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ملخص البحث

بيت  أهل  لنساء  مؤّثرًا  حضورًا  حياته،  من  خطرية  حلظات  فی  التاريخ  شهد 
 يف زمن حاول   وسّجل هلن خطبًا بليغة خّلدت مظلومّية أهل البيت  النبّي 
، وآثار أهل  أعداء الدين تغيري مسرية اإلسالم حتى كادوا يمحون سنن النبّي 

. بيته الطاهرين

النظري. وكانت  منقطع  إثراًء  وأثرته  العريب  األدب  تلك اخلطب  وقد خدمت 
 من أروع ما ُسمع من بالغات   وابنتها زينب  خطب السيدة فاطمة الزهراء 
النساء وتدّل علی عبقرّية مثالّية فيهام بحيث اليوجد مثيلها فی اآلثار النسوّية من 

جهتي الشكل واملضمون.

والدراسة هذه تعالج خطب ابنة النبّي  وابنتها  يف مواقف صعبة وقاسية 
املتدّفقة علی لسانيهام يف  وتلقي الضوء علی جوانب حمدودة من بالغة النصوص 
التامسك كالتكرار والرتادف والتضاد واإليقاع  الظروف مرّكزة علی مالمح  تلك 
علی  ومنّبهة  كالمهام  يف  العميق  التشابه  الی  ومشرية  املنتخبة،  لأللفاظ  الصويت 

التفاوت يف اختالف الظروف املحيطة  بمنشئتي النّص.
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ABSTRACT

The history experiences an impressive presence for the women of 
Ahalalbayt (peace be upon them) and keeps their eloquent sermons 
immortal, in time the opponent of the religion endeavours to derail the 
line of Islam from its course to obliterate the traditions of the prophet 
(peace be upon him) and the heritage that serve the Arab literature. For 
the sermons of such ladies heave into view as the most eloquent ones 
unequal to other feminine efforts neither in form nor in content.

The present study tackles sermons of the daughter of the prophet 
(peace be upon her) in the hardest and most difficult stances and throws 
light on certain corners of the texts eloquence flowing from their tongues 
under these circumstances. In part, the study takes hold of coherence; 
repetition, synonym, contradiction, rhythm and the chosen expressions, 
refers to the deep line of mutuality between their acts of speech and 
cautions against the variety of the circumstances the creators endure.
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... املقّدمة ...

 لقد مّن اهلل علی الناس إذ بعث فيهم رسواًل منهم، وأمره بتعليمهم وتزكيتهم 
البيان  التطبيقّية؛ وبذلك شّق  النبوّية واإلجراءات  من طريق تبليغ الرسالة والسّنة 
املحّمدي الطريق وبدأ بالنفوذ يف العقول واألفكار من طريق البيان وأثرت النصوص 
النبوّية التي رويت عن النبّي حممد  يف النفوس والعقول ألهنا من كلامت الوحي 
وخطاب رب العاملني ﴿َوما َيْنِطُق َعِن اهْلَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوحى﴾ ]النجم 34[ 
وأصبح كالمه فوق كالم املخلوق ودون كالم اخلالق، وأبلغ ما أمره ربه بأسلوب 
مجيل يرتاح املخاطب الستامعه فدخل يف قلوب املسلمني وأّثر يف نفوسهم خري تأثري. 
أعنة  وتنقاد  القول،  أزمة  تعنوهلم  الفصاحة،  وأئمة  البالغة  أمة  العرب  كان  »وإذا 
الكالم، وهيتفون بروائع اخليال، فينصاع هلم عصّيه، ويذّل هلم أبّيه وينقاد شامسه. 
وإذا كان الكالم صناعتهم التي هبا يباهون ويتشّدقون؛ فالبد من أْن يكون الرسول 
 الذي يبلغهم عن رهبم، وهيدم عقائدهم الباطلة، ومذاهبهم الزائفة... البّد من 
  أْن يكون بيانه أسمی من بياهنم، ومنطقه أبلغ من منطقهم... ومن هنا كان بيانه
السحر احلالل والنبع الدافق واملرشع العذب الذي يتفّجر من طبع مهذب معقول، 
وفطرة عريقة أصيلةتساندت يف صقلها أقوی العوامل، وتعاونت علی إذكائها أبلغ 
املؤثرات إذ نشأ وتقّلب يف أفصح القبائل وأصّحها هلجة وأخلصها منطقًا وأعذهبا 

بيانًا وأرهفها جنانًا وأقومها سليقة «. )هيفاء، 1431، 150/5( 

واستمرت الرسالة بعد النبّي  باّتباع أهل البيت  خطاه وسلوكهم مسلكه 
وهنجهم منهجه، وقرهنم النبي  بالقرآن العظيم، وأخرب الناس يف حديث الثقلني 
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بعدم افرتاقهم عن القرآن الی يوم القيامة وقد شهد التاريخ بأثرهم يف حفظ الرسالة 
وإحياء سّنة النبي  خاصة يف مواقف حرجة وظروف حتتاج األمة فيها الی كالم 

ينّبهها من غفوهتا ويبنّي هلا احلقائق وحيّث مشاعرهم وحيرض مهههم.

حازوا  البيت  آل  »وإّن  األرشاف  بحب  اإلحتاف  كتابه  يف  شرباوي  ويقول 
ال  فعلومهم  وشجاعة،  وجودًا  وبدهية  وذكاء  وفصاحة  وحلاًم  علاًم  كّلها  الفضائل 
تتوقف علی تكرار درس واليزيد يومهم فيها علی ما كان باألمس، بل هي مواهب 
من موالهم، من أنكرها وأراد سرتها كان كمن أراد سرتوجه الشمس«. )1428ق، 

)،9

واإلناث  منهم  الذكور    بيته  آل  يف  النبوية  والبالغة  الفصاحة  متثلت  وقد 
منه،  بضعة  كانت  التي    الزهراء  فاطمة  الكريمة  ابنته  يف  البالغة  هذه  وجتّلت 
وكان يرضی لرضاها ويسخط لسخطها وكان ُيعزى رضاها الی رضا رب العاملني، 
وجتّلت يف إجابات وخطابات حفيدته زينب بنت عيل بن أيب طالب  يف مواقف 

مؤملة وخطرية جدا.

املؤّثرات اخلارجّية يف بنية النّص يف خطبهام

 الروايات تدّل علی املواقف احلرجة التي شاهدهتا بنات النبّي بعد وفاة الرسول 
 وإن كانت الفاصلة الزمنية بعيدة إلی حدما بينهام؛ ولكّنها متشاهبة وقريبة من 
حيث الوقائع واحلوادث التي جرت عليهام والتي تدل علی مظلومّية سيدات أهل 
البيت ، وحتّملهّن الصعوبة واملشقة يف سبيل إثبات احلق والدفاع عن حقوق آل 
تتغري  كادت  بل  الزمن  مّر  عىل  ُترتك  كادت  التي  بسّنته  واالستنان    النبي  بيت 

وتعرف علی غري ما سّنها النبي يف حياته.
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فاطمة الزهراء  يف الظروف الصعبة

 يف زمن قريب جدًا وُصّبت عليها  بأبيها     حلقت فاطمة  النبّي  بعد 
فی تلك املدة القصرية مصائب تعرّب عنها: ))لوأهّنا ُصّبت علی األيام رِصَن لياليا((،  
بعضها كانت بسبب وفاة أبيها النبي حممد  وبعضها اآلخر يرجع الی ظلم األمة 
اإلمام عيل  إىل غصب حقوق  املسلمني  لقائدها حني سعى عدد من  وعدم وفائها 
 أخي النبي  ووصّيه يف خالفته التي أوىص هبا يوم الغدير ويف آيات قرآنّية 
من  ظاملة  ترّصفات  إىل  يرجع  وبعضها  واليته،  عىل  نّصت  كثرية  نبوّية  وأحاديث 
جانب احلكومة فی حقها يف فدك. كل هذه الظروف كانت متأل قلبها حزنًا وأسفًا 

بحيث ختاطب النبي يف خطبتها املشهورة قائلًة: 

قد كان بعدك أنبـــــــــــــــاء وهنبثة     لوكنت شـــــاهدها مل تكثر اخلطب 
 إنا فقدنـــــــاك فقَد األرض وابلها     واختّل قومك فاشهدهم وال تغب

 )أيب طاهر طيفور، 1378ش، 10(

منهم  براءهتا   النبي بنت  وإعالن  الغضب  إثارة  األحداث  هذه  سّببت   
املشهد  هذا  الدين  رشف  ظلمها.ويرشح  من  بوجه  وفعلها  قوهلا  يف  ذلك  وأبدت 
املشحون باحلزن واألسی. »ثم غضبت علی اثارة واستقلت غضبا فالثت مخارها 
واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف ملة من حفدهتا ونساء قومها تطأ ذيوهلا، ما خترم مشية 
املهاجرين واألنصار   حتی دخلت علی أيب بكر، وهويف حشد من  رسول اهلل 
وغريهم، فنيطت دوهنا مالءة ثم أّنت أّنة أجهش هلا القوم بالبكاء وارتّج املجلس 
اهلل  بحمد  الكالم  افتتحت  فورهتم  وهدأت  نشيجهم،  سكن  إذا  حتی  فأمهلتهم 
عز وجل ثم انحدرت يف خطبتها تعظ القوم يف أتم اخلطاب، حكِت املصطفی به 
وحكاها فخشعت األبصار وبخعت النفوس ولوال السياسة ضاربة يومئذ بجراهنا 
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لردت شوارد األهواء، وقادت مرود الشهوات، ولكّنها السياسة توغل يف غاياهتا 
التلوي علی يشء ومن وقف علی خطبتها عرف روايتها ملن بعده«. )1378 ش، 
اىل  الباحثني  بعض  وذهب  والفصاحة  األدب  درجات  أسمی  اخلطبة  بلغت   )69
أهنا أضخم رصيد لفهم شخصيتها علی الصعيد الواقع وهناك من وصفها باخلطبة 
ش،   1363 )شهيدي،  اجلديد.  السيايس  النظام  زعزعة  إلی  سعت  التي  الثورّية 
التي تدل  الواعية  التاريخ بخطبتها وبوصيتها  وكذلك خّلدت احلقائق عرب   )124
. علی استرشافها املستقبل وتنبئ عن الذكاء والبصرية الكامنني يف بنت الرسول

  والبيئة املدهشة بعد مقتل احلسني  زينب

 عاشت زينب  ظروفا كئيبة مدهشة بعد استشهاد احلسني  وأهل بيته 
وكان كل يشء ثقياًل عليها ومؤملًا هلا وثقياًل علی أهل بيت النبّي  فقد ساقوهن 
أساری إلی عبيد اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية اللذين سعيا إىل طمس معامل الدين 
وإيذاء بيت النبّوة وحموكل أثر من آثار النبوة. اّن ما حدث بعد عاشوراء كان حركة 
عظيمة بحيث انقلبت األمور علی عكس ما كان يريده احلكام يف الشام والكوفة.  
»لقد كان من أروع ما خّططه احلسني  يف ثورته الكربی محله عقيلة بني هاشم 
من  عليهن  جيري  بام  علم  علی  كان  فقد  العراق  الی  معه  الرسالة  خمدرات  وسائر 
النكبات واخلطوب، وما يقمن به من دور مرّشف يف إكامل هنضته وإيضاح تضحيته 
وإشاعة مبادئه وأهدافه، وقد قامت حرائر النبوة بإيقاظ املجتمع من سباته، واسقطن 
ألقني من اخلطب احلامسّية ما  الثورة عليه، فقد  هيبة احلكم األموي، وفتحن باب 

زعزع كيان الدولة األموية«. )رشيف القرش، 1423، 208(

أخت  زينب  »افسدت  العظمة:  هذه  وصف  يف  الشاطئ  بنت  عائشة  تقول 
احلسني علی ابن زياد وبني أمية لذة النرص وسكبت قطرات من السّم الزعاف يف 
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خروج  من  ذلك  بعد  ترتبت  التي  السياسية  األحداث  كل  وإن  الظافرين  كؤوس 
املختار وثورة ابن الزبري وسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية، ثم تأّصل 

مذهب الشيعة انام كانت زينب هي باعثة ذلك ومثريته« )ال ت، 790(

نداء  وبّلغت  عاشوراء  خلدت  النظري  املنقطعة  زينب  خطبة  أّن  يف  شك  فال 
النهضة تستمر  العدو املسموم وجعلت  العامل وأنجته من إعالم  الی    احلسني 

باستمرار احلياة كام يقول الشاعر الفاريس: 

رس حق در نينوا می ماند اگر زينب نبودكربالدركربالميامنداگرزينب نبود

مامعناه: لوال زينب لبقيت حركة كربالء برتاء وملحيت احلقيقة يف الطف فال 
تتجاوزذلك املكان.

ويف ضوء ما تقّدم من بيان للظروف اخلارجّية التي أحاطت بُمنشئتي اخلطب 
يظهر أّن كاًل من السيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب بنت عيل  مّرت بظروف 
بحقوق  استخّف  من  عىل  سخطهام  كوامن  وفّجرت  قلبيهام  أدمت  وحزينة  قاسية 
معرّب  وسبك  متامثل،  نيّص  بناء  يف  جتري  نصوصهام  فكانت    حممد  النبي  عرتة 
التي هّزهتا تلك األحداث، يف مواءمة وانسجام ومتاسك بني  املتوّقدة  عن املشاعر 
ويتامسك  اآلخر،  بعضها  مع  بعضها  يأتلف  منتخبة  بألفاظ  عنها  املعرّب  األحداث 
بالغّية  وعبقرّية  موروثة،  لغوية  قدرات  ذلك  ويرفد  اآلخر،  بعضها  مع  بعضها 
كّل  فاقت  التي  العلوّية  والبالغة  النبوية  الفصاحة  سليلة  منهام  كّل  لكون  متأّصلة 

املعايري النّصّية وصارت خطبهام مثااًل لتامسك النّص وانسجامه، وعظمة بنائه. 
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جتيل العبقرية األدبية يف إجابات بنات النبّي  وخطابن

وكانت املواقف والظروف اخلاصة املشار إليها تتطلب نوعًا خاصًا من البداهة 
واالرجتال يف مواجهة احلوادث خللق نصوص مؤّثرة وفاعلة يف مشاعر املخاطبني 
فكانت  اإلسالمّية،  األوساط  يف  حممد  آل  أعداء  أشاعها  التي  األوهام  لتصحيح 
النصوص املنتجة بليغة متامسكة، لذا زاد الربط بينها من إبداعات الكالم يف بيت 
النبوة وهذه ظاهرة مشهودة يف نصوصهم، فهي أكثر تأثريا وأبلغ إجابة يف اللقاءات 
واحلوارات التي جرت بني بنات النبّوة وبني من غصب حقوق آل البيت  بل هي 
يف بعض األحيان تكون أحسن بناًء وأعمق معنی وأروع فصاحة من اخلطب التي 

يلقيها البلغاء أمام الناس من العامة واخلاصة.

جوانب من التامسك يف نصوص السيدةفاطمة الزهراء  ومؤّثراته

1( فاطمة الزهراء  فی مواجهة نساء املهاجرين واألنصار

  الزهراء  لعيادة فاطمة  النساء   وتأيت  النبي  بنت  العلة علی   حني تشتد 
كام ينقل التاريخ مل يكن عددهن قليال بل كان العدد ال يستهان به، انتهزت فاطمة 
املهاجرين واألنصار  دار  إلی عقر  التاريخ وتوصل  لتكتب يف  الفرصة    الزهراء 
عن  النساء  سألتها  حني   النبي بيت  آلل  وخصومتهم  أعامهلم  من  ئها  ترّب  شّدة 
مرضها: كيف أصبحت من علتك با ابنة رسول اهلل؟ فإهنا بدل أن جتيب عام تشعر به 
من األمل واملرض تبحث عن السبب واألمل احلقيقي الذي يؤمل قلبها وروحها فتقول: 
))أصبحت واهلل عائفة لدنياكّن قالية لرجالكّن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسئمتهم 
بعد أن سربهتم فقبحا لفلول احلّد واللعب بعد اجلّد((. )طربيس، 1388، 131/1(
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ثم ترمي إلی ما هواألساس يف الشكوی هذه وختاطبهن بالعتاب علی مافعلوا 
 بعد وفاة النبي وتضع النقاط علی احلروف وتكشف  بعيل بن أيب طالب 
املستور ملن يّدعي ذلك: ))وما الذي نقموا من أيب احلسن، نقموا منه واهلل نكري سيفه 
وقلة مباالته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنّمره يف ذات اهلل عزوجل واهلل لو 
 إليه العتلقه ولسار بم سريًا سجحًا((. فهي  تكافوا عن زمام نبذه رسول اهلل 
تبدي كراهيتها للدنيا أوال وشكواها من جمتمع خالف القيم واألصول اإلسالمية 
واإلنسانية ثانيا وتكشف الستار عن اشمئزازها من رجاهلن بسبب سوء ترصفاهتم 
وتستعمل    عيل  يف  هبا  اعرتفوا  التي  اخللفيات  اىل  مستندة  عليهم  وحتتّج  ثالثا 
النّص  النّص باستعامل ما يقّرب املعنى يف  التامسك يف  لتقوية  واحدة من األدوات 
بشكل  املعنی  يقّرب  الذي  اجلميل  التشبيه  أسلوب  باستعامل  املخاطب  ذهن  إىل 
  واضح إلی أذهان الذين يريدون أن يغمضوا أعينهم علی ما حدث بعد النبي
حيث تقول: ))استبدلوا واهلل الذنابى بالقوادم،والعجز بالكاهل، فرغاًم ملعاطس قوم 
ال  الذي  بالطائر  األمة  شبهت   )1371 )طربيس،  صنعا((.  يسنون  أهنم  يسبون 
جناح  يف  القوّية  املحركة  هي  التي  القوادم  بدل  الذنابى  اختار  ألّنه  الطريان  يمكنه 

الطائر والذنابى ال تستطيع محل جسد الطائر واقالعه من األرض.

2( زينب  يف مواجهة العدو

  احلسني  شهادة  بعد  القاسية  الظروف  تلك  يف    زينب  ابنتها  وتابعتها 
وأصحابه وأهل بيته نراها صامدة مطمئنة تقف أمام الكلامت املؤذية والترصفات 
السيئة من جانب العدو فكأهّنا هي املنترصة حني جتيب ابن زياد يف كالمه الالمز: 
من  أداة  باستعامل  والنرص  الظفر  بكلامت  فأجابته  بأخيك؟  اهلل  صنع  رأيِت  كيف 
العطف  حروف  من  الربط  وأدوات  )هؤالء(  اإلشارة  اسم  هي  التامسك  أدوات 
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واجلملة االعرتاضّية ثكلتك أّمك يف الدعاء عىل عدّوها: ))واهلل ما رأيت إال جياًل، 
هؤالء قوم كتب اهلل عليهم القتل فربزوا إلی مضاجعهم وسيجمع اهلل بينك وبينهم 
فُتحاّج وُتاصم، فانظر ملَن الفَلج ثكلتك أمك ياابن مرجانة((. )الطربيس، 1410، 
307/2( يا هلا من كلامت، وما هي كلامت بل هي العظمة ِسيقت يف ثياب الكلمة 
العظيمة جتيب  الشاقة  باملصائب  نتصورها وهي مصابة  أن  والكالم وكيف يمكن 
تری  حني  آخر  موقف  يف  أو  والغلبة.  بالنرص  وتشعر  واالستقرار  الطمأنينة  هبذه 
إهانة رجل شامي ابنة أخيها، فتقف صامدًة وجتيب فقيهًة وعاملًة أمام طلب الرجل 
فتستعمل أدة العطف واحلرف الزائد واسم اإلشارة لبناء جواب متامسك يف بنيته:ما 
ذلك لك وال ألمريك؛ وإذ تواجه إجابة يزيد بأّن ذلك يل؛ توجه له سهامًا من منطقها 
قائلة:  العطف  وحروف  )إال(  واألداة  كالقسم  الرابطة  التامسك  بأدوات  الفّياض 
))واهلل ما جعل ذلك لك إال أن ترج من ملتنا وتدين بغري ديننا((. ثم يف جواب 
إساءته البشعة ألبيها  وجّدها  تذكر أدوات للتامسك من حروف العطف 
اهتديت أنت وأبوك  ))بدين اهلل ودين أيب وجدي  فتقول:  وتكرار الضمري )أنت( 
إن كنت مسلام((، وهكذا تبني كثريا من مقاصدهابعبارات متامسكة وموجزة ومن 

تلك املقاصد: 
اإلشادة والتنبيه بمكانة جّدها وأبيها.. 1
حتقري يزيد والتنبيه عىل املكان الذي جلس فيه بفضل جّدها.. 2
قاله . 3 ما  أبدع  وما  اإلسالم  من  بخروجه  ذكرته  ما  وتثبيت  إسالمه  يف  الشك 

الشاعر املفلق السيد مهدي بن السيد داود احليل:
وجلببت يف أســـرها آرسها     عارًا رأی الَصغار يف جلبابه 
والنصحاء شـاهدوا كالمها     مقال خرِي الرسـِل يف صوابه 

)النقدي، 1411، 75(
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وما كل ذلك إال بسبب معجزة كالم السيدة زينب  التي مجعت يف إجاباهتا 
بني بالغة الكالم واملوقف وفصاحة الكلمة والكالم؛ الكالم الذي يدّوي يف اآلذان 
كدوّي كالم أّمها وأبيها  كام ُنقل عن حذمل بن كثري )وكان من فصحاء العرب( بأّنه 
أخذه العجب من فصاحة زينب وبالغتها، وأخذته الدهشة من براعتها وشجاعتها 
األدبّية حتی أّنه مل يتمّكن أْن يشّبهها إال بأبيها سيد البلغاء والفصحاء. فقال: »كأهّنا 

تفرغ عن لسان أمرياملؤمنني«. )املصدر نفسه، 68(

من مالمح االنسجام الداخيل والتامسك يف اخلطبتني

اخلطبة    النبي  بنات  خطب  من  خطبتني  علی  الضوء  تلقي  الدراسة  هذه 
يزيد  قرص  يف    عيل  بنت  لزينب  املشهورة  واخلطبة    املرضّية  للزهراء  الفدكّية 
مشرية إلی نقاط مشرتكة فيهام فنّيًا ومبّينة املحاور املطروحة يف كلتا اخلطبتني مركزة 
علی االنسجام الداخيل يف النص املأثور حول املحور األصيّل والتامسك املوجود بني 

أجزاء الكالم بالنظر إلی املتلقي والظروف املحيطة به.

ميسورة  مرسلة  لغتها  وجاءت  اإلهلي  والشكر  باحلمد  اخلطبتان  بدأت 
والعبارات موجزة وبعيدة عن التزويق اللفظّي املتكّلف فاستعملت فيهام العبارات 
الغامضة يف مواضع استعارّية أوالتمثيالت التي احتيجت بغية التأمل والتعّمق ذلك 
أّن اخلطيب حيذر يف مثل تلك الظروف املحيطة من الرصاحة واملبارشة، ويف ذلك 
نكتة بالغية هي إجياد التأثري النفساين يف املخاطب وإثارة مشاعره ليتفاعل مع النّص 
ويتجلی ذلك يف جماالت التصوير الفني وأثره يف املخاطب بحيث عّدها البالغيون 

أبلغ من الترصيح وأوقع يف النفس من األداء املبارش.
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1( اإلنسجام والتامسك النيّص

النقد  مع أن مصطلح التامسك واالنسجام واالتساق من املفاهيم اجلديدة يف 
األديب احلديث إال أّن عنارصه كانت مستعملة يف البالغة العربّية وكانت تعرف يف 
قوالب خمتلفة وحتت نظريات متضاربة منذ سيبويه حتى عبد القاهر اجلرجاين والنّقاد 
املعارصين يف النقد احلديث، إاّل أّن هذا املصطلح يستند إلی علم اللغة وينتسب إلی 
السويرسي دي سوسري ومن  العامل  يد  التي ظهرت علی  احلديثة  اللغوية  املدارس 
أشهر علامء اللغة الذين يقودون هذه احلركة الدراسية هو هاليدي ومن أبرز القضايا 

التي طرحها هي االتساق النيّص. 

عنارصه،  برتابط  النيّص  التامسك  هبا  حيدث  التي  الكيفية  االتساق  ويعني 
وهومفهوم داليل يميل إلی العالقات املعنوية القائمة يف داخل النّص، وهي عنارص 
املنّسقات  من  عددا  هذا  اإلتساق  مفهوم  ويشمل  النصانّية،  صفة  ومتنحه  حتدده 
كاإلحالة إلی الضامئر، واإلشارة واحلذف واإلستبدال والوصل واإلتساق املعجمي 
املذكورة فی كل من  باملعايري  أّننا مل نحّدد دراستنا  )خطايب، 1991، 288(. علی 
هذه التقسيامت فحسب بل بحثنا عن أّي يشء ينتج منهالتامسك فی اللغة واملفردة 

فی ذاهتا أويف املجاورة والرتكيب.

 اإلنسجام يف املفردات

 إّن االنسجام املفردايت يأيت يف أشكال خمتلفة من التكرار والرتادف واإلشارات 
إلی التضاد والتضام كام ننّبه عىل أّن الستعامل أسامء اإلشارة واملوصول والظروف 
والتأكيدات مكانة خاصة يف التامسك النيّصّ نبحث عن بعٍض منها ونتطرق إلی ما 

. يتجّلی بوضوح يف كالم سيدتني من أهل بيت الوحي
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أ: التكرار والرتادف

 التكرار إّما أن يكون بشكل مبارش أوغريمبارش أوباستعامل الكلامت املرتادفة 
التي تقرب  املرادف واملعاين  إذ تستعمل اخلطيبتان  الثاين متوافر يف اخلطبتني  وهذا 
املفاهيم إلی ذهن املخاطب. ))يا أيا الناس اعلموا أيّن فاطمة وأيب حممد  أقول 
عودًا وبدًء وال أقول ما أقول غلطًا وال أفعل ما أفعل شططًا((. ختاطب الناس وتؤّكد 
تعّرف  كام  كالمها  يف  مشككني  تراهم  ألهنا  املرتادفني  برتادف  وفعلها  قوهلا  صحة 
بنفسها وبأبيها بعد ما كانت عّرفت هبام يف أول كالمها قاصدًة أن تفهمهم بام يفّرون 
من إدراكه. ثم تأيت بصفات أبيها ذاكرة أفعاله الرسالية باملرادفات املثبتة هلا: ))فبّلغ 
الرسالة صادعًا بالنذارة مائاًل عن مدرجة املرشكني ضاربًا ثَبَجهم؛ آخذًا بأكظامهم، 
داعيًا إلی سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، يكرس األصنام، وينكت اهلام، حتی 
اهنزم اجلمع ووّلوا الدبر((. يف العبارات املذكورة تذكر خصائص النبي الرسالية 
مخس مرات يف سياق اسم الفاعل ومرتني يف صيغة املضارع والكل يدل علی نضاله 
ضّد املرشكني وشدة وطأته  عليهم. وهذا األسلوب نفسه مستعمل عندها حني 

تصف عليا  مكّلفًا من جانب النبي ملناضلة الرشك والنفاق.

ام َأْوَقُدوا نارًا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل﴾ أونجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة  ﴿ُكلَّ
بأمخصه، وخُيمد  يطأ صامخها  ينكفئ حتی  أخاه يف هلواهتا، فال  املرشكني قذف  من 
هلبها بسيفه، مكدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا يف أمر اهلل، قريبًا من رسول اهلل ، سيدًا يف 

أولياء اهلل، مشمرًا ناصحًا، جمدًا كادحًا، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم. 

فاستعملت  للفتنة واحلرب أفعااًل مرتادفة كأوقدوا، ونجَم، وفغرت وكّلها 
تعني احلادثة العظيمة إذا جاورت معموليها ثم تبني إيثار عيّل  وشجاعته بأسامء 
له  املدين  املجتمع  ويف    الرسول  عند  مكانته  ُتظهر  مكررة  وخصائص  مرتادفة 
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بفضل اهلداية، واخلالص من أدران اجلاهلّية الذي نيس حّق رسول اهلل  يف موّدة 
القربى، وشكره عىل آالئه يف بناء جمتمع إسالمي تسوده العدالة واملساواة، مذّكرة 
الفعل  منها يف صيغ  ثالثًا    فاطمة  السيدة  تستعمل  التی  العرش  بالصفات  إّياهم 

واألخری بصيغ أسامء تدّل علی ثبوهتا واستمرارها فيه. 

 وختاطب ابنتها زينب  يزيد وتصفه بصفات تكشف الستار عن وجهه الكالح 
بألفاظ مرتادفة ومكررة بعضها أسامء وبعضها اآلخر أفعال تدّل علی شدة قبح يزيد 
ذاتًا وفعاًل حني تستهزىء بجربوت امللك وانتصاره الومهي وجتتّث جذور ما ُبنيت 
عليه أفكاره وتری الكرامة والعزة غري ما يرى، والذلة واهلوان غري ما يتصور وحتتاج 
تصدع  متامسكة  كلامت  استعامل  الی  النار  علی  املرشف  املادي  األساس  هذا  هلدم 
األرض  أقطار  علينا  أخذت  حني  يزيد  يا  ))أظننت  تفرعنه:  شدة  وترسم  كربياءه 
وضّيقت علينا آفاق السامء فأصبحنا لك يف أسار، ُنساق إليك سوقًا يف قطار، وأنت 
لعظم  ذلك  وأّن  وامتنانًا،  كرامة  منه  وعليك  هوانًا  اهلل  عىل  بنا  أّن  ذواقتدار،  علينا 
أصدريك  تضب  عطفك،  يف  ونظرت  بأنفك  فشمخَت  قدرك،  وجاللة  خطرك 
لديك  واألموّر  مستوسقة  لك  الدنيا  رأيَت  حني  مرحًا  مذرويك  وتنقض  فرحًا 
مّتسقة وحني صفا لك ملكنا وخلص لك سلطاننا، فمهاًل مهاًل ال تطش جهاًل((. 
فتشري إلی دناءة ترصفات يزيد مع أهل البيت بتعابري مرتادفة كأخذ األرض وضيق 
السامء كام توظف عقيلة بني هاشم  عرش خصائص تدل علی طغيانه: اثنان منها 
بصورة اسمّية والبقية فعلّية إشارة الی أفعاله القبيحة وأعامله السّيئة يف حني تكّني 
عن الظروف الثالثة األخری وهي اتساق األمور وصفوة امللك فيها بكنايات عن 
 يف إضافتها الی ضمري املتكلم وهبذا  البيت  عدم ملكيته هلا واختصاصها بأهل 
اإلنتساب تصّور نفسها حاكاًم حيكم ويزيد أمامها أسريًا، فأهل البيت  هم القادة 

احلقيقيون هلذه األمة وهم األولی بالسلطة واحلكم. )الصفار، 1414 ه، 240( 
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األسلوب  هذا  ومكّررة  إّياه،  آمرة  والعصيان  الطغيان  عن  يزيد  ُتوقف  كام 
الفعل، فمهاًل مهاًل.  الثقل واحلّدة والقطع كاسم  التي حتمل  التهّكمي، والكلامت 
لقتل  العجب  كل  ))فالعجب  املهّددة:  الكلامت  تكرار  فی  واهلزء  العجب  وتعلن 
األتقياء وأسباط األنبياء((. أو اإلخبار بعاقبته السيئة بألفاظ مكررة ذات دالالت 
))وَلتوّدّن أّنك ُشللَت وعميَت وبكمَت ومل تكن قلَت ماقلَت وفعلَت ما  متقاربة: 
 خاصة يف وصفها  زينب  املرادفات يف خطاب  كثري من هذه  فعلَت((. ويوجد 
أعامل يزيد وترصّفاته وترّصفات أصحابه. التكرار هذا يتجىّل يف استعامل األفعال 
أواألدوات واألسامء بحسب التأكيد والرتكيز علی حمور خاص يف خطابات زينب 
 يف إطارأبنية اخلطاب وأبنية األفعال املخاِطبة أوضامئر اخلطاب كام تستعمل حرف 
النداء وضامئراخلطاب بكثرة ألهّنا كانت تريد احلّط من شأن يزيد وكرس شخصيته 
الكاذبة فتقول: ))أ ظننَت يا يزيد... أ ِمَن العدل يا بن الطلقاء... أ نسيَت قول اهلل عّز 
وجّل... حسبك اهلل وليًا وحاكاًم((. وإن هذه النسبةيف االستعامل املبارش واخلطاب 
السيدة   ملا يف كالم   أقل منها يف خطبة زينب  السّيدة فاطمة  والنداء يف كالم 
 من تعريف بمنهج النبي وأهدافه وذكر خصائص ابن عمه  فاطمة الزهراء 
وولّيه  واإلشارة الی األحكام وذلك يتطلب تكرار ضمري الغائب أواألفعال 

املسندة إىل الغائب. 

ب: التعارض والتضاد

معروف أنَّ األشياء تعرف بأضدادها واإلفصاح عن كل أمر حيتاج الی معرفة 
عدمه أوضّده وكيفية املعارضة له والظاهرة هذه تتجّلی يف خطب نساء أهل البيت 
)عليهن السالم( حيث صّورن أمام أعني الناس احلق من الباطل والنور من الظالم.
ها هي بنت النبي  ختاطب األنصار الذين نرصوا رسول اهلل  وحتّملوا الكّد 
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والتعب يف ركابه: ))فأّنی ِحْرتم بعد البيان؟ وأرسرتم بعد اإلعالن؟ ونكصتم بعد 
اإلقدام وأرشكتم بعد اإليامن؟((. فهي تورد األلفاظ املتضادة واملعاين املتباينة وذلك 
ثنائيات  يف  بنقيضه،  بعضه  يربط  متامسك  نيّص  سبك  يف  يناقضها  بام  الفكرة  بربط 
متضادة يشّد بعضها أزر بعض، فيضمن وحدة متامسكة، ذاكرًة التعارض املوجود 
يف نفوسهم الذي ساقهم إلی النفاق والعدول عن احلق بذكر األفعال املتضادة يف 
مدة قصرية من الزمان وبعد وفاة النبي وتعالج ترشيح أحكام الرشيعة واحلكمة 
السيئة  متحواحلالة  التي  األحكام  إجراء  من  احلاصل  التضاد  مبّينة  فيها  الكامنة 
نيّص  ببناء  وفروعه  الدين  أصول  يف  اهلل  حلكمة  عرض  يف  تطبيقها  قبل  املوجودة 
متامسك: ))فجعل اهلل االيامن تطهريا لكم من الرشك والصالة تنزيا لكم من الكرب 
الرزق((. فتجعل اإليامن مقابل الرشك، واخلضوع  للنفس ونامء يف  تزكية  والزكاة 
واخلشوع يف الصالة مقابل الكرب، وإعطاء املال خمالفًا لُشّح النفس، وموجبًا للتزكية 
والتنمية. أوتذّكرهم بمناقبهم ومساندهتم لإلسالم يف عهد النبي مبّينًة نقيضها 
فيام فعلوا يف ذريته وغصبوا حقوقهم واألنصارساكتون وخامدون: يا معرش النقيبة 

وأعضاد املّلة وحضنة االسالم، ماهذه الغميزة يف حقي والِسنة عن ظالمتي؟

فال شّك يف أّن تصوير هذه املفارقة املؤملة هيّز النفوس وجيعلهم يف موضع انفعال 
ورجوع إلی النفس وحتريك ضامئرهم. وزينب  تتمتع بقدرهتا يف هذا الفن إلثارة 
الغرية يف احلارضين يف جملس يزيد حيث تقول: ))أمن العدل يابن الطلقاء تديرك 
وُأبديت  ستورهن  ُهتكت  قد  سبايا،  اهلل  رسول  بنات  وسوُقك  وإمائك،  حرائرك 
بيت  أهل  أهلهم، ويف  ليزيد وأصحابه يف  املتناقضة  األفعال  فتجعل  وجوههّن((. 
النبي علی مرأى الناس ومسمعهم حتی حيكموا عليها،فهم خيّدرون حرائرهم 
يف بيوهتن، ويسبون بنات رسول اهلل  مهتوكات السرت، باديات الوجه، وتصف 
هذا التجوال بنساء أهل بيت النبي  يف الشوارع مستعينة بالكلامت املتضادة التي 
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تدل علی سوء فعلة يزيد وقبحها )) حتدوبّن األعداء من بلد إلی بلد... ويتصفح 
والرفيع  والديّن  والوضيع  والرشيف  والشهيد  والغائب  والبعيد  القريب  وجوههن 
من  تستفيد  آخر  موقف  ويف  محّی((.  مُحاهتن  من  وال  ويّل  رجاهلن  من  معهن  ليس 
القيامة  يوم  بمكانته يف  النفي حيث ختربه  باملتضاد يف أسلوب  السلب وتأيت  طباق 

))ولعمري لقد ناديَتهم لو شهدوك، ووشيكًا تشهدهم ولن يشهدوك((. 

 وأخريا تأخذ الطباق واجلناس يف لفظ واحد تلقي به يف وجه يزيد بأّن ما طلبت 
من الغنائم أصبح مغرًما عليك وصار األمر علی خالف رغبتك بام قتلت األتقياء 
وأسباط األنبياء ويف العبارة أيضًا تقابل مجيل بني األنبياء والطلقاء: ))فالعجب كل 
فلئن  الطلقاء...  بأيدي  األوصياء  وسليل  األنبياء  وأسباط  األتقياء  لقتل  العجب 

اتذتنا مغناًم لتجدنا وشيكًا مغرمًا((.

ج: اإليقاع الصويت للمفردات

 من أجود ما جيذب القلوب هو حسن األداء واجلامل الفني املنتج من اإليقاعات 
املوسيقية يف اخلطابة ومع أّن قساًم كبرًيا من هذه املوسيقى الداخلية منها واخلارجية 
إىل  ما  حد  إلی  مدين  ولكنه  بكامله؛  والنص  العبارة  إطار  يف  عنه  يبحث  أن  جيب 
واملخارج  والصفات  واألفعال  األسامء  من  اللغوي  خزينها  من  املنتخبة  األلفاظ 
أو  جيذب  ورنينها  والفصاحة.  واجلزالة  السالسة  تعطيها  التي  حروفها  يف  املندجمة 
من  ومابعدها  قبلها  وما  الفاصلة  بني  ملا  والتامسك  الربط  يف  ويسهم  السامع  ينّفر 
اآلخر  وبعضها  والرسور  الفرح  حيمل  احلروف  بعض  مرتابطة.  معنوية  عالقات 
علی  وغريها  واخلري  التفاؤل  علی  يدل  بعضها  إن  كام  واألسی  باحلزن  مشحون 

التشاؤم واليأس. )عبداهلل، 2008 م، 23(
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 انتخاب الكلامت يف آخر العبارات ُيعّد من املؤثرات يف اإليقاع املوسيقي يعرّب 
عنه النقاد العرب القدامى بالسجع أويصطلحون عليه يف القرآن الكريم بالفاصلة 
النثري  أوالنّص  اآلية  مكونات  ويربط  اآلية  آخر  يف  احلروف  جتانس  به  ويريدون 
معنوّيا. وهذه الفواصل أوالسجعات من الظواهر املشهودة يف كالم فاطمة  بضعة 
الرسول  بحيث يلمسها املتلقي من بدء خطبتها الی اخلتام وبام أّنه جتانس عفو 
خّيرج بغري تكّلف أوتصنع ارتاحت له النفوس ومل تنفر منه اآلذان. فتبدأ الصّديقة 
املّتسقة:  النغمية  الكلامت  هبذه  أواخرها  زّينت  بعبارات  عليه  والثناء  بحمداهلل   
نَِعم  قّدم من عموم  بام  والثناء  أهلم،  ما  الشكر علی  وله  أنعم،  ما  ))احلمد هلل علی 
ابتدأها وسبوغ آالء أسداها، ومتام ِمنن أوالها، جّم عن اإلحصاء عدُدها، ونأى عن 
اجلزاء أمُدها، وتفاوت عن اإلدراك أبُدها((. تنتخب  كلامت متشاهبة األواخر، 
وقريبة املضامني، يف حني جتد احلروف املختومة هبا عباراهتا حتمل بموسيقاها نداًء 
خاصًا للمخاَطب؛ منهاحرف امليم خلصوصيته التی حُتبس فيه النفس يدّل علی أمر 
حرف  اىل  تنتقل  ثم  اخلطبة  ابتداء  يف  الثالث  الفواصل  يف  يستعمل  وشاّق  مكلف 
تنشد  املراثي  من  وكثري  واألسی،  احلزن  علی  يدّل  وكالاحلرفني  اهلاء  بعد  األلف 
خمتومة هبذين احلرفني فضاًل عن التامسك اإلشاري املشهود يف إحالة الضامئر الی 

اهلل تعالی الذي بدأت اخلطبة بحمده.

ويشارك اخليار املمتاز الرائع املشهود يف مجيع موضوعات اخلطبة من البدء الی 
النهاية يف متاسك بنية النّص وتناسقه فهي  إذا تكلمت عن وفاة أبيها  مع ما هبا 
من الوجد واألسی واحلزن لذكر ذاك املشهد لكنها ترسم خيوط خطبتها بكل هدوء 
واطمئنان وبانتخاب ألفاظ موحية: ))ثم قبضه اهلل إليه قبض رأفة واختيار، ورغبة 
وإيثار فمحّمد  من تعب هذه الدار يف راحة، قد ُحّف باملالئكة األبرار، ورضوان 

الرب الغفار، وجماورة امللك اجلبار((.
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اهلل  وإرادة  والرأفة  والربكة  باخلري  املشهورة  الكلامت  يف  الراء  حرف  فتنتخب 
تعالی وبام أّن فی حرف الراء نوعًا من التكرير واالستمرار تری حياة أبيها مستمرة 

باستمرار اإلسالم وُتنبئ عن وجوده السار يف احلياة األخروية.

ونری املوسيقی النغمية نفسها يف كالم زينب  املنبعث من انتخاب الكلامت 
واملفردات ذات الرنني بحيث يغيظ ابن مرجانه ويقول: هذه سّجاعة لعمري لقد 
لشغاًل((.  السجاعة  لی عن  ))إّن   : زينب  فرتّد عليه  أبوها سّجاعًا شاعرًا.  كان 
كالصاعقة  عباراهتا  نری  بحيث  وتركيبها  الكلامت  جتويد  يف  اخلطاب  حُتسن  فهي 
ولتوّدن  موردهم  وشيكًا  ))فلرتدّن  الشديدة:  القارعة  بموسيقاها  يزيد  رأس  علی 
أّنك ُشِللَت وعميَت وبكمَت ومل تكن قلَت ما قلَت وفعلَت ما فعلَت((. اضافة الی 
التأكيدات األداتية واالتصالّية واالتصال بالفعل؛ وانتخاب الصيغ والتكرار املؤّدي 
الی التأكيد واحلتمّية فهي تشكل إيقاعًا ثقياًل للتهويل والتأثري يسهم يف ربط تواصل 

املخاطب باملتكّلم وترسم صورة صاخبة باملوسيقی املمتزجة هبا. 

ويف موقف آخر تستفيد من أسلوب احلرص وطنطنته وقطعيته لتثّبت ما تريده 
يف أعامق النفوس. ))هل رأيك إال َفَند وأيامك إال عدد وجعك إال بَدد يوم ينادي 
الدال ثامين مرات يف عبارة  العادي((، فقدوّظفت حرف  الظامل  املنادي أال لعن اهلل 
له  أّن  كام  خاصة  صالبة  وفيه  واالنفجار  باجلهر  اشتهر  الذي  وهواحلرف  قصرية؛ 
التي تدل علی جهورّية الصوت واملبالغة يف  القراءة كالقلقلة  صفة اختصاصية يف 
وإذا  والتبدد  للفناء واالضمحالل  تأكيد  تكرار هذا احلرف  أّن  أدائه؛ وال شك يف 
وضعناها بجانب سائر املحاور املرتبطة يف اخلطبة نراها يف غاية التامسك واالنسجام 
النص جمموعة واحدة مرتابطة حول حمور أصيل وهواملقاومة  الذي جيعل  اللغوي 

واالنتصار. 
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... اخلامتة ...

يف  جتلت  قد  الناس  يف  وتأثريها  الرسالة  إبالغ  يف  النبوّية  األدبية  العبقرّية  إّن 
والفصاحة  البالغة  وشهدتاريخ  بيته  أهل  يف  اإلسالم  تاريخ  من  حرجة  مواقف 
وبإنعام  إلينا  الواصلة  واخلطابات  اإلجابات  يف  النبي  بنات  لسان  من  املتدفقتني 
التامسك واالنسجام   نلمس  الزهراء املرضية وزينب بنت عيل  النظر يف خطب 
علی مستوی املفردات واجلمل وإذا ألقينا الضوء علی التكرار والرتادف ثم التضاد 
حيث  من  جدا  متشاهبتني  اخلطبتني  رأينا  والكلامت  احلروف  يف  املوسيقي  والنغم 
التامسك واالنسجام ويتضح  إىل  املؤدية  الكلامت  انتخاب  التامسك واالنسجام يف 
واملتضاد  املرتادف  توظيف  ويف  املؤثر  األداء  علی  والرتكيز  التكرار  كيفية  يف  ذلك 
  إاّل إّن اختالف الظروف سّبب الرتكيز علی ضمري دون آخر يف خطبة الزهراء
 أكثر من خطبة أمها  وعلی استعامل املؤثرات الصوتية الشديدة يف خطبة زينب 
البليغة. كام أّن الرتابط والتامسك املعنوّي والصويت يف كليهام مشهود يف حمور واحد 

وهواملقاومة والصمود يف الدفاع عن احلق وتبيينه.
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