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البحث:  ملخص
تبحث هذه الدراسة عن مجاليّات احلوار، يف أحد نصوص السرية التارخييّة املهمة
من جانبي املوضوع واألسلوب، وهذا النص، هو (قصة استشهاد اإلمام احلسني ) ؛ 
فتكشف عن اآلليات واألساليب التي استعملها اإلمام  ملخاطبة الناس، سواءً كان 
هؤالء املخاطَبون من أهل بيته وأصحابه وأنصاره، أم من املعسكر املعادي املتجحفل

يزها من الشعريات األخر، وتتنوع  ة احلوار) التي متُ ملقاتلته؛ إذ تربز هنا (مستويات شعريّ
بناء  ناحيتي  ألفاظ اخلطاب ودقته من  براعة اختيارات  الفنيّة، وتُظهر كذلك  أساليبها 

اجلملة واملفردة ودالالهتام. 

ة، احلوار، أنواع  ة، اجتاهات الشعريّ ة، وظائف الشعريّ الكلامت املفتاحيّة: الشعريّ
ة احلوار.  احلوار، شعريّ
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Abstract
This study examines the aesthe�cs of dialogue, in one of the texts 

of the historical biography of the important aspects of the subject 
and style. The text, is (the story of the martyrdom of Imam Hussein 
peace be upon him) reveals the mechanisms and methods used by 
the Imam (peace be upon him) to address people, whether these 
addressees , his home people , his companions and his supporters, 
or from the hos�le camp to his fighters. It highlights the levels of 
poe�c dialogue that dis�nguishes it from other poets, and varied 
his ar�s�c methods, as well as it shows the versa�lity and accuracy 
of speech choices in terms of syntax and dic�on and seman�cs. 

Key words: Poe�cism, poe�c func�ons , poe�c trends, dialogue,
dialogue types, dialogue poe�cism
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مة املقدّ
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد مصباح احلق وهادي 
اخللق، سيد املرسلني وخاتم النبيني الرسول االعظموالصالة والسالم عىل آله 

الطاهرين وصحبه األبرار املنتجبني، وبعد: 
أوالً ــ يُعد  (احلوار) واحداً من أهم عنارص الرسد العريب القديم واحلديث؛ إذ 
هذا  يعطي  ما  فغالباً  التقنية،  هذه  عىل  أجناسها  بمختلف  احلكاية  رسديّات  ترتكز 
األفكار  وإيصال  باآلخر،  االتصال  رغبة  يف  لالستمرار  والنشاط  ة  احليويّ العنرص 
أنبياء ومصلحني  الدعوة من  التي يتخذها أصحاب  يُعدّ من األساليب  أنّه  له، كام 
وفالسفة، فيستعملونه للتأثري يف اجلامهري من طريق املجادلة أو إثبات احلقائق اإلهليّة 
وإقامة الرباهني العقليّة والعلميّة، أو الدعوة التّباعهم واإلنضامم إليهم ونرصهتم، 
واألخذ بأقواهلم، وقد ختتلف أشكال (احلوار) بحسب طبيعة املوقف الذي يتجىلّ 

قام وينبني.  فيه، ونوعية احلدث القائم، والفعل الذي من أجله يُ
ثانيًا ــ إنّ قصة استشهاد سيِّد شباب أهل اجلنة ومن معه من أهل بيت وأصحاب 
طبيعة  إىل  يعود  بام  رّ وهذا  املختلفة؛  ومتثالته  التواصيل  بـ(احلوار)  لزاخرة  وأنصار 
زال  وما  ــ  آنذاك  اإلسالمي  العامل  انقسم  فقد  (احلوار)،  هذا  منه  انبثق  الذي  احلدث 
ــ عىل قسمني، األول املعسكر الداعي إىل العدل واحلق، واملعسكر الداعي إىل الرذيلة 
لكلِّ  منارصون  هناك  يكون  أن  الطبيعي  ومن  بالقوة،  الناس  رقاب  عىل  والتسلط 
فتجري  عليه،  والقضاء  عرقلته  حياولون  له  ومناوئون  به،  أمنوا  عامّ  يدافعون  طرف، 
بينهام حوارات ومناجزات قد تطول أو تقرص بحسب الظرف الذي يمرُّ هبا املعسكران. 
ة   ثالثًا ــ تناولت هذه الدراسة (احلوار) كونه خطاباً يمتلك خصائص مجاليّة لغويّ
املنهج  بأساسيات  ا  وتقيدً األخر،  األدبيّة  اخلطابات  ولسانيّة ختتلف عن خصائص 
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) لدراسة نصوص هذا اخلطاب، بعد  العلمي فقد اعتمد الباحث (املنهج التحلييلّ
ف (الشعرية) بوصفها مصطلحاً معرفياً مرَّ بمراحل عديدة، ثُمَّ الوقوف عىل  أن عرّ
مصطلح (احلوار) والبحث يف وظائفه وأنواعه، ومتثّالته يف النص «عينة الدراسة»، 
اإلمام احلسني)،  استشهاد  ة وجتلّياهتا يف (نص  الشعريّ أهم مظاهر  بعدها شخصنا 

م عىل ما يأيت:  وهو اجلانب التطبيقيّ يف الدراسة، وقسّ
 . ١ـ شعرية اإلجياز يف قصة استشهاد اإلمام احلسني

 . ٢ـ  شعرية كرس أفق التوقع يف قصة استشهاد اإلمام احلسني
 . ٣ـ  شعرية التناص يف قصة استشهاد اإلمام احلسني
 . ٤ـ شعرية احلذف يف قصة استشهاد اإلمام احلسني

   وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هذه الدراسة قد اقترصت عىل نامذج من (احلوار) الذي 
حتى  رة  املنوّ املدينة  من    خروجه  من  بدءاً  وآخرين،  احلسني  اإلمام  بني   جر

استشهاده؛ متجنبة احلوارات األخر لعدة أسباب؛ منها 
  أوالً ـ طول (احلوار) يف نص هذه السرية التارخييّة الذي من الصعوبة استيعابه 

كامالً يف هذه الدراسة. 
يمثل (زبدة)    اإلمام احلسني  الذي جر مع  أنّ (احلوار)  ـ فضالً عن  ثانيًا 
التي من أجلها خرج اإلمام طالباً  الكالم واملضمون، فهو بمثابة السبب والنتيجة 

ة.  اإلصالح يف األمة، وما عداها من (احلوارات) األخر تعد ثانويّ
ثالثًا ـ وتتأتى أمهية اقتصار الدراسة عىل هذا (احلوار) املذكور آنفاً من أنَّ اإلمام 
وبني  بينه  مادار  ترك  املنطقي  غري  ومن  والروحيّ  امليداينّ  الثورة  هذه  قائد  هو   

اآلخرين أصدقاءً أو أعداءً والرتكيز عىل احلوارات األخر. 
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وينبغي أن نشري إىل أنّ هذه الدراسة قد اعتمدت (قصة االستشهاد) برواية أيب خمنف 
األزديّ الكويفّ واملعنونة (وقعة الطف)؛ ملا هلذا املؤلَف من عمق تأرخييّ يصل إىل منتصف 
، وأنَّ كلَّ املقاتل األخر التي ظهرت بعده تُعد عياالً عليه(١)، وتابعة  القرن الثاين اهلجريّ
دَ فيه من مادة تأرخييّة منقحة من لدن شيوخ املحققني وأساتذهتم.  رَ له، ومعتمدة عىل ماوَ

ة املفهوم والوظيفة أوالً ـــ الشعريّ
حقل  يف  والعلم  التأويل  «بني  الفاصل  اخلط  بمنزلة  ا  بأهنّ ة)  (الشعريّ توصف 
الدراسات األدبية وهي بخالف تأويل األعامل النوعية، ال تسعى إىل التسمية، بل 
إىل معرفة القوانني العامة التي تنظّم والدة كل عمل، ولكنها بخالف كل هذه العلوم 
التي هي علم النفس وعلم االجتامع. . . ألخ تبحث هذه القوانني داخل العمل ذاته. 
فالشعرية إذن مقاربة لألدب «جمردة» و»باطنية» يف االن نفسه»(٢). وقد يرجع تاريخ 
ا تعني الصفة األدبية للخطاب وطبيعته  ظهور الشعرية مع ظهور األدب نفسه؛ إذ إهنّ
إسكندر  يوسف  الدكتور  ف  ويعرّ الراقية.  النصوص  مصاف  إىل  به  سمت  التي 
ا «دراسة البنى املتحكمة يف  ة أو النظرية األدبية كام تسمى يف غرب أوربا، بأهنّ الشعريّ
اخلطاب األديب، وهي ال حتدد بنوع أديب معني بل يكون مدار اشتغاهلا جممل األدب 
بني  النوعية  والفوارق  احلدود  تراعي  ال  أهنا  يعني  ال  هذا  أن  غري  إبداعاً،  بوصفه 
األجناس األدبية، وهلذا نشأت هلا فروع متخصصة هبذه األجناس، فهنالك شعرية 
للمرسح وأخر للقصة وغريها للشعر. (٣) و هي أيضاً، «معاجلة االستعامل اجلاميلّ 
مجيع  يف  األديبّ  اخلطاب  يف  املتحكمة  بالبنى  اخلاصة  الدراسة  تعني  هي  أو  للغة، 
جهة  من  (الشعرية)  مفهوم  إىل  االلتفات  ويمكن  واألسلوبية.  اللغوية  مستوياته، 
«اخلصائص  به  يقصدون  فنجدهم  األديب،  النص  هوية  حتت  تقع  التي  اخلصائص 

التي تصنع فرادة احلدث األديب أي األدبية»(٤). 
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يف حني ير الدكتور حسن ناظم املعنى العام للشعرية يتلخص بأهنا « البحث 
عن قوانني اإلبداع، وقد اختذ مصطلحات خمتلفة منها: شعرية أرسطو، ونظرية النظم 
القرطاجني،  عند  والتخييل  املحاكاة  اىل  املستندة  الشعرية:  واألقاويل  للجرجاين 
الثانية فتتلخص يف النظريات التي وضعت يف إطار مصطلح (الشعرية)  أما اجلهة 
التامثل  نظرية  يف  احلال  هو  كام  وقوانينه،  اإلبداع  رس  يف  التصور  اختالف  مع  ذاته 
devition االنزياح  نظرية  و   R. Jakobson ياكوبسن  عند   eguivalence

ونظرية الفجوة: مسافة التوتر عند كامل أبو ديب»(٥)
طورت  التي  املراحل  من  بعدد  معيارياً  منجزاً  بوصفها  الشعرية  ت  مرّ وقد   
بالدوائر املعرفية  ا «التحقت  من رؤيتها للخطابات األدبية املطروحة أمامها؛ إذ إهنّ
اإلقناعي  الفلسفي:  الثالوث  من  األوىل قسام  مراحلها  فهي تشكل يف  النموذجية، 
جهة  من  املنطقي)  (أو  االستنباطي  والتحلييل  جهة،  من  البالغي)  (أو  اخلطايب 
العريب يف  املجال  انتقلت إىل  ثالثة، وقد  الفني (أو اجلاميل) من جهة  ثانية، واخليايل 
عصوره الوسيطة لتغتني باألبحاث العربية آنذاك، واملتمثلة بالبالغة وعلوم النحو 
ينطوي هو اآلخر  ـ  الكريم  القرآن  ـ  الرئيس  النص اإلسالمي  أن  واللغة، والسيام 
عىل إشكاليات االستخدام املتنوع للغة، مما فرض عىل الباحثني حتديا كبريا من أجل 

تفسريه والكشف عن معانيه يف حمكمه ومتشاهبه»(٦). 
ووضع  تأسيسها  يف  سامهت  رئيسة  اجتاهات  ثالثة  الشعرية  جناح  حتت  وينطوي 
األصول األوىل هلا، وخط الطريق واضحة أمامها، وهذه االجتاهات هي، االجتاه األول: 
االجتاه السيميائي، واالجتاه الثاين الوظيفي، واالجتاه الشكيل، يضم كلُّ واحد من هذه 
الصفات  تعني دراسة  فالشعرية  إذن  املقوالت واألصول(٧).  االجتاهات  جمموعة من 
اجلاملية لألساليب التي يستخدمها املبدع يف خطابه األديب، من أجل التأثري يف املتلقي، 
ا تعني الوقوف عىل القوانني ملعرفة األسس والقواعد التي تساهم يف بنية النص. كام أهنّ



١١١

ة الحوار في قصة استشهاد اإلمام الحسين«دراسة تحليليّة» شعريّ

ثانياً: احلوار أنواعه ووظائفه
اخلطاب  تبادل  يف  السارد  عليه  يعتمد  الذي  األسلوب  هو   ،( (احلوارَ أنَّ  يبدو 
من  املنطلقة  الرسالة  فيها  تستقر  التي  القناة  بمثابة  وهو  الثاين،  الطرف   مع  األديب 
ل إليه، اعتامداً عىل املرجعيات والسياق الذي يرد يف هذا اخلطاب،  ل إىل املرسَ املرسِ
بأنّه يف  يرون  وقد  وتدبروه جيداً  احلوار  الباحثني عند مصطلح  بعض  توقف  وقد 
التي  األساليب  أحد  هو  وإنّام  بالسارد،  املختص  الفردي  األسلوب  ليس  حقيقته 

يتقمصها الراوي أو شخصيّاته للتعبري عن واقعية احلياة(٨).
الوضوح  يف  وحدة  تضمه  اكثر  او  اثنني  بني  «حديث  هو  أصله  يف  و«احلوار» 
امللفوظ  بأنّه«الكالم  السالم  عبد  فاتح  الدكتور  يصفه  كام  هو  أو  واألسلوب»(٩)، 
املتبادل بني شخصيات القصة، وتقع عليه مسؤولية مثل حركة احلدث من نقطة إىل 
أخر داخل النص، وهي عملية صعبة تتحول من خالل الفكرة اىل جزء فاعل له 

صيغة عمل داخلية نابعة من إجراءات احلدث وتفاصيله»(١٠). 
وقد يتحول أحياناً أسلوب «احلوار» إىل أهم وسيلة إلظهار اخلصائص الفردية 
واملواقف  األحداث  يف  نظرها،  وجهات  عارضاً   ، الرسديّ النص  يف  للشخصيّات 
«األقوال  بمثابة  يكون  قد  أيضاً  وهو  فيها(١١).  تعيش  الذي  املحيط  يف  جتري  التي 
يصحب  ما  مع  االفرتاق  حلظة  إىل  االلتقاء  حلظة  منذ  فأكثر  شخصني  بني  املتبادلة 
التواصل  ظروف  عن  خيرب  ما  وكل  وحركات  وإيامءات  هيئات  من  األقوال  هذه 
دَ بأنّ احلوار «هو أن يتناول احلديث  رَ ترد مجيعها يف شكل خطاب إسنادي»(١٢) ووَ
اهلدف،  أو  املوضوع  وحدة  برشط  واجلواب،  السؤال  طريق  عن  اكثر  او  طرفان 
فيتبادالن النقاش حول امر معني، وقد يصالن اىل نتيجة، وقد ال يقنع احدمها االخر 
ولكن السامع يأخذ العربة ويكون لنفسه موقفا»(١٣). وربام يكون احلوار هو بمنزلة 
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يف  والرباهني  احلجج  لثبيت  ناجعة  ووسيلة  والبيان  اخلطاب  يف  املثايل  األسلوب 
مواقف االحتجاج واجلدال، حني يكون وسيلةً إلبالغ أو إفهام األطراف الداخلة 

ة الواحدة.  ضمن الوحدة احلواريّ
دَت يف القرآن الكريم إشارة رصحية عن جتليات (احلوار) بني املتخاصمني  رَ وقد وَ
يف الرأي والعقيدة، السيام فيام خيص وجهة النظر حول مسألة عبادة اهللا وحده من دون 
ابٍ  ن تُرَ كَ مِ لَقَ ي خَ تَ بِالَّذِ رْ فَ هُ أَكَ رُ َاوِ وَ حيُ هُ بُهُ وَ احِ هُ صَ الَ لَ اإلرشاك به بقوله تعاىل {قَ
دَ أيضاً احلوار بصيغة اجلدال من أجل الوصول  رَ }(١٤)، ووَ الً جُ اكَ رَ وَّ ةٍ ثُمَّ سَ ن نُّطْفَ ثُمَّ مِ
تَكِي  تَشْ ا وَ هَ جِ وْ ادِلُكَ يفِ زَ َ تِي جتُ لَ الَّ وْ عَ اهللاَُّ قَ مِ دْ سَ إىل حقيقة األمر كام يف قوله تعاىل {قَ
}(١٥)، فالتجادل هنا قد يقرتب من  ريٌ بَصِ يعٌ  مِ إِنَّ اهللاََّ سَ  ، امَ كُ رَ اوُ َ عُ حتَ مَ يَسْ اهللاَُّ  إِىلَ اهللاَِّ وَ
”هو مناقشة بني طرفني - أو أطراف - بقصد تصحيح   ، النبيّ معنى التحاور مع 

الكالم، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، وردّ الفاسد من القول والرأي“١٦
وقد يساهم احلوار يف تقديم شخصيّات اخلطاب األديب، وهذا يعتمد يف الدرجة 
القارئ  األساس عىل مهارة املبدع وحذاقته يف« صياغة حوارات فنية موحية يستطيع 
التي  [إذ] إن املفردات  عرب ما تتضمنه من داللة تكوين صورة حمددة عن الشخصية. 
تظهر مستواها  اآلخرين  الكالم عن  تتبعها، يف  التي  والطريقة  الشخصية،  تستخدمها 
الثقايف، واالجتامعي، والفكري؛ وكلّام اعتمد الروائي يف تقديم شخصياته عىل احلوار 
كان بمقدور الناقد أن يتبني، بوضوح أكرب، قدرته عىل صياغة حوارات فنية ناجحة»(١٧). 

أما أهم وظائف احلوار فقد يمكن إمجاهلا بام يأيت: 
ــ أوالً: كشف أعامق الشخصية يف النص األديب، وإبراز ما يف أغوارها. 

ــ ثانياً: يساهم احلوار يف بناء احلدث ونموه ويساعد عىل بلورته. 
ــ ثالثاً: يقوم احلوار بنسج الوقائع الصغرية كي تكون جزءاً من البنية القصصية 

للحدث. (١٨)  
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الكالم  مراجعة  عن  عبارة  هو  األول،  بأنَّ  «اجلدال»  عن  «احلوار»  ويفرتق 
واحلديث بني طرفني، ينتقل من طرف إىل آخر، ثُمّ يعود إىل سريته األوىل، من دون 
ا اجلدال،  أن يكون بني هذين الطرفني ما يدلّ بالرضورة عىل وجوب اخلصومة، أمّ
فهو املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالبة، وقيل: األصل يف اجلدال الرصاع وإسقاط 

اإلنسان صاحبه عىل اجلَدالة وهي األرض الصلبة. (١٩)
إىل  التحاور،  به عملية  تتم  التي  الطريقة  أو  اآللية  نوع  احلوار بحسب  وينقسم 

نوعني رئيسني تنضوي حتتهام جمموعة من األنواع األخر الفرعية: 
، الذي يتم بني الشخصيّات وبأشكال خمتلفة.  ١ـ احلوار اخلارجيّ

، أي حديث الشخصيّة داخلياً أو حديث النفس.  ٢ـ احلوار الداخيلّ
ت نظريات (القراءة والتلقي) احلديثة التي اعطت دوراً جديداً ومهامً يف  وقد أقرّ
الوقت نفسه للقارئ/املتلقي، بأنّ «احلوار وان بدا يف الظاهر حوارا بني شخصيتني 
املتلقي  اىل  يمر عابراً  املنظور، وإنام   املد فهو يف حقيقة األمر غري حمصور يف هذا 
الذي يكون بمثابة الشخص الثالث غري املرئي بني هاتني الشخصيتني املتحاورتني 
يف موقع داخل النص، وهو الذي جيعل من دائرة الكالم دائرة مفتوحة غري منغلقة، 
الثالث  السلطات  أنّ  يعني  وهذا  وثابتة»(٢٠)،  دقيقة  سمة  األديب  للحوار  ويعطي 
للنقد( املؤلف، والنص، والقارئ) مشرتكة مجيعاً يف تشييد منظومة احلوار ووضع 
أسسه األوىل كي ينطلق منها إىل الفضاءات األكثر انفتاحاً؛ لذلك نتلمس بروز دور 
إذ يستدل عىل  الروائي،  العمل  الفاعل يف  أثره  له  « بوصفه عنرصاً  احلوار وأمهيته 
وعي الشخصية وتفردها، ويسهم يف تطوير األحداث، فضالً عن دوره يف املساعدة 
يف بحث احلرارة واحليوية يف املواقف املميزة بشكل حيقق معه تطوراً متكامالً لظواهر 

الواقع، تصويراً يعتمد التنوع يف الرؤية، والشمول يف آفاق التفكري»(٢١). 
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وقد يكون (احلوار) بمنزلة النافذة التي من طريقها يستطيع املبدع يف األجناس 
األدبية املتنوعة أن يطل عىل القارئ، وأن يدور يف فلك النص الذي يبدعه، ويريه 
الشخصيّات  أطراف  بني  الرابط  بمنزلة  يُعد  كام  النص،  هذا  من  املعتمة  اجلوانب 
املفهوم  إذن  عمله؛  بدء  يف  السارد  اختطه  الذي  نفسه  الرسدي  اخلط  عىل  املتقابلة 
األساس ملصطلح الشعرية ـ كام أسلفنا ـ هو الرتكيز عىل االستعامل اجلاميل للغة، من 
طريق استعامل املفردة يف مكاهنا املناسب، أو من طريق توظيف تركيب معني أعمق 

ر معه.  داللةً وأقو جرساً وأكثر تأثرياً يف الطرف املتحاوَ
الدراسة»، هو نص واقعي وليس نصاً  النصَّ «أنموذج  بأنَّ  التذكري  يفوتنا  وال 
ةً جرت عىل أرض الواقع بني معسكرين  أدبياً خيالياً، أي أنّه عملٌ تارخيي نقل قصّ
حدثت بينهام معركة، وهذا النص املنقول، هو نقل حريف للحوار الذي جر بني 
صياغة  إعادة  دون  من  حدث  كام  وأعدائه،  أصحابه  (وبعض  احلسني  اإلمام 
له، أو إضافة بعض اللمسات الفنية له، وهذا يولد انطباعاً لدينا بأنَّ ما نتوقعه من 
مجاليات فنّية يف لغة هذا احلوار، ستكون حمدودة ومقيّدة إىل حدٍ ما، وليست متنوعة 

ة.  ة والشعريّ بطبيعة احلال كام هو يف النصوص الرسديّ
 ة يف قصة استشهاد اإلمام احلسني ثالثاً ـ مظاهر جتيلّ الشعريّ

ة عند مستو خطايبّ معني، بل تدخل يف كلِّ اخلطابات األدبيّة،  ال تقف الشعريّ
وتتفرع إىل شعريّات عديدة، فهي قد رافقت عدداً من املظاهر البالغيّة يف النصوص 
مة ببناء النّص  ة، مستجليةً منها أبرز اخلصائص املتحكّ العربيّة الرتاثيّة منها واحلداثويّ
وأنساقه املضمرة والظاهرة، وبنيته اللغوية، ومرجعياته الثقافيّة؛ وعالقة النصوص 
ة والسياقيّة والنّصيّة؛ لذلك سنقف يف  بعضها ببعض، وغريها من اخلصائص البنيويّ
ن جديرات بالبحث  دراستنا هذه عىل أربعة أنواع من الشعريّات فقط، وجدنا بأهنّ
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ة يف نص (قصة استشهاد اإلمام احلسني)،  والتحليل، وهنَّ من أبرز مظاهر الشعريّ
وتكون  النص،  هذا  يف  ة  الشعريّ مظاهر  من  آخر  عدد  وجود  مطلقاً  ينفي  ال  وهذا 

متثّالت هذه الشعريّات عىل النحو اآليت: 
 ة اإلجياز يف قصة استشهاد اإلمام احلسني ١ـ شعريّ

 يعني اإلجياز فيام يعنيه بأنّه اقتصاد يف األلفاظ وتأدية املعنى املراد بأقل عدد ممكن 
من احلروف؛ إذ إنّه «ما من كالم وجيز إالّ ويمكن تأدية معناه اإلمجايل بأقل من لفظه، 
أو بام يساويه وإن مل يغن غناءه، ومل يوف وفاءه»(٢٢). وير عبد القاهر اجلرجاينّ بأنَّ 
اإلجياز « هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فانك 
تر به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة، وجتدك 
ف السكاكي  بيانا إذا مل تبن»(٢٣). وقد عرّ أنطق ماتكون اذا مل تنطق، وأتم ما تكون 
اإلجياز بأنّه « هو أداء املقصود من الكالم بأقل من عبارات متعارف األوساط»(٢٤)، 
أي أنّه االقتصاد اللغوي يف تقديم اخلطاب األديبّ عرب التداولية، وإفهام املتلقي من 
دون اللجوء إىل تكرار املعلومة، وال يعني هذا إمهال اللفظ مطلقاً. وير بعض علامء 
اللغة وأدبائها أنَّ (اإلجياز) يعني البالغة، إذ يقول (ابن املقفع) يف تعريفه للبالغة بأهنا 
« اسم ملِعانٍ جتري يف وجوه كثرية، فمنها ما يكون يف السكوت، ومنها ما يكون يف 
االستامع، ومنها ما يكون يف اإلشارة، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، 
ومنها  احلديث،  يف  يكون  ما  ومنها  جوابا،  يكون  ما  ومنها  ابتداء،  يكون  ما  ومنها 
ما يكون يف االحتجاج، ومنها ما يكون خطبا، ومنها ما يكون رسائل؛ فعامة هذه 

األبواب الوحي فيها واإلشارة إىل املعنى، واإلجياز هو البالغة»(٢٥). 
وتلزم بعض احلوارات تقنية اإلجياز واالختصار؛ بسبب الظروف التي يمرُّ هبا 
املتحاورون، أو ربّام بسبب عدم إظهار احلقيقة كاملةً للطرف اآلخر خوفاً من إفشاء 
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التقنية  تعتمد هذه  أخفاءه، وقد  الثاين  الطرف  يريد  ما  أمرٍ  أو جتنباً الفتضاح  الرس 
أسلوب التعتيم أو الصمت البالغي املنطوي عىل حكمة؛ إذا كان أحد املتحاورين مل 
ر به، وقد يكون اإلجياز أبلغ من اإلطناب أحياناً  يرغب بإطالع اآلخر عىل كلِّ ما يفكّ

إذا أفاد املعنى واستوفاه؛ إذ يكون عدم اإلفصاح أبلغ من اإلفصاح. 
له،  املحبني  العراق اعرتضه بعض  إىل  املسري   عىل  اإلمام احلسني  مَ  زَ عَ وحنيَ 
، وهو أدر بام  وأرادوا تقديم املشورة له بذلك، وليس ملثل اإلمام  يُقدم النصحُ
إمامهم، وهم أعرف بمكانته من  جيري وسيجري، لكن بسبب خوف بعضهم عىل 
جده رسول اهللا؛ فلذلك أول مالحظة يمكن أن نستشفها يف احلوارات التي دارت 
كانت  التي  األسئلة  عىل  اإلمام  من  ز)  املوجِ (الرد  هو  النفر  هؤالء  وبني  اإلمام  بني 
توجه له، التي غالباً ما تَطرح وقوع املعضالت السياسيّة فيام لو أرصّ عىل توجهه إىل 
العراق، ونرصة أهله الذين كتبوا له (أن أقبل علينا)، ووقوع االقتتال مع معسكر يزيد 
بن معاوية الذي أرصَّ عىل أن يبايعه اإلمام خليفة مفرتض الطاعة، وهذا ماال يريده 
ة وإذالل للمسلمني وضياع للحقوق، ومرد  ة وآخرويّ اإلمام ملا فيه من مفاسد دنيويّ
هذا القرص يف اجلواب الذي يستلزمه احلوار بينه وبني بعض حماوريه، هو املعرفة التامة 
واليقني الراسخ لد اإلمام  بام ستؤول إليه األحداث، والنتائج التي ستتمخض 
إذ نالحظ (اإلجياز) واضحاً وبيناً  القريب والبعيد؛  املستويني  عنها هذه احلركة عىل 
جداً يف احلوار الذي دار بني اإلمام  مثالً وأخيه السيِّد حممد بن احلنفيّة، فنقرأ ماييل: 
( قال   ا حممد بن احلنفية: فإنّه ملّا سمع باألمر جاء إىل أخيه احلسني ) « وأمّ
، ولست أدّخر النصيحة ألحد من  له: يا أخي أنت أحبّ الناس إيل، وأعزهم عيلّ
اخللق أحقّ هبا منك، تنحّ ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن األمصار ما أستطعت، 
ثم ابعث برسائلك إىل الناس فادعهم إىل نفسك، فان بايعوك محدت اهللا عىل ذلك. 
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وأن أمجع الناس عىل غريك مل ينقص اهللا بذلك دينك وال عقلك، وال يذبّ به مرؤتك 
وال فضلك، إين أخاف أن تدخل مرصاً من تلك األمصار وتأيت مجاعة من الناس 
فيختلفون فيام بينهم، فطائفةٌ معك واُخر عليك؛ فيقتتلون؛ فتكون ألول األسنّة ]
غرضا[ فاذن خري هذه األمة كلّها نفساً وأباً وأماً أضيعها دماً وأذهلا أهالً»! فقال له 
احلسني: فاين ذاهب يا أخي»(٢٦)، فنر وقياساً بطول احلوار زمنياً بني األخوين 
املعصوم وغري املعصوم، أنَّ اإلجابة كانت غايةً يف الدقة والتصميم عىل بلوغ اهلدف 
ومقتضبة جداً، مهام كلّفَ ذلك من تعب ومشقة وإحراجات وتضحيات بكلِّ يشء، 
ويستمر هذا احلوار عىل املنوال نفسه، فنقرأ تتمة احلوار، حني شعر السيِّد ابن احلنفية 
بإرصار إمام زمانه عىل امليض، فام كان منه إالّ أن غريّ مسار احلوار من ثني اإلمام عن 
ة،  املسري إىل االلتامس يف تغيري وجهة خروجه، إذ يقول ابن احلنفية له: «فانزل مكّ
مال وشعف اجلبال،  الرّ الدار فسبيل ذلك، وإن نبتْ بك حلقت  فان اطمأنت بك 
وخرجت من بلدٍ إىل بلدٍ حتى تنظر إىل مايصري الناس، وتعرف عند ذلك الرأي، 
فانك أصوب ما تكون رأياً وأحزمه عمالً حني تستقبل األمور استقباالً، والتكن 
عليك ـ أبداًـ أشكل حني تستدبرها استدباراً. فقال له احلسني �: يا أخي قد نصحت 
قاً»(٢٧)، فعىل الرغم من أن نربة احلوار  فأشفقت، فأرجو أن يكون رأيك سديداً موفّ
ر األول/الناصح قد تغريت، إالّ إن اجلواب من اإلمام بقي عىل  من جانب املحاوِ
 وهو  ينطلق منه  الذي  الباعث  بالدرجة األساس من  نمط واحد، وهذا متأتٍ 
بأنَّ  نشعر  فعندها  املنشود،  اهلدف  إىل  للوصول  املوقف مع اإلطمئنان  الثبات عىل 
االتكاء عىل احلذف، قد أصبحت ظاهرة الفتة للمتمعن جيداً يف النص؛ ذلك أنّ « 
للحضور داللته دون شك، لكن للغياب أيضاً داللته، وإن داللة الغياب قد تكون 

أكثر جوهرية، وجتسيداً لبنية الثقافة، من داللة احلضور»(٢٨). 
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إنَّ اإلمام احلسني  كان مصداقاً تطبيقياً لقوله تعاىل: (وإذا عزمت فتوكل عىل 
اهللا) فحني حياوره عبداهللا بن عبّاس حرب األمة وكاتبها وماله من منزلة عظيمة عند 
املسلمني مجيعاً وقرابة نسب من بني هاشم، فإنَّ صيغة اإلجياز تبقى مالزمة للحوار 
بينهام، وهذا يدل عىل ما يتمتع به اإلمام احلسني  من حنكة سياسيّة ودراية ومعرفة 
تنم بتخطيط، «فلام أمجع املسري إىل الكوفة أتاه عبداهللا بن عباس فقال: يابن عم، قد 
أرجف الناس أنك سائر إىل العراق، فبنيّ يل ما أنت صانع؟ قال إين أمجعت املسري 
يف إحد يوميّ هذين إن شاء اهللا تعاىل، فقال ابن عباس فإين أعيذك باهللا من ذلك، 
وهم؟  أخربين رمحك اهللا أتسري إىل قوم قد قتلوا أمريهم وضبطوا بالدهم ونفوا عدّ
فان كانوا قد فعلوا ذلك فرس هبم، وإن كانوا إنام دعوك إليهم وأمريهم عليهم قاهر 
وك  له جتبى بالدهم، فاهنم إنام دعوك إىل احلرب والقتال، وال أمن عليك أن يغرّ وعامّ
عليك!  الناس  أشدّ  فيكونوا  إليك  يستفزوا  وأن  وخيذلوك،  وخيالفوك  ويكذبوك، 
بأنّ صاحب  : وإين أستخري اهللا وأنظر مايكون»(٢٩) وهذا يعني  فقال له حسني 

املرشوع اليثنيه عن اإلقدام عىل مرشوعه أي يشء. 
  يف قصة االستشهاد  ا من احلوارات موجزة الرد من لدنه  ونجد هناك كثريً
املروية عنه(٣٠)، وقد يكون اإلمام  مل جيد الوقت الكايف ليرشح تفاصيل األحداث 
ته، وهيهات هلم  ومعطياهتا املتسارعة الوترية فلم يمهله العدو جماالً، حماوالً زعزعّ
. وإنَّ اعتامد اإلجياز يف (احلوار) مل خيلخل بنية النص، وأيضاً مل يقلل من أمهيته،  ذلكَ

 . بل إنّه زاد شعريته بعداً بالغياً أكثر عمقاً وداللةً
 ة التناص يف قصة استشهاد اإلمام احلسني ٢ـ شعريّ

النصوص األخر وتضمينها  العرب باإلغارة عىل  التناص عند  ارتبط مفهوم 
هذا  مجاليّات  عند  الوقوف  دون  من  ومعارضتها،  امتصاصها  أو  منها  واالقتباس 
ف هذا املصطلح بوصفه مفهوماً نقدياً حديثاً  يُعرّ االستعامل ووظائفه(٣١)، يف حني 
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بني  عالقة  وجود  أو  بينهام،  احلوار  وإلقامة  وتقاطعها،  النصوص  تعالق  يمثّل 
ملفوظني، ويتجاوز مفهومه الكيل ليشمل ذلك النص األديب من مجيع نواحيه(٣٢)، 
احلديث،  النقد  يف  الرئيسة  املفهومات  أكثر«  من  واحداً  املصطلح  هذا  أصبح  وقد 
الذي استمد قيمته النظرية وفاعليته من كونه يقف راهنا يف جمال الشعرية احلديثة 
البنيوي للنصوص واألعامل األدبية بصفة عامة،  التحليل  يف نقطة تقاطع/ تالقي 
بصفتها نظاما مغلقاً حييل عىل نفسه مع نظام اإلحالة أو املرجع، بصفته مؤرشاً عىل 

ما هو خارج نيص، ولقد حدده باحثون من نقاد الغرب يف العرص احلديث»(٣٣). 
ويتناص حوار اإلمام  أحياناً يف (قصة االستشهاد) مع عدد من آيات القرآن 
الكريم؛ وربام يكون هذا التوظيف هو من أجل إلقاء احلجة عليهم، وإفحامهم بالنص 
اإلهليّ املعربِّ عن احلالة أو املوضوع املتحاورين فيه، فريوي ناقل القصة أنه «ملّا خرج 
العاص، عليهم حييى  بن  ة اعرتضه رسل عمرو بن سعيد  اإلمام احلسنيمن مكّ
بن سعيد، فقالوا له: انرصف! أين تذهب؟ فأبى عليهم فتدافع الفريقان فاضطربوا 
اهللا! خترج من  تتقي  أال  ياحسني!  فنادوه   عىل وجهه.  بالسياط، ومىض احلسني 
مْ  لَكُ يلِ وَ مَ : {يلِّ عَ ة! فتأول احلسني  قول اهللا عزّ وجلّ ق بني هذه األمّ اجلامعة وتفرّ
(٣٤)، وهذا يعني  }يونس: ١٤ لُونَ مَ َّا تَعْ يءٌ ممِّ ا بَرِ أَنَ لُ وَ مَ َّا أَعْ يئُونَ ممِ رِ ، أَنتُم بَ مْ لُكُ مَ عَ
أنَّ اإلمام  جعل القرآن الكريم هو امليزان بني ما يقوم به هو من تكليف رشعيّ 
 وبني ما يقوم به أعداؤه من أعامل ال متت لإلسالم بصلة، كام أنّه تأكيد منه ، وإهليّ

أنَّ االلتفاف حول القرآن الكريم هو احلياة الكريمة وفيه نجاة األمة. 
الكريم جتسيداً  القرآن  آيات   إحد اإلمام احلسنيمع  بعض كالم  ويتناص 
للموقف الذي مرّ به بعض األنبياء يف موقف دعواهتم إىل عبادة اهللا وترك الوقوف 
مع الظامل، كام يف قصة النبي موسىحني خرج من مرص إىل املدن األخر وهو 
خائف عىل نفسه من أتباع فرعون الذين ما فتئوا يبحثون عنه ليقتلوه تقرباً وزلفةً 



١٢٠

م.د. عبّاس فاضل عبد الله الموسويّ

للحاكم املستبد، فنجده  يستعري من القرآن الكريم اآلية التالية؛ إذ يقول صاحب 
املقتل « فخرج [اإلمام] احلسنيمن حتت ليلته هذه الثانية وهي ليلة األحد ليومني 
ّ أهل بيته، إال  بقيا من رجب سنة ستّني من اهلجرة ببنيه وإخوته وبني أخيه وجل 
نَ  نِي مِ بِّ نَجِّ الَ رَ ، قَ قَّبُ َ رتَ ا يَ ائِفً ا خَ نْهَ جَ مِ رَ حممد بن احلنفية، وهو يتلو هذه اآلية {فَخَ
يبِّ  ٰى رَ سَ الَ عَ نَ قَ يَ دْ اءَ مَ قَ هَ تِلْ جَّ ملََّا تَوَ ة تال هذه اآلية {وَ } فلام دخل مكّ مِ الظَّاملِِنيَ وْ قَ الْ
}»(٣٥)، وهنا نجد املقاربة الداللية بني املوقفني التارخييني.  بِيلِ اءَ السَّ وَ نِي سَ يَ ْدِ أَن هيَ

التواصل بني  النصوص، هي وظيفة  أهم وظائف (احلوار) يف  وألنّ واحدة من 
آيات  بعض  استعامل  إىل  يلجأ  يوم عاشوراء  اإلمام  أنَّ  نالحظ  واملستمع،  املخاطِب 
من القرآن الكريم ليدل هبا  عىل ضاللة القوم وتيههم عن الرشاد، فربام تكون هذه 
، فنقرأ يف  اآليات هي  اهلادي من  الضالل واملنقذ  يف هذا املوقف احلرج واملصرييّ
حواره  مع قيس بن األشعث هذه الشخصيّة املعروفة بحقدها عىل آل البيت وقد 
 تلطخت يداه ويدا أخيه حممد وأخته جعدة بدماء أبناء هذا البيت الطاهر، فتسعفه
مقالة اهللا تعاىل يف هذا الصنف من البرش الظامل لنفسه، تاركاً اخلطاب العادي، راكناً 
التايل  احلوار  خمنف  أبو  فينقل  الضال،  هذا  مع  حواره  به  خامتاً   ، اإلهليّ اخلطاب  إىل 
إال  يروك  لن  فاهنم  عمك!  ابن  حكم  عىل  تنزل  ال  أو  األشعث:  بن  قيس  له  «فقال 
ماحتب، ولن يصل إليك منهم مكروه! فقال له احلسني : أنت أخو أخيك ]حممد 
بن األشعث[ أتريد ان يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟! ال واهللا ال 
مْ أَن  بِّكُ رَ يبِّ وَ تُ بِرَ ذْ إِينِّ عُ أعطيهم إعطاء الذليل، وال أُقرّ اقرار العبيد ! عباد اهللا {وَ
ابِ  سَ مِ احلِْ نُ بِيَوْ مِ ؤْ ٍ الَّ يُ ربِّ تَكَ لِّ مُ ن كُ م مِّ بِّكُ رَ يبِّ وَ تُ بِرَ ذْ {إِينِّ عُ ُون}ِ الرمحن: ٢٠ مجُ تَرْ
}ِ غافر: ٢٧(٣٦) إنَّ االستعارة من القرآن الكريم يف حوار اإلمام مع أعدائه يف خمتلف 
إىل  االستعارة، هلي داللة كرب تضاف  العدو من هذه  املواقف وخلو ساحة حوار 
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عىل  والرد  اخلطاب،  أساليب  ألنواع  اإلمام  استعامل  بأنَّ  األخر  الدالالت  خمتلف 
ر ال هيان  اوِ املتحاورين معه بأسلوب خيتلف عامّ يألفونه، فهو توظيف دقيق من لدن حمُ

له جانب، يفهمها املتلقي الواعي، وتبثُّ فيه العزيمة بأنّه مع املعسكر احلق. 
إنَّ استثامر اخلطاب القرآين الغني بالدالالت يوحي بأنَّ املعني الذي يغرفُ منه 
اإلمام احلسني  ثرٌّ مل ينضب ولن جيف أبداً، مع أنَّ اختيار اآلية املناسبة للحوار 
القائم كان دقيقاً وبال شك أو أدنى ريب. ونلمس هذا حني استعار اإلمام احلسني 
 آياً من القرآن الكريم ملّا أخربه النفر الذين التحقوا به وهو يف موقع قريب من 
(بني مقاتل) خارجني من الكوفة، بخرب مفاده مقتل رسوله إىل الكوفة بعد استشهاد 
عن  معهم  احلديث  أطراف  جتاذب  أن  بعد  هلم  قال  إذ  ؛  عقيل  بن  مسلم  املوىل 
قالوا من هو؟  إليكم؟  برسويل  « أخربوين فهل لكم  الكوفة وأحواهلم:   الناس يف 
، قالوا: نعم، أخذه احلُصني بن متيم فبعث به إىل ابن  قال: قيس بن مسهر الصيداويّ
زياد، فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك فصىلّ عليك وعىل أبيك ولعن ابن زياد 
وأبيه، ودعا إىل نرصتك وأخربهم بقدومك، فأمر ابن زياد فاُلقي من طامر القرص! 
م  نْهُ مِ وَ بَهُ  نَحْ  ٰ قَىضَ ن  مَّ م  نْهُ {فَمِ قال  ثم  دمعه،  يملك  عينا حسنيومل  فرتقرقت 
يف  الكريم  القرآن  مع  فالتناص   ،(٣٧)٢٣ }األحزاب:  يالً بْدِ تَ وا  لُ دَّ بَ ا  مَ وَ نتَظِرُ يَ ن  مَّ
(احلوار) نادراً ما حيصل؛ ألن التوفيق بني املناص واملناص منه يكون صعباً أحياناً، 
لكنه كان أداةً طيعةً جداً بيد اإلمام ؛ إذ مل يكن هذا متاحاً للجميع؛ بسبب النشأة 
 القرآنيّة احلقيقيّة والذوبان يف نصوصه والتعمق ببيانه، كيف ال؟ واإلمام احلسني

ربيب البيت الذي نزلت يف آياته، حمكمها ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها! فليس 
من الصعوبة أن يناسب  بني احلدث الواقع وبني النص القرآين الكريم، كام أنّه 
 يركز عىل اللفظ الذي خيدم املوقف، ويرتك أحياناً جزءاً من اآلية املتناص معها 
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إذا كان شائعاً استعامهلا لد الناس بكثرة االستشهاد فيها. وقد نالحظ أنَّ اإلمام 
أنَّ إىل رمحة ربه رفع  «اسند كالمه إىل كالم اهللا ليقوي مكانته، وملا أطمَ  احلسني
اإلمام  ة  قوّ أن  نالحظ  وهنا  عاداه،  من  عىل  ينرصه  أن  ربه  مناجياً  السامء  إىل  طرفه 

احلسني  قد تضاعفت أضعافاً مضاعفة»(٣٨). 
وقد يكون هناك تناص من املنجز الشعريّ للعرب، فحني يقوم اإلمام احلسني

بإنشاد بيت شعري ما، فأعلم أن هناك فكرة ما تكمن خلف هذا االختيار وليس 
ة األخر، فمثالً يتناص نص  اعتباطاً مطلقاً اختياره من دون آالف األبيات الشعريّ
أبو سعيد  فيقول  فيه،  نفسه  ينعى  الشعراء  بيت شعري ألحد  قصة االستشهاد مع 
معتمد  وهو  ليميش  وانه  املدينة،  مسجد  احلسنيداخالً  إىل  «نظرتُ  اخلدري 
ع  ة، وهو يتمثل بقول يزيد ابن املفزّ ة وعىل هذا مرّ عىل رجلني، يعتمد عىل هذا مرّ

 : احلمرييّ
غـــــرياً وال دعيـــت يزيدا مُ وام يف فلق الصبح   تَ السّ ال ذَعرَ

واملنايا يرصدنني أن أحيدا»(٣٩) يــــوم أعطى خمافة املوت ضيــام  
فالتمثل بالشعر كثري جداً يف قصة االستشهاد، ومن الدواعي املهمة الستدعائه 
هو أنه تعبري عن اخللجات النفسيّة للمتكلِّم، ودليل عىل سعة االطالع عىل املوروث 

الشعري العريبّ يف زمانه أو غري زمانه. 
 ٣ـ شعرية كرس األفق والتوقع يف حوار قصة استشهاد اإلمام احلسني

مفاجأة  احلديث  النقديّ  الفكر  يف  القارئ/املتلقي)  توقع  أفق  (كرس  مصطلح  يعني 
القراءة  نظرية  نقاد   وير وأخيلة،  صور  أو  أحداث  أو  مبالغة  من  يتوقعه  مل  بام  املتلقي 
م «مفهوم الرؤيا أو املساحة التي ينتهي عندها  والتلقي بأن (كرس أفق التوقع) مقولة تقدِّ
 ، مايريد أو ينتظر املتلقي من نص ما، أو مبدع أو (مرسل) بالوصف اللساينّ والشمويلّ
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زَ عليها ياوس، وهو عبارة عن ذلك الفضاء الذي  ويعدُّ هذا املفهوم من املفاهيم التي ركّ
ة للتحليل، فيبدو وكأنه أداة، أو  تتمُّ من خالله عمليِّة بناء املعنى ورسم اخلطوات املركزيَّ
ي لتسجيل رؤيته القرائية، بوصفه مستقبالً هلذا العمل أو ذاك»(٤٠).  معيار يستخدمه املتلقِّ
مة  وحني التقى الركب احلسينيّ الذي سارَ من املدينة املنورة مروراً بمكة املكرّ
بعدد من األشياع واألعداء يف الوقت نفسه، جرت الكثري من احلوارات بني اإلمام 
طول  عىل  العداء  هلم  املناصبة  الفئات  تلك  وبني  وأصحابه،  وخواصه    احلسني 
حول  يدور  أغلبها  تقرص  و  تطول  التي  احلوارات  تلك  وكانت  كربالء،  إىل  الطريق 
موضوع واحد، وهو رؤية اإلمام احلسني  املستقبليّة لألحداث، ورشعية معارضته 
خلالفة يزيد بن معاويةـ ورضورة خروجه إىل العراق؛  فمثالً كان اإلمام  غالباً ما 
ح للمحاورين له عىل اختالف توجهاهتم وعقائدهم وقرابتهم منه، وأيضاً عىل  يرصّ
اختالف درجات إيامهنم بالغيب، بقضايا مدهشة هلم تتعلق باملستقبل، بينام كان أغلب 

 . اً مغايراً، غري الذي سمعوه منه هؤالء املتحاورين معه  يتوقعون ردّ
نص  يتضمنه  الذي  (احلوار)  يف  واالنتظار)  التوقع  أفق  (كرس  ة  شعريّ وتركزت 
أو  الطاهرين  بيته  أهل  أو  أصحابه    احلسني  اإلمام  إخبار  أسلوب  حول  (املقتل) 
األعداء عامّ سيحدث له أو هلم يف أثناء املعركة، وبعدها، ومنزلتهم بني الشهداء يف اجلنة 
غري  ونشاطاً  وديمومة  جاذبيّة  أكثر   أخر أبعاداً  لـ(احلوار)  أعطى  مما   ،أخر أحياناً 
ـ بشكل رصيح جداً، حوار  حمدود. وأول مايطالعنا من هذا األسلوبـ  كرس أفق التوقعـ 
قبة بن سمعان ملّا  اإلمام احلسني مع ولده عيل األكرب ؛ إذ يذكر صاحب املقتل «قال عُ
كنا يف آخر الليل أمر احلسنيباالستقاء من املاء، ثم أمرنا بالرحيل ففعلنا، فلامّ ارحتلنا 
من قرص بني مقاتل ورسنا ساعة خفق احلسني  برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: إنّا 
تني أو ثالثاً. فأقبل عليه ابنه  ا إليه راجعون، واحلمدهللا رب العاملني، ففعل ذلك مرّ هللا وإنّ
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ا إليه راجعون، احلمدهللا رب العاملني، يا  عيلّ بن احلسني عىل فرس له، فقال: إنّا هللا وإنّ
مَّ محدت اهللا واسرتجعت؟ قال : يابنيّ إين خفقت برأيس خفقة  أبيتِ جعلت فداك مِ
فعنّ يل فارس عىل فرس فقال: القوم يسريون واملنايا ترسي إليهم. فعلمتُ أهنا أنفسنا 
نُعيت إلينا»(٤١)، وأيضاً نلمس اليشء نفسه من (كرس أفق توقع) السامعني، حني نعى 
م احلرام بواسطة احلوار الذي جر بينه وبني العقيلة زينب  نفسه ليلة العارش من حمرّ
 ّيف املنام يبرشه بااللتحاق به(٤٢). أو عندما برش جده رسول اهللا وكيف رأ ،
الفتيّني اجلابريني باجلنة، ومها (سيف بن احلارث بن رسيع ومالك بن عبيد بن رسيع) 

حني وصال بقرب اإلمام  ومها يبكيان، فقال هلام: 
« أي ابني أخي مايبكيكام؟ فو اهللا إين ألرجو أن تكونا قريري عني عن ساعة. 

علنا اهللا فداك! ال واهللا ما عىل أنفسنا نبكي ولكنّا نبكي عليك، نراك وقد  قاال جَ
أُحيط بك وال نقدر عىل أن نمنعك»(٤٣). كذلك احلال يف (احلوار) مع (حنظلة بن 

) حني برشه حلاقه بالصاحلني يف جنات اخللد مطمئناً(٤٤).  أسعد الشاميّ
وقد تكون (الكرامة اآلنية/املبارشة) التي ال تفارق اإلئمة هي إحد سامت 
ة إىل حيز الفعل،  ة (كرس األفق) يف اخلطاب اللساينّ الذي خيرج من حيز القوّ شعريّ
كام يف (احلوار) بني اإلمام احلسني  وأحد جنود معسكر عمر بن سعد، صبيحة 
 بالدعاء الذي يتحقق مبارشةً من دون  م، فحني يكون الردُّ منه  العارش من حمرّ
عليه،  وصاعقةً  للعدو  مزلزالً  اً  ردّ يكون  حوله،  من  ألصحابه  مفاجئٍ  غري  مهلة 
 ومفاجئاً هلم؛ ألنّ عقوهلم الصغرية مل تكن تتحمل بأنّ اهللا سيستجيب للحسني

هبذه الرسعة، وهو صادم هلم، حني يرون هذه املعاجز من رجل حارصوه ويريدون 
قتله. فنقرأ نموذجاً من هذا (احلوار) يف (قصة املقتل): «جاء رجل من بني متيم يقال 

له عبداهللا بن حوزة، حتى وقف أمام احلسني  فقال: ياحسني! ياحسني! 
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فقال حسني : ماتشاء؟
قال: أبرش بالنار!

ذا؟ قال: كال إينّ أقدم عىل ربّ رحيم، شفيع مطاع، من هَ
قال له أصحابه: ابن حوزة. 

زه إىل النار! قال: ربّ حُ
رأسه  ووقع  بالركاب،  رجله  وتعلّقت  فيه،  فوقع  جدول  يف  فرسه  به  فارضب 
يف األرض، ونفر الفرس فأخذ يمر به فيرضب برأسه كل حجر وكل شجرة حتى 
 وبني هؤالء  بينه  مات!»(٤٥)، وهناك أكثر من (معجزة) حدثت يف أثناء احلوار 

ة.  النفر الضال، كانت دليال بيّنا وواضحا وحجة عىل اجلبهة املعاديّ
وربام يكون اللجوء إىل استعامل أسلوب (كرس أفق التوقع واالنتظار) من لدن 
بيته  التفاؤل يف أنصاره من أصحابه وأهل   لبث العزيمة وروح  اإلمام احلسني 
(مجيعاً)، وإطالعهم عىل احلقيقة الكاملة والكامنة يف جمريات الغيب وتبشريهم 
بنيل رضا اهللا ورسوله عليهم وإيفاء حقهم ملا صربوا ويصربون من أجله، وكذلك 
احلال بالنسبة ألعدائه، فاإلمام  يقوم بخرق (توقعهم) لينذرهم من سوء العاقبة 
والنهاية املأساوية التي سيصلون إليها بعنادهم وكفرهم وجرأهتم عىل أهل احلق، 
كام يف آخر (حوار) جر بينه وبني املعسكر الذي اجتمع  ليقتله، بعد أن اُستشهد 
مجيع من معه من أصحاب وإخوة وأبناء وأهل بيت ماعدا اإلمام السجاد وجمموعة 
من النساء واألطفال؛ إذ قال هلم قولةً ما لبثت أن حتققت بعد استشهاده ، ففي 
طريق  من  فضحهم  اجلوشن،  ذي  بن  الشمر  مع   جر الذي  القصري  (احلوار) 
ترصحيه بمستقبلهم، فهم العصابة التي قاتلته وجاهدته من أجل الدنيا، وكان القوم 
أنّ  يظنون  فقد كانوا   يف ساعاته األخرية،  منه غري ذلك، السيام وهو  يتوقعون 
احلسني سوف يتنازل عامّ أمن به، أو سوف يُسلّمُ نفسه هلم، بينام كان  أربط جأشاً 
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وأكثر ثباتاً، حتى جاء خطابه مطابقاً لفعله متاماً؛ إذ يروي أبو خمنف هذا (احلوار) 
عليه  ويقبلوا  املخيم  يرتكوا  بأن  وخاطبهم  جانب،  كل  من  عليه  احتشدوا  أن  بعد 

ليقاتلوه، وخاطبوه بام ملئت به أنفسهم من حقد دفني، فقال هلم: 
اثّون: أما واهللا ال تقتلون بعدي عبداً من عباد اهللا أسخط عليكم  «أعىل قتيل حتّ
لقتله منّي! وأيم اهللا إين ألرجو أن يكرمني هبوانكم ثم ينتقم يل منكم من حيث ال 
ثم ال  دمائكم،  بينكم وسفك  بأسكم  ألقى  لقد  قتلتموين  قد  لو  واهللا  أما  تشعرون 
يرىض لكم حتى يضاعف لكم العذاب األليم»(٤٦)، وأيضاً كان (حوار) القاسم بن 
اإلمام احلسني مع عمه  حيمل املضمون نفسه(٤٧)، وقد يكون أكثر ما يلفت النظر 
يف هذا (احلوار)  بأنّه جاء بصيغة الدعاء عىل هذه اجلامعة اخلارجة عىل ملة اإلسالم 
التوقع  أفق  (كرس  أسلوب  يكن  مل  أنّه  كام  هدايتهم.  ومن    منهم  يئس  أن  بعد 
ساحات  عن  به  االبتعاد  أو  (احلوار)،  وأصول  ملجريات  تغيرياً  يعني  واالنتظار) 
 ( الواقع، إنّام هو تثبيت ملا سيأيت من األحداث التي مل يطّلع عليها إالّ اهللا (عزَّ وجلَّ

واألنبياء والراسخون يف العلم من آل بيت النبوة. 
 ٤ ـ شعرية احلذف يف قصة استشهاد اإلمام احلسني

يؤدي احلذف يف البالغة العربيّة دوراً كبرياً من خالل تقديمه النصوص األدبيّة 
ة بألفاظ أقل لكن بمعانٍ ودالالت عميقة، وذلك من  ة منها أم النثريّ سواء الشعريّ
طريق حتفيز عمليات التأويل والتخيل لد القارئ أو املستمع، اعتامداً عىل خياله 
ة، وأيضاً عىل ملكته البالغيّة يف حتديد جوانب  ة وغري اللغويّ اجلامع وثقافته اللغويّ
احلذف، وقد يأيت احلذف عفوياً من غري قصد بسبب االعتامد عىل نباهة املستمع أو 
القارئ وإدراك مستواه يف استالم الرسالة، أو يكون احلذف مقصوداً لذاته، بسبب 

املوقف الذي يمرُّ به املتكلم أو الظرف الذي يدفعه لالختصار. 
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وقد يكون يف تركيبة اجلمل أو يف حذف بعض احلروف السيام يف النداء وحتديداً 
يف الرتخيم، أو يكون يف أحد عنارص اجلملة األساسيّة من الفعل أو الفاعل واملفعول 
والنعت  التمييز  من  للجملة  األساسيّة  غري  العنارص  أي  الفضلة  يف  يكون  أو  به، 

واحلال وغريها، وقد يكون احلذف واقعاً يف األدوات. 
وقد يكون احلذف من باب الوجوب الذي يقتيض أن ال يظهر إىل بنية اجلملة مطلقاً، 
ويكون أيضاً جوازاً فـ"احلذف الواجب: وهو حذف يوجبه النظام النحوي للجملة، 
بحيث يكون ذكر املحذوف خطأً، ويقع هذا احلذف يف العنارص اإلسنادية كاملبتدأ يف 
اجلملة االسمية، والفعل يف اجلملة الفعلية عدا الفاعل. واحلذف اجلائز: وهو حذف 
يقتضيه املوقف االستعاميل، وأهم رشط فيه وجود القرينة اللفظية واملعنوية، ويقع هذا 
احلذف يف العنارص اإلسنادية وغريها، إذ يكون الذكر فيه غري ممنوع يف الصناعة لكنّه 

يرض باملعنى املقصود من املتكلم(٤٨)". 
أما الدوافع البالغيّة للحذف فهي كثرية ويمكن إجيازها بام يأيت: 

١ـ التخفيف من أجل حتايش االطناب يف مواضع ال يتطلب فيها ذلك. 
٢ـ اإلجياز يف الكالم حني يكون اإلفهام حارضاً. 

٣ـ التفخيم والتعظيم إذا أُريد املبالغة يف صفات املخاطب. 
أو  املوقف  ضحالة  املخاطب  جتنيب  يف  راغباً  املتكلم  يكون  حينام  الرتفع  ٤ـ 

بالعكس راغباً يف حتقريه. 
٥ـ وقد يكون احلذف رضورياً حني يكون اإلظهار سبباً يف إخالل الوزن السيام 

يف الشعر. (٤٩)
وإذا عدنا إىل النص ـ قيد الدراسة ـ وهو نص قصة االستشهاد لوجدناه زاخراً يف 
أسلوبيّة احلذف، فكيف ال، وهو واملتكلَّم فيه هو من سادات العرب وبلغائهم وابن 
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ده هو أفصحهم عىل اإلطالق، ونالحظ أنَّ اإلمام  الفصاحة، وجّ بلغائها وتاج  سيِّد 
احلسني  استعمل هذا األسلوب حينام يشعر  بأنّه أبلغ من الترصيح به، فمثالً نقرأ 
يف حادثة أخذ البيعة ليزيد بن معاوية بعد هالك األخري من اإلمام  وعبداهللا بن عمر 
وعبداهللا بن الزبري التي عزمَ عليها الوليد بن عبد امللك بأمر من يزيد نفسه وبمشاورة 
إليه،  للقدوم  فيه  يطلبهم    اإلمام  إىل  الوليد  رسول  قدمَ  فحني  احلكم،  بن  مروان 
فيمكن أن نؤرش مواضع احلذف وأسباب ذلكَ احلذف بحسب تقديرنا لذلك وليس 
جزماً؛ألننا الندرك ما يف قلب املعصوم، « فأرسل الوليد عبداهللا بن عمرو بن عثامن ـ 
وهو إذ ذاك غالم حدث ـ يدعومها إليه، فوجدمها يف املسجد ومها جالسان، فأتامها يف 
ساعة يكون الوليد جيلس فيها للناس وال يأتيانه يف مثلها، فقال: أجيبا، األمري يدعوكام! 
فقاال: انرصف، اآلن نأتيه. ثم أقبلَ أحدمها عىل اآلخر فقال عبداهللا بن الزبري للحسني

، وظنّ فيام تراه بعث إلينا يف هذه الساعة التي مل يكن جيلس فيها؟ 
بالبيعة  ليأخذنا  إلينا  فبعث  هلك،  قد  طاغيتهم  أن  ظننت  قد   :احلسني فقال 
قبل أن يفشو يف الناس اخلرب»(٥٠) فنجد اإلمامقد حذف من كالمه اسم معاوية بن 
سفيان واستعاض عنه بام يدلُّ عليه، وهو (الطاغية) وذلك حني سأله ابن الزبري عن 
بام يكمن وراء  سبب استدعاء الوليد هلام يف مثل هذا الوقت غري املناسب، والسبب رّ
ج الفتن  هذا احلذف هو الرتفع عن ذكر هذا االسم الذي ولغ يف دماء املسلمني، وأجّ
بينهم وشق عصا املسلمني، وهذا احلذف هو تبعاً ملا استعمله القرآن أحياناً حني يرتفع 
عن ذكر أسامء الطغاة، وهو حتقري هلم مع أنه قد ذكرهم يف آيات أخر، لكن سياق اآلية 
}(٥١). ويستمر  نِيمٍ لِكَ زَ دَ ذَٰ عْ تُلٍّ بَ قد يستوجب احلذف كام يف حذف يف قوله تعاىل{عُ
يف قولههذا احلذف حني سأله ابن الزبري عن موقفه من هذه الدعوة فيجيبهقائالً: 
« ال آتيه إال وأنا عىل االمتناع قادر»(٥٢) وأيضاً نجد ذلك يف جوابهعىل مروان 
بن احلكم حنيَ طلب من الوليد أن يمنع اإلمام من اخلروج إالّ بعد مبايعته أو يقتله، 
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 : حيث قال له
«يابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو كذبت ـ واهللا ـ وأثمت ثم خرج، ومرّ أصحابه 
تنابزاً  هذا  وليس  مروان  أم  هي  هنا  املذكورة  والزرقاء  منزله»(٥٣)،  أتى  حتى  معه 
باللقب مطلقاً، واإلمام احلسنيأرفع من أن خيالف القرآن الكريم أو يعتدي عىل 
، لكن  أحد وجيرحه بالكالم، فكيف ذلكَ وهو اإلمام املعصوم بعد أبيه وأخيه 
املعروفات  النساء  قتله، وهي من  ابنها حيرض عىل  أن  البغي هو  املرأة  حقيقة هذه 
وكشف  ملروان  إهانة  فقط،  إليها  وأشار  اإلمام  ذكرها  عن  ترفع  لذلك  بأفعاهلن، 

حقيقته أمام الناس املغرر هبم. 
وحني هاجم شمر بن ذي اجلوشن معسكر اإلمام احلسني  فخاطب اإلمام 
بوقاحة وصالفة واستهتار قائالً له « ياحسني! استعجلت النار يف الدنيا قبل اآلخرة! 

ن هذا ؟ كأنه شمر بن ذي جوشن؟ فقال احلسني: مَ
فقالوا: نعم، أصلحك اهللا هو هو. 

حني  الشمر  اسم  ذف  حُ فقد  صلياً!(٥٤)،  هبا  أوىل  أنت   املعز راعية  بن  يا  فقال: 
بأنّه (هو هو)  له  فقيل  معه،  املتكلم   حني سأل عن هوية  اإلمام  جاوب أصحاب 
تطاول  حني  والعرف  السلوك  قواعد  خرق  الذي  الشمر  بأنّه  اإلمام  لسؤال  تأكيداً 
هذا  السم  بتنكري  اجلواب  وجاء  الرسول،  وسبط  اجلنة  أهل  شباب  سيِّد  مع  بكالمه 
االجتامعي  وحجمه  مكانته  مع  يناسب  وبام  البيت  أهل  بمكانة  واملستخف  اجلاهل 
املتدين، وأيضاً كان هناك حذف يف إجابة اإلمام حني ناداه يابن راعية املعز، بدون ذكر 
موا عقوهلم ويرجعوا   الناس إىل أن حيكّ اسم أمه أو صفة من صفاهتا. وحينام دعا 
 نسبه  يف  ويدقّقون  الوراء  إىل  بذاكرهتم  يرجعون  ثمَّ  قليالً،  روا  ويتفكّ أنفسهم  إىل 

وحسبه ومواقفه من اإلسالم ويقارنون بينه وبني يزيد بن معاوية، عندها يقررون هل 
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جيوز هلم قتاله ومناكفته، وقد أجابه من ضمن من أجابوه، بالتعنّت والتعصب قيس بن 
األشعث وهذا الرجل من عائلة معروفة بعدائها آلل البيت ومواقفها غري املرشفة، 
فأخوه حممد بن األشعث الذي ساهم بقتل مسلم بن عقيل  وأبوهم كان له موقف 
عدة زوج اإلمام احلسن  والتي قامت  يف حرب صفني ضد اإلمام عيل  وابنته جُ
بسمه بتدبري من معاوية، كان جواب ابن األشعث لإلمام احلسني حني خطب هبم، هو 
أن أنزل عىل حكم اخلليفة يزيد، بينام جاء رد اإلمام  دقيقاً جداً ومعتمداً عىل حذف 
بام السبب وراء عدم التفصيل فيه، هو معرفة أكثر  اسم اخيه حممد بن األشعث منه، ورّ
الناس بمواقف عائلة (األشعث) ؛ إذ قال اإلمام  بعدما سمع ابن األشعث يتكلم 
«أنت أخو أخيك (حممد بن األشعث) أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن 

عقيل؟! ال واهللا ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وال أقر ّاقرار العبيد»(٥٥).
والقصد من وراء هذا احلذف تنبيه الناس أنَّ هذا املتكلم، هو نفس شخصيّة ذاك 
 ال ليشء  الكوفة مسلم بن عقيل  الناس يف   إىل  بقتل رسوله  قام  الذي  األخ 

يطلبه من آل أيب طالب إالّ تقرباً وتزلفاً للحاكم الظامل اجلائر. 
ويف حوار اإلمام احلسني  مع رجل من معسكر عمر بن سعد يُدعى ابن حوزة، 
الذي قال لإلمام  أبرش ياحسني بالنار، فأجابه اإلمام بجواب حذف منه القسم، 
وقد يكون القسم يف مثل هذا املوقف رضورياً لزيادة اليقني عند الناس ودفع الشك 
عنهم، بينام كان اإلمام  ال خياجله الشك أو يرقى إليه بأنَّ اهللا سيعجل العقوبة اآلنية 
هلذا الرجل املعاند؛ لذلك أجابه : » كذبت، بل أقدم عىل ربِّ غفور، وشفيع مطاع، 
من أنت»(٥٦). وتوجد هناك مواضع عديدة تم احلذف فيها واالعتامد عىل اإلشارات 

التي تدل عىل ذلك احلذف، ومراعاة للسياق العام الذي انبثق فيه نص احلوار. 
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اخلامتة
يف هناية هذه الدراسة، البدَّ من اإلشارة إىل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

والتي يمكن إمجاهلا بام يأيت: 
نظريها،  قل  فنيّة  بخصائص    احلسني  اإلمام  مقتل  قصة  يف  احلوار  ينفرد  ١ـ 
، وقد تكون هذه اخلصائص، هي التي  وندر تواجدها جمتمعةً يف نص أديب أو تارخييّ
دائامً من دون تسلل  القصة متتلك شعريتها اخلاصة هبا، ومقروءة  جعلت من هذه 

امللل اىل نفس املتلقي/القارئ. 
٢ـ  كانت من أهم األمور التي وقفت عليها هذه الدراسة؛ هي تصحيح األفكار 
التي شابت أفكار املسلمني، ورفع اللبس عنها، ومحلة التشويش والتشويه التي قام 
هبا املعسكر املعادي للقضية، والتصدي لألفكار املنحرفة واإلشاعات ايل فرضتها 
، وكان هذا بواسطة تدشني (احلوار) بنصوص ال يرتقي إليها  سلطة اإلعالم األمويّ

الشك أو الريبة، السيام التناص مع آيات القرآن الكريم. 
٣ـ اقترص (احلوار) يف (قصة مقتل سيد شباب أهل اجلنة) عىل نوع احلوار املبارش/ 
/ غري مبارش الذي يكون مع النفس؛ وهذا  ، ومل نعثر عىل أي حوار داخيلّ اخلارجيّ
عائد ألنَّ النص املدروس هو نص تأرخييّ بامتياز مكتوب بلغة أدبيّة لكنها واقعيّة 

جداً تعتمد الوصفية وال تقرتب من اخليال أبداً. 
٤ـ لفتت الدراسة إىل أنَّ (حوار) شخصيّة اإلمام احلسني  خيتلف عامّ صدر عن 
اآلخرين من حوارات، وهذا عائد إىل الكاريزما التي يتمتع هبا اإلمام  ومد تأثريها 

يف الناس، وظهر هذا التأثري جليا ممادار بني بعض الشخصيّات من حتاور وجدال. 
منها  عديدة،  مجالية  ة  شعريّ أساليب  عىل  االستشهاد  قصة  يف  احلوار  اعتمد  ٥ـ 
ة وسامهت إىل حد  اإلجياز واحلذف والتناص واالستعارة، التي متثّلت فيها الشعريّ

كبري بإخراج تلك األساليب من حيز البالغة املعيارية إىل اجلامليّات. 
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هوامش البحث: 
 يف مصادر تارخييّة عديدة غري املقتل املروي برواية أيب  ١) وردت قصة مقتل اإلمام احلسني 
خمنف األزدي املتويف سنة ١٥٨ هـ وهو األشهر، وقد ظهرت هذه املصادر بعد (مقتل أيب خمنف 
األزدي) بمدد زمنية متفاوتة، ومنها تاريخ الطربي «تاريخ الرسل وامللوك»٣١٠ هـ، ملؤلفه حممد 
١٩٦، وأيضاً، كتاب  – بن جرير املتويف، حتقيق، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ١٣٨٧
مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصبهاين املتويف سنة ٣٥٦ هــ، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعرفة 
املكي  أمحد  بن  املوفق  املؤيد  أيب  للخوارزميّ  احلسني  اإلمام  مقتل  قصة  وأيضاً،  لبنان،  بريوت، 
، بجزءين، مطبعة مهر  أخطب خوارزم املتوىف سنة ٥٦٨ هـ، حتقيق العالمة الشيخ حممد السامويّ
م،  قم املقدسة، ط١ـ ١٤١٨ هـ. وأيضاً مقتل احلسني  أو حديث كربالء، للسيد عبد الرزاق املقرّ

منشورات دار الرشيف الريض، دون ت ط ومكان نرش.  
ـ  املبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، ط ٢  تيزفان تودوروف، ترمجة شكري  الشعرية،   (٢

  .١٩٩٠: ٢٤
نظر: الدكتور يوسف إسكندر، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ط٢ ـ ٢٠٠٨: ٩ـ١٠.   ٣) يُ

ـ  ط١  العامة،  املرصية  اهليئة  الترشيح،  اىل  البنيوية  من  الغذامي،  عبداهللا  والتكفري،  اخلطيئة   (٤
١٩٩٨: ٩

٥) مفاهيم الشعرية «دراسة مقارنة يف املنهج واألصول واملفاهيم»، الدكتور حسن، املركز الثقايف 
العريب، بريوت، ط ١ ـ ١٩٩٢: ١١.  

٦) اجتاهات الشعرية احلديثة «األصول واملقوالت» الدكتور يوسف إسكندر، دار الكتب العلمية، 
بريوت، لبنان ط٢ـ ٢٠٠٨: ٩.  

نظر: اجتاهات الشعرية احلديثة «االصول واملقوالت: ٩ ومابعدها.   ٧) يُ
سنة  ط١،  البيضاء،  الدار  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  احلمداين،  محيد  الراوي،  اسلوبية  نظر:  يُ  (٨

  .١٩٨٩: ١٨
العرصية، صيدا،  املكتبة  دار  , منشورات  الدكتور نارص احلاين،  الغريب،  املصطلح يف األدب   (٩

لبنان, ط ١٩٦٨: ٥٣
اآلداب،  كلية  دكتوراه،  أطروحة  السالم،  عبد  فاتح  القصرية،  العراقية  القصة  يف  احلوار   (١٠

جامعة املوصل ١٩٨٧: ٥١.  
نظر: غائب طعمة فرمان روائياً، فاطمة عيسى جاسم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط١: ٤٧.   ١١) يُ

١٢) معجم الرسديات حممد القايض وآخرون، دار حممد عيل، تونس، ط١، ٢٠١٠،: ١٥٩.  
١٣) أصول الرتبية اإلسالمية واساليبھا: عبد الرمحن النحالوي، دار الفكر، دمشق - سوريا، 

١٩٩٥ م: ٢٠٣.   ط ٢
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١٤) ـ الكهف: ٣٧.  
١٥) املجادلة: ١.  

ط  ة،  جدّ اخلرضاء،  األندلس  دار  اهللا،  عبد  بن  صالح  محيد،  ابن  الدعوة،  منهج  يف  معامل  ـ   (١٦
١٤٢٠  ) ـ ١٩٩٠ ): ٢١٢

الشؤون  أثري عادل شواي، دار  فنية»،  العراقية»دراسة  الرواية  الشخصية يف  تقديم  تقنيات   (١٧
الثقافية، سلسلة أكاديمون جدد، ط١، ٢٠٠٩: ١٦٧.  

نظر: غائب طعمة فرمان روائياً: ٤٨.   ١٨) يُ
نظر: احلوار يف القرآن الكريم، معن حممود عثامن ضمرة، رسالة ماجستري، جامعة النجاح  ١٩) يُ

فلسطني ٢٠٠٥: ٢٠.  
أبو بكر، رسالة ماجستري، كلية  إبراهيم  القييس القصيص، بختيار  ٢٠) احلوار يف خطاب جليل 

اآلداب ـ جامعة صالح الدين: ٥.  
٢١)ـ  لغة حلوار ودالالته يف الرواية العراقية، باقر جواد، الطليعة األدبية، ع ٢، س ٦، شباط ١٩٨٠.  
٢٢) النبأ العظيم«نظرات جديدة يف القرآن الكريم»، حممد عبداهللا درزاز، نرش وتوزيع دار الثقافة، 

الدوحة، ١٩٨٥: ١٢٣.  
الشيخ حممد عبده، وحممد  القاهر اجلرجاين، حتقيق  املعاين»، عبد  ٢٣) دالئل اإلعجاز» يف علم 
حممود الشنقيطي، منشورات األروميه، قم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ط١ ـ ١٩٧٨: ١١٢.  

الكتب  دار  زرزور،  نعيم  عليه  وعلق  هوامشه  وكتب  ضبطه  السكاكي،  العلوم،  مفتاح    (٢٤
العلمية، ط ٢، بريوت، ١٩٨٧، ص ٢٧٧.  

٢٥) ابن رشيق (أبو عيل احلسن )، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق
. حواشيه عبد احلميد (حممد حمي الدين )، دار اجليل، ط ٥، بريوت، ١٩٨١: ٢٤٣.  

٢٦) وقعة الطف، أبو خمنف لوط بن حييى األزدي الكويف ت ١٥٨، حتقيق الشيخ حممد يوسف 
هادي الغروي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ط١ـ ١٤١٧: ٨٥

٢٧) املصدر نفسه: ٨٦
٢٨) األدب واأليديولوجيا، كامل أبو ديب، جملة فصول، املجلد اخلامس، العدد الرابع ١٩٨٥: ٧٥. 

العامة للكتاب.  
٢٩)  وقعة الطف: ١٥٠ ومابعدها.  

نظر مثالً احلوار الذي دار بينه ) وبني (عبداهللا بن الزبري)، وقعة الطف: ١٤٩، وأيضاً  ٣٠) يُ
نظر أيضاً، حواره مع  احلوار الذي دار بينه  وبني (عبداهللا بن عباس) املصدر نفسه: ١٥٠، ويُ
 عمر بن عبد الرمحن املخزومي: ١٥٠ ومابعدها، وأيضاً يف حواره مع جمموعة ممن التحقوا به
نظر: ١٦٥، وحواره  مع أحد بني عكرمة  خارجني من الكوفة بعد مقتل مسلم بن عقيل  يُ
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نظر: ١٦٨.   حني أشار عليه عدم املسري إىل الكوفة، يُ
نظر: شعرية التناص يف شعر اجلواهري، الطيب أبو ترعة، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران،  ٣١) يُ

معهد اآلداب والفنون ٢٠١٧: ١٥ ومابعدها.  
نظر: األسلوبية وحتليل اخلطاب ج٢، نور الدين األسد، دار هومة، اجلزائر ـ ١٩٨٨، د ت: ٩٦.   ٣٢) يُ

٣٣) شعرية التناص يف شعر اجلواهري: ٢.  
٣٤) وقعة الطف: ١٥٤.  

٣٥) وقعة الطف: ٨٥ـ٨٦.  
٣٦) وقعة الطف: ٢٠٩.  

٣٧) وقعة الطف: ١٧٥ وما بعدها. وأيضا ماحصل من حوار بينه  وبني مسلم بن عوسجة: ٢٢٥.  
٣٨)  أبعاد املكان وأثرها يف تشكيل النص يف اخلطاب احلسيني (يف واقعة الطف)، أ. د سالفة 

صائب خضري، جملة تسليم السنة الثالثة، مج اخلامس، العدد التاسع والعارش، ٢٠١٩: ١٥٤.  
٣٩) وقعة الطف: ٨٣.  

Jauss (H. R) pour uneesthethe�que de larecp�on, traduit par: Cloud- (٤٠
starobinski, edgallinard, PARIS, 1978, P: 14  emaillard, preface: Jean

٤١) وقعة الطف: ١٧٧.  
٤٢) وقعة الطف: ١٩٣.  
٤٣)  وقعة الطف: ٢٣٤.  
٤٤) وقعة الطف: ٢٣٥.  

٤٥)  وقعة الطف: ٢١٩ ـ٢٢٠.  
٤٦) وقعة الطف: ٢٥٣.  
٤٧)  وقعة الطف: ٢٥٥. 

٤٨)   مجاليات احلذف ودالالته يف شعر صالح الرشنويب، جملة السودان للعلوم والثقافة، العدد 
الثامن ٢٠١٧، اجلزء األول: ٢٦١

نظر: املصدر نفسه: ٢٦٢ ومابعدها.   ٤٩) يُ
٥٠) وقعة الطف: ٧٩ ـ ٨٠.  

٥١) القلم: ١٣.  
٥٢) وقعة الطف: ٨٠.  
٥٣) وقعة الطف: ٨١.  

٥٤)  ـ وقعة الطف: ٢٠٦.  
٥٥) وقعة الطف: ٢١٠.  
٥٦) وقعة لطف: ٢٢٠. 
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املصادرواملراجع:
ابن رشيق (أبو عيل احلسن )، العمدة يف حماسن *

وعلق.  وفصله  حققه  ونقده،  وآدابه  الشعر 
حواشيه عبد احلميد (حممد حمي الدين )، ط، ٥، 

دار اجليل، بريوت. 
أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي أخطب خوارزم *

املتوىف سنة ٥٦٨ هـ، قصة مقتل اإلمام احلسني 
، ط، ١، حتقيق العالمة الشيخ حممد  للخوارزميّ

، مطبعة مهر قم املقدسة، ١٤١٨ هـ.  السامويّ
ت * الكويف  األزدي  حييى  بن  لوط  خمنف  أبو 

الشيخ حممد يوسف  الطف، حتقيق  ١٥٨، وقعة 
هادي الغروي، ط، ١، مؤسسة النرش اإلسالمي، 

قم، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ١٤١٧. 
أثري عادل شواي، تقنيات تقديم الشخصية يف *

الرواية العراقية»دراسة فنية»، ط، ١، دار الشؤون 
الثقافية، سلسلة أكاديمون جدد، ٢٠٠٩. 

باقر جواد، لغة حلوار ودالالته يف الرواية العراقية، *
الطليعة األدبية، ع ٢، س ٦، شباط ١٩٨٠. 

خطاب * يف  احلوار  بكر،  أبو  إبراهيم  بختيار 
جليل القييس القصيص، رسالة ماجستري، كلية 

اآلداب ـ جامعة صالح الدين. 
شكري * ترمجة  الشعرية،  تودوروف،  تيزفان 

دار   ،٢ ط،  سالمة،  بن  ورجاء  املبخوت 
توبقال، ١٩٩٠. 

الشعرية * مفاهيم  ناظم،  حسن  الدكتور 
«دراسة مقارنة يف املنهج واألصول واملفاهيم»، 

ط، ١، املركز الثقايف العريب، بريوت  ١٩٩٢. 
محيد احلمداين، أسلوبية الراوي، ط، ١، مطبعة *

النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، سنة ١٩٨٩. 
املكان * أبعاد  خضري،  صائب  سالفة  د  أ. 

احلسيني  اخلطاب  يف  النص  تشكيل  يف  وأثرها 
(يف واقعة الطف) جملة تسليم السنة الثالثة، مج 

اخلامس، العدد التاسع والعارش، ٢٠١٩. 
شعر * يف  التناص  شعرية  ترعة،  أبو  الطيب 

اجلواهري، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
معهد اآلداب والفنون ٢٠١٧. 

من * والتكفري،  اخلطيئة  الغذامي،  عبداهللا 
املرصية  اهليئة   ،١ ط،  الترشيح،  اىل  البنيوية 

العامة ـ ١٩٩٨. 
الرتبية * أصول  النحالوي،  الرمحن  عبد 

اإلسالمية وأساليبها، ‹K2K دار الفكر، دمشق 
- سوريا، ١٩٩٥. 

م، مقتل احلسني  أو حديث * عبد الرزاق املقرّ
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