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ملخص البحث
اإلبالغية مصطلح لساين حارض يف تراثنا اللغوي له أبعاده ووظائفه فارتأى

النص الذي
الباحثان أن يقفا للكشف عن تلك األبعاد قدي ًام وحدي ًا ،وأما فضاء ّ

طبقت عليه تلك األبعاد فكان خطبة السيدة زينب  يف الكوفة ،فبعد بيان مفهوم
ّ

مصطلح اإلبالغية؛ لكوهنا عل ًام تواصلي ًا ،ووسيلة من وسائل وصول الرسالة

من املرسل إىل املتلقي جاءت املادة التطبيقية التي وزعت عىل إبالغية الرتاكيب

اإلفصاحية ألبرز األساليب الرتكيبية استعام ً
ثم إبالغية الشاهد البالغي من
ال ،ومن ّ
إبالغية التشبيه والكناية بقسميها الكناية عن صفة وموصوف.
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ABSTRACT
For eloquence designates a linguistic term thriving in our linguistic
heritage for having its own dimensions and functions the researchers
believe that it is of importance to observe such extents from the past to
the moment. Then it is to delve into the text that cuddles such extents in
the homily of Lady. Zainab in Kufa .It is to define the concept of eloquence
as a communicative science and a means to transmit a message from
the addresser to the addressee, that gives lead to the practical angle in
fathoming the manifesting structures of the most employed ones, the
study tackles also the eloquence markers; eloquent simile and metaphors
with its two parts; the qualifier and the qualified.
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نص خطبة السيدة زينب  يف الكوفة
ّ
((احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل أيب ممد وآله الطيبني األخيار ،أ ّما بعد يا

أهل الكوفة :يا أهل اخلتل والغدر! أتبكون؟! إي واهلل فال رقأت الدمعة ،وال هدأت
كمثل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاث ًا ،تتخذون أيامنكم
الرنة! إ ّنام َم َثلكم َ
دخ ً
الصلف النطف ،والصدر َّ
الشنف ،وملق اإلماء،
ال بينكم! أال وهل فيكم إال َّ

وغمز األعداء ،أو كمرعى عىل دمنة ،أو كفضة عىل ملحودة!؟ أال ساء ما قدّ مت

لكم أنفسكم أن سخط اهلل عليكم ويف العذاب أنتم خالدون! أتبكون وتنتحبون!؟

إي واهلل فابكوا كثري ًا واضحكوا قلي ً
ال ،فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ،ولن ترحضوها

ُبغسل بعدها أبد ًا؟ وأ ّنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ،ومعدن الرسالة ،وسيد

شباب أهل النة ،ومالذ خريتكم ،ومفزع نازلتكم ،ومنار حجتكم ،ومدره سنتكم؟!

أال ساء ما تزرون ،و ُبعد ًا لكم وسحق ًا ،فلقد خاب السعي ،وتبت األيدي ،وخرست

الصفقة ،وبؤتم بغضب من اهلل ،وضبت عليكم الذلة واملسكنة! ،ويلكم يا أهل

الكوفة ،أتدرون أي ٍ
كبد لرسول اهلل فريتم؟! وأي كريمة له أبرزتم؟! وأي د ّم ٍ له
سفكتم ،وأي حرمة له انتهكتم؟! ولقد جئتم با صلعاء عنقاء سوداء فقامء خرقاء

شوهاء ،كطالع األرض وملءالسامء.أفعجبتم أن مطرت السامء دم ًا؟! ولعذاب
اآلخرة أخزى وأنتم ال ُتنصون! فال يستخفنكم املهل ،فإنه ال يفزه البدار ،وال

خياف فوت الثار ،وإن ربكم لباملرصاد!)).
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 ...املقدمة ...
يف بيت البالغة والفصاحة ،ويف حجر سيد البلغاء والفصحاء أمري املؤمنني

 ،تربت السيدة زينب بنت ع ّ
يل بن أيب طالب  ،وورثت من أبيها البالغة

فتقمصت شخصية والدها ليس
يف قمتها ،والفصاحة يف براعتها ،والبيان يف قوتهّ ،

يف البالغة والفصاحة فحسب ،بل يف شجاعته وجرأته ،وهم من بيت الخيافون يف
اهلل لومة الئم ،فكانت خطبتها  يف الكوفة عىل الرغم من هول املصاب وعظيم
الفاجعة بفقد إخوهتا وأبناء أهلها ،وأخذها أسرية مسبية ،ألقت هذه اخلطبة ومل َير

أقوى منها عىل التكلم ،وأقدر عىل اخلطابة عىل الرغم من كوهنا شديدة احلياء ،حتى
ّ
كأهنا
أن بشري بن خزيم األسدي راوي اخلطبة قال :فلم َأر –واهلل– َخ ِفر ًة أنطق منها ّ
ُتفرغ عن لسان أبيها أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب  ،إذ مجعت يف هذه اخلطبة
بني فنون البالغة ،وأساليب الرتاكيب اإلفصاحية التوكيدية ،وقوة االحتجاج
واملعارضة والدفاع يف سبيل احلرية واحلقّ والعقيدة.
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اإلبالغية املفاهيم الداللية
اإلبالغية مصطلح ذو مفهوم عميق حتتاج معرفته إىل شفرة ُيفتح هبا مفهومه؛

لقلة ما ُبحث فيه ،أو لتعدد اآلراء يف مفهومه ،والقصد من فتح شفرته فهم جماالته

اللغوية وغري اللغوية ،واإلبالغية مصطلح لساين حارض يف تراثنا املعجمي حتت
اجلذر (ب ل غ) الذي يعني وصل وانتهى ومنه اإلبالغ بمعنى اإليصال( ،)1وهو

أصل واحد عند ابن فارس بمعنى الوصول إىل اليشء ،تقول :بلغت املكان إذا

وصلت إليه( ،)2والبلوغ واإلبالغ :االنتهاء إىل أقىص (القصد) املنتهي مكان ًا أو أمر ًا

من األمور .و ُيفهم مما تقدم ّ
أن (اإلبالغ) هو اإليصال أو الوصول إىل اليشء أو

اإلنتهاء إىل أقىص ما نقصده.

أ ّما مفهوم اإلبالغية يف غري معناها اللغوي فهو ال خيرج عن معنى البالغة

عرفها البالغيون ك اجلاحظ واجلرجاين وغريمها ،فاجلاحظ يرى أنه« :ال يكون
التي ّ
الكالم يستحق البالغة حتى يسابق معناه لفظه ،ولفظه معناه ،فال يكون لفظه إىل
سمعك أسبق من معناه إىل قلبك»( ،)3ووضع رشوطه يف البالغة وهي :موافقة

الكالم ،ومتانة العبارة وسبكها( ،)4وكذا ذهب اجلرجاين يف دالئله يف حتقيق القول

بحسن الدّ اللة ومتامها فيام له كانت داللة،
عىل البالغة ،فريى ّأهنا« :وصف الكالم ُ

وأحق بأن تستويل عىل هوى
ثم ت ُّربجها يف صور هي أهبى وأزين و آنق وأعجب
ُّ
ّ

النفس ،وتنال ّ
احلظ األوفر من قبل القلوب ،وأوىل بأن ُتطلق لسان احلامد و ُتطيل

أصح
رغم احلاسد وال جهة الستعامل هذه اخلصال غري أن تأيت املعنى من اجلهة التي ُّ
أخص وأكشف عنه و أ ُّمتله وأحرى بأن يكسبه نب ً
ال
لتأديته ،وختتار له اللفظ الذي
ُّ
و ُيظهر منه مزية»( ،)5وهذا ما استند إليه اللسانيون حينام طرحوا مفهوم االبالغية

كام سيأيت.
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والبالغة تعني املجاز واالستعارة والتشبيه ،وهذه األدوات البالغية جتعل من

الكالم (بليغ ًا)؛ ألهنا خترجه عام وضع له يف األصل اللغوي.

أ ّما يف الدراسات األلسنية ف ُيعدُّ ياكوبسون واحد ًا من الذين اهتموا هبذا املفهوم
ألهنا ُتعرب
إذ ربط اجلانب اإلبالغي بالوظيفة التعبريية أو األنفعالية للرسالة اللغوية؛ ّ

بصفة مبارشة عن موقف املتكلم جتاه ما حيدث عنه ،فهي تنزع إىل تقديم إنطباع عن
إنفعال معني صادق وخادع( ،)6وهي األثر االنفعايل والتعبريي األسايس للرسالة
التي ينتجها املرسل وتقوم عىل استعامل تقنيات أسلوبية ولغوية جتعل العقل يتأثر

النص( ،)7والوظيفة التقويمية أو التقديرية يف نظره تتولد حينام
هبا ،يقرأ ويتفاعل مع ّ
يقع التأكيد عىل املستقبل بصيغ معينة مثل األمر والطلب والنداء(.)8

وجعل دمشقية اإلبالغية تشمل ّ
كل ما جياوز اجلانبني العاطفي والفكري

للكالمّ ،
وكل ما جياوز عملية إيصال الوقائع واآلراء إىل اآلخرين( ،)9وموطنها
األسلوب( ،)10وحرص مساراهتا عىل النحو اآليت(:)11
 .1االهتامم بعنرص من عنارص العبارة وإبرازه.

 .2جرس العبارة وموسيقاها وتناغم أصواهتا.

 .3نربة امللفوظ.

 .4القيم العاطفية.

 .5القيم التي تستدعي يف الذهن الذكريات.
ويرى السعدي ّ
أن مسار اإلبالغية ال ينحرص يف جوانب تأثرية و أنّام يمتد

ليشمل ّ
كل ما يؤثر يف نفسية القارئ (التقنيات اللغوية واألسلوبية املستثمرة) يف
بالنص فحسب بل بالقارئ
النص ،وهذا جيعل الظاهرة األدبية ليست مرتبطة
ّ
إنتاج ّ
النص( ،)12وركز غريه عىل ربطها ُ
باألسس النفسية
أيض ًا ،ومجلة ردود فعله جتاه
ّ
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نص أديب مع
نص أديب شعره ونثرهّ ،
وإهنا جمموع الشحنات النفسية يف ّ
املتوارية يف ّ
الرتكيز عىل البواعث النفسية لإلبداع وربطه بالتوتر النفيس االنفعايل للمبدع(،)13

وهذا يعني ّ
أن اإلبالغية تشمل مجيع اإلمكانات اللغوية واألسلوبية التي يستثمرها
املبدع سعي ًا للتأثري يف نفسية املستقبل.

أ ّما جماالهتا فهي احلركات اإلبداعية التي تطرأ عىل اللغة األدبية ،واللغة األدبية

مرسحها ،واالنفعال الكامن يف بعض الصيغ والعبارات واالشتقاقات هي املنهل

األسايس الذي تنهل منه(.)14

اإلبالغية علم تواصيل
ركز ّ
جل علامء اللغة عىل ّ
أن اللغة وسيلة تواصلية بني املرسل واملرسل إليه،

وعىل وصول الرسالة إىل ذهنه لفظ ًا أو معنى حتى يتمكن من فهمها ،فسيبويه مث ً
ال
قسم الكالم عىل مستقيم حسن وحمال ،ومستقيم كذب ومستقيم قبيح ،وما هو
حمال كذب ،فأ ّما املستقيم احلسن ،ف ُيفهم بطريقة بسيطة من طريق اللفظ ،واستقامة

املعنى نحو قولك :أتيتك أمس ،أ ّما املستقيم الكذب فقولك :محلت اجلبل ،ورشبت

ماء البحر ونحوه؛ حلمله عىل املجاز ،وأ ّما املستقيم القبيح يف صعب عىل السامع
فهمه؛ ّ
ألن األلفاظ وضعت يف غري موضعه ًا نحو قولك :قد زيد ًا رأيت ،وأ ّما

املحال الكذب فأن تقول :أرشب ماء البحر أمس ،إذ يقطع فيهام التواصل؛ لعدم

استقامة الكلم( ،)15أ ّما اجلاحظ فقد جعل أركان العملية التواصلية مخسة :املتكلم،

عرف البيان ،فقال« :البيان اسم
السامع ،الرسالة ،الشفرة ،القناة ،وذلك عندما ّ
جامع ّ
لكل يشء كشف لك قناع املعنى وهتك احلجب دون الضمري حتى يفيض

أي جنس كان
السامع إىل حقيقته وهيجم عىل حمصوله كائن ًا ما كان ذلك البيانومن ّ
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ّ
الدليل؛ألن مدار األمر والغاية التي هبام جيرى القائل والسامع إنّام هو الفهم
ذلك

فبأي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى فذاك هو البيان يف ذلك
واإلفهام ّ

املوضع».

()16

املرسل

الرسالة
القناة

املتلقي

الفهم واإلفهام

الشفرة
ألهنا أساس التواصل وذلك واضح
وهذه العنارص بعينها عنارص اإلبالغية؛ ّ

من كالم سيبويه واجلاحظ املذكورين آنف ًا ،لذا فهي من العنارص األساسية للتواصل،
وذات ترابط بني املفاهيم األخرى (القصدية ،والتداولية ،واألسلوبية ،واحلجاجية،
ألهنا مجيع ًا تتكون من مرسل ،و رسالة ،ومتلقي ..الخ.
و اإلنزياحية)؛ ّ
أي لغة عىل النحو اآليت:
وعليه تكون وظيفة اإلبالغية يف ّ

ً
أوال :اإلبالغ بطرائق خمتلفة ،طرائق علمية يف العلوم الرصفة ،ومجالية يف عامل
األدب التي حتمل الذهن إىل اخليال عند مجيع األدباء.

ثاني ًا :القصدية ،فهم كالم املرسل وحتليل عباراته اللغوية ،وهو األساس الذي

يبنى عليه اإلبالغ وفيه تظهر العالقة بني املرسل واملتلقي.

ثالث ًا :إيصال املعنى ،وهذا ما ذكره العسكري عند حديثه عن البالغة« :البالغة
ّ
كل ما تبلغ به املعنى قلب السامع ّ
ّ
كتمكنه يف نفسك»( ،)17وهذه
فتمكنه يف نفسه
عملية مهمتها احلفاظ عىل عملية التواصل
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رابع ًا :االنفعالية ،فاالنفعال مرتبط باملتكلم ،أ ّما املتلقي فيكون عرضة للزجر،
واألمر ،والنهي.

خامس ًا :الوصفية بطريقة التعبري احلجاجي.
سادس ًا :اإلنتاجية حينام تكون الرسالة منتجة لذاهتا ،وهذا ما نلمسه يف الرسالة
الشعرية أو النثرية.

نص إىل آخر بحسب طبيعة املرسل أو الرسالة ،أو
وهذه الوظائف ختتلف من ّ

لكل مقام مقا ً
ّ
إن ّ
نصواحد إذ ّ
ولكل حادث حديث ًا.
ال
ر ّبام جتتمع يف ّ

اإلبالغية يف خطبة السيدة زينب 
من اخلطب التي انامزت بقيمتها اللغوية ،وبنائها الفني خطبة السيدة زينب ،

كيف ال وقائلتها خترجت من مدرسة سيد البلغاء أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب
 ،لذا جاءت بأسلوب خاص ومستوى رفيع انامزت بقمة الفصاحة والبالغة،
وجودة التعبري ،وعلو املستوى األديب فشكلت فيها الوظائف اإلبالغية اآلنفة الذكر

النص اخلطايب ،إذ ّ
نص اخلطبة فيه تقنيات إبالغية متنوعة منها
إن ّ
أساس ًا مه ّام يف ّ
تقنيات لغوية ،وأخرى جمازية وغريها.

إبالغية الرتاكيب اإلفصاحية
ّ
كل كالم بليغ يوجد فيه تنوع لألساليب الرتكيبية اإلبالغية ،وهذه اخلطبة

تفجرت عن لسان الفصاحة فيها أساليب متنوعة أبرزها أسلوب النداء،
التي ّ

واالستفهام ،وغريها ،فبعد محد اهلل والثناء عليه والصالة عىل رسوله وآله استهلت
الكوفة ،يا أهل َ
ِ
السيدة زينب  بالنداء ((يا َ
اخل ْتلِ والغد ِر))( )18مستعملة أداة
أهل
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النداء (يا) املكونة من حريف العلة (ي  +ا) ،وما حيمله احلرفان يف طياهتام من احلزن
واألسى معربة بوساطتهام عن مصائبها مع هذه الثلة من البرش ،فجعلت من أسلوب
النداء مجلة مركزية ثابتة انطلقت منها؛ لتكشف ّ
عام يف أعامقها من ذلك احلزن إذ ّ
إن

النص كام ً
ال( ،)19وهذا األسلوب (النداء) كررته يف
اجلملة األوىل متارس ضغط ًا عىل ّ

مستهل خطبتها  فصار تكرار ًا استهاللي ًا أخذ مساحة واسعة وفضا ًء ممتد ًا داخل

اخلطبة ،إذ جعلت من هذا التكرار رابط ًا قوي ًا بني مطلع اخلطبة وحبكتها وهنايتها،

بأسلوب يسحر ناظريك بتقنية التوازي بني الرتاكيب وهو أسلوب ذو سمة إيقاعية
أي شعر منه أو يتجاوز الشعر إىل كثري من صيغ اخلطاب والنصوص
ق ّلام خيلو ّ

النص
الدينية( ،)20إذ يتضمن جرس ًا موسيقي ًا يقوم عىل توحيد النغمة يف تراكيب ّ

النص عىل
اخلطايب ،وهذا األسلوب اإلبالغي أخذ حيزه يف النداء ،إذ جاء يف
ّ

مستويني:

 .1مستوى داليل (داللة ضمنية) بني أهل الكوفة الذين أرسلوا إىل اإلمام احلسني
 ومن َث ّم الغدر به ،و(صفاهتم) اخلتل والغدر.
ِ
يا َ
الكوفة
أهل

يا أهل َ
اخل ْتلِ والغد ِر

املتصفون بالغدر ونقض امليثاق

قبائح الغدر

التوازي الداليل

 .2مستوى نحوي :املوازنة بني الرتاكيب النحوية يف ذكر أداة النداء املنادى
املضاف املضاف إليه
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ِ
يا َ
الكوفة
أهل

يا أهل َ
اخل ْتلِ والغد ِر
التوازي النحوي

والقول نفسه ُيقال يف قوهلا (( فال رقأت الدمعة وال هدأت الرنة))( )21و ((أال

الشنِف؟ و َم َل ُق اإلماء؟ َ
والصدر َ
وغ ْمزُ األعداء؟))
الصلف الن َِطف؟ ّ
وهل فيكم إال ّ

( ،)22والتوازي يف خطبتها  خلق تساؤ ً
ال ضائع ًا من طريق تداخل األساليب
والسيام أسلويب النداء واالستفهام ليكون أسلوب النداء االستفهامي أو أسلوب

االستفهام الندائي ،ففي أسلوب النداء االستفهامي ((يا أهل الكوفة ،أتبكون؟))
أرادت  تأكيد السؤال والرتكيز عىل املقطع األخري االستفهام ((أتبكون؟)) ،ويف

أسلوب االستفهام الندائي (املفرتض) ((أتبكون؟ يا أهل الكوفة)) أرادت  تأكيد
النداء والرتكيز عىل املقطع األخري (النداء) ،وهذا التداخل بني األسلوبني يشري إىل
نص اخلطبة إرصار املرسل عىل
انغامر الذات يف عوامل السؤال والنداء ،ونلمح يف ّ
إيصال صوهتا إىل متلقيها (أهل الكوفة) بتكرار النداء مع تنوع املنادى (اسم،
وصفات)؛ لتجعلهم مصغني إىل ندائها الشجي ،وتكرار النداء فيه إشارات:
يا أهل الكوفة .............إشارة إىل أشخاص معينني
يا أهل اخلتل ..............إشارة إىل أقبح أنواع الغدر
يا أهل الغدر ..............تأكيد ذلك القبح من الغدر
فأداة النداء تشري إىل حقيقة –املنادى وصفاته -وهذه احلقيقة التي ّبينتها  مل

تأت من فراغ ،بل ّ
إن األحداث املاضية هي الدليل عىل غدر هكذا نفر من الناس
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بأهلها (أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب وأخيها احلسن  ،)فجاءت هبذا األسلوب،
وهبذه الصيغة لتأكيد مالزمة الصفات املذكورة هبم ،إذ ركزت  عىل قضية واحدة

(قبح غدرهم) ،وجعلته صاحب ك ّلهذه املناداة.

ويبدو مما تقدم ّ
أن للنداء أثر ًا إبالغي ًا يف نفس املتلقي إذ جاء عىل مستويني:
النصّ :
إن النداء ذو ارتباطات عالئقية ،فمن املمكن أن يكون هذا
املستوى ّ

الرتكيب تعبري ًا عن داللة رمزية حمددة ،وممكن أن يكون أساس ًا لبنى حوارية.

مستوى التكرارّ :
إن تكرار النداء جاء لتأكيد اسرتعاء اإلنتباه؛ ألمهية ما س ُيعلن

من اخلرب املهم ،مما أضفى عىل مضمون اجلملة أسلوبا مجاليا ،زد عىل ذلك ما له من

صدى يف اخلطبة ،إذ جسدت  من طريقه ماضيها املرشف الذي راح من يدهيا
النص :أن جعلت املتلقي يقظ ًا ،إذ
بعظيم املصاب الذي حلق هبا ،ونلمس صداه يف ّ

النص وفيه شحنات إبالغية أكدت فيه مسألتني:
جاء ّ

األوىل :اشتمل عىل أفعال أهل الكوفة (اخلتل والغدر) ،وهي أفعال أقبح ما

تكون يف سلوك البرش.

الثانية :متمثلة يف بيت أهل النبوة  الذين ذكرت صفاهتم (معدن النبوة ،مالذ

مر
خريتكم..الخ)ّ ،
أي ّأهنا رسمت لنا التجاذبات بني األفعال احلسنة والقبيحة عىل ّ
الزمن.
إن التنوع يف استعامل األساليب وتكرارها يف اخلطاب ُيعدُّ من األمور التي
النص بالغة وإبالغ ًا ،فالكالم إذا ُنقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك
تكسب ّ

أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظ ًا لإلصغاء إليه من إجرائه عىل أسلوب
واحد( ،)23وهذا ما ذهب إليه القزويني بقوله« :الكالم إذا انتقل من أسلوب عىل
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أسلوب أدخل يف القبول عند السامع وأحسن تطرية نشاطه وأمأل باستدرار إصغائه

وهم أحرياء بذلك»( ،)24واألنتقال األسلويب ِ
نص اخلطبة – اإلبتداء
وجد يف ّ
بالنداء ومن َث ّم االستفهام فاألمر وغري ذلك من األساليب كام سيأيت ،فبعد النداء
جاء االستفهام الذي خرج عىل غري ما وضع له يف األصل اللغوي يف قوهلا 

((أتبكون؟وتنتحبون؟))( ،)25فاهلمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخي ،إذ أنكرت 

بكاءهم وما صاحبه من نياح وذرف الدموع ،مؤكدة ذلك بقوهلا(  :وتنتحبون؟)،

إذ ّ
إن هذا البكاء الذي صدر منهم يكرهه العقل ،والرشع ،والعرف ،وهذا اإلنكار
توبيخ عىل أمر قد مىض – قتل احلسني  مع أهل بيته  ،- أو إنكار لكذهبم،

فكيف يصدر البكاء من هؤالء وهم الذين قتلوا احلسني  ،أو أعانوا أعداءه

النص (إنكار فعل البكاء نفسه) ،ويبدو ّ
أن هذا
عىل قتله؟ وحقيقة اإلنكار يف هذا ّ
األسلوب ال يوجد إال عند من كان متمكن ًا من اللغة ودقائقها ،ويف موضع آخر

(أي) يف قوهلا (( :أ َتدْ رون
من اخلطبة جلأت السيدة  إىل تكرار أداة االستفهام ّ

ٍ
أي ٍ
وأي
وأي
وأي د ٍم ل ُه سفكتم؟ّ ،
كريمة ل ُه أبرزتم؟ ّ
كبد لرسول اهلل فريتم؟ ّ
ّ
ٍ
حرمة ل ُه هتكتم؟))( ،)26التي أسهمت فتح املجال الداليل ،وشحنه بقوة إنجازية

النص ،إذ استعملت هذه األداة دون غريها من أدوات
تستدرج القارئ إىل إكامل ّ
ألهنا ُيؤتى هبا لتمييز أحد املشاركني يف أمرهيام ،والسؤال عن بعض
االستفهام منه؛ ّ

من ّ
كل بقصد التعيني ،زد عىل ذلك ّ
(أي) وتكرارها يف اخلطبة دليل عىل
أن استعامل ّ
الرصاعات النفسية التي يعاين منها املرسل ،وذلك بالسؤال عن اإلمام الشهيد وما

له من مكانة يف مقدسات اإلسالم من طريق استحضار مكانته وصفاته الكريمة،
(أي) إذ تقوم هذه األداة بالكشف عن البنيات
ومن هنا تظهر القيمة الداللية لألداة ّ

الداخلية ،ومن َث َّم إظهار داللتها للمتلقي ،وتكرارها يف اخلطبة يبني املفارقة الداللية

بني املايض الذي عاشته  مع إخواهنا وأهلها (العزة والكرامة) وبني احلارض الذي
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صارت فيه أسرية بني األعداء ،لذلك اليمكن أن ُينظر إىل تكرار هذه األداة عىل

بالنص بل ينبغي
أنّه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة غري متصلة باملعنى أو اجلو العام
ّ

وأن ّ
أن ُينظر إليه عىل أنّه وثيق الصلة باملعنى(ّ ،)27
كل تكرار من هذا النوع قادر عىل
جتسيد اإلحساس بالتسلسل والتتابع ،وهذا التتابع الشكيل يعني من إثارة التوقع

لدى السامع ،وهذا التوقع من شأنه أن جيعل السامع أكثر حتفز ًا وانتباه ًا إليه(.)28

ّ
إن استعامل االستفهام بعد النداء ُيعدُّ من العوامل املهمة التي هيأت لوجود

قيمة حوارية ،وتكرار هذا األسلوب ليس جمرد طلب اخلرب ،و إنّام هو عالقة ختاطب

يتم كالمه ،وهذا األسلوب يتيح للمرسل
حيتاج املتكلم إىل طول خماطبته حتى ّ
إنجاز خمتلف أفعال االتصال وهذه وظيفة ملحة من وظائف الرباغامتية اللغوية،

أن املرسل غري املتلقي وما ِ
أ ّما االستفهامات اإلنجازية يف اخلطبة ف ُتظهر لنا ّ
وجد

عنده ال يوجد عندهم ،فاإلمكانات التأثريية التي وجدت عندها  جواهبا حارض،

ولو أنعمنا النظر نجد ّ
أن القوة اإلنجازية يف (أتبكون؟) قوة أمرية فرسها املذكور يف
اخلطبة (فابكوا)( )29التي تعني االستمرار يف البكاء أي ّ
أن هناك عالقة ربطت بني
االستفهام اإلنكاري وفعل األمر ،فالثاين ّ
السياق.
يدل عىل األول مفرس ًا يف ّ

أ ّما اجلواب فلم يكن حقيقي ًا يف اخلطبة بل كان جواب ًا ضمني ًا (معنوب ًا) (البكاء،

والنحيب) ،فكان احلوار يف اخلطبة من طرف واحد؛ لعدم وجود ترابط بني
املتحاورين ،مما جعل املحاور السيدة زينب  صاحبة املصاب دون املتلقني.

ألسلوب األمر مساحة واسعة يف اخلطبة والسيام يف قوهلا (( :فابكوا كثري ًا

نص مقتبس من قوله تعإىلَ ﴿ :ف ْل َي ْض َح ُكو ْا َق ِلي ً
ال
واضحكوا كثري ًا))( ،)30وهو ّ
نص اخلطبة أمران اثنان:
َو ْل َي ْب ُكو ْا َكثِري ًا َجزَ اء بِ َام َكا ُنو ْا َي ْك ِس ُبونَ ﴾ {التوبة ،}82:ويف ّ
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ّ
إن قوهلا (( :فابكوا كثري ًا واضحكوا كثري ًا)) إبالغ فيه هتديد وختويف أي أنّه

إبالغ هذا الكالم املخوف.

لكن معناه اإلخبار ُف ِه َم من تفسري اآلية املباركة
ورد األسلوب بصيغة األمر ّ

﴿ َف ْل َي ْض َح ُكو ْا َق ِلي ً
أن هذه احلالة ستحصلّ ،
أي ّ
وأن
ال َو ْل َي ْب ُكو ْا َكثِري ًا﴾ {التوبةّ ،}82:

فرحهم وضحكهم يف ّ
كل عمرهم هكذا قليل؛ ّ
ألن الدنيا بأرسها قليلة ،وأ ّما حزهنم
وكأن املعنى هو ّ
ّ
أن
وبكاؤهم يف اآلخرة فكثري؛ ألنّه عقاب دائم ال ينقطع(،)31

بكاءهم سيكون هلذا الغرض الذي فعلوه – إرسال الكتب إىل اإلمام احلسني 

ثم الغدر به.
ّ

ّ
إن يف هذه اخلطبة عوامل إبالغية؛ لتنوع األساليب الرتكيبية ومنها أسلوب الذم

بـ (ساء) يف موضعني اثنني :قوهلا (( :أال ساء ما قدّ مت لكم أنفسكم أن سخط اهلل

عليكم ويف العذاب أنتم خالدون))( )32وهذا النص مقتبس من قوله تعإىلَ ﴿ :ت َرى
ْس َما َقدَّ َم ْت َ ُهل ْم َأ ُنف ُس ُه ْم َأن َس ِخ َط ّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه ْم َو ِيف
َكثِري ًا ِّم ْن ُه ْم َيت ََو َّل ْونَ ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُرو ْا َلبِئ َ
ا ْل َع َذ ِ
اب ُه ْم َخالِدُ ونَ ﴾ {املائدة ،}80:وقوهلا (( :أال ساء ما تزرون))(.)33
النصني باألداة (أال االستفتاحية) التي أفادت التنبيه للعناية باخلرب،
إذ بدأت ّ

تضمنه للتحذير من الوقوع فيه أو اإلقالع عنه
وإنّام افتتحت به ّ
النص اهتامم ًا بام ّ

وعليه يكون الفعل (ساء) إنشاء للذم ،واملخصوص بالذم حمذوف.

النص األول املصدر املأخوذ هو املخصوص بالذم ،والتقدير :ساء ما قدمت
يف ّ

فسخط اهلل مذموم ،وقد أفاد هذا املخصوص ّ
أن
لكم أنفسكم ُسخط اهلل عليكمُ ،
اهلل قد غضب عليهم غضب ًا خاص ًا ملا اقرتفوه من ذنب عظيم وذلك غري مرصح به

يف الكالم ،وهذا من إجياز احلذف( ،)34واملعنى :يا أهل الكوفة ّ
إن أعاملكم وجبت
عليكم غضب اهلل وسخطه والبقاء الدائم يف العذاب.
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النص الثاين املخصوص حمذوف تقديره (محلهم أو وزرهم) ،وإنّام ُسمي
يف ّ

العمل هبذه املسميات؛ ألنّه يتخيل ثقي ً
ال عىل نفس اإلنسان واملعنى :بئس ما محلتم

أي جمال لشمول غفران
من ظهوركم من الذنب واجلرائم فهي من نوع ال يبقي ّ
اهلل وعفوه( ،)35ويف املوضعني كليهام ّ
إن قوهلا ( :أال ساء) استئناف للتعجب من

حاهلم ،ويكون تقدير (ما) عىل النحو اآليت:

()36

ّ .1أهنا موصولة بمعنى الذي والتقدير« :ساء الذي حيكمون حكمهم» ،فيكون
«حكمهم» رفع ًا باإلبتداء ،وما قبله خرب وحذف حكمهم لداللة حيكمون عليه.

 .2جيوز أن تكون متييز ًا فتكون يف موضع نصب ،والتقدير« :ساء حك ًام حكمهم».
 .3يف موضع رفع كأنّه قال :ساء الذي حيكمون ،وهو قول ابن عطية ،وعارضه

ابو حيان بقوله :ال فرق بني فاعل مضمر أو ظاهر ،ومتييز وال خالف يف جواز
حذف املخصوص باملدح والذم والتمييز فيها لداللة الكالم عليه.

وهذا اللون من األساليب اإلبالغية يشري إىل دأب هؤالء املتكرر عىل عمل

السوء ملا يف داللة الفعل عىل التجدد واحلدوث :ساء عملهم املستمر ،ويمكن أن
ٍ
أي ساءهم الذي
يكون (ساء) الزم ًا بمعنى قبح ،أو
متعد ،واملفعول حمذوفّ :
يعملونه(.)37

ملّا رأت ّ أهنم أظهروا البكاء الكاذب ،وإعالهنم النفاق الرصيح عمدت يف

سمى هذا النوع من الرتاكيب بالتأكيد
خطبتها إىل أسلوب تأكيدي بـ (الالم وقد) ،و ُي ّ

القسمي الذي فيه التشديد يف التهديد ،واملبالغة يف الوعيد ،والرصامة يف التوبيخ ،إذ

ذكرت ذلك يف موضعني:

(( .1فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ،ولن ترحضوها بغسل بعدها أبد ًا))(.)38
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(( .2لقد ِجئتم با صلعاء عنقاء سوداء فقامء ،خرقاء شوهاء،كطالء األرض
السامء)).
وملء ّ

()39

إذ شهدت  هذا اإلشهاد عليهم ،وأنذرهتم هذا اإلنذار ،وأعلنتها عىل املأل

من طريق استعامل هذا األسلوب املكون من (ل  +قد) الذي ُيعد من األساليب
املتالزمة؛ ّ
ألن األداتني متالزمتان ،فالعرب يكادون ال ينطقون هبذه (الالم) إال مع

(قد)ّ ،
وقل عنهم ذلك نحو قول الشاعر:

حلفت هلا باهلل حلفة فاجر لناموا فام إن من حديث وال صــــــــال
ّ
ألن اجلملة القسمية ال تساق إال تأكيد ًا للجملة املقسم عليها التي هي جواهبا،

فكانت مظ ّلة ملعنى متوقع ال يشبه احلرف؛ لتقريبه من احلال( .)40ويبدو ّ
أن السيدة
 أكدت من طريق هذا األسلوب أمرين اثنني:

ّ .1
أن املعنيني من أهل الكوفة خرسوا املعاملة املربمة مع الظامل ،معاملة بيع الدين
بالدنيا.

ّ .2أهنم جاءوا هبذه اجلريمة التي ال مثيل هلا يف التأريخ ،وهذا األسلوب فيه مبالغة
التهديد يف الوعيد ما ال خيفى.

إبالغية الشاهد البالغي
إبالغية التشبيه:
أخذ التشبيه مكانة عالية عند البالغيني إذ تناولوه بالرشح والتفصيل مبينني

أشكاله ،وتقسيامته؛ لكونه أبرز أنواع البيان إلحتوائه عىل طاقات بالغية وإبالغية،
وله دالالت نفسية؛ لكونه يربط بني أمرين ،ويوضح األديب من طريقه شعوره،
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ويربز فكرته وجيليها كي تؤثر يف نفس املتلقي( ،)41والتشبيه لون من ألوان التصوير

وأسلوب من أساليب التعبري اجلاميل يتفاوت األدباء يف تقديمه ،إذ إنّه أصل اخليال

الشعري ،وعامد التصوير البياين( ،)42تكمن بالغته يف طرافته ،و ُبعد مرماه؛ لكونه

ينتقل بالسامع من يشء معهود مألوف إىل يشء طريف يشاهبه ،أو صورة بارعة

متاثله ،وك ّلام كان هذا اإلنتقال بعيد املنال قليل اخلطور بالبال ممتزج ًا ولو بقليل من
اخليال كان التشبيه أروع ،وأمثل ،وآخذ ،وأدعى إىل إعجاب النفس به( ،)43ووظيفة

التشبيه هتدف إىل توكيد املعنى املراد قوله وترسيخه يف ذهن املتلقي(.)44

ومما تقدم ُيلحظ يف التشبيه بعض األمور يمكن بياهنا عىل النحو اآليت:
 .1خروجه عن اللغة اإلعتيادية؛ لكونه يعمل عىل التأليف بني املتباينني.
 .2فيه أعىل درجات التأثري ،واالنفعال يف نفس املتلقي.

 .3اجلمع بني وظيفة اإليضاح ،ووظيفة التأثري واالنفعال لدى املتلقي.
ويف خطبة السيدة زينب  نجد الصور التشبيهية التي عربت من طريقها عن

معاناهتا ،وإيقاظ بعض الضامئر امليتة من سباهتا العميق ،قالت (( :إ ّنام مثلكم
قوة أنكاث ًا ت ّتخذون أيامنكم دخ ً
ال بينكم))(،)45
كمثل التي نقضت غزهلا من بعد َّ

﴿و َال َت ُكو ُنو ْا َكا َّلتِي َن َق َض ْت
وهذا التشبيه ُمستقى من القرآن العظيم يف قوله تعإىلَ :
َغ ْز َ َهلا ِمن َب ْع ِد ُق َّو ٍة َأ َ
نكاث ًا َت َّت ِخ ُذونَ َأ ْي َام َن ُك ْم َد َخ ً
ال َب ْين َُك ْم﴾ [النحل ،]92:إذ شبهت هذه

ثم ينقضه باملرأة التي تغزل غزهلا ،وتفتله
اآلية الذي حيلف ويعاهد ويربم عهده ّ

حمك ًام ثم حت ّله.

وثمة أمور ساعدت عىل إبراز اجلوانب اإلبالغية التشبيهية من طريق ما ورد
ّ

النص التشبيهي وهي:
من تراكيب يف ّ

289

 .1حرص نقض العهد وامليثاق بعد إبرامه باملعنيني من أهل الكوفة باألداة «إنّام»
(إنّام مثلكم).

النص (مثلكم كمثل) ،وهذا أسلوب يفيد
 .2اجلمع بني التشبيه والتمثيل يف
ّ

التوضيح ،إذ فيه مشاهبة حال املخاطبني بحال أمم من قبلهم؛ ألخذ العربة

سلب ًا أو إجياب ًا ،وهو تشبيه متثييل حيس.

 .3التشبيه يف هذا النص تشبيه املفرد باملركب ،فكام ّ
أن هذه املرأة تفسد ما غزلته؛
حلامقتها كذلك (أهل الكوفة) أفسدوا أنفسهم بنقض العهد وامليثاق.

ّ .4
إن حالة املشبه به تشتمل عىل نقض العهد وإفساده ،وهدم ما ُأسس ،وقلع ما
ُغرس ،وهذه حال املشبه (أهل الكوفة) الذين تنطبق عليهم هذه الصفات.

أهل الكوفة أداة التشبيه املرأة
املشبه كاملشبه به
عهدهم
إيامهنم

نقض ،نكث

وجه الشبه
فساد بعد التلبس بإصالح
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الغزل

ولو أنعمنا النظر يف الصور التشبيهية نجدها ختلق عامل ًا فني ًا متوازي ًا تتآلف فيه

األشياء ،ومن ثم تكون هلا هذه القوة الساحرة عىل التأثري يف النفوس التي تندهش

ثم تنفعل( ،)46وهذا واضح يف نص اخلطبة (أتبكون؟ وتنتحبون؟) فالبكاء
وتعجب ّ
والنحيب داللة االنفعال والتأثري.

ّ
إن السيدة زينب  استعملت أسلوب التشبيه ال لغرض اإليضاح كام يبدو،

ثمة أمر أسمى من ذلك وأبلغ وهو توكيد املعنى املراد ،فهي من طريق ذلك
بل ّ

حية ملعاناهتا ،وآالمها معربة عن دقائق ما ملسته من جتارهبا املريرة مع
رسمت صورة ّ

الناقضني للمواثيق والعهود من أهل الكوفة ،تقول  يف موضع آخر(( :أال وهل

الشنِف؟ و َم َل ُق اإلماء؟ َ
والصدر َ
وغ ْمزُ األعداء؟))
الصلف الن َِطف؟ ّ
فيكم إال ّ

()47

ثمة إشارات إبالغية يمكن بياهنا عىل النحو اآليت:
ويف هذا ّ
النص ّ

النص بأداة االستفتاح (أال) التي تفيد التنبيه وللعناية باخلرب كام ُذكر آنف ًا.
 .1بدأت ّ
النص أكثر من توكيد :احلرص ب(هل و إال) حرص باالستفهام الذي
 .2جاء يف ّ
خرج للنفي ،وهو أسلوب فيه مذاق خاص ،ومقام معلوم؛ ألنّه ُيرشك املتلقي

((الصلف
يف احلكم أو املعنى حتقيق ًا للغرض( ،)48إذ حرصت فيه الصفات
ّ

الشنِف ،و َم َل ُق اإلماءَ ،
والصدر َ
وغ ْمزُ األعداء)) هبؤالء النفر من أهل
الن َِطفّ ،

الكوفة ،وهنا قرص الصفة عىل املوصوف أو اخلرب عىل املخرب عنه ،وهذا اللون

من القرص ال يعدو أن يكون تأكيد ًا للكالم ،ومبالغة يف توضيح األحكام وتثبيت ًا

يف األذهان(.)49

الصلف الن َِطف))( )50تأكيد آخر بأسلوب
 .3وقوهلا (( :أال وهل فيكم إال ّ

التقديم والتأخري ،وهذا األسلوب مل يأت عشوائي ًا وإنّام ارتبط باملعنى العام

للجملة التي تنوعت يف أساليب التوكيد.
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 .4ذكرت يف أثناء اجلمل حرف العطف (أو) الذي حيتمل معنى اجلمع أو التنويع
((أو كمرعى عىل دمنة؟ أو كفضة عىل ملحودة؟))( ،)51فباإلضافة إىل الصفات

التي ُذكرت ،فهم أشبه باملرعى (حمل العشب اجلميل) عىل دمنة (حمل تراكم
أرواث احليوانات) ،وبالفضة عىل ملحودة (اجلثة املوضوعة يف القرب) ،وهو

تشبيه مرسل عقيل ،وفيه تشبيه املحسوس باملحسوس ووجه الشبه (الباطن
القبيح).

املرعى نبات مجيل

الناقضون للعهد
من أهل الكوفة

طاهر حسن

فضة عالمة من الفضة

أعامل قبيحة

الدمنة مكان قذر
ملحودة القرب الذي فيه جيفة

الناقضون للعهد من أهل الكوفة
أرادت السيدة زينب  أن تنقل مشاعرها من طريق هذا اللون من التشبيه،

وإظهار حقيقة تلك النفوس املنافقة ،وقد ركزت عىل هذا اللون من التشبيه؛
إلثبات القوة اإلبالغية يف نفس املتلقي ،ومدى تأثريه فيهم ،إذ ّ
إن مرجع التأثري ليس

مرتبط ًا بمقدار املعنى ،وإنّام مرتبط بكيفية بروزه ،ووسيلة إدراك النفس له ،فإدراك

الصورة (املشاهدة) يزيد النفس قبو ً
ال له( ،)52أ ّما صدى الصوت وتأثريه يف نفوس
فنص اخلطبة يؤكد ذلك بقوهلا ( :أتبكون؟
أؤلئك املنافقني فقد كان واضح ًاّ ،
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ونوعوا فيه،
وتنتحبون؟) .ملّا كان التشبيه يدخل يف تكوين اخلطاب اعتنى به األدباءّ ،

واختذوه أداة لتصوير خلجاهتم النفسية التي تعتمل داخلهم ،وصوروا به أفكارهم،
وآراءهم ،هلذا جتده قد ك ُثر يف أشعارهم ومآثر كالمهم( ،)53ولو قال قائلّ :
إن كالمهم
ّ
ولعل أعىل مراتب التشبيه عندهم ما ُحذفت
أكثره تشبيه مل يكن مغالي ًا أو مبالغ ًا(،)54

منه األداة ووجه الشبه؛ لكون املشبه فيه هو عني املشبه به ،وما فيه من إجياز؛ حلذف
األداة ووجه الشبه ،ويف خطبة السيدة  لون من ألوان التشبيه البليغ ،وذلك يف

((وأي كبد له فريتم))( ،)55ورد التشبيه هنا بليغ ًا
قوهلا تصف اإلمام احلسني :
ّ

بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه؛ لبيان شدّ ة التشابه بني املشبه واملشبه به ،إذ شبهت

 اإلمام احلسني  بكبد رسول اهلل  ،أو ّأهنا شبهت جريمة قتل أخيها بقطع

كبد الرسول  وفريه ،وأسندت إىل املشبه الزم ًا من لوازم املشبه به وهو (الفري)

التقطيع لإلفساد ،ووجه الشبه املكانة العالية واملتميزة للمشبه عىل غريه من العباد

لدى رسول اهلل  والقيمة اإلبالغية هلذا اللون من التشبيه أنّه يدعو إىل التفكري
وبذل اجلهد؛ طلب ًا للمعنى والبحث عنه ،ويف البحث وبذل اجلهد متعة ولذة ،وهذا

أمر من أمور الفطرة فالنفس البرشية مطبوعة عىل احلرص عىل ما جهدت يف سبيله،

وتعبت من أجله(.)56

اإلبالغية الكنائية
الكناية إرادة املتكلم إثبات معنى من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له

فيومى به إليه وجيعله
وباللغة ،ولكن جييء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود،
ْ

دلي ً
ال عليه( ،)57وهي صورة بيانية تكشف ّ
عام وراء املعنى من مجال ،وتأثري بياين،

و ُتربز معنى املعنى ،فالكالم قسامن :األول :يصل املتكلم فيه إىل غرضه بداللة

اللفظ وحده .الثاين :يصل املتكلم فيه إىل قصده بداللة أخرى تنشأ عن الداللة
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لكن الكناية قد
األوىل (اللفظية) ومدار هذا ك ّله االستعارة والتشبيه والكناية(ّ ،)58

يكون هلا لون خاص من حيث التأثري والعذوبة واإلقناع( .)59وملّا كانت الكناية من
ألوان البيان فقد محلت قدرات إبالغية خالقة تؤثر يف املتلقي فني ًا ووجداني ًا ،فهي

تربز املعاين املعقولة يف صور ا ُملحسات ،وتكشف عن معانيها وتوضحها وحتدث
انفعال اإلعجاب( ،)60وهذا اإلعجاب و التأثري يف املتلقي ال يمكن للغة املعيارية أن

ألهنا وضعت بإزاء األفكار؛ لتعرب عن العقل اهلادئ املحدود( ،)61ويف هذه
تؤديه؛ ّ

اخلطبة متثل الكناية مكانة واضحة إذ نلمح من طريقها طاقات إبالغية معتمدة عىل

اإلشارة ،والتلميح مثرية هبذا األسلوب اإلبالغي استجابة املخاطبني ،وتأثرهم فيه.

الكناية عن صفة:
هي أن تطلب به الصفة املعنوية نفسها من كرم وشجاعة ،إذ ُيكني املرسل عن

نصه( ،)62وهي نوعان:
صفة الزمة للمعنى الذي يريد إثباته يف ّ

()63

 .1القريبة :ما ينتقل الزمن منها إىل املقصود بال وساطة بني منتقل عنه واملنتقل
أي ُيفهم منها املقصود ألول وهلة نحو قولك( :عيل
إليه ،وتكون واضحةّ :

وخفية :ال ُيفهم منها املقصود إال مع يشء يف التأمل
أي جمتهد،
كثري اإلطالع)ّ ،
ّ

أي غبي ،إذ ّ
إن عريض القفا بإفراط
والتفكري نحو قوهلم( :فالن عريض القفا)ّ ،
لكن فهم الغباء منه يتوقف عىل إعامل فكر ورؤية؛ ّ
ألن
مما ُيستدل به عىل الغباءّ ،

اللزوم بني املعنيني نوع خفاء.

 .2البعيدة :ال يكون االنتقال إىل املطلوب بوساطة أو بوسائط نحو( :فالن كثري
الرماد) كناية عن املضيف.
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ويف خطبة السيدة زينب  أنموذجات كثرية من الكنايات عن الصفة

فالصلف :كناية عن
منها قوهلا (( :أال وهل فيكم إال ّ
الصلف النطف؟))(ّ ،)64

اإلعجاب بالنفس ،والتكرب ،ويمكن أن يكون كناية عن البغيض من الرجال،

والنطف :كناية عن العجب أو التلطخ بالعيب ،وقوهلا (( :وملق اإلماء))

()65

كناية عن التملق والتذلل ،و ((غمز األعداء))( ،)66كناية عن التحقري واإلذالل ،أو
عزة النفس.
فقدان ّ

ّ
إن السيدة  أرادت أن تنتقل بالصورة من املستوى الداليل اخلاص للغة إىل

استحداث صورة غري مألوفة تفيض إىل إثبات من طريق جمافاة املبارشة ،والنأي عن

التقريرية ،واالعتامد عىل التصور اإلحيائي( ،)67وهذه الكنايات حتتاج إىل تدبر وتفكر
للوصول إىل املعنى الذي ال يقدمه لنا األسلوب الكنائي مبارشة بل جييء ٍ
بلفظ خرج

عن نطاقه اللغوي فيومي إىل معناه الذي يرومه (املجازي) ناق ً
ال ذهنه من معنى

اللفظ الظاهر إىل معناه اخلفي ،تقول  يف موضع آخر(( :إي واهلل فابكوا كثري ًا

واضحكوا قلي ً
النص القيمة
ال))( )68كناية عن الفرح واحلزن ،واليشء املهم يف هذا ّ

اإلبالغية لألسلوب الكنائي الذي هو «بنية ثنائية اإلنتاج حيث تكون يف مواجهة

يتم جتاوزه بالنظر
إنتاج صياغي له إنتاج داليل مواز له متام ًا بحكم املواضعة ،لكن ّ

يف املستوى العميق حلركة الذهن التي متتلك قدرة الربط بني الالزم وامللزوميات،

فإن املنتج الصياغي ّ
فإن مل يتحقق هذا التجاوز ّ
يظل يف دائرة احلقيقة»( ،)69لذا يتجىل
لنا مما تقدم ّ
ألي نوع من الكنايات ترك الترصيح باملعنى الظاهر
أن الصورة اجلاملية ّ
والتعبري عنه إحيا ًء.
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الكناية عن موصوف
وهي أن يرصح املرسل فيه بالصفة دون املوصوف وهي نوعان:

()70

 .1ما كانت الكناية فيه لفظ ًا ّ
اختص هبا هذا
ثم ُأريد به ذات
ّ
دل عىل معنى واحدّ ،
املعنى.

ٍ
بضم بعضها إىل بعض؛ ليجعل
معان
 .2ما كانت الكناية فيه ألفاظ ًا د ّلت عىل
ّ
املجموع كناية عن ذات واحدة اختصت هبذا النوع.

وأي حرمة له هتكتم؟))
فالنوع األول قوهلا :
((وأي كريمة له أبرزتم؟ ّ
ّ

()71

كناية عن املخدرات السبايا من آل النبي  ،وإنام جاءت هبذه الصورة الكنائية؛

للتنبيه عىل عظم قدرها وقدرهن عند اهلل ورسوله ،وهنا جيب أن نتوقف قلي ً
ال؛
لنتفكر ونعرف عظم الفاجعة ،فإذا كان سلب احلجاب عن امرأة مؤمنة عفيفة

اعتيادية أصعب عليها من رضهبا بالسكاكني عىل جسدها ،فكيف بسلب احلجاب

عن سيدة املخدرات زينب ؟( )72والنوع الثاين قوهلا (( :وأ ّنى ترحضون قتل

سليل خاتم النبوة؟ ومعدن الرسالة؟ وسيد شباب أهل النة؟ ومالذ خريتكم؟

ومفزع نازلتكم؟ ومنار حجتكم؟ ومدد سنتكم؟))( )73وهذه كنايـــــــــــــــات عن
شخص واحد هو اإلمام احلسني .
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املوصوف الكناية
سليل خاتم النبوة
معدن الرسالة

سيد شباب أهل اجلنة

احلسني

مالذ خريتكم

مفزع نازلتكم
منار حجتكم
مدد سنتكم

وهنا أرادت السيدة ّ 
أن تبني عظيم شأن احلسني  وقدره ،فلو أنعمنا

النص حماور متعددة )1( )74(:شدّ انتباه املتلقي )2( .التأثري فيه بجعله
النظر نجد يف ّ

منفع ً
ال مع احلدث )3( .حتقيق للغة وظيفتها اإلبالغية بأسلوب انسيايب )4( .زاد يف
القيمة اإلبالغية للتعبري ،وهذا من خصائص األسلوب الكنائي.

فقد أرادت من هذا األسلوب الكنائي أن تثبت يف نفس املتلقي املعاين ،ولكن

بأسلوب غري مبارش بطريقة أدت الوظيفة التواصلية بقصد اإلفهام ،وهذا ال يكون
إال بالنأي عن اللغة باستعامهلا املألوف إىل االستعامل اإلحيائي الذي فيه شحنات

إبالغية أدت قيمة انفعالية ،وقامت بتحويل القارئ من سلبي االستقبال إىل إجيايب

وأسهمت يف تكوين الصورة ،واستنفرت معرفته اللغوية واحلياتية( ،)75وخالصة
القولّ :
إن الكناية بأنواعها املذكورة آنف ًا تتمتع بقوة تأثري كبرية حينام تنأى باللفظ

ٍ
معان جديدة جتعل
بعيد ًا عن الوضوح من طريق اخلروج عن املعنى املعجمي إىل

املتلقي يف دائرة االستجابة والتأثر؛ بفعل ما حيمله املعنى اجلديد يف اللفظ من
دالالت إبالغية كنائية.
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 ...اخلاتة ...
السفر بني سطور البالغة والبيان؛ للوقوف عىل دقائق مفردة من
رحلة تستحق ّ

ّ
ولكل هناية سفر نتائج
املفردات اللسانية اإلبالغية يف فضاء خطبة السيدة زينب ،

خيرج هبا أي باحث متزود ًا ثامر زاده من رحلته ،لذا جاءت نتائج هذا البحث عىل
النحو اآليت:

ّ .1
إن اإلبالغية أخذت مساحة واسعة يف الرتاث اللغوي بمفهومات متعددة
متثلت يف مباحثهم البالغية مثل( :املجاز واالستعارة ،والتشبيه والكناية)؛ ّ
ألن

معنى هذه املصطلحات البالغية استعامل اللفظ يف غري ما وضع له يف أصل
اللغة ،واإلبالغية تعني املفهوم نفسه ،الذي تعنيه هذه املصطلحات البالغية.

 .2تناول الباحثان الرتاكيب اإلفصاحية التوكيدية إىل جانب املباحث البالغية؛
ّ
ألن هذه الرتاكيب استعملت يف اخلطبة عىل غري ما وضع هلا يف أصلها اللغوي،

أي استعملت جماز ًا ،وهذه األلفاظ إذا استعملت (لغوي ًا) ،كام جاءت يف

أي شحنة داللية إبالغية ،وبالعكس لو استعملت
املعجم ال جيد املتلقي فيها ّ

جماز ًا تكون ذات شحنات إبالغية ،ذات تأثري كبري يف نفس املتلقي ،مما تثري

انفعاالته وتفاعله مع املرسل.

 .3مل تنل اإلبالغية مصطلح ًا ومفهوم ًا مكان الدراسة لدى الباحثني إال القليل،
ورأى الباحثان أن يكون هلذا املوضوع صدى لدى الباحثني ،والسيام طلبة
الدراسات العليا.
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 .1لسان العرب ،حممد بن مكرم مجال الدين ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط:#1212 ،3
 419/8مادة (بلغ ).
 .2مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس ،تح :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1979 - #1399م. 301/1 ،
 .3البيان والتبيني ،أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ،دار صعب ،بريوت ،ط1968 ،1م ،تح :
املحامي فوزي عطوي. 75/1 ،
 .4ينظراملصدر نفسه.86/1 :
 .5ينظر دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين ،قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة ،ط 2005 ،5م  :ص. 43
 .6قضايا الشعرية ،ياكوبسون رومان ،ترمجة حممد الويل ومبارك حنون ،ط ،1الدار البيضاء ،دار
توقال  ،1998ص.28
النصية يف قصيدة ياشعر للشايب عبداملهدي اجلراح وخالد
 .7عوامل تشكيل األبعاد اإلبالغية ّ
اهلزايمة ،جملة احتاد اجلامعات العربية لآداب ،املجلد  8العدد  ،2011 ،1432 ،1ص.131
النص األديب أنور املرجتي( ،د ط) أفريقيا الرشق  ،1987ص.26
 .8سيميائية ّ
 .9ينظراإلبالغية فرع من األلسنية ينتمي إىل علم أساليب األدب ،عفيف دمشقية ،الفكر العريب
العددان املزدوجان (1979 )8 ،9م  ،ص.203
 .10ينظر اإلبالغية يف البالغة العربية ،سمري أبو محدان ،ط ،1بريوت ،باريس ،دار عويدات،
1991م ،ص.25
 .11املصدر نفسه ،ص . 8
 .12املدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيوية مصطفى السعدين( ،د ط) ،األسكندرية ،منشأة
املعارف ( ،د ت) ،ص.21
 .13ينظر اإلبالغية يف البالغة العربية ،ص.7
 .14املصدر نفسه ،ص.8
 .15كتاب سيبويه ،عمروبن عثامن بن قنرب ،تح :عبدالسالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي،
القاهرة ،ط1988 - #1408 ،3م ،ا  25/و .26
 .16ينظر البيان والتبيني.55/1 ،
 .17كتاب الصناعتني ،أبو هالل العسكري ،تح  :حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم،
املكتبة العرصية ،بريوت. 10/1 ،#1419 ،
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 .18زينب الكربى  من املهد إىل اللحد ،السيد حممد كاظم القزويني ،تح :السيد مصطفى
القزويني ،دار املرتىض ،بريوت ،لبنان ( ،د ط ،د ت) ،ص.284
 .19ينظر عوامل تشكيل األبعاد اإلبالغية ،ص.6
 .20التوازي يف شعر يوسف الصائغ وأثره يف اإليقاع والداللة ،سامح رواشده ،جامعة مؤتة،
قسم اللغة العربية ،جملة أبحاث الريموك ،مج (  ،)16العدد (1998 ،)2م ،ص.9
 .21زينب  من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .22املصدر نفسه :ص.284
 .23اإليضاح يف علوم البالغة ،حممد بن عبدالرمحن القزويني ،تح :حممد عبداملنعم خفاجي ،دار
اجليل ،بريوت (د ت) ط.119/1 ،3
 .24مفتاح العلوم ،أبو بكرحممد بن عيل السكاكي ،علق عىل هوامشه  :نعيم زرزور ،ط،2
1987 - #1407م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ص.199
 .25زينب  من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .26املصدر نفسه ،ص.285
 .27التكرار يف الشعر اجلاهيل دراسة أسلولية ،ربايعة ،جامعة الريموك ،مؤمتر النقد األديب10 ،
  ،13متوز 1998م ،ص.15 .28املصدر نفسه ،ص.15
 .29زينب من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .30املصدر نفسه :ص.284
 .31ينظر مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،أبو عبداهلل حممد فخر الدين الرازي ،دار إحياء الكتب
– بريوت ،ط.114/16 ،#1420 ،3
 .32زينب من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .33زينب  من املهد إىل اللحد :ص285
 .34ينظر التحرير والتنوير ،حممد الطاهربن عاشور ،دار سحنون للنرش والتوزيع ،تونس( ،د ط)
. 295/6 ،1997
 .35املصدر نفسه.208 / 8 :
 .36تفسري البحر املحيط ،أبو حيان حممد بن يوسف ،تح :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ
عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2001 ،#1422 ،1م.112/4 ،
 .37ينظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود اآللويس ،تح :
عيل عبدالباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.251/5 ،#1415 ،1
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 .38زينب  من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .39املصدر نفسه :ص. 285
 .40ينظر مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،مجال الدين عبداهلل بن يوسف ابن هشام األنصاري،
تح :مازن املبارك ،وحممد عيل محد اهلل ،دار الفكر ،دمشق ،ط1985 ،6م.330 / 1 ،
 .41إجتاهات النقد األديب يف القرن اخلامس ،عبدالصمد منصور ( ،د ط) مكتبة األنجلو املرصية،
القاهرة1977 ،م ،ص.491
 .42ينظر يف نظرية األدب (من قضايا الشعر والنثر والنقد العريب القديم واحلديث) ،عثامن موايف،
دار املعرفة اجلامعة ،اإلسكندرية ،1984 ،ص.104
 .43علم البيان وبالغة التشبيه يف املعلقات السبع( دراسة بالغية) ،د .خمتار عطية ،دار الوفاء لدينا
والطبع والنرش ،اإلسكندرية( ،د ت) ،ص.52
 .44اإلبالغية يف البالغة العربية ،ص.153
 .45زينب  من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .46جاء يف كتب تفسري القرآن الكريم ّ
ُسمى ريطة بنت عمرو بن
أن امرأة محقاء من قريش ت ّ
كعب كانت تغزل مع جوارهيا الصوف والشعر من الصباح إىل منتصف النهار وتصنع بذلك
ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن.
خيوط ًا جاهزة للنسيج ّ
 .47التشبيه والكناية (بني التنظري البالغي والتوظيف الفني) عبدالفتاح عثامن( ،د ط)،1993 ،
مكتبة الشباب القاهرة ،ص.95
 .48زينب  من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .49أساليب القرص يف القرآن الكريم وأرسارها البالغية ،الدكتور صباح عبيد درانة ،مطبعة
األمانة – مرص  ،ط1986 - #1406 ،1م ،ص.155
 .50من أرسار اللغة د .إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة ،ط1985 ،7م ،ص.190
 .51زينب من املهد إىل اللحد ،ص.284
 .52املصدر نفسه.284 :
 .53التصوير البياين ( دراسة حتليلية ملسائل البيان) حممد أبو موسى ،ط1980 ،2م ،دار التضامن
للطباعة ،القاهرة ،ص.131
 .54البيان والتبيني.328/ 2 ،
 .55أصول البيان العريب ورؤية بالغية معارصة ،الدكتور حممد حسني الصغري ،دار الشؤون
الثقافية العامة ،العراق ،بغداد 1986م ،ص.64
 .56زينب من املهد إىل اللحد ،ص.285
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 .57التعبري البياين ،الدكتور شفيع السيد ،ط ،4دار الفكر العريب ( ،د ت) ،ص.79
 .58دالئل اإلعجاز ،ص.66
 .59ينظر املصدر نفسه  :ص.262
 .60البالغة فنوهنا وأفناهنا –علم البيان والبديع ،-الدكتور فضل حسن عباس ،ط ،1دار الفرقان
للنرش والتوزيع ،عامن األردن ،ص.266
 .61إجتاهات النقد يف القرن اخلامس ،ص.434
 .62املصدر نفسه  :ص. 434
 .63جواهر البالغة ،السيد أمحد اهلاشمي( ،د ط) 1994م ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ص .348
 .64ينظر البالغة الوافية ،حممود السيد شيخون دار البيان للنرش ،القاهرة 1992 - #1412م،
ص.140
 .65زينب من املهد إىل اللحد ،ص.285
 .66املصدر نفسه.285 :
 .67املصدر نفسه.285 :
النص ،صالح رزاق( ،د ط)( ،د ت) دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة ،ص.251
 .68أدبية ّ
 .69زينب من املهد إىل اللحد ،ص.285
 .70البالغة العربية قراءة أخرى ،حممد عبداملطلب ،الرشكة العربية العاملية للنرش ،لونجامن ،ط،1
1997م ،ص.187
 .71ينظر البالغة الوافية ،ص.143
 .72زينب من املهد إىل اللحد ،ص.285
 .73املصدر نفسه :ص.361
 .74املصدر نفسه :ص.285
 .75األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية ،عبدالقادر خليل ،ط ،1دار صفاء للنرش والتوزيع ،عامن،
ص.501
النص ،خليل عودة ،بحوث خمتارة ،مراجعة :صالح خليل أبو
 .76اخلطاب البالغي وتأويل
ّ
أصبع و عسان عبداخلالق( ،د ط) 1998م ،منشورات جامعة فيال دليفيا ،عامن ،ص.220
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8

القرآن الكريم
اإلبالغية فرع من األلسنية ينتمي إىل
علم أساليب األدب ،عفيف دمشقية،
الفكر العريب العددان املزدوجان ()8 ،9
1979م .
اإلبالغية يف البالغة العربية ،سمري
أبو محــدان ،ط ،1بــريوت ،باريس :دار
عويدات 1991م.
إجتاهات النقد األديب يف القرن اخلامس،
عبدالصمد منصور ( د ط) مكتبة األنجلو
املرصية ،القاهرة 1977م.
النص ،صالح رزاق (د ط)( ،د ت)
أدبية ّ
دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة.
أســالــيــب الــقــرص يف الــقــرآن الكريم
وأرسارهـــا البالغية ،الدكتور صباح
عبيد درانة ،مطبعة األمانة– مرص  ،ط،1
1986 - #1406م.
اإلسلوبية وثالثية الــدوائــر البالغية،
عبدالقادر خليل ،ط ،1دار صغاء للنرش
والتوزيع ،عامن.
أصـــول البيان الــعــريب ورؤيـــة بالغية
معارصة ،د حممد حسني الصغري ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،العراق ،بغداد
1986م.
اإليـــضـــاح يف عــلــوم الــبــالغــة ،حممد
بن عبدالرمحن القزويني ،تــح :حممد

عبداملنعم خفاجي ،دار اجليل ،بريوت
(د ت) ط.3
 .9البالغة العربية قـــراءة أخـــرى ،حممد
عبداملطلب ،الرشكة العربية العاملية
للنرش ،لوجنامن ،ط1997 ،1م .
 .10البالغة الوافية ،حممود السيد شيخون دار
البيان للنرش ،القاهرة 1992 #1412م.
 .11البالغة فنوهنا وأفــنــاهنــا ،علم البيان
والبديع ،د.فيسل حسن عباس ،ط ،1دار
الفرقان للنرش والتوزيع ،عامن األردن.
 .12البيان والتبيني ،أبو عثامن عمرو بن بحر
اجلاحظ ،تح :املحامي فوزي عطوي،
دار صعب ،بريوت ،ط1968 ،1م.
 .13التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن
عاشور ،دار سحنون للنرش والتوزيع،
تونس (د ط) . 1997
 .14التشبيه والكناية (بني التنظري البالغي
والتوظيف الفني) عبدالفتاح عثامن( ،د
ط)  ،1993مكتبة الشباب القاهرة.
 .15التصور البياين (دراســة حتليلية ملسائل
البيان) حممد أبو موسى ،ط1980 ،2م،
دار التضامن للطباعة ،القاهرة.
 .16التعبري البياين ،الدكتور شفيع السيد،
ط ،4دار الفكر العريب ( ،د ت).
 .17تفسري البحر املحيط ،أبــو حيان حممد
بن يوسف ،تح :الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود و الشيخ عيل حممد معوض ،دار
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الكتب العلمية ،بــريوت ،لبنان ،ط،1
2001 #1422م .
 .18الــتــكــرار يف الــشــعــر اجلــاهــيل دراســـة
أسلولية ،ربايعة ،جامعة الريموك ،مؤمتر
النقد األديب ،13- 10 ،متوز 1998م.
 .19التوازي يف شعر يوسف الصائغ وأثره
يف اإليقاع والــداللــة ،سامح رواشــده،
جامعة مؤتة ،قسم اللغة العربية ،جملة
أبحاث الريموك ،مج (  ،)16العدد (،)2
1998م. ،
 .20جواهر البالغة ،السيد أمحد اهلاشمي ( ،د
ط) 1994م ،دار الفكر ،بريوت – لبنان.
النص ،خليل
 .21اخلطاب البالغي وتأويل
ّ
عودة ،بحوث خمتارة ،مراجعة :صالح
خليل أبو أصبع وعسان عبداخلالق ( ،د
ط )1998 ،م ،منشورات جامعة فيال
دليفيا ،عامن .
 .22دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين،
قــرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط 2005 ،5م.
 .23روح املعاين يف تفسري الــقــرآن العظيم
والسبع املــثــاين ،شهاب الدين حممود
اآللويس ،تح :عيل عبدالباري عطية ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط. #1415 ،1
 .24زينب الكربى من املهد إىل اللحد،
السيد حممد كاظم القزويني ،تح  :السيد
مصطفى الــقــزويــنــي ،دار املــرتــىض –
بريوت – لبنان ( ،د ط ،د ت).
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النص األديب أنور املرجتي( ،د
 .25سيميائية
ّ
ط) أفريقيا الرشق .1987
 .26علم البيان وبالغة التشبيه يف املعلقات
السبع( دراسة بالغية) د .خمتار عطية،
دار الــوفــاء لــديــنــا والــطــبــع والــنــرش،
اإلسكندرية( ،د ت).
النصية
 .27عوامل تشكيل األبعاد اإلبالغية ّ
يف قصيدة ياشعر للشايب عبداملهدي
اجلـــراح وخــالــد اهلــزايــمــة ،جملة إحتــاد
اجلامعات العربية لآداب ،املجلد الثامن
العدد األول.2011 ،1432 ،
 .28يف نظرية األدب (من قضايا الشعر والنثر
والنقد العريب القديم واحلديث) عثامن
وايف ،دار املعرفة اجلامعة ،اإلسكندرية
.1984
 .29قضايا الشعرية ،باكويسون رومان ،ترمجة
حممد الويل ومبارك حنون ،ط ،1الدار
البيضاء ،دار توقال .1998
 .30كتاب الصناعتني ،أبو هالل العسكري،
تح :حممد البجاوي وحممد أبو الفضل،
املكتبة العرصية ،بريوت .#1419
 .31كتاب سيبويه ،عمر بن عثامن بن قنرب،
تــح :عبدالسالم حممد هــارون ،مكتبة
اخلــانــجــي ،الــقــاهــرة ،ط#1408 ،3
1988م.
 .32لسان العرب ،حممد بن مكرم مجال الدين
ابن منظور ،دار صــادر ،بــريوت ،ط،3
.#1212

 .33املدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيوية
مصطفى السعدين( ،د ط) ،األسكندرية،
منشأة املعارف ( ،د ت).
 .34مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،مجال
الــديــن عــبــداهلل بــن يوسف ابــن هشام
األنصاري ،تح  :مازن املبارك ،وحممد
عيل محد اهلل ،دار الفكر ،دمشق ،ط،6
1985م.
 .35مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،أبو
عبداهلل حممد فخر الدين الــرازي ،دار
إحياء الكتب – بريوت ،ط.#1420 ،3
 .36مفتاح العلوم ،أبــو بكرحممد بن عيل
السكاكي ،علق عىل هوامشه  :نعيم
زرزور ،ط1987 #1407 ،2م ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .37مقاييس اللغة ،أبــو احلسني أمحــد بن
فارس ،تح  :عبد السالم حممد هارون،
دار الفكر1979 #1399 ،م.
 .38من أرسار اللغة ،الدكتور إبراهيم أنيس،
مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة ،ط،7
1985م.
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