفظي له، وتعكس خصوصية نوع النص، 
عىل  اإلعجاز  ردِّ  أو  املوازاة،  أو  الصياغة،  إعادة  أو  االشتقاقي،  التكرار  قبيل  من 

الصدور... الخ)27( .

أشكال  مخسة  عندهم  بلغت  إذ  التكرار،  أنواع  يف  النصيون  ع  توسَّ ولقد   
وعىل النحو اآليت:
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يكون  وقد  نفسه،  املعجمي  العنرص  بإعادة  يسمى  ما  أو  الكيل،  التكرار  األول: 
بتكرار العبارة أو اجلملة أو مجل عّدة)28( .

“ شكل آخر من  التكرار اجلزئي أو االشتقاقي أو تكرار جذر الكلمة وهو  الثاين: 
أشكال الربط يضفي عىل النص طابع التنوع وينفي عنه الرتابة “)29(.

الثالث: التكرار بالرتادف أو نسبة الرتادف، ويسمى أيضًا التكرار بإعادة الصياغة، 
يعمد إليه الكاتب؛ ألنَّ “ الكالم يقتيض وجود حركة بني عنارص اخلطاب 
شكاًل  ومغايرة  نحويًا  مماثلة  بصيغ  بل  الصيغ،  بذات  أسامؤهم  تتكرر  ال 

.)30(“

الرابع: تكرار االسم العام أو الشامل، وهو عند هاليداي ورقية حسن، عبارة عن 
اسم حيمل أساسًا مشرتكًا بني أسامء عّدة، ومن ثم يكون شاماًل هلا، وذلك 
والشخص،  الناس،  قبيل،  من  الشخصيات،  عىل  تدلُّ  التي  األسامء  مثل 
والرجل، واملرأة، والولد، والطفل، والبنت، فهي أسامء يشملها مجيعًا اسم 

اإلنسان)31(.

عن  خطابه  يف  معينة  قضية  عىل  الكاتب  إحلاح  وهو  القضوي،  التكرار  اخلامس: 
دائاًم  فهناك   “ بعض  عن  بعضها  خمتلفة  وعبارات  بجمل  تكرارها  طريق 
قضية أساسية يتم توسيعها من خالل إدخال معلومات جديدة )صفات، 

أفعال( وهذا يوضح ما للتكرار من تأثريات بنائية وداللية “)32(.

استوعبت ُخطبة السيدة زينب g أشكال التكرار هذه كافة، ولكن بنسب    
خمتلفة تبعًا للسياق عىل نحو ما سنلحظ يف الدراسة التطبيقية.
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امُلَصاحبات امَلْعَجميَّة: ب- 

العنرص الثاين، من عنارص السبك املعجمي، يسمى )امُلصاحبات امُلعجمية(    
)Collocation()*( ، وتعني، االرتباط املعتاد لكلمة يف اللغة بكلامت ُأخرى معينة 
نظرًا،  بالقوة،  أو  بالفعل  الكلامت  من  زوج  توارد   “ أيضًا:  وهي   ، )33(“ اجلمل  يف 

الرتباطهام بحكم هذه العالقة أو تلك “)34( .

امليل   “ فهي  اللغات،  لكلِّ  الطبيعية  الظواهر  من  الظاهرة،  هذه  وُتعدُّ    
االعتيادي لكلمة ما عىل مصاحبة كلامت معينة من دون غريها، ومثال ذلك، كلمة 
ولكنها  وطريق،  وبنات  رجل  كلامت  مع  مصاحبتها  تتكرر  أن  يمكن  التي  طويل 
تستعيص عىل املصاحبة أو االقرتان مع كلمة جبل، فال يمكن أن نقول: جبل طويل، 

ولكن جيب أن نقول: جبٍل عاٍل أو شاهق “)35(.

اللغات  سائر  مثل  مثلها  العربية  يف  موجودة  اللغوية  الظاهرة  وهذه    
األُخرى)36(، وقد  وعاها اللغويون العرب والبالغيون واألُدباء، وتشهد مؤلفاهتم 
فقه  موضوع   “ إنَّ  إذ  اللغة،  فقه  باب  حتت  ُعوجلت  فقد  ذلك،  عىل  ومصنفاهتم 
اللغة القديم يدور يف الغالب األعم حول هذه القيود التي ترد فيها االستعامالت 

املختلفة)37(.

وُيعدُّ اللغوي اإلنكليزي Firth فريث، هو أول من أشار إىل هذه الظاهرة    
ولفت االنتباه إليها)38(، وقد ربط بينها وبني السياق، حيث يرى أن معنى الكلمة 
يستمدُّ حياته من السياق اللغوي فقط، بل إنَّ املنهل الوحيد الذي نستقي منه اللفظة 

معناها هو مصاحبتها للفظة ُأخرى)39(.
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وقد َعدَّ بعض اللغويني التحليل الرصفي غاية يف ذاته، ذلك أن الكلامت    
املرتاصفة مع كل كلمة ُتعدُّ جزًء من معناها)40(، وهو حتليل ينامز بصفته العلمية. 
لذا تتسم بالدقة  واملوضوعية، فثمة أزواج من األلفاظ متصاحبة دومًا، بمعنى أنَّ 
ذكر أحدها يستدعي ال إراديًا ذكر اآلخر، هذه العالقة الرابطة بني زوج من األلفاظ 
األساليب  من  جمموعة  هنالك  أنَّ  أساس  عىل  البديع،  علم  يف  يوظف  أن  يمكن 
البديعية قائمة عىل هذه الظاهرة، أي ارتباط زوج من الكلامت بعالقة ما، إذ تتجىل 
يف أغلب فنونه عالقات متعددة وخمتلفة بني زوج أو أكثر من األلفاظ، ومن هذه 
أو  والتسهيم  النظري،  ومراعاة  األطراف،  وتشابه  واملقابلة،  املطابقة،  األساليب، 

اإلرصاد، واللف، والنرش)41(.

وسنقترص يف هذا البحث عىل أهم األساليب التي شكلت ظاهرة يف ُخطبة    
السيدة زينب )عليها السالم(، ومن أمهها: التضاد، ومراعاة النظري، والتسهيم أو 

اإلرصاد. 
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فاعلية البديع يف السبك الصويت ثانيًا:  

به  ويقصد  الصويت،  السبك  هو  النيص،  بك  السَّ أنواع  من  الثاين  النوع    
مثل  النص  ترابط  إىل  تؤدي  التي   Formal deices الشكلية  الوسائل  “جمموعة 
الوزن Metre، والقافيةrhyme ، والتنغيم intonation “)42(، وهو أيضًا الُبعد 
املوسيقي الواضح الذي يكاد أن يكون عنرصًا أساسيًا يف بناء النصوص)43(، يعود 
بك عند علامء النص إىل الباحثني، روبرت دي  الفضل يف ظهور هذا النوع من السَّ
بوجراند، ودريسلر، فيام قّدماه من دراسات وبحوث، إذ أشارا يف كتاهبام املوسوم 
أمهية هذا  إىل  الصادر عام 1983،   Introduction to text Linguistics بـ 
نفسه  الكتاب  يف  بوجراند  دي  لدراسة  وكانت  النيص،  السبك  أنواع  من  النوع 
الرئيسة  الصوتية  املحاور  من  ه  التنغيم وعدَّ إىل مصطلح  أشار  إذ  الكبرية،  األمهية 

بك، وعدد أنواعه بني استعامل التنغيم الصاعد أو التنغيم اهلابط)44(. ملصطلح السَّ

النص  أو  النص  املكونة جلزء من  للعنارص  الربط  النوع يقوم بوظيفة  هذا    
بأكمله صوتيًا، وهو ذو حضور واضح يف أغلب النصوص الشعرية أو النثرية، وإْن 
كان خيتلف يف درجة احلضور يف النوعني كليهام كيفًا وكاًم ومصدرًا، فإْن كان مبعثه 
يف الشعر توايل التفعيالت بام فيها من متحركات وسواكن  وتتابعها عىل نحو منتظم 
يف البيت من القصيدة، فإن مبعثه يف النثر “ املناسبة واملوازنة بني األلفاظ يف اجلمل 
وقد  لفظيًا  يكون  قد  التناسب  وهذا  نفسها،  والعبارات  اجلمل  بني  أو  والعبارات 

يكون معنويًا “)45(.

الذاتية  الصوتية  الداللة  إالّ  هو  ما  الصويت  بك  السَّ أنَّ  الباحثة  تراه  وما    
للكلامت املنتظمة داخل نسق تعبريي معني وانعكاساهتا عىل نصٍّ ما، بشكل يتالءم 
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مع القصد أو الغرض الذي يكمُن وراء املعنى الذي يريد املبدع إيصاله، فالسبك 
للكلمة داخل  املكونة  والتوافق بني احلروف  االنسجام  الصويت حيدث من خالل 
النص، إذ إنَّ الرتكيب الصويت للكلمة هو الذي يثري املعنى اإلدراكي لدى السامع 
انفعاالت نفسية وعاطفية، مما يشكل بطبيعته  نتيجة ما توحيه هذه األصوات من 
للمعنى  صدًى  كان  لو  كام   “ الصوت  فيبدو  قبل،  من  مدركًا  يكن  مل  جديدًا  ُبعدًا 
“)46(، وأنَّ نظرة تأملية إىل علم البديع يف تكوينه املعنوي أو اللفظي، جيعلنا ندرك 
أنه يقوم أساسًا عىل نظم إيقاعية تتمثل يف عنارص يمكن أن تنضوي حتت مبدأي: 
التشابه واالختالف أو الوحدة والتنوع، والتقابل، والتوازي، والتوازن، والتشابه، 
والتامثل، والتضاد... الخ، كل ذلك من خالل العالقة العضوية بني الدال واملدلول 
“)47(، إذ تضم هذه الوحدات اإليقاعية جمموعة من القيم احلركية ذات صيغة كيفية 
التناسب  املبادئ العامة التي حتقق  وكمية ختضع يف تركيبها وتشكلها إىل مجلة من 
والتآلف واالنسجام، هذه الوحدات حتى تكتسب صفة الفن، ال ُبدَّ هلا أن ترتبط 
باملضمون اإلنساين، بام فيه من جتارب ومشاعر وأفكار، تضفي عىل تلك األشكال 
إحياءات وجدانية تبعث فيها إشعاع احلياة، فالعمل األديب وحدة متكاملة تتفاعل 
داخله كل الظواهر البالغية ويؤثر بعضها يف بعض عىل وفق نظام إيقاعي خاص، 
املبدع، ومؤثرات  انفعاالت  دُه  نسقًا خاصًا حتدِّ اللغوية تسلك  العالقات  أنَّ  ذلك 
التجربة، فإذا األصوات تردد صداه لشدة ارتباطها بالنفس املبدعة من جهة، ومدى 

تفاعل هذه األصوات مع مكونات السياقي املقايل واحلايل من جهة ُأخرى)48(.

فكانت  الزينبي،  النص  سبك  يف  بديعية  صوتية  ظواهر  أسهمت  ولقد    
موسيقاه ذات إيقاع رسيع متواصل يأخذ األلباب، ويقِرع األسامع بوقعِه الثقيل، 
ضمن نسق متوازن وأسلوب سلسل ينسجم مع املعاين، وسنقترص يف هذا البحث 
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واجلناس،  )السجع،  وهي  صوتيًا،  النص  سبكت  التي  الظواهر  هذه  أهم  عىل 
واملوازنة الرتكيبية( بوصفها ظواهر ذات طبيعة صياغية تعتمد التكرار اللفظي أو 
لتؤلف  متداخلة  نجدها  وقد  التضاد،  أو  فيها،  التوازن  أو  األلفاظ،  بني  التناسب 

سبيكة صوتية متالمحة األجزاء. 

ثالثًا: فاعلية البديع يف علم لغة النص

يف  أسهمت  التي  البديع  أساليب  من  بعضًا  العنوان،  هذا  حتت  سنتناول    
حبك ُخطبة السيدة زينب )عليها السالم(، “ إذ تغدو هذه الفنون بحكم ما فيها من 
عالقات داللية ، مؤهلة لإلسهام يف احلبك، كام تغدو بحكم جتاوز معظمها مستوى 
جهة  من  والنص  الفقرة  مستوى  عىل  للتحقق  وقابليتها  جهة،  من  والبيت  اجلملة 
بتاممه  والنص  والفقرات  اجلمل  بني  فيام  احلبك  يف  لإلسهام  مؤهلة  تغدو  ُأخرى، 

 .)49(“

يف  وتوظيفها  وتفعيلها  هذه  البديعية  الفنون  نطاق  توسيع  إىل  نسعى  إذ    
الكشف املعيار الثاين من معايري النصّية وهو معيار احلبك )Coherence()*(، إذ 
َيعدُّ من املعيار الثاين من معايري النصّية )Textuality( عند دي بوجراند ودرسيلر، 
وهو املعيار املنظم لعملية ربط النصوص، ويعني، تشكيلة املفاهيم والعالقات التي 
يستند إليها ظاهر النص، وهو جمموعة من اإلجراءات ما تتنشط به عنارص املعرفة 

إلجياد الرتابط املفهومي واسرتجاعه، وتشمل وسائل احلبك)50(:

العنارص املنطقية، كالسببية والعموم واخلصوص.- 1

السعي إىل التامسك فيام يتصل بالتجربة اإلنسانية، ويتدعم احلبك بتفاعل - 2
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املعلومات التي يعرضها النص مع املعرفة السابقة بالعامل. 

وهذا يعني أن معيار احلبك يعتمد عل العالقات الداللية، التي جتمع بني 
عنارص أجزاء اخلطاب وتربط بعض أجزاء الكالم إىل بعض، وبمعنى آخر، أن هذه 

الصفة متصلة باملعنى، وسلسلة املفاهيم والعالقة الرابطة بينهام)51( .

فاحلبك عند هاليداي ورقية حسن: “ هو عالقة معنوية بني عنرص يف النص 
وعنرص آخر يكون رضوريًا لتفسري هذا النص، هذا العنرص اآلخر يوجد يف النص، 

غري أنه ال  يمكن حتديد مكانه إالّ عن طريق هذه العالقة التامسكية)52(.

معيار  من  العكس  عىل  دائاًم،  باملعنى  مرتبطًا  احلبك  معيار  يكون  وهبذا 
السبك، الذي يكون مرتبطًا باللفظ، ومن ثم ُيعدُّ احلبك جزًء من عملية فهم النص، 
يوضح  ألنه  النيص؛  البنـاء  ركائز  من  أساسية  ركيزة  فهو  التواصل،  يتحقـق  حتى 
فقد  املعيار،  هذا  وألمهية  للنص)53(.  املشّكلة  الكلية  البنية  وترابط  متاسك  مدى   “
املعروفة  اآلليات  أهم  ومن  النص،  علامء  آراء  لتباين  تبعًا  ووسائله  آلياته  تعّددت 

وأبرزها لدى علامء النص هي:

السياق.	 

التأويل املحيل. 	 

التفريض.	 

موضوع اخلطاب أو )البنية الكلية(.	 

أزمنة النص/ اخلطاب.	 
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العالقات الداللية	 

استنبطه  ما  أكثر   “ ألنَّ  الداللية(؛  )العالقات  هذا  البحث  يف  هيمنا  وما 
عالقات  ُتظهر  إنام  باملعنى،  املتعلقة  البديع  فنون  من  العرب  كالم  من  البالغيون 

داللية خمتلفة بني املنطوقات واملفاهيم يتحقق عن طريقها احلبك “)54(.

شكلت  التي  البديعية  األساليب  بعض  هنالك  أنَّ  الباحثة  رأت  وقد  
عىل  االعتامد  غري  من  للنص،  املتباعدة  األجزاء  مجع  إىل  سعت  داللية،  عالقات 
بنية  بنية عليا هي  إطار  أو وسائل شكلية، وقد وظفت هذه األساليب يف  أدوات 
)التوبيخ ألهل الكوفة(، فرضت هذه البنية قيودًا عىل ظهور أنواع معينة من هذه 

العالقات وغياب أنواع ُأخرى، عىل نحو ما سنلحظ فيام بعد.

ولذا سنتناول أهم العالقات التي أحدثها البديع وهي:

اخلطاب،  وفصل  االبتداء،  حسن  باألساليب،  املتمثلة  االستطراد،  عالقة  أوالً: 
وحسن اخلتام.

عالقة اإلبدالية، املتمثلة بأسلوب جتاهل العارف. ثانيًا: 

عالقة التناص، املتنثلة بـ االقتباس والتضمني.  ثالثًا: 

الدراسة التطبيقية:

يدة زينب )عليها السالم( يف الكوفة: ُخطبة السَّ

الة عىل أيب حُمّمد وآله الطيبني األخيار  “ احلمُد هللِ والصَّ  
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أّما بعد:  

ْمعِة، وال  الدَّ َرقأْت  أتبكون؟ فال  اخلَْتِل والَغدِر!!  يا أهل  الكوفة،  يا أهل   
ٍة أْنكاثًا، َتّتخذون  إّنام َمَثُلكم َكَمثل التي َنَقضْت غْزهَلا ِمن بعِد قوَّ ّنِة.  َهِدأت الرَّ
ُ الَشنِف؟ َوَملُق  لُف النَطُِف؟ والرصَّ أيامنكم دخاًل بينكم . أالّ وهْل فيكْم إالّ الصَّ
َساَء  َمْلَحودِه؟ أال   ة عىل  َكِفضَّ أو  ِدْمنة؟  َكمْرًعى عىل  أو  َوَغْمَز األعداء؟  اإلماء؟ 
مْت لكم أنُفسكم أْن َسخَط اهلل عليكم ويف العذاِب أنُتم خالدون. أتبُكون؟  ما َقدَّ

وَتنَْتِحُبوَن؟ 

وَشنارها،  بِعارها  َذهْبُتم  فلقد  قلياًل.  واْضَحُكوا  َكثريًا  فابكوا  واهلل،  إي   
النبّوة؟  خاتم  َسليل  َقْتَل  َترَحُضوَن  وأّنى  أبدًا،  بعدها  بغسٍل  ترحُضوها  وَلن 
وَمْعَدن الرسالة، وّسيِّد َشباب أهُل اجلنَِّة، وَماَلذ َخريتكم، وَمْفَزِع ناِزَلتكم، وَمنار 
فلقد خاَب  وُبْعدًا لكم وُسْحقًا،  تِزرون،  ما  أال ساَء  َسنَتكم ؟؟  وِمَدرة  ُحّجتُكم، 
بْت َعليُكم  ْفَقة، وبؤُتْم بَِغضٍب من اهلل، ورُضِ عُي، وتّبت األيدي، وَخرِسْت الصَّ السَّ

لة وامَلْسَكنَة. الذِّ

َويلُكم يا أهَل الكوفة !  

أَتْدرون أيَّ كبٍد لرسول اهلل َفَريُتم؟  

وأّي كريمٍة َلُه أبرْزُتم؟  

وأّي دٍم َلُه َسَفْكُتم؟  

وأّي ُحرمٍة َلُه َهتكُتم؟  
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َفْقامء، َخرَقاء شوهاء، كطالِع األرِض  َعنْقاء َسوداء  ِجئُتْم هبا َصلعاء  لقْد   
ال  وأنُتم  أخزى،  اآلخرِة  وَلعذاُب  دمًا،  السامُء  َمَطرِت  أْن  السامء.أَفَعِجْبُتم  وِملِّ 

ُتنرْصون.

فال َيسَتخفنكم امُلِهل، فإّنُه ال حَيِْفزُه البِدار، وال خُياُف فوَت الّثار، وإنَّ ربَّكم   
لباملرصاد “)55( . 

طبيعة النص املدروس:

وأثرها  ـ  البديعية  أساليبه  دراسة  ـ  الدراسة  هذه  تتناول  الذي  النص  إنَّ   
)عليهام  أيب طالب  ابن  بنت عيل  زينب  السيدة  ُخطبة  يتمثَّل يف  النَّيص،  يف متاسكِه 
ت آية يف البالغة ومجال املنطق، ومعجزة  السالم(، يف الكوفة، تلك اخلُطبة التي ُعدَّ
يف قوة القلب واألعصاب، وعدم الضعف واالنكسار، أعجزت العقول من خالل 
التناسق العجيب بني مفرداهتا، وبنائها الفني اخلاّلب، وال عجَب فصاحبتها سليلة 
النبّوة والفصاحة والبالغة، زيادًة عىل ما فيها من قوة االحتجاج واملعارضة  بيت 
تستوحش  مل   g فهي  والظلم،  الفساد  عىل  والثورة  احلق،  كلمة  إعالء  سبيل  يف 
طريق احلق لقلة سالكيه، متمثلة قول أبيها أمري املؤمنني g: “ ال تستوحشوا طريق 
تفاعل  يف  اللغة  استعامل  عىل  القدرة   g امتلكت  فقد   ،  )56(“ سالكيه  لقلة  احلقِّ 
اجتامعي يوائم بني املنطوقات واملقاصد وسياق االتصال وهذا ما يسمى باصطالح 
ومن  أدقها،  األلفاظ  من  ختتار  فكانت  االتصالية(،  )الكفاية  بـ  النَّصيِّة  اللسانيات 
وكانت  للجمل،  التنظيم  ومجال  التقسيم  بحسن  أسلوهبا  وإنامز  أصدقها،  املعاين 
األساليب البديعية املستعملة ذات مقاصد معنوية، جاءت عفو اخلاطر، استدعتها 
األفكار وتطلبتها املعاين، فكان الطبع عندها جّياشًا قويًا، وكانت عباراهتا إفصاحًا 
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واضحًا عن خواطرها ، وما جيول يف نفسها املتأزمة، فكانت ُخطبُتها رصخة مدوية 
عب وأثبتت  هّزت أسامع احلضور، ولفتت االنتباه، وكرست القلوب، وأدخلت الرُّ
بالقوة واملنطق إدانة أهل الكوفة وُقبح فعلتهم بصيغة منطقية ِحجاجية بعيدة عن 
اإلفاضة، كام مارست g، نوعًا من السلطة الدينية بشكل الفت للنظر، استدعتها 
استعملت  وقد  والسيايس.  االجتامعي  السياق  وطبيعة  املطروق،  املوضوع  طبيعة 

g عددًا من اإلسرتاتيجيات احِلجاجية سعيًا وراء زيادة التوبيخ واإلقناع، وهي:

جلأت g إىل أساليب إقناعية، من قبيل، التذكري والوعد والوعيد والتوبيخ - 1
واالستفهام اإلنكاري للتعبري عن مقصديتها.

تقوية - 2 وراء  سعيًا  الكريم  بالقرآن  امُلتمثَّل  والشاهد  املثل  تِقانة  استعملت 
حّجتها.

سعت إىل اإلجياز واإلشارة وعدم الغوص يف التفاصيل لشدِّ املتلقي وإثارة - 3
االنتباه.
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ـ1ـ

العبارات الوظيفية

سّخرت السيدة زينبg لقضيتها الكربى ومقصديتها عبارتني أساسيتني   
مثلتا القاعدة أو املرتكز األساس التي قامت عليها ُخطبتها عىل نحو ما هو واضح 
ها ومها: أهل الكوفة، فاخلُطبة موّجهة أساسًا هلم، واإلمام الشهيد احلسني  يف نصِّ

g، املغدور به.

العبارات  أو   )Formeln )صياغات  دايك  فان  عليها  أطلق  ما  وهي   
نوع  إىل  القارئ  ترشد  التي  املفاتيح  أحد  وهي  النمطية،  الصياغات  أو  الوظيفية 
يف  للمتكلم  االجتامعية  احلالة  عن   “ الصياغات  تلك  تعرّب  أن  ويمكن  النص)57(، 
هذه  وتأيت   ،)59(“ للنص  الربامجاتية  الوظيفة   “ توضح  فهي  السامع”)58(،  مقابل 

الصياغات بحسب السياق الذي يقتضيها.

عرب  تكرارها  خالل  من  العبارتني  هاتني  عىل  زينب  السيدة  إحلاح  نلحظ   
خطبتها من أّوهلا إىل آخرها، بشكل ظاهر أو ُمضمر يفهم من سياق الكالم، سبكت 
خطبتها وجعلتها أكثر متاسكًا بسبب اتساع مساحة السبك املعجمي املتأتى من قوة 

الربط الداليل وعىل النحو اآليت:

يا أهل الكوفة:

يا أهل الكوفة.	 

يا أهل اخلتل والغدر.  	 
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أتبكون؟	 

إّنام مثلكم كمثل التي نقضت غزهلا... 	 

لُف النطُف؟ ...	  أال هل فيكم إالّ الصَّ

أال ساء من قّدمت لُكم أنفسكم... 	 

أتبكون؟ وتنتحبون؟	 

فابكوا كثريًا، واضحكوا قلياًل.	 

فلقد ذهبتم بعارها وشنارها...	 

ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا	 

أال ساء ما تزرون..	 

وُبعدًا لكم وسحقًا..	 

ويلكم يا أهل الكوفة	 

أتدرون أيَّ كبد لرسول اهلل فريتم...	 

لقد جئتم هبا صلعاء...	 

أفعجبتهم أن أمطرت السامء دمًا..	 

فال يستخفنكم امُلِهل..	 
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إذ نلحظ أن اخلطاب توّجه كليًا ألهل الكوفة من خالل تكرار العبارة إّما 
بشكل مبارش من خالل النداء أو االستفهام اإلنكاري أم من خالل ذكر صفاهتم، 
اإلمام  اسم  ذكر  تكرر  وكذلك  السياق،  يقتضيه  ما  وبحسب  خمتلفة  بصياغات 

احلسني g، عىل النحو اآليت:

اإلمام احلسني الشهيد:

َسليل خاتم النبّوة.	 

َمعدن الرسالة.	 

سّيد شباب أهل اجلنّة.	 

َمالذ خرَيتِكم.	 

َمفزع ناِزَلتُكم.	 

َمنار ُحّجتُِكم.	 

ِمَدرة ُسنتُِكم.	 

تكرار  أن  نجد   ، ثمَّ ومن   ،g الشهيد  اإلمام  عىل  تعود  الصفات،  هذه 
الكلامت بعينها أو بمرادفاهتا داخل اخلطاب يعني أن الكاتب يستمر باإلشارة إىل 
االستمرار  هذا  بواسطة  النص  ثبات  ُيدعم  وعندئٍذ  النص،  عامل  يف  نفسه  الكيان 
الواضح، فيخلق تعدد التكرار أساسًا مشرتكًا بني اجلمل مما يسهم يف وحدة النص 

ومتاسكه)60(.
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وكان هلذا التكرار النمطي عىل نحو ما ترى الباحثة غاية أساسّية هي تعظيم 
وبشاعة   ،g الشهيد  اإلمام  بمنزلة  وتذكريهم  الكوفة،  ألهل  والتحقري  التوبيخ 
اجلُرم الذي ارتكبوه، وهذا يشري إىل أنَّ نص السيدة زينب g، ارتبط بشكل مبارش 

هباتني العبارتني، مما أضفى صفة الوحدة والتامسك عىل ُخطبتها. 

ـ2ـ

املوقف  ذلك  يف  وهي  نطالعه،  ما  أول  ـ   g زينب  السيَّدة  ُخطبة  نطالع 
العظيم ما بني حزٍن داٍم يقّطع القلب، وشجاعة مل يسجل التاريخ مثياًل هلا، وهي “ 
احلوراء اخلدراء، بنت سّيدة نساء العاملني، تقف أمام تلك اجلامهري امُلتجمهرة من 
أهل الكوفة واثقة النفس، قوّية الصوت، فتستويل عىل األذهان واألسامع. فتحمد 
أسلوب  أمام  فتضعنا   ،o اهلل  رسول  أبيها  عىل  وتسّلم  وتصيّل  عليه،  وتثني  اهلل 
بديعي، عّرف بحسن االبتداء)61( الذي يعني تأنق املتحدث يف أّول كالمه من خالل 
اختياره أعذب األلفاظ وأجزهلا وأرّقها وأسلسها وأوجزها وأحسنها نظاًم وسبكًا، 
وأوضحها مبني معنى، وأخالها من احلشو، وهي هبذا االختيار تضعنا أمام عالقة 
حبكية داللية، تسمى )االستطراد(، ويعني “ االنتقال من معنى إىل معنى آخر، أو 

من موضوع إىل موضوع آخر “)62( .

وقد مارست نوعًا من السلطة الدينية، إذ عرفت نفسها ـ بأهنا ـ بنت رسول 
الزهراء  فاطمة  السيدة  أوالد  فهم  النبوة،  األبوّية، وصلة  العالقة  مؤّكدة   o اهلل 
)عليها السالم(، وهي هنا تشري إىل سورة املباهلة يف قوله تعـاىل: { ۅ  ۅ  ۉ  
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ})*(، وهي 
التي  التناص،  بعالقة  متمثلة  ُأخرى  حبكية  عالقة  عىل  النص  تفتح  اإلشارة  هبذه 
آٍت،  ما هو  لتلقي  فكرهم  املتلقني، وشحذت  الدينية، وشّدت  قّوت من سلطتها 
إذ تنتقل g إىل املوضوع املبارش واملقصد األعظم من خالل عالقة االستطراد مرة 
ُأخرى املتمثلة باألسلوب البديعي ـ فصل اخلطاب ـ يف قوهلا: أما بعد، إذ تتجىل يف 
املستمع لالنتقال من موضوع آلخر)63(،  أو هتيئ  لغوية تشعر  أداة  هذا األسلوب 
اخلُطبة  هذه  لتقسم  ظاهريًا  مفتاحًا  بمثابة  فكانت  النص،  هذا  يف  بعد(  )أما  وهي 

تقسياًم دالليًا وعىل نحو ما سيأيت الحقًا.

حبك  يف  أسهمت  داللية  عالقات  إحداث  يف  فاعلية  للبديع  كان  ومثلام 
النص وربطه، بحيث َغدت اخلُطبة حمبوكة منذ بدءها، فإنَّ للبديع الفاعلية نفسها 

يف سبك القسم التايل.

ـ2ـ

الكوفة،  بأهل  املتمثل  املخاطب  ضمري  إىل  املتكلم  ضمري  عن  وبالعدول 
مجلة  النداء  أسلوب  من  جعلت  إذ  املبارش،  اخلطاب  إىل   ،g زينب  السيدة  تنتقل 
مركزية ثابتة مكررة العنرص املعجمي ـ الياء ـ مع ذكر املتصفون والصفات، وعىل 

النحو اآليت:

املتصفون أهل الكوفة     يا       

أهل اخلتل والغدر        الصفات يا    
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والنقمة،  والغضب  واحلزن   األمل  من  بداخلها  عاّم  كشفت  هبذا  وهي 
بالرتادف  التكرار  عن  فضاًل  ـ  الياء  األداة  بتكرار  املتمثل  التكرار  هبذا  ومارست 
الوارد يف قوهلا: اخلتل/ الغدر، ضغطًا عىل النص، فأخذ السبك املعجمي مساحة 
يف  الثالثة  للمرة  ذاته  العنرص  تكرارها  بدليل  اخلُطبة  داخل  ممتدًا  وفضاًء  واسعة، 
قوهلا: ويلكم يا أهل الكوفة، مسبوقًا بعبارة ويلكم التي تشري إىل الوعد والوعيد 
والتهديد املعلن،  واملتأمل للنداء الوارد يف هذا القسم يلحظ أنه جاء عىل مستويني:

مستوى داليل، متضمن ذكر صفات أهل الكوفة املتمثلة بالتكرار بالرتادف، - 1
فاخلتل والغدر، صفات مل تأِت من فراغ، والتاريخ األسود ألهل الكوفة 
صفني  معركة  يف   g عيل  اإلمام  بأبيها  قبل  من  غدروا  فقد  عليها،  يدلُّ 
وبأخيها اإلمام احلسن g، من ثم هاَن عليهم إمامهم احلسني g وأهل 
بيته الكرام، وهي هنا تركز عىل قضية واحدة وهي قبيح غدرهم وشناعة 

فعلهم.

املستوى النحوي: املتمثل بتكرار أداة النداء + املنادى املضاف ثالث مرات - 2
يف النص، جاء لغرض إيقاظ األسامع واالنتباه إىل أمهية ما سُتعلن من اخلرب 

املهم مما أضفى عىل النصِّ مجاالً أسلوبيًا وجعله أكثر سبكًا ومتاسكًا.     

ـ3ـ

نة، إّنام َمثلكم كمثِل التي َنَقَضْت  “ أتبكون؟ فال رقأت الدمعة، ال َهدأت الرَّ  
ٍة إنكاثًا، تتخُذون إيانكم دخاًل بينكم “. َغزهلا ِمْن َبعِد قوَّ

وبتكرارها الفعل الفعل )أتبكون( مسبوقًا بحرف االستفهام اهلمزة الذي   
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g تعمد إىل ما يسمى بالبالغة العربية بـ )جتاهل  أفاد االستفهام اإلنكاري، فإهنا 
“ سؤال املتكلم عام يعلمه حقيقة جتاهاًل منه  العارف( وهو أسلوب بديعي يعني: 
لقصد  أو   ، احلبِّ يف  الوله  شّدة  عىل  ليدّل  أو  الذم،  أو  املدح  خمرج  كالمه  لُيخرج 
منزلة  وتنزل  بكاءهم،  تستنكر   g فهي   ،  )64(“ التقرير  أو  التوبيخ  أو  التعجب 
زينب  والسيدة  الكوفة  أهل  طرفني  بني  هنا  الربط  فكان  البكاء،  سبب  املتجاهلة 
g وكان أحدمها بدياًل لآلخر عىل وجه اإلهيام، وهذا ما سمي بالعالقة اإلبدالية، 
وهي إحدى عالقات احلبك الداللية، تربط بني طرفني أو موقفني أو حدثني، فهي 
ـ بديل  ـ يوهم أنه  تضم درجة من التفاعل املتبادل أو التداخل بني شيئني أحدمها 
لآلخر، وقد رأى الدكتور مجيل عبد املجيد أن أبرز مظاهر هذه العالقة تتجىل يف 
علم البديع من خالل أسلوب )جتاهل العارف()65(، وظفتها السيدة g يف ُخطبتها 
توظيفًا برامجاتيًا معتمدة يف ذلك عىل جهد املتلقني يف الربط بني الطرفني أو املوقفني، 
من خالل إيقاظ األسامع،  وشحذ الفكر، للوصول إىل مقصديتها وهي املبالغة يف 
بيان خساسة أهل الكوفة وحتقريهم، وُقويت هذه العالقة احلبكية بأسلوب الدعاء 

املرتبط باملوازنة الرتكيبية يف قوهلا: فال رقأْت الدمعُة

نة                                                      وال َهدأْت الرَّ

فااملوازنة الرتكيبية جاءت هنا متوازنة نحويًا وصوتيًا، إذ تكونت من:  

ال النافية التي أفادت الدعاء + الفعل املايض + الفاعل  

واملوازنة الرتكيبية يف الدراسات النصّية ُتعدُّ “ من العنارص النحوية املرتبطة   
باإلطار املوسيقي )الصويت( للسبك، فتكرار الرتكيب نفسه عىل مسافات متساوية 
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خيلق إيقاعًا تألفه ُأذن السامع، ويقوي هذا اإليقاع بام يوجد من سجع بني أواخر 
الرتاكيب املتشاهبة “)66(.

إنَّه يتأسس عىل وجود  التشابه الداليل، بل  التتابع ال يقوم فقط عىل  فهذا   
تتابع صويت أسهم يف متاسك النص وسبكه صوتيًا ودالليًا.

أثرًا يف تقوية  أتبكون مع مرادفِه يف قوهلا: وتنتحبون،  الفعل  وكان تكرار   
السبك املعجمي، وهذا يعني أن النص َحبكته عالقة إبدالية متمثلة بأسلوب جتاهل 
العارف، وسبك معجميًا من خالل تكرار الفعل أتبكون مع مهزة االستفهام زيادًة 
عىل اإلتيان بمرادفِه وهو الفعل )تنتحبون(، مما قّوى النص وزاد من متاسكه، ونجد 
وهذا  البديع،  أساليب  إحدى  تعدُّ  التي  الرتكيبية  باملوازنة  املتمثل  الصويت  السبك 
النص  يف  السبك  وسائل  زادت  فكلام  النصّية،  درجات  أعىل  يف  النص  أنَّ  يعني 

واحلبك كلام زادت درجة النصّية)67(.

إنام  قوهلا:  يف  التناص  بعالقة  متمثلة  ُأخرى  داللية  عالقة  تداخل  ونجد   
مثلكم كمثل.. إذ مجعت بني التشبيه والتمثيل وحرصهتا بواسطة األداة )إنام( بأهل 
الكوفة، ويف هذا إشارة للذي حيلف ويعاهد ويربم عهده، ثم ينقضه، متمثلة بقولـه 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ      ۀ   ڻ    } تعالـى: 
ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ  

ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې})*(.

إذن فقد شّكل البديع يف هذا القسم عالقات، ُجّلها سابك، وبعضها حابك   
يتمثل بالعالقات اإلبدالية والتناص، وعىل النحو اآليت:
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فالتامسك النيص حتقق من خالل اإلطراد واالستمرارية يف ظاهر النص ويف عامله،   
عرب عالقات معجمية وصوتية وداللية سابكة ملفردات و حابكة ألُخرى.

دُر الَشنُِف؟  ِلُف النَطُف؟ والصَّ أال وهل فيكم إالّ الصَّ   

ـ4 ـ

عىل  ة  كفضَّ أو  ِدمنة؟  عىل  كمرعى  أو  ؟  األعداِء  وَغْمَر  اإلماء؟  وَمَلُق    
َملحودة؟

أنتم  العذاِب  ويف  عليكم  اهلل  َسخَط  أن  أنفُسكم  لكم  مْت  قدَّ ما  ساَء  أال    
خالدون.

تستفتحه  وهي  الكوفة،  أهل  صفات  مجيع   g استقصت  النص،  هذا  يف    
بأداة التنبيه )أالّ( متبعة بحرف االستفهام )هل(، وهو من العالمات التقريرية التي 
تنامز بطابع التوبيخ والتقريع، وهي يف مقام بيان املحنة التي يمرُّ هبا البيت العلوي، 
من اغتصاب احلقوق والغدر والقتل واإلذالل، فتأيت الصفات عىل لساهنا منسابة 
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منقادة وهي صفات مثلت نوعًا من التوافق الصويت الناتج من السجع املتوازي)68(
يف قوهلا: )الّصِلُف، النطُف، الشنُف(  والسجع املتوازن)69(يف قوهلا: )َملق اإلماء، 

وَغْمز األعداء(، والسجع املرصع)70(، وقوهلا: ِدمنٍة وَملحودٍة(. 

هذا السجع، بام يوفره من دعم صويت، يمثل يف الدراسات النصّية  وسيلة    
مما  املسجوعتني،  الكلمتني  بني  رابطة  داللية  عالقة  هناك  والسّيام  لإلقناع  فاعلة 
بني  املعقودة  املامثلة  تلك  بسبب  دالليًا،  ومتاسكه  صوتيًا   النص  سبك  يف  أسهم 
كلمتني أو أكثر، ومن ثم مّثل السجع هنا “ املظهر الصويت لتامسك عنارص اإلطار 
الواحد “)71(ذلك ألنه “ يوفر ظاهرة إيقاعية بارزة تزيد من تأثري الكالم يف النفوس 
به من  ترتبط  الصوتية لأللفاظ  وما  القيمة  املتلقي من خالل  وحتبب سامعه لدى 
الكالم  إيراد  ثم  الوزين،  التعادل  بفعل  هنا  حدث  الصويت  فالسبك   ،)72(“ داللة 
الرتكيبية  املوازنة  نوعًا من  متساوية، مما حقق  أو شبه  متساوية  فقرات  موزعًا عىل 

وعىل النحو اآليت:

                         وَمَلُق اإلماِء ؟

                         وِغْمَز األعَداِء؟

وقوهلا g:      أو كمـرعى علـى ِدمنة؟   

                         أو كفّضة عىل ملحـودة؟ 

 g فهي  صويت،  سبك  من  فيها  ما  عىل  زيادة  األوىل،  باملوازنة  نلحظ  إذ    
غري  صورة  استحداث  إىل  باللغة،  اخلاص  الداليل  املستوى  من  بالصورة  تنتقل 
مألوفة، معتمدة عىل التصوير اإلحيائي، فهي يف قوهلا: )َمَلق اإلماء( كنايًة عىل حالة 
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عن  كنايًة  األعداء(  )غمز  وقوهلا:  الكوفة،  أهل  هبا  اتصف  التي  والتذلل  التملق 
حالة التحقري واإلذالل، وفقدان عّزة النفس، وهي من أحقر الصفات وأشنعها، مما 
حقق نوعًا من التوازن الصويت، فضاًل عن التوازن الداليل،  وأما يف املوازنة الثانية 
نلحظ زيادة عىل ما فيها من سبك صويت، نجد سبكًا معجميًا ناجتًا من وجود تنبيه 
له متامًا  إنتاج داليل مواٍز  له  إنتاج صياغي  اإلنتاج، حيث نكون يف مواجهة  ثنائية 
ويسمى  النظري()*(،  )مراعاة  بـ  العربية  البالغة  يف  يسمى  ما  وهو  املواصفة  بحكم 
بعلم النص بـ )عالقة التالزم الذكري()73(، وهي عالقة معجمية تعدُّ إحدى أنواع 
ال  يناسبه،  أو  يصاحبه  وما  اليشء  بإظهار  الكاتب  يقوم  إذ  امَلْعجميَّة،  املصاحبات 
عىل جهة التضاد، من قبيل العالقة بني املرض والطبيب والنكتة والضحك والقط 

والفار)74(.

إذ نجد السيدة g ركزت عىل املستوى العميق حلركة الذهن التي متتلك    
حمل  وهي  )املرعى(  لفظة  استعملت  فقد  وامللزوميات،  الالزم  بني  الربط  قدرة 
قوهلا:  مع  بعبقرية  والزمته  احليوانات  فضالت  عىل  ينمو  الذي  اجلميل،  العشب 
)ِدمنة(، والزمت بني لفظة )الفضة( اجلميلة املنقوشة لكنَّها توضع عىل )امللحودة(، 
اجلثة املتفسخة املوضوعة يف القرب، وهي تستعمل حرف التشبيه الكاف، وهو تشبيه 
املحسوس باملحسوس، ووجه التشبيه )الباطن، القبيح( الذي انامز به أهل الكوفة، 

فنجد النص سبكته معجميًا ثالثة وسائل:

مراعاة النظري، يف قوهلا: )مرعى، دمنة( و)فضة، ملحودة(.	 

تكرار العنرص املعجمي )الكاف(.	 
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فضاًل عن تكرار أداتا الربط املتمثلة بالواو، وحرف العطف أو ما حققتاه 	 
بأعىل  النص  جعل  مما  )أالّ(  االستفتاح  حرف  وتكرار  نحوي،  سبك  من 

درجات السبك املعجمي والصويت.

املعنى وإسباغ  تعميق  التي أسهمت يف  احلبكية،  التناص  فضاًل عن  وجود عالقة 
توجهًا دالليًا ٍقّوى النص وجعلُه أكثر متاسكًا وإثراء يف داللته، وهي تشري إىل قوله 
َمْت هَلُْم َأنُفُسُهْم َأن َسِخَط  ِذيَن َكَفُروا  َلبِْئَس َما َقدَّ ْوَن الَّ نُْهْم َيَتَولَّ تعاىل: { َتَرٰى َكثرًِيا مِّ
اهللَُّ َعَلْيِهْم َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخالُِدوَن })*(، يف قوهلا: أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم 

أن سخط اهلل عليكم ويف العذاب أنتم خالدون.

ويمكن التمثيل لتامسك النص السابق عىل النحو اآليت:
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النيص  التامسك  درجات  أعىل  يف   gزينب السيدة  نص  أن  يعني  وهذا    
لتوافر أساليب البديع املتنوعة من تكرار، وسجع، وتوازن، وتضمني، أسهمت يف 

ربط أجزاء النص ومتاسكه.

رأت،  ملا  القوم،  هؤالء  صفات  وتؤكد   ،  g زينب  السيدة  وتسرتسل    
إظهارهم البكاء وإعالهنم النفاق الرصيح من خالل أسلوب القسم امُلتمثَّل بالواو 
ولفظ اجلاللة، وهي تقلب املعاين الراسخة يف أذهاهنم إىل ضدها باستعامهلا التضاد، 
الذي مّثل نوعًا من املصاحبات املعجمية التي أسهمت يف السبك املعجمي يف قوهلا:

فابكوا قلياًل = واضحكوا كثرياً     

من  وهو  الداللة،  بعلم  سمي  ما  نحو  عىل  حادًا  التضاد  هذا  جاء  وقد    
“ عامل الكالم بحسم دون االعرتاف بدرجات أقل أو أكثر  املتضادات التي تقسم 

ونفي أحد عضوي التقابل يعني االعرتاف باآلخر “ )75(. 

فأظهرت هذه املتالزمات الواقع املعيش وعكست املتناقضات السائدة يف    
ذلك املوقف العصيب، األمر الذي جعل التضاد أداة فاعلة يف ربط أجزاء النص 
َوْلَيْبُكوا  َقِلياًل  {َفْلَيْضَحُكوا  الوقت نفسه، تشري إىل قوله تعاىل:  ومتاسكه، وهي يف 
َكثرًِيا َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن })*(، إذ انصهر التناص الديني يف بوتقة النص الزينبي 
املرتبط بفكرة البكاء الكاذب، لتصبح الزمة من لوازمه للتأثري يف مجهور املستمعني 
من جهة، وتقوية النص من جهة ُأخرى، مما زاد يف قوة متاسك النص وتالمحه، حتى 
ليصعب معه الفصل لشّدة توافق املوقفني ويدلُّ يف الوقت نفسه عىل وعي السيدة 

زينب g، وهضمها هلذه املعاين اإلسالمية.
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ألنَّ  الكوفة؛  ألهل   g السيدة  من  وإنذارًا  ضمنيًا  هتديدًا  نلمح  هذا  ويف    
ضحكهم هذا سيتبعه بكاًء طوياًل وعذابًا مستمرًا، وهي تقول: فلقد ذهبتم بعارها 
وشنارها، إذ نلحظ تداخل اجلناس املضارع املتمثل باختالف ركنا اللفظتني )عارها، 
أنَّ  ذلك  الصويت،  السبك  من  نوعًا  أحدث  باملخرج  وتقاربا  حرفني،  يف  شنارها( 
اجلناس شكل صويت يعزز اجلانب اإليقاعي يف النص وصوالً إىل املعنى املطلوب 
من خالل حتقيق التجانس الصويت بني لفظتني يؤدي إىل ربط أجزاء النص صوتيًا 
املتجانس معها)76( الصلة بني األلفاظ  يثريه من تفكري يف إجياد  بام  ومتاسكه دالليًا 
)عار  بني  واجلناس  السجع  بني  احلاصل  التعالق  خالل  من  السبك  ذلك  وقّوى 
وشنار(؛ ألنه إذا كان السجع “ يظهر املوسيقى من خالل هنايات الرتاكيب فيخلق 
لدى املتلقي إحساسًا باالئتالف مع النص، فإنَّ اجلناس يظهر بعض الكلامت املهمة، 
وبشكل خاص، بام يعني وضوح معاٍن معينة يرغب الكاتب يف تكثيف تواجدها 
دالليًا “)77(، كام نلحظ أيضًا الرتادف بني هذين اللفظني، فالعار، كل يشء يلزم منه 
عيب، وهو يرادف الشنار الذي يعني العار والعيب هاتني اللفظتني، توافرت فيها 

عنارص ربط ثالثة: السجع واجلناس والرتادف.

وهذا يعني أن النص ُسبك صوتيًا ومعجميًا وكان بأعىل درجات التامسك    
النيص.

ويف الوقت نفسه نجد السيدة زينب g، تكرر لفظة )فلقد( يف قوهلا:    

فلقد ذهبتم َبعاِرها وشناِرها.	 

فلقد خاب السعي، وتبت األيدي. 	 
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ولقد جئتم هبا.	 

املتضمن  القسم  منه  الغرض  ما معروف أسلوب توكيدي  وهو عىل نحو 
التأكيد  التكرار  هبذا  استطاعت  وقد  التوبيخ،  والرصامة يف  والوعيد  الوعد  معاين 

عىل أمرين:

نيا. مة مع الَظامِل، ُمعاملة بيع الّدين بالدُّ أحدمها: أن أهل الكوفة، خرسوا املعاملة امُلربَّ

واآلخر: أن جريمتهم ال مثيل هلا يف التاريخ، ولن يتخلُصوا من تبعاهتا أبدًا. وهي 
تؤكد هذا املعنى من خالل إعادة تكرار الفعل )رحض( استعارة عن الغسل، تكرارًا 

جزئيًا يف قوهلا:

لن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا    

وأّنى ترحضون قتل ...     

الرتكيبي  املستوى  تغيري  من  الرغم  عىل  املعنى  استمرار  إىل  أدى  مما   
h أن تقرب املعنى الذهني للعار والتلبس باخلطيئة  والتعبريي، إذ أرادت السيدة 
إىل واقع اإلدراك احليس من خالل استعارة )الرحض( للغسل، فصارت جريمتهم 
g أمام  وصمة عار ولطخة سوداء ال يمكن التخلص منها، وبتعبريها هذا تضع 
حقيقة ثابتة قد تكون غفلوا عنها، وهي استحالة التخلص من الذنب، بدليل قوهلا: 
وأّنى ترحضون، وتؤكد املعنى من قبيل، بقوهلا: ُبعدًا، وسحقًا، وهو دعاء عليهم 
بفعل  املتأيت  املعجمي  السبك  قّوى  مما  التاريخ،  مر  عىل  اجلريمة  حمو  بعدم  وتأكيد 
)االسم  أمام  الباب  وتفتح  متهد  هبذا  وهي  ذاهتا(،  املعجمية  )بالعنارص  التكرار 
g، من خالل ذكر صفاته،  الشهيد احلسني  الشامل( يف هذه اخلُطبة، وهو اإلمام 
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النحو  وعىل  النبوية،  للرسالة  امتداد  فهو  الكريم،  الرسول  من  بمنزلته  والتذكري 
اآليت:

                         

توافق  الشامل،  االسم  تكرار  عن  فضاًل  هنا،  املعجمي،  الربط  قّوى  مما   
  g املطّرف)78(وقوهلا  السجع  خـالل  من  واجلنّة(،  والرسالة  )النبّوة  يف  النهايات 
يف  أدى  املرصع)79(،  السجع  أحدثه  وما  سنتكم،  ُحّجتكم،  نازلتكم،  )خريتكم، 
النهايات  توافق  عن  الناتج  الصويت  السبك  مع  املعجمي  السبك  توافق  إىل  النهاية 
g جزًء من اآلية  التناصية، إذ أخذت  املسجوعة، زيادًة عىل وجود عالقة احلبك 
التي جاء فيها قوله تعاىل: {   ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   
ى   ائ})*( وهو اجلزء املرتبط بمقصديتها ووضعته يف إطار املعنى املطلوب إيصاله 

مما جعل نصها أكثر متاسكًا وأشدُّ حبكًا.

باحلقارة  الشعور  بسبب  املستمر  النفيس  العذاب  هو  واهلوان،  فالذل   
والنقص واخلوف من اعتداء اآلخرين، واملسكنة الفقر الشديد والبؤس والتعاسة. 

ـ5ـ
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وتبدأ السيدة زينب h، مرة ُأخرى، برسم صورة لتلك اجلريمة البشعة، من   
خالل أسلوب جتاهل العارف، املتولد من االستفهام االستنكاري، املسبوق بكلمة 
)ويلكم(، هي دعاء باهلالك والثبور، فهي تعلم علمني اليقني، منزلة اإلمام الشهيد، 
العاملِة، رغبًة منها يف تعظيم اجلريمة وهتويلها، وبيان  لكنها تنزل نفسها منزلة غري 
للتفكري  املخاطبني  أمام  املجال  يفسح  مما  بعد،  فيام   o حممد  ُأمة  عىل  انعكاساهتا 
وإعادة النظر، والتأمل ومراجعة النفس،  وهي بطرحها األسئلة ال تبتغي اإلجابة 
التارخيي،  السياق  بمراجعة  إالّ  تفهم  وأبعد ال  أعمق  لتحقيق دالالت  وإنام  عنها، 

وعىل النحو اآليت:

ويلكم أهل الكوفة

أتدرون أّي كبد لرسول اهلل فريتم؟

وأّي دم لُه َسفكتم؟

وأّي حرمٍة له هتكتم؟

ومما  غفلتها،  من  وتوقظها  املتلقني  أذهان  تستفز  أن  بذلك  فاستطاعت   
يقّوي التامسك النيص، هو إعادة العنرص املعجمي )أي(، املضافة إىل ما بعدها، مما 
أسهم يف فتح املجال الداليل وشحنة بقوة إنجازية تستدرج القارئ إىل إكامل النص، 
o، باإلحالة عىل  من خالل السؤال عن اإلمام الشهيد ومكانته عند رسول اهلل 
بديعي  أسلوب  زيادًة عىل وجود   ،o الكريم حممد  الرسول  العائد عىل  الضمري 
آخر متثل بـ )التسهيم أو اإلرصاد( يقوم عىل ظاهرة املصاحبات املعجمية، وهو “ أن 
يكون أّول الكالم مرصدًا لفهم آخره، ويكون مشعرًا به، فمتى قرع سمع السامع 
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أّول الكالم فإنه يفهم آخره ـ ال حمالة ـ مما هذا حاله من منثور اللفظ ومنظومه يقال 
له اإلرصاد “)80(.

يمكن التعامل مع هذا األسلوب البديعي يف اللسانيات النصّية عىل أساس   
اقتضاء أألّول كل فقرة آخرها اقتضاءًا لفظيًا ومعنويًا مما يوّلد ائتالف األلفاظ مع 
معانيها، وجماورة املالئم املالئم، واملناسب املناسب، مما يؤدي إىل ربط أجزاء الكالم 

ومتاسكها.

فالكلمة الواحدة تتقلب يف صور عّدة وتتحد بام يسبقها وما يلحقها،  ومـن   
ثم “ ورود العنرص يف سياق العنارص املتعالقة هو الذي هييئ ويعطي للمقطع صفة 

النص “)81(.

   فالسيدة زينب h، تعمل عىل إثبات مؤرش داليل يف صدر الكالم يؤمئ 
بناًء عىل إدراكه  املتلقي يدرك ما سيأيت يف الكالم الالحق،  أو يشري إىل آخره، فإذا 

للسابق، فقوهلا:

فريُتم؟ أيِّ كبد لرسول اهلل           

أبرزُتم؟ وأّي كريمة لــه         

هتكُتم؟ وأّي حرمـة لـه    

املتلقي  بإمكان  ألفاظ  g إجياد  إذ استطاعت  النص دلَّ عىل آخره،  فأّول   
توقعها.

الفري والتقطيع. فللكبـد    
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اإلبراز  والكشف. وللكريمة    

اهلتك والَعرض. وللحرمة    

وعندما يصدق املستمع يف ُأفق التوقع مع الكاتب حيدث السبك املعجمي   
عىل مستوى سطح النص.

النكراء،  اجلريمة  تلك  صفات  أو  خصائص  ذكر  عىل  ترّكز  بذلك  وهي   
وعىل النحو اآليت:

 

مّثلت تلك الصفات نوعًا من التوافق الصويت الناتج عن السجع املتوازي،   
الالفت لالنتباه فيه أن الصفات ختمت بصوت اهلمزة املسبوقة بألف املد، وهي من 
األصوات الشديدة االنفجارية التي تدلُّ عىل حالة الوجع والنقمة والغضب التي 
كانت عليها السيدة زينبh، األمر الذي جعل النص أكثر تأثريًا عىل متلٍق بينه وبني 
هذه اخلُطبة جدار فكري ونفس صلب. وبذلك أصبح السجع يف ُخطبة السيدة من 

العنارص التي حتقق اإلعالمية بشكل جيّل.
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فكان  املعجمي،  السبك  جانب  إىل  الصويت  السبك  تواصل  يف  أسهم  مما   
تقسيم اإليقاع عىل غاية من الدقة ومجال التنظيم.

هذه اجلريمة بتلك صفاهتا، أكرب من أن تسعها أرض أو سامء، فهي   

كطالع األرض  

وملُء السامء

تقابل أو تضاد تشري إىل أن حجم هذه اجلريمة أكرب من أن حيرص بمساحة 
معينة، فحجمها أكرب من أن يتصّور، وفعاًل فهي بداية لكلِّ جرائم الغدر واخليانة 

واخلداع، وهي فتحت الطريق أمام كل من حيمل نفسًا خبيثة باالعتداء والغدر.

بعالقة  هذه  العصامء  ُخطبتها   h زينب  السيدة  ختتتم  بدء،  عىل  وعودة 
االستطراد، مرة ُأخرى املتمثلة باألسلوب البديعي )ُحسن اخلتام(، وهو أن يكون 
للنفس  يبقى  ال  حني  الكالم  بانتهاء  آذن  ما  وأحسنه  حسنًا  مستعذبًا  الكالم  آخر 

تشوقًا إىل ما ورائه)82(.

البالغة  وجوه  أحسن  عىل   ،h ختمت  فقد  األسامع،  يقرع  ما  آخر  وهو 
من  واثقة  للقدر،  واالستسالم  نفيس،   واطمئنان  قاٍس،  وعيٍد  بني  وأمتها،  والبيان 

نرص اهلل عزَّ وجل صاغتها عىل شكل موازنات ناقصة يف قوهلا:

فال يستخفنكم امَلِهل، فإّنُه ال حَيفُزُه الَبِدار   

وال خَياف فوت الثأر، وإنَّ رّبكم لباملرصاد   
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الناس أن متطر السامء دمًا، غضبًا عىل مقتل اإلمام،  وهي تستنكر عجب 
زيادًة منها يف تعظيم التوبيخ والتحقري.

فاملوازنات هنا قائمة عىل غري السجع، إذ يرى ابن أيب احلديد )ت 655هـ( 
أن املوازنة “ أعم من السجع؛ ألنَّ السجع متاثل أجزاء الفواصل لورودها عىل حرف 
فنحو:  املوازنة  وأّما  ذلك،  أشبه  وما  والنسيب،  والغريب  القريب  نحو:  واحد، 
القريب، والشديد، واجلليل،  وما كان عىل هذا الوزن وإن مل يكن احلرف األخري 

بعينه واحدًا، وكل سجع موازنة، وليس كل موازنة سجعًا “)83(.

أو جزئيًا يف عنارص تكوينها  كليًا  تتناظر  فاملوازنة هنا عقدت بني عنارص 
من  االتساق  يف  يساهم  التوازي  كان  إذا   “ خطايب:  حممد  الدكتور  يقول  الصويت، 
خالل استمرار بنية شكلية يف سطور عّدة، فإنه يف الوقت نفسه، يمنح فرصة لتنامي 

التضاد وذلك بإضافة عنارص جديدة “)84(. 

فاملوازنة الرتكيبية قامت بني:

ال حيفزُه البِـدار	 

وال خياف فوت الثأر   	 

ومن ثم، أسهمت يف السبك الصويت بوصفها من العنارص النحوية املرتبطة 
باإلطار املوسيقي الصويت للسبك،  ونجد عالقة التناص، وهي g تشري إىل قوله 
تعاىل: {ک  ک  ک} )*(، مطمئنة القلب، ساكنة الروح، مما عّمق التامسك 

النيص والداليل.
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النيص  التامسك  يف  أسهمت  التي  البديع  أساليب  ألهم  التمثيل  ويمكن 
خلُطبة السيدة زينب )عليها السالم( يف الكوفة عىل النحو اآليت:
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خامتة البحث ونتائجـه

يلحظ  الكوفة  يف  السالم(  )عليها  زينب  السيد  ُخطبة  عىل  يقف  الذي    
بشكل جيّل لتامسك النيص املتأيت من ترابط الداللة عىل املستوى الشكيل واملستوى 
الداليل، وقد حاولت وريقات هذا البحث الرتكيز عىل أثر أساليب البديع وأمهيتها 
يف التامسك النيص هذا، مستعينة بإجراءات منهج لسانيات النص، إذ قامت بشكل 
أساس عىل تطبيق معياري السبك واحلبك النصيني بوصفهام من املعايري املختصة 

بجوهر النص.

وقد توصلُت إىل جمموعة من النتائج نوجزها عىل النحو اآليت:   

قامت ُخطبة السّيدة )عليها السالم(، عىل بنية ُعليا هي بنية التقريع والتوبيخ - 1
أساليب  من  عدد  إىل  اللجوء  منها  استوجب  الذي  األمر  الكوفة،  ألهل 
اللغة اإلنشائية واخلربية، إىل جانب االستعانة بأساليب البديع التي جاءت 
وتطلَّبها  َمقصديتها،  اقتضتها  والسليقة،  الفطرة  عىل  جارية  اخلاطر،  عفو 
بوصفها  السيدة  ُخطبة  يف  ظهرت  البديع  أساليب  أن  يعني  وهذا  املقام، 
أدوات بنائية عضوية وحّدت أجزاء اخلُطبة و وربطت بني املستوى الشكيل 
واملستوى الداليل، ومنحت النص صفة االستمرارية التي تعني التواصل 

والتتابع بني األجزاء املكونة للنص، وهذه الصفة أهم ما يميز النصوص.

ظهر أسلوب التكرار يف ُخطبة السيدة بشكل واضح، إذ استوعبت خطبتها - 2
أشكال التكرار كافة، وباتت هذه الوسيلة السبكية متحكمة بنسيج النص 
أشد التحكم، فظهرت األلفاظ والعبارات واجلمل والقضية نفسها ـ قضية 
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نصها  آخره بشكل سبكت  إىل  أّوله  متكررة عرب نصها من  ـ  اإلمام  مقتل 
وجعلته أكثر متاسكًا، وهي ما أطلق عليها فان دايك بالعبارات الوظيفية 
بحسب  وجاءت  للنص،  الربامجاتية  الوظيفة  وضحت   ،)Formelr(

السياق الذي اقتضاها.   

تقاسم ُخطبة السيدة زينب h نوعني من أساليب البديع، أحدمها أسهم يف - 3
السبك بنوعيه )املعجمي  والصويت(، من قبيل التكرار، والتضاد،  ومراعاة 
الرتكيبية،  أو اإلرصاد،  والسجع، واجلناس، واملوازنة  النظري، والتسهيم 
واآلخر، أسهم يف احلبك الداليل، إذ وّلد نوعًا من العالقات احلبكية، من 
وعالقة  العارف،  جتاهل  أسلوب  يف  وجدت  التي  اإلبدالية  العالقة  قبيل 
اخلطاب،  وفصل  اإلبتداء،  حسن  األساليب،  يف  متثَّلت  التي  االستطراد، 
وحسن اخلتام، فضاًل عن عالقة التناص التي انبثقت من أسلويب االقتباس 

والتضمني.

الصويت - 4 السبك  عنارص  شيوع  يف   g السيدة  ُخطبة  خصوصية  ظهرت 
من  نوعًا  فوّلدت  البعض،  بعضها  مع  تآزرت  إذ  لالنتباه،  الفت  بشكل 
التامسك متأيت من استعامل احلروف، وتوافق النهايات، والتوازن الصويت 
والداليل، املتولد من أساليب البديع املتمثلة بالسجع، واجلناس، واملوازنة 
اكتفوا  فقد  الغربيني،  املنّظرين  كتب  تذكرها  مل  عنارص  وهي  الرتكيبية، 

بدراسة الوزن، والقافية، والتنغيم.

حرصت السيدة زينت g يف ُخطبتها، عىل مدِّ جسور االتصال بينها وبني - 5
من  ُخطبتها،  يف  الكوفة(  )أهل  وهم  االتصالية  العملية  يف  الثاين  الطرف 
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التي تتيح هلا االستمرار يف االتصال أو  خالل استعامل األلفاظ والتعابري 
فّعالة  اتصال  أدوات  التي مثلت  املتنوعة،  البديع  بأساليب  قطعة مستعينة 
عملت جنبًا إىل جنب مع أساليب اللغة األُخرى، وهذا يعني أهنا أساليب 
ال تقل أمهية عن بقية األساليب اللغوية األُخرى، وليست زخرفًا أو زينة 
الفكر  يف  شاع  مثلام  فقط،  التحسني  وظيفتها  عنها  االستغناء  باإلمكان 
يمكن  وال  اإلتصال  حتقق  أساليب  فهي  العرب،  عند  والنقدي  البالغي 

االستغناء عنها يف العملية اإلتصالية لتحقيق النصّية.
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اهلوامش:

ُينظر: يف البالغة العربية  واألسلوبيات اللسانية: 237.( 1)

ُينظر: األساليب البديعية يف أدب ابن املقفع: 13-6.( 2)

يف البالغة العربية  واألسلوبيات اللسانية: 67.( 3)

بناء األسلوب يف شعر احلداثة: 109.( 4)

ُينظر: نحو النص بني األصالة واحلداثة: 17.( 5)

وضع روبرت دي بوجراند، وولفجانج دريسلر، للنص تعريفًا واضحًا حمددًا احتوى   )*(

عىل املعايري السبعة التي جيب توافرها فيه، وتبعهم أكثر الدارسني، هذه املعايري هي:

ما يتصل بالنص يف ذاته، ومها معيارا: السبك واحلبك.- 1

ما يتصل بمستعميل النص سواء أكان املستعمل منتجًا أم متلقيًا وذلك معيارا القصد - 2
والقبول.   

واملقامية  اإلعالم  معايري  وذلك  بالبعض،  املحيط  والثقايف  املادي  بالسياق  يتصل  ما   -3
والتناص.

ُينظر: اإلحالة وأثرها يف متاسك النص يف القصص القرآين، د. أنس حممود فجال: 54-( 6)
.57

البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية: 76.( 7)

علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات: 56-25.( 8)

 ُينظر: يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية: 225-226، وعلم لغ ة النص، د. ( 9)
سعيد كريي: 146، والنص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند: 105-103.

ُينظر: األساليب البديعية يف أدب ابن املقفع: 118-80.( 10)
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ُينظر: م.ن: 183 وما بعدها.( 11)

ُينظر: أوجه البالغة الثالثة: 86-84.( 12)

مكتبة ( 13) غفرة،  أبو  سامل  حممد  د.  واملكتوب،  املنطوق  بني  املعارصة  العربية  يف  السبك 
اآلداب، القاهرة، ط1، 2010م: 4.

الثقايف ( 14) املركز  خطايب،  حممد  د.  اخلطاب،  انسجام  إىل  مدخل  النص،  لسانيات  ُينظر: 
العريب، الدار البيضاء، ط3، 2012م: 15.

(15 ) Cohesion in:عن نقاًل  اخلطاب،  انسجام  النص،مدخل  لسانيات  ُينظر: 
 English،1976،P.4.

العزيز ( 16) عبد  سعد  د.  ومثاقفات،  دراسات  املعارصة،  العربية  اللسانيات  يف  ُينظر: 
مصلوح، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 2004م: 241-240.

ُينظر: بناء األسلوب يف شعر احلداثة، التكوين البديعي: 381.( 17)

ُينظر: علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق: 22/2.( 18)

نحو نظرية أسلوبية لسانية، فييل سانديرس، ترمجة: د. خالد مجعة، توزيع: دار الفكر، ( 19)
دمشق، ط1، 2003م: 86.

السبك يف العربية املعارصة، بني املنطوق واملكتوب: 172.( 20)

2006م: ( 21) ط1،  القاهرة،  الكتب،  عامل  حسان،  متام  د.  واألدب،  اللغة  يف  مقاالت 
.190-189/1

ُينظر: اإلحالة التكرارية وأثرها يف التامسك النيص بني القدامى واملحدثني، ملبود نزار، ( 22)
)بحث(، جملة علوم إنسانية، السنة 7، ع 144، 2010م: 12.

ُينظر: علم النص: 106 نقاًل عن:( 23)

Micheal Goey: Patterns of lexisin text.P. 52.
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ُينظر: النص واخلطاب واإلجراء: 303.( 24)

ُينظر: ظواهر أسلوبية يف شعر شوقي، د. صالح فضل، جملة فصول، جملد)1(، ع4/ ( 25)
سنة 1981م: 210.

ُينظر: نظرية علم النص: 108.( 26)

ُينظر: علم اللغة النيص بني النظرية  والتطبيق: 144/1.( 27)

علم لغة النص، النظرية والتطبيق، د. عّزة شبل حممد، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، ( 28)
2007م: 145.

لسانيات النص، نحو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، د. أمحد مدارس، عامل الكتب ( 29)
احلديث، إربد ـ األُردن، ط2، 1430هـ/2009م: 80.

ُينظر: البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية: 83، نقاًل عن: ( 30)

Cohesion in English، P. 275-274.

نظرية علم النص: 107.( 31)

نظرية ( 32) دراسة  الكريم،  القرآن  يف  الداللة  حتديد  يف  وأثرها  اللغوية  املصاحبة  ُينظر: 
تطبيقية، ُأطروحة دكتوراه، إعداد: محادة حممد عبد الفتاح احلسيني، إرشاف: أ.د. عبد 
للبنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  األزهر،  جامعة  احلليم،  عبد  حممد  احلليم 

بالقاهرة، 1428هـ/2007م: 65 وما بعدها.

املعنى وظالل املعنى: 122 نقاًل عن: ( 33)

Robins: R.ti. General Linquistics،P. 63.

لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب: 25.( 34)

التحليل الداليل إجراءاته  ومناهجه، د. كريم زكي حسام الدين( 35)
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www. Kotob Arabia.com.

العريب، ( 36) الفكر  دار  العزيز،  عبد  حسن  حممد  د.  اللغوي:  التعبري  يف  املصاحبة  ُينظر: 
القاهرة، 1410هـ/1990مم: 60.

الصوتيـة ( 37) للوظائف  حتليلية  دراسة  احلديث،  اللغة  وعلم  الرتاث  بني  السياق  داللة 
والبنيوية والرتكيبية يف ضوء نظرية السيـاق، د. عبد الفتاح عبد العليم الربكاوي، دار 

املنار، القاهرة، ط1، 1411هـ/1991م: 72. 

دار ( 38) الفرج،  أبو  أمحد  حممد  د.  اللغة،  علم  دراسات  ضوء  يف  اللغوية  املعاجم  ُينظر: 
النهضة العربية للطباعة والنرش، 1966م: 115-110.

فتعددت   ،Collocation اإلنكليزي  املصطلح  ترمجة  يف  العرب  الباحثون  اختلف   )*(

مسمياته واختلفت، فرتمجة البعض بـ )املصاحبات املعجمية، والتضام، واملتالزمات، 
واالقرتان اللفظي، والرصف، وتوافق الوقوع، وقيود التوارد، وقد آثرنا هذا املصطلح؛ 
الداللة يف  اللغوية وأثرها يف حتديد  ُينظر: املصاحبة  العربية.  ألنه األقرب للدراسات 

القرآن الكريم.

املعنى وظالل املعنى: 122.( 39)

علم الداللة: د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، ط6، 1427هـ/2006م: 73.( 40)

النصّية، ( 41) اللسانيات  منظور  من  مقاربة  املقفع،  ابن  أدب  يف  البديعية  األساليب  ُينظر: 
ُأطروحة دكتوراه، أمل سلامن حّسان، إرشاف: أ.د. عهود عبد الواحد عبد الصاحب، 
جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد للعلوم اإلنسانية، 2016م، فقد أفاضت الباحثة 

يف دراسة هذه األساليب متخذة من خطاب ابن املقفع جماالً لذلك.

علم اللغة النيص، النظرية والتطبيق: 125.( 42)

ُينظر: نظرية علم النص: 117.( 43)

ُينظر: نظرية علم النص، رؤية منهجية يف بناء النص النثري: 116، نقاًل عن:( 44)
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Robert de Beaugrande and Dressler: Introduction to text 
linquistics.P.P.: 77-76.

يف نظرية األدب، من قضايا الشعر والنثر يف النقد العريب القديم، د. عثامن موايف، دار ( 45)
املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، )د.ط(، 2000م: 103/1.

ط1، ( 46) القاهرة،  الرشوق،  دار  فضل،  صالح  د.  األديب،  النقد  يف  البنائية  نظرية 
1419هـ/1998م: 262.

ُينظر: األسس اجلاملية لإليقاع البالغي يف العرص العبايس: 289.( 47)

م.ن: 289.( 48)

البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصّية: 174.( 49)

Coherence، شأنه شأن املصطلحات  الباحثون العرب يف ترمجة مصطلح  اختلف   )*(
اللسانية األُخرى، فُقّدمت له مقابالت عّدة تنوعت بتنوع وجهات نظرهم املتباينة من 

قبيل، التامسك، واالنسجام، وااللتحام، والتقارب واالرتباط واحلبك.

ُينظر: النص واخلطاب واإلجراء: 103.  )50(

ُينظر: نحو النص، اجتاه جديد يف دراسة النحو العريب: 90.  )51(

 Cohesion in English.P.8. :م.ن: نقاًل عن  )52(

لسانيات النص، النظرية والتطبيق: 32.  )53(

النص واخلطاب واإلجراء: 113-112.  )54(

زينب الكربى )عليها السالم(، من املهد إىل اللحد، السيد حممد كاظم القزويني، )طبعة   )55(
كاملة حمققة(، حققه وعّلق عليه: ولده السيد مصطفى القزويني، دار املرتىض، بريوت، 

)د.ت(: 185-283.

هنج البالغة: 286/18.  )56(
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ُينظر: علم لغة النص، النظرية والتطبيق، د. عّزة شبل حممد، مكتبة اآلداب، القاهرة،   )57(
ط1، 2007م: 253.

علم النص، مدخل متداخل االختصاصات: 253.  )58(

م.ن: 252.  )59(

ُينظر: علم لغة النص: 105.  )60(

كتاب البديع: 75، واإليضاح: 428.  )61(

البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصّية: 169.  )62(

آل عمران: اآلية 61.  )*(

ُينظر: اإليضاح يف علوم البالغة:     .  )63(

بديع القرآن: 50، وُينظر: كتاب الصناعتني: 111، واإليضاح يف علوم البالغة: 285.  )64(

ُينظر: البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصّية: 151-145.  )65(

نظرية علم النص: 101.  )66(

)67(  ُينظر: البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصّية: 123، نقاًل عن:

 Cohesion in English.P. 297.

النحل: اآلية 92.  )*(

السجع املتوازي، وهو أن تتفق الكلمتان يف الوزن وحروف السجع، كقوله تعاىل:{ ڱ    )68(
ڱ    ڱ     *   ں  ڻ  } سورة الغاشية: 14-13.

السجع املتوازن: أن ُيراعى يف مقاطع الكالم الوزن فقط، كقوله تعاىل: { ڻ  ڻ     )69(
*  ۀ  ہ  } سورة الغاشية: 16-15.
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أو  اإلعجاز،  متفقة  األوزان  مستوية  األلفاظ  تكون  أن  وهو  املرصع،  السجع  وأما   )70(
متقاربتها، كقوله تعاىل: { ۆئ  ۆئ  ۈئ  *  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ } سورة الغاشية: 

.26-25

ُينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 296، والربهان يف علوم القرآن: 68-67/1.  

نظرية علم النص: 117.( 71)

اللغة يف الدرس البالغي: 66-65.( 72)

مراعاة النظري، تعني عند القزويني: التناسب واالئتالف والتوفيق أيضًا، وهي أن جيمع   )*(

يف الكالم بني أمر وما يناسبه بالتضاد كقوله تعاىل: {ڍ  ڍ   ڌ} سورة 
الرمحن: اآلية 5. ُينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 260.

ُينظر: نظرية علم النص: 115.( 73)

ُينظر: لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب: 25.( 74)

املائدة : 80.  )*(

علم الداللة: 102.  )76(

التوبة: اآلية 82.  )*(

ُينظر: نظرية علم النص: 119.  )77(

م.ن : 119.  )78(

البقرة: اآلية 61.  )*(

والسجع  الوزن،  يف  ال  السجع  حروف  يف  الكلمتان  تتفق  أن  وهو  املطرف،  فالسجع   )79(

املرصع، وهو أن تكون األلفاظ مستوية األوزان متفقة اإلعجاز، أو متقاربتها. ُينظر: 
اإليضاح يف علوم البالغة: 296، والربهان يف علوم القرآن: 68-67/1.
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الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: 32.  )81(

لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب: 238.  )82(

ُينظر: اإليضاح: 334.  )83(

رشح هنج البالغة، م2، ج3: 99.  )84(

ُينظر: نظرية علم النص: 101.  )85(

الفجر: اآلية 14.  )*(
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قائمة املصادر و املراجع:

القرآن الكريم.

املصادر العربية القديمة أوالً: 

املعاين 	  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 
عبد  بن  حممد  الدين  جالل  والبديع،  والبيان 
باخلطيب  املعروف  حممد  بن  عمر  بن  الرمحن 
حواشيه:  وضع  739هـ(،  القزويني)ت 
العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  إبراهيم 

بريوت ـ لبنان، ط1، 1434هـ/2003م.

األصبع 	  أيب  ابن  القرآن،  بديع 
د.  وحتقيق:  تقديم  654هـ(،  املرصي)ت 
حفني حممد رشف، هنضة مرص للطباعة والنرش 

و التوزيع، )د.ط(، )د.ت(. 

الربهان يف علوم القرآن، اإلمام بدر 	 
الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش)ت 794هـ(، 
املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 
العرصية، صيدا ـ بريوت، 1433هـ/2012م.

من 	  السالم(  )عليها  الكربى  زينب 
القزويني،  السيد حممد كاظم  اللَّحد،  إىل  املهد 
عليه:  وعّلق  حققه  حمققة(،  كاملة  )طبعة 
املرتىض،  دار  القزويني،  مصطفى  السيد  ولده 

بريوت، )د.ت(.

رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد، 	 
العريب،  الكتاب  دار  إبراهيم،  حممد  حتقيق: 

والنرش  للطباعة  األمرية  املتنبي،  شارع  بغداد، 
املجلد2،  ط1،  لبنان،  ـ  بريوت  والتوزيع، 

1428هـ/2007م.

البالغة 	  ألرسار  املتضمن  الطراز 
حييى  اإلمام  السيد  اإلعجاز،  حقائق  وعلوم 
ابن محزة بن عيل بن إبراهيم العلوي اليمني)ت 
بمطبعة  طبع  اخلديوية،  الكتب  دار  349هـ(، 

املقتطف، مرص، 1322هـ.

عبد 	  املعتز،  البن  البديع،  كتاب 
بنرشه:  اعتنى  296هـ(،  املعتز)ت  بن  اهلل 
املسرية،  دار  كراتشوفسكي،  إغناطيوس 

بريوت، ط3، 1402هـ/1982م.

والنثر، 	  الكتابة  الصناعتني  كتاب 
سهل  بن  اهلل  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو 
حممد  عيل  حتقيق:  395هـ(،  العسكري)ت 
املكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  البجاوي، 
العرصية، صيدا ـ بريوت، 1434هـ/2013م.

املراجع العربية احلديثة ثانيًا: 

األسس اجلاملية لإليقاع البالغي يف 	 
العرص العبايس، د. ابتسام أمحد محدان، مراجعة 
وتدقيق: أمحد عبد اهلل فرهود، دار القلم العريب 

بحلب، ط1، 1418هـ/1997م.

العربية 	  البالغة  بني  البديع 
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واللسانيات النصّية، د. مجيل عبد املجيد، اهليأة 
املرصية العامة للكتاب، )د.ط(، 1998م.

احلداثة، 	  شعر  يف  األسلوب  بناء 
دار  املطلب،  عبد  حممد  د.  البديعي،  التكوين 

املعارف، القاهرة، ط2، 1995م.

التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، 	 
د. كريم زكي حسام الدين

        www.Kotob Arabia.com. 

بني 	  املعارصة  العربية  يف  السبك 
حممد  د.  تطبيقية،  دراسة  واملكتوب،  املنطوق  
ط1،  القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  غفرة،  أبو  سامل 

1431هـ/2010م.

علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، عامل 	 
الكتب، القاهرة، ط6، 1427هـ/2006م.

والتطبيق، 	  النظرية   بني  اللغة  علم 
صبحي  د.  املكية،  السور  عىل  تطبيقية  دراسة 
والنرش  للطباعة  قباء  دار  الفقي،  إبراهيم 

والتوزيع، ط1، 1431هـ/2000.

واألسلوبيات 	  العربية  البالغة  يف 
مصلوح،  العزيز  عبد  سعد  د.  اللسانية، 
ط1،  الكويت،  جامعة  العلمي،  النرش  جملس 

2003م.

املعارصة، 	  العربية  اللسانيات  يف 

العزيز  عبد  سعد  د.  ومثاقفات،  دراسات 
مصلوح، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 2004م.

املفاهيم 	  النص،  لغة  علم 
بحريي،  حسن  سعيد  ج.  واالجتاهات، 
الرشكة املرصية، لونجامن، اجليزة، مكتبة لبنان 

نارشون، بريوت، ط1، 1997م.

والتطبيق، 	  النظرية  النص،  لغة  علم 
القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  حممد،  شبل  عّزة  د. 

ط1، 2007م.

املعنى وظالل املعنى، أنظمة الداللة 	 
يف العربية، د. حممد حممد يونس عيل، دار املدار 

اإلسالمي، ط2، 2007م.

متّام 	  د.  واألدب،  اللغة  يف  مقاالت 
حّسان، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 2006م.

دراسة 	  يف  جديد  اجتاه  النص،  نحو 
زهراء  مكتبة  عفيفي،  أمحد  د.  العريب،  النحو 

الرشق، القاهرة، ط1، 2001م.

نحو النص بني األصالة واحلداثة، د. 	 
أمحد حممد عبد الرايض، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة، ط1، 1429هـ/2008م.

د. 	  واالتصال،  واخلطاب  النص 
للكتاب  احلديثة  األكاديمية  العبد،  حممد 

اجلامعي، القاهرة، ط1، 1426هـ/2005م.
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د. 	  األديب،  النقد  يف  البنائية  نظرية 
ط1،  القاهرة،  الرشوق،  دار  فضل،  صالح 

1419هـ/1998م.

منهجية يف 	  النص، رؤية  نظرية علم 
بناء النص النثري، د. حسام أمحد فرج، مكتبة 

اآلداب، القاهرة، ط1، 1428هـ/2005م.

املراجع األجنبية املرتمجة ثالثًا: 

النص واخلطاب واإلجراء، روبرت 	 
د.  ترمجة:  درسيلر،  وفلجانج  بوجراند،  دي 
متّام حّسان، عامل الكتب، القاهرة ـ مرص، ط1، 

1998م.

فييل 	  لسانية،  أسلوبية  نظرية  نحو 
ساندبرس، ترمجة: د. خالد مجعة، توزيع: دار 

الفكر، دمشق، ط1، 2003م.

لسانيات النص، مدخل إل انسجام 	 
الثقايف العريب،  النص، د. حممد خطايب، املركز 

الدار البيضاء، املغرب، ط3، 2012م.

منهج 	  نحو  النص،  لسانيات 
مدارس،  أمحد  د.  الشعري،  اخلطاب  لتحليل 
ط3،  األُردن،  ـ  إربد  احلديث،  الكتب  عامل 

1430هـ/2009م.

لسالنيات النص، النظرية والتطبيق، 	 
مقامات اهلمذاين أنموذجًا، ليندة قباس، مكتبة 

اآلداب، القاهرة، ط1، 1430هـ/2009م.

اللغة يف الدرس البالغي، د. عدنان 	 
عبد الكريم مجعة، دار السياب للطباعة والنرش 
سوريا،  الفكرية،  اليقظة  دار  لندن،  والتوزيع، 

ط1، 2008م.

د. 	  اللغوي،  التعبري  يف  املصاحبة 
العريب،  الفكر  دار  العزيز،  عبد  حسن  حممد 

القاهرة، 1410هـ/1990م.

دراسات 	  ضوء  يف  اللغوية  املعاجم 
الفرج،  أبو  أمحد  حممد  د.  احلديث،  اللغة  علم 
)د.ط(،  والنرش،  للطباعة  العربية  النهضة  دار 

1966م.

الرسائل واألطاريح اجلامعية: رابعًا: 

ابن  أدب  يف  البديعية  األساليب   -
النصّية،  اللسانيات  منظور  من  مقاربة  ـ  املقفع 
كلية  حّسان،  سلامن  أمل  دكتوراه،  ُأطروحة 
جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  رشد  ابن   ، الرتبية 
عبد  الواحد  عبد  عهود  أ.د.  إرشاف:  بغداد، 

الصاحب. 

خامسًا: البحوث املنشورة يف املجالت
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يف 	  وأثرها  التكرارية  اإلحالة 
التامسك النيص بني القدامى واملحدثني، ميلود 
نزار، جملة علوم إنسانية، السنة 7، العدد 144، 

2010م.

املطابقة 	  مبدأ  الثالثة،  البالغة  أوجه 
د.  العرب،  عند  والنقدي  البالغي  الفكر  يف 

 ،12-11 ع  األقالم،  جملة  حالوي،  نارص 
السنة 1992م.  

د. 	  يف شعر شوقي،  أسلوبية  ظواهر 
صالح فضل، جملة فصول، جملد)1(، ع4، سنة 

1981م.   


