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ملخص بحث

تتخذ الدراسة من خطبتي السيدة زينب بنت اإلمام عيل ميدانا هلا، إذ قالت 
األوىل منهام عندما وصلت مع موكب السبايا إىل الكوفة بعد استشهاد االمام احلسني
 سنة 61هـ ، وهم حماطون باحلرس ، فنظرت السيدةh إىل دموع أهل الكوفة، 
وسمعت أصوات بكائهم فلم تنخدع هبذه املظاهر اجلوفاء، بل وجهت كالمها إىل 
مجيع احلارضين هناك، وأما الثانية قالتها يف جملس يزيد يف الشام أمام طاغية آل أمية 
أخرى،  ديانات  إىل  ينتمون  الذين  من  وغريهم  وحاشية  حرس  من  به  حييط  ومن 
فوقفت h بكل شموخ تصدع باحلق لتدحض الباطل بعد ما رأت صنع يزيد وقوله. 
ونظرا الختالف املقام التخاطبي وطبيعة املتلقني يف كلتا اخلطبتني أوال، وما متيزت به 
اخلطبتان من الفصاحة والبالغة فضال عن املسحة السياسية والدينية املتجهة ملقارعة 
الظلم يف أصعب الظروف وأخطرها، فقد جاءت الدراسة لتكشف عن الكيفية التي 
إىل  األوىل  بذرهتا  تعود  التي  الكالمية  األفعال  نظرية  اللغة يف ضوء  فيها  استعملت 
الفيلسوف أوستني )ت: 1960( وطورها بعده تلميذه سريل ) ت: 1969(، وهي 
من أهم نظريات التداولية، ثم رصد التباين بني انجازية الفعل الكالمي وأسلوب 

تقديمه يف اخلطبتني.

بدأ البحث بتقديم نظرة عامة عن النظرية من حيث املفهوم واإلجراء، ثم اختيار 
أمثلة تطبيقية من كلتا اخلطبتني وحتليلها عىل وفق أركان الفعل الكالمي األربعة: فعل 
فعل  أثر  موضحا  التأثريي،  والفعل  االنجازي،  والفعل  القضوي،  والفعل  القول، 
القول يف تكوين الفعل الكالمي وما يصحبه من قوة انجازية تتامشى مع تصنيفات 
والتعبرييات،  واالخباريات،  واإليقاعيات،  الطلبيات،  اخلمسة:  الكالم  أفعال 

وااللتزاميات
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Abstract

     The current study tackles the two sermons of sayada. Zeinab , the first happened 
when she repaired to Kufa in a caravan as slave in 61 Hijra and encompassed by 
soldiers , pondered over the tears of the Kufa people , hearkening to their weeping 
, never got convinced with the hollow ostentation and conveyed her words to 
them all.  Yet the second sermon takes place in Levant , Yazid meeting, in the face 
of the dictator of the Umayyad people with his entourage and other people from 
different religions , Sayada. Zeinab summons herself with virtue to defeat proudly 
vice after experiencing the deeds of Yazid . Though there is no parity between the 
two poles, the two sermons float into surface with transparency ,eloquence and 
the religious and political gestures to refute the unjust under sordid circumstances 
and most fatal dangers. 
     The study manifests the ways in which the language gests exploited in these 
sermons in light of the speech acts theory invented by the philosopher Osteen 
(1960) and then developed at the hand of his student Sirel (19698) , such a theory 
is regarded as the most important one in pragmatics . The research paper observes 
the impact of the speech acts and the style on the sermons. 
     Structurally accounting, the study defines the theory ; concept and parts, 
takes certain excerpts from the sermons to be explicated in terms of the four 
speech acts components : locutionary act, illocutionary act , and perlocutionary 
act , and elucidates the impact of the verb on creating the speech act along with 
the performance force running in line with the category of the fifth speech acts : 
directives, assertives, declaratives , expressives and comissives .  `  
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مقدمة

احلمُد هلل الذي خلق اإلنسان، وعلمه البيان، ومّيزه بالعقل والعرفان، والصالة 
آله  وعىل  واملرسلني،  املالئكة  جمموع  أفضل  حممدٍ  للعاملني،  رمحة  وجوده  من  عىل 
الذين هبم طلع شمس احلق وأرشق وجه الدين، واضمحّل ظالم الباطل، وملع نور 

اليقني.

أما بعد:

فهذه دراسة تطبيقية عىل خطبتي السيدة زينب h التي جادت هبام ، األوىل يف 
الكوفة عندما رأت عجيب تقلب الناس وعدم ثباهتم عىل موقف مرشف مع أهل 
البيتb، واألخرى يف جملس يزيد عندما أخذ يتشفى بقتل عرتة الرسول هاتفا 
بثأر قتىل بدر من أسالفه الكفرة طاعنا بالدين نافيا النبوة والوحي، فرأت التصدي 
هلذا املوقف وذاك أمرا حتميا ال سيام سعيها لوأد االشاعات التي بثَّها آل أمية عىل 
اإلمام احلسني وانتصار يزيد املوهوم يف هذه احلرب عليه، فانطلقت h تفصح 
بلسان مبني عن احلجج الواضحة والدالئل البينة، فاضحة أمر يزيد ومقرعة جيشه 
وشيعة آل أيب سفيان حتى انقلب الواقع كليا عىل الطاغية يزيد أثر خطبتيها وخطبة 

. اإلمام السجاد

ونظرا الختالف املتلقني و املقام يف كلتا اخلطبتني لذا تطلعت الدراسة إىل تتبع 
التي  االنجازية  القوة  وطبيعة  الكالمية،  األفعال  نوعية  بلحاظ  اخلطبتني  أسلوب 
قدمت هبا يف كلتا املوقفني، وعمل موازنة بني األفعال الكالمية وطبيعة األسلوب 
بينهام، وقد ركزت الدراسة عىل الفعل اللغوي؛ إذ يعد األساس األول الذي  يبنى 

عليه الفعل الكالمي وأهم جزء - بلحاظ التكوين- فيه.
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من  الكالمية  األفعال  ماهية  بني  األول  مبحثني:  عىل  الدراسة  جاءت  وقد 
املباركتني،  التطبيقية عىل اخلطبتني  باملعاجلة  النظرية واإلجراء، والثاين: متثل  حيث 
متثالت  بكل  حتيط  أن  الدراسة  عىل  تعذر  معانيه  وكثافة  املحتوى  لغزارة  ونظرا 
األفعال الكالمية فيهام، وعليه جرى اختيار أمثلة روعي فيها شمولية أفعال الكالم 
األفعال  ماهية  عن  شاملة  نظرة  نقدم  وبذلك  اخلطبتني،  عموم  عىل  وانعكاسها 
الكالمية يف اخلطبتني بحسب ما يسمح به املقام، وقد ثبتنا نتائج الدراسة يف اخلامتة.
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املبحث األول:

 األفعال الكالمية: speech act(١)، املفهوم واالجراء.

اللسانيات  عليها  قامت  التي  األسس  أهم  أحد  الكالمية  األفعال  نظرية  تعد 
األوىل  نشأهتا  يف  التداولية  إنَّ  بل  املعارص،  اللغوي  البحث  منظومة  يف  التداولية 
لالستعامالت  احلقيقي  ))املجسد  بوصفها  الكالمية(2(؛  لألفعال  مرادفة  كانت 
اللغوية يف الواقع، حيث هتتم بدراسة ما يفعله املتكلمون باللغة؛ من تبليغ وإنجاز 
املتحدثني(((3(،  بني  التواصلية  العملية  إنجاح  بغرض  ذلك  وكل  وتأثري،  أفعال 
وفحواها))كل ملفوظ ينهض عىل نظام شكيل داليل إنجازي تأثريي، وفضال عن 
ذلك ُيعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعاال قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطلب 
واالمر والوعد...(((4(، وتعرف أيضا بأهنا ))إنتاج مجلة نمطية أو إلقائها يف ظروف 
معينة(((5(، وعرفه سريفوين: جمموعة امللفوظات التي ال تستعمل لوصف الواقع أو 
حالة األشياء، وبذلك ال يمكن أن ُتوصف بأهّنا ملفوظات كاذبة أو صادقة(6(، يف 
حني عرفه كريمر بأنه: ))أصغر وحدة التصال لساين، يامرس فيها املتكلم فعال جتاه 

السامع، وهو يتكون من مكونني، من حمتوى قضوي و وظيفة إنجازية(((7(.

وتأيت أمهية هذه النظرية من مسامهتها يف تغيري تلك النظرة التقليدية يف معاجلة 
إذ  للغة؛  والوصفي  املعريف  لالستعامل  بشدة  تنحاز  كانت  التي  اللغوية  الظاهرة 
ألغت  بذلك  وهي  فيه،  ومؤثرة  الواقع  يف  فاعلة  قوة  بوصفها  اللغة  إىل  نظرت 
احلدود القائمة بني الكالم والفعل، ولذلك فاملعلومات املتبادلة بني طريف احلديث 
)املتكلم/ السامع( تكون رضورًة مثارًة بواسطة يشء ما، وتسعى عىل حتقيق هدف 
ما، فهي عبارة عن حلقة ضمن سلسلة املحاورة الكالمية التي تدور يف فلك احلياة 

االجتامعية الواقعية(8(.
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تبنى مبادئ هذه النظرية جمموعة من فالسفة أكسفورد وعملوا عىل تطويرها 
فيام بعد ال سيام أوستني الذي تأثر بشدة بام نبه عليه فتغنشتاين، فتصدى للرد عىل 
فالسفة الوضعية املنطقية يف حمارضاته التي ألقاها يف أكسفورد ما بني سنتي 1952و 
اثنتا  بـ )كيف تنجز األشياء بالكلامت( وقد مجعها أرمسون وعدهتا  1954املعنونة 
سريل  جهود  إىل  باإلضافة   ،1960 سنة  أوستني  وفاة  بعد  نرش  كتاب  يف  عرشة 

البنائية(9(. 

قامت نظرية  أوستني عىل مبدأ التتبع جلميع ما يمكن أن نفعله باللغة(10(، انطالقا 
من أّن ))إنشاء مجلة لسانية هو يف حد ذاته فعل لغوي ينتمي إىل نظرية اللغة، التي تعد 
جزءا ال يتجزأ من نظرية الفعل، إذ حيقق فعل القول يف إطارها أفعاال اعتقادية من 
قبيل التأكيد أو األمر أو النهي أو االستفهام أو التعجب(((11(، وجوهر هذا الرأي 
مرده إىل نظرة أوستني للغة، فهي عنده ))ليست جمرد أداة لإلخبار والوصف، بل 
وسيط لبناء الواقع والتأثري فيه وحتويله، وعليه فموضوع البحث يرتكز عىل ما نفعله 
بالتعابري التي نتلفظ هبا )أفعال كالم((((12(، فعبارة من مثل ))احلمد هلل وآله الطيبني 
األخيار. أما بعد : يا أهل الكوفة ، يا أهل اخلتل والغدر!!((، ال يقف غرضها عند 
جماراة العرف االفتتاحي للخطاب العريب بالتحميد املعروف ، فالسياق هنا خمتلف 
واملقال مقصود، وكذلك عبارة)والصالة عىل أيب : حممد( التي متنح السلطة املطلقة 
عارض  وبذلك  بيانه،  سيأيت  ما  عىل  واملعنوية  النسبية  القربى  أوارص  من  للمتكلم 
الوصفية  امللفوظات غري  أن  يعتربون  الذين  الوضعيني  اللغة  آراء فالسفة  أوستني 
هي ملفوظات ال معنى هلا، وعليه ال يوجد داع لدراستها، حيث أطلق أوستني عىل 
الواسعة  املجاالت  حرصت  ألهنا  الوصفية؛  باملغالطة  املعنى  لنظرية  التحديد  هذا 
باجلانب  االهتامم  برضورة  وأوىص  فقط(13(،  الوصفية  اجلمل  يف  اللغة  الستعامل 
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االستعاميل أي التداويل للغة ، إذ املعنى عنده هو االستعامل(14(،  وقدم أوستني تقسيام 
لفعل الكالم هبذا املعنى، فحسب رأيه ينجز املتكلم بأي لغة طبيعية ثالثة أنواع من 

األفعال يف آن واحد، وهي(15(:

الفعل اللفظي: وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم يف تركيب نحوي صحيح 
ينتج عنه معنى حمدد وهو املعنى األصيل، وله مرجع حييل إليه، وبذلك يتشكل هذا 

الفعل من: 

الفعل الصويت: وهو جمموع األصوات التي تشكل الكلامت.

والفعل الرتكيبي: وهو بناء الكلامت يف تركيب نحوي سليم.

الفعل الداليل: ما ينتج عن هذا الرتكيب من معنى أويل(16(.

الفعل اإلنجازي: وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من معنى إضايف يكمن خلف 
املعنى األصيل(17(.

الفعل التأثريي: وهو األثر الذي حيدثه الفعل اإلنجازي يف السامع(18(.

 وهذه النتائج أو اآلثار تعترب خارج نطاق اللغة ودراستها خارج دراسة اللغة، 
ال  كالم  أفعال  فهناك  الكالم،  أفعال  كل  يف  والزمة  رضورية  نتيجة  ليست  وهي 

تتبعها تأثريات كالمية سوى إدراك املقاصد(19(، 

ثم جاء سريل ليكمل عمل أستاذه أوستني فقدم اإلطار النظري املطلوب هلذه 
النظرية، بغية تدعيم البعد التواصيل وتطويره، إذ أحكم األسس املنهجية التي تقوم 
جلعل  كافيا  اإلنجازية  والقوة  اإلنجازي  الفعل  عن  قدمه  ما  وكان  النظرية  عليها 
الباحثني يتحدثون عن نظرية سريل يف األفعال الكالمية، بوصفها مرحلة أساسية 
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كتابه  يف  سريل  عند  اللغة  دراسة  وكانت  أوستني(20(،  عند  االنطالق  ملرحلة  تالية 
اللغة معلام  أن تكون  تعدو  أوىل يف رحلة طويلة ال  بمثابة خطوة  الكالم(  أفعال   (
واحدا من معاملها، أما بقية املعامل األخرى فكانت الوعي، والقصدية(21(، والواقع 

االجتامعي(22(.

ويعرف سريل أفعال الكالم بأهنا: ))أقل الوحدات يف التواصل اللغوي أو قل 
إن الفعل الكالمي هو أقل وحدة يف استعامل اللغة الفعيل(((23(. ويمكننا أن نلخص 

جممل جهود سريل باآليت(24(:

 نص سريل عىل أّن الفعل اإلنجازي هو الوحدة الصغرى لالتصال اللغوي، 
وأّن للقوة اإلنجازية دليال يسمى دليل القوة اإلنجازية ُيبني لنا نوع الفعل اإلنجازي 
الذي يؤديه املتكلم بنطقه للجملة مثل: النرب والتنغيم، وعالمات الرتقيم، وصيغة 

الفعل وما يسمى األفعال األدائية.

قام بتعديل التقسيم الذي قدمه أوستني لألفعال الكالمية فجعله أربعة أقسام:

الفعل النطقي: وهو يشمل اجلوانب الصوتية واملعجمية والنحوية.

الفعل القضوي: الذي يشمل املتحدث عنه أو املرجع، واملتحدث به أو اخلرب.

الفعل اإلنجازي: وهو ما يؤديه التلفظ من إنجاز فعل يف الواقع.

الفعل التأثريي: وهو ما يرتكه إنجاز الفعل من أثر يف متلقيه. 

الفعل الكالمي عند سريل أوسع من أن يقترص عىل مراد املتكلم، بل هو مرتبط 
أيضا بالعرف اللغوي واالجتامعي.
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قام سريل بتطوير رشوط املالءمة فجعلها أربعة رشوط(٢٥):

رشط املحتو القضوي: ويتحقق بأن يكون للكالم معنى قضوي ) نسبة إىل 
قضية(.

الرشط التمهيدي: ويتحقق إذا كان املتكلم قادرًا عىل إنجاز الفعل.

رشط اإلخالص: ويتحقق حني يكون املتكلم خملصا يف أداء الفعل، فال يقول 
غري ما يعتقد وال يزعم أنه قادر عىل فعل ما ال يستطيع.

الرشط األسايس: ويتحقق حني حياول املتكلم التأثري يف السامع لينجز الفعل.

أعاد سريل النظر يف تصنيف أوستني لألفعال اإلنجازية، فبني أوجه الضعف 
اجتاه  اإلنجازي،  )الغرض  ثالثة:  منهجية  أسس  عىل  البديل  تصنيفه  فيه(26(فقدم 

املطابقة، رشوط اإلخالص(،وأبقاها مخسة أصناف عىل النحو اآليت(27(:

والغرض اإلنجازي فيها هو نقل املتكلم واقعة   :Assertives اإلخباريات 
واإلخباريات  الواقعة،  هذه  عن  هبا  يعرب  قضية  خالل  من  متفاوتة(  )بدرجات  ما 
حتتمل إحدى قيمتي الصدق والكذب، واجتاه املطابقة فيها من الكلامت إىل العامل إما 

احلالة النفسية هلا فهي اإلعتقاد.

توجيه  املتكلم  حماولة  اإلنجازي  وغرضها   :Directives التوجيهيات 
ورشط  الكلامت،  إىل  العامل  من  فيها  املطابقة  واجتاه  ما،  يشء  فعل  إىل  املخاطب 
اإلخالص فيها يتمثل يف اإلرادة والرغبة الصادقة، واملحتوى القضوي فيها دائام هو 

فعل السامع شيئا يف املستقبل.
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بفعل  املتكلم  التزام  اإلنجازي هو  commissives: وغرضها  االلتزاميات 
يشء ما يف املستقبل، واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلامت، ورشط اإلخالص 

هو النية أو القصد، واملحتوى القضوي فيها دائام فعل املتكلم شيئا يف املستقبل.

التعبرييات Expressives: وغرضها اإلنجازي التعبري عن املوقف النفيس 
تعبريا يتوافر فيه رشط اإلخالص، وليس هلذا الصنف اجتاه مطابقة.

أن  األفعال  الصنف من  املميزة هلذا  والسمة   :Declarations اإلعالنيات 
أداءها الناجح يتمثل يف مطابقة حمتواها القضوي للعامل اخلارجي، وأهنا حتدث تغيريا 
يف الوضع القائم، فضال عىل أهنا تقتيض عرفا لغويا، واجتاه املطابقة فيها قد يكون 
من الكلامت إىل العامل، ومن العامل إىل الكلامت، وال حيتاج إىل رشط اإلخالص(28(.

جاء  ثم  واألولية،  الرصحية  اإلنجازية  األفعال  بني  فرق  قد  أوستني  كان 
األفعال  ما أسمها  التمييز بني  تتمثل يف  االجتاه خطوة واسعة  سريل فخطا يف هذا 
املبارشة  اإلنجازية  واألفعال   ،)29))indirect(املبارشة وغري   )Direct(املبارشة
عنده هي التي تطابق قوهتا اإلنجازية مراد املتكلم، أما غري املبارشة فهي التي ختالف 

قوهتا اإلنجازية مراد املتكلم.  

وسيلة  بوصفها  كامنة  طاقة  اللغة  يف  ترى  الكالمية  األفعال  نظرية  إن  وعليه 
ختْ حتليل اللغة والداللة يف التناول الذي يعنى بقول املتكلم،  ، فرسَّ إلنجاز أعاملٍ
فُيعدُّ بمثابة عمل حقيقي يضاهي احلدث املادي املنجز بواسطة اليد، وهذه النظرية 
مع  تتقاطع  كام  الواقع،  لوصف  أداة  تعدها  التي  للغة  القديمة  الرؤية  مع  تتقاطع 
الداخلية  اللغة  النظر عىل قواعد  إذ رّكزت  السوسريية والبنيوية  اللسانيات األوىل 
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جمرد  ليست  للكالم  التحليل  توجيه  عملية  أن  سريل  ويؤكد  الكالم،  عن  منفصلة 
دراسة له باملصطلح السوسريي، بل هي دراسة للغة يف كليتها(30(.

وال ختفى جذور نظرية األفعال الكالمية يف الفكر العريب إذ حفلت كتب علامء 
الكالم واملناظرة واألصول والنحو بإشارات مهمة يف هذا املجال، بل يمكن القول 
إنَّ العرب قد عرفوا نظرية الفعل الكالمي بكل أبعادها إذ كانت تشكل عند علامء 
البالغة اجلزء األكرب من علم مستقل بذاته وهو علم املعاين(31(، إذ تعد نظرية اخلرب 
واإلنشاء من اجلانب املعريف العام مكافئة ملفهوم األفعال الكالمية عند املعارصين، 
مع اختالف طفيف، وال هيمنا هذا االختالف مادام اختالف) عموم وخصوص(
وال يتعداها إىل اخلصائص اجلوهرية ، مع بعض الفروق املنهجية بني النظريتني(32(.

وسريكز البحث عىل استجالء العالقة بني مستويات الفعل الكالمي األربعة 
واشباع كل مستوى بالتحليل لنقف عىل نقاط االستالم والتسليم بني داللة املستوى 
اللغوي بكل أبعاده الداخلية واالضافات السياقية وصوال إىل قصد املتكلم املتمثل 
معايشة  يبعدنا عن  الذي  الفراغ  أمأل  قد  االجراء  وأظنني هبذا  االنجازي،  بالفعل 
سياقها  بوتقة  يف  وصهرها  اللغوية  املستويات  قراءة  بآليات  للغة  اآلين  االستعامل 

لدراسة الكالم املكتوبة.
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املبحث الثاين:

 التأثري االسلويب  للفعل االنجازي بني اخلطبتني: 

من  انطالقا  الكالمي  الفعل  هبا  يقدم  التي  األسلوبية  عىل  املبحث  هذا  يركز 
بيان  ثم  صياغته،  ودقة  تعبريه  كوامن  ومدارسة  اللغوي(،  الفعل   ( األول  مستواه 
ذات  السياقية-  اخلارجية-  املدخالت  املتكلم من طريق  وأثره  يف  التخاطبي  أفقه 
بني  املوازنة   مع  الكالمية،  األفعال  وإنجاز  الرتاكيب  صياغة  يف  الفاعل  احلضور 
اللغة  منتج  عىل  السياقية  العوامل  تأثري  مدى  لنرى  اخلطبتني  يف  الكالمية  األفعال 

وبناء مقاصده، وبحسب اآليت:

 ١ – انجازية  االفتتاح بـ (احلمد هللا...):

لو تأملنا افتتاحية اخلطبتني لوجدنامها قد جاءتا عىل وفق االبتداء املتداول يف 
املوروث االسالمي للخطاب، إذ ابتدأت السيدة زينب h خطبتها يف الكوفة بقوهلا:

يا أهل   : بعد  أما  الطيبني األخيار.  : حممد وآله  ))احلمد هلل والصالة عىل أيب 
الكوفة ، يا أهل اخلتل والغدر!! أ تبكون فال رقأت الدمعة، وال هدأت الرنة(((33(.

النحو اآليت: ))احلمد هلل رب  يزيد عىل  hيف جملس  افتتاحية خطبتها  وكانت 
العاملني، والصالة والسالم عىل جدي سيد املرسلني وآله أمجعني . صدق اهلل سبحانه 
ُبوا بَِآَياِت اهلل َوَكاُنوا  وَأى َأنْ َكذَّ ِذيَن َأَساُءوا السُّ كذلك حيث يقول ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَّ

ِزُئوَن(((34(. َتهْ ا َيسْ هِبَ

و قد جاءت البنية اخلطابية لكلتا اخلطبتني متفقة مع املقام التخاطبي الذي انتجا 
فيه، وطبيعة املتلقني هلام، وكأّن مضمون اخلطاب عالج يشبع تساؤالت تضطرم يف 
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خلجات اجلمهور بني عدو وصديق، وقد بارشت السيدة زينب hخطاهبا عىل وفق 
بنية األفعال الكالمية املبارشة )) التي يتلفظ هبا املرسِل يف خطابه وهو يعني حرفيا 
ما يقول(((35( ، أو هو)) احلدث الكالمي أو اخلطايب الذي يدل عليه ملفوظ معني 
داللة مبارشة وحرفية(((36(وأحسب أن هذا األسلوب هو األنسب لعالج املوقف 
املستور  إن اجلريمة قد وقعت واحلرب اإلعالمية لكشف  إذ  ودواعي االستعامل؛ 
قد بدأت، ولنعد للبنية اخلطابية لنفتش عن دقائق الفعل اللغوي يف اخلطبتني ، إذ 
افُتتِحت اخلطبتان بلفظ: )احلمد هلل( ويمكن بيانه بحسب مستويات الفعل الكالمي 

باآليت: 

الفعل النطقي: وهو املستوى األول للفعل الكالمي يف تقسيم أوستني وسريل 
الفعل  الرتاكيب(37(، وهو عامد  ثم  الكلامت  لتكوين  األصوات  انتظام  يمثل  الذي 
السياقية،  اللواحق  بتوجيه  املتكلم  مقصدية  منه  تنبثق  الذي  واألساس  الكالمي 
))باللسان  الثناء(38(  هو  األصل  يف  )احلمد(  نجد  هلل(  )احلمد  تركيبة  تأملنا  وإذا 
التنزيل  بالفواضل كالرب(((39(، ويف  أم  كالعلم  بالفضائل  تعلق  اجلميل، سواء  عىل 
َعامَلنَِي(( (40(، وقيل يف تأويله ))استقر هلل احلمد، وهو راجع إىل  ُد هللِ َربِّ الْ مْ َ ))احلْ

معنى أمحد اهلل احلمد(((41(.

وقد فرس سيبويه )احلمد هلل( بقوله: ))إنَّام ينتصب هذا عىل إضامر الفعل، كأّنك 
م جعلوا هذا بداًل من اللفظ  قلت امحد اهلل محدًا ... وإنَّام ُاختزل الفعل هاهنا ألهنَّ
وإن  هلل؛  احلمد  أنَّ  ))واعلم  سيبويه:  عنه  فقال  بالرفع  منه  جاء  وما  بالفعل(((42(، 
ابتدأته ففيه معنى املنصوب، وهو بدل من اللفظ بقولك أمحد اهلل(((43(، وإّنام عدل 
بمصري  والثبات  الدوام  عىل  ))الداللة  لتتأتى  الرفع  إىل  النصب  وهو  األصل  عن 
اجلملة االسمية، والداللة عىل العموم املستفاد يف املقام من )أل اجلنسية(، والداللة 
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عىل االهتامم املستفاد من التقديم، وليس واحد من هذه الثالثة يمكن االستفادة لو 
بقي املصدر منصوبًا، إذ النصب يدل عىل الفعل املقدر، واملقدر كامللفوظ فال تكون 
اجلملة اسمية إذ االسم فيها نائب عن الفعل، فهو ينادي عىل تقدير الفعل فال حيصل 

الدوام، وألنَّه ال يصح معه اعتبار التقديم فال حيصل االهتامم(((44(. 

الفعل القضوي:  يشمل املتحدث عنه أو املرجع وهو هنا لفظ اجلاللة ) اهلل ( 
سبحانه وتعإىل، واملتحدث به أو اخلرب وهو احلمد والثناء عىل مجيل صنعه وإحسانه.

من  هو  هل  هلل(،  )احلمد  تركيب  جتاه  العلامء  اختلف  بدءا  االنجازي:  الفعل 
صنف اخلربيات أم االيقاعيات؟ وانقسموا يف ذلك عىل مذهبني:(45(

ا خرب ولكّنهم انقسموا عىل قسمني:  األول: ذهب فريق إىل أهنَّ

بأنَّ  عليهم  ُردَّ  وقد  باإلنشائية،  فيها  إشعار  وال  اخلربية  عىل  باقٍ  خرب  إنَّه   -1
املتكلم ال يكون حامدًا هلل تعإىل؛ ألنَّه سيكون ناقاًل ليشء ثابت يف اخلارج، مع أنَّ 
القصد إرادة احلمد والثناء له تعإىل. ومن جانبٍ آخر يصري محد املتكلم غري مقصود 

لذاته بل حاصاًل بالتبع مع كون املقام مقام محد املتكلم ال محد غريه من الناس.

2- هي خرب ال حمالة إال أنَّه أريد منه إنشاء مع اعتبار اخلربية، فيكون املقصد 
يتأتى بواسطته من الداللة عىل  به إىل اإلخبار ملا  األصيل هو اإلنشاء، ولكن ُعِدل 

االستغراق، واالختصاص، والدوام، والثبات.

ا من الصيغ التي نقلها  الثاين: إهّنا إنشاء حمض وال إشعار له باخلربية، عىل أهنَّ
العرب من اإلخبار إىل إنشاء الثناء كام نقلت صيغ العقود وأفعال املدح والذم.
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 واملعول عليه اعتبارها خرب أريد منه اإلنشاء إذ القصد منها هو اإلنشائية، وأما 
العدول إىل اخلربية فمن أجل احلصول عىل خصوصيات اخلرب، التي تناسب مقام 
جاللة املحمود من الدوام، والثبات، واالختصاص، واالهتامم، ويشء من هذا ال 

يمكن حصوله بصيغة اإلنشاء نحو: محدًا هلل أو أمحُد اهلل محدًا.

فيكون )احلمد هلل( تصنف بحسب قصدية املتكلم إىل صنف اإليقاعيات، وإن 
كانت واردًة بصيغة اإلخبار. والفعل االنجازي هلا هو والشكر الثناء الذي يكشف 
اتصال املتكلم باهلل سبحانه وتعإىل ويبطل االشاعات التي استحدثها يزيد واتباعه 

بأهنم خارجون عن اإلسالم!.

ث- الفعل التأثريي: ويتجىل ذلك باهلدوء الذي خيم عىل املتلقني فور مبارشهتا 
اخلطاب يف ذلك املجتمع املتدفق بالسيل البرشي ، ويف ذلك اجلو اململوء باهلتافات 
واألصوات املرتفعة من الناس ، وأصوات األجراس املعلقة يف أعناق اإلبل، يف بلدة 
انترش يف مجيع طرقها اآلالف من الرشطة كي خينقوا كل صوت يرتفع ضد السلطة 

، ويراقبوا حركات الناس وسكناهتم بكل دقة ، ويقضوا عىل كل انتفاضة متوقعة. 

يف تلك األجواء والظروف بارشت السيدة زينب الكربى hخطبتها إىل الناس،  
 ، الناس  صدور  يف  االنفاس  فاحتبست  واجلامد.،  واحليوان  اإلنسان  يف  فترصفت 
ووقفت اإلبل وسكنت عن احلركة ، وسكنت األجراس املعلقة فوق اإلبل. حتى 
يوصف تأثري خطابه يف ذلك املوقف ))فارتدت األنفاس ، وسكنت األجراس(((46( 
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٢ – انجازية (أيب/ جدي) احلجاجية:

   ذكرت السيدة زينبh بعد ) احلمد هلل( يف خطبة الكوفة عبارة: )والصالة 
عىل أيب حممد...( أما يف جملس يزيد فذكرتh لفظ )والصالة والسالم عىل جدي 

سيد املرسلني(، ولكل تعبري مقصد معني يمكن أن نقاربه باآليت:

انتظمت يف كلامت ثم قدمت يف  التي  الفعل اللغوي: ويتكون من األصوات 
َلوات،  الصَّ ألَفها واوٌ الّن مَجاعَتها  الُة  الصَّ تركيب، ومعنى ) الصالة( من))صلو: 
وللناس...وَصَلواُت  أربعٍ  ذي  لكلِّ  ر  هْ الظَّ َوَسط  والّصال:  َصَلوان.  التثنيَة  وألّن 
الرسول للمسلمني: ُدعاؤه هلم وذكرهم. وَصَلواُت اهللِ عىل أنبيائه والصاحلني من 
خلقه: ُحسُن َثنائه عليهم وُحسن ذكره هلم. وقيل: َمغفرُته هلم. وَصالُة الناِس عىل 
الة  الصَّ اشتقاق  يِف  تلُفوا  ))َواخْ االستِغفاُر(((47(،  املالئكِة:  وصالة  عاء.  الدُّ املَيِِّت: 
اَلم  ِسْ َعاء، َوِمنْه: اللهمَّ صلِّ عىل حمّمد، َوَكاُنوا يِف صدر اإلْ الة: الدُّ َفَقاَل قوم: الصَّ
ُع َلُه. َوَقاَل قوم: بل اشتقاق  ق َقاُلوا: صلِّ َعَليِْه، َأي ادْ إِذا َجاُءوا بِالرجِل إىل املصدِّ
يل: الَِّذي َجيِيء  َ ول َأعىَل. وامُلصيّل من اخلْ ُجود. َواألْ ال يِف السُّ الة من رفع الصَّ الصَّ
ء  يَشْ كل  من  الثايَن  سّموا  َحتَّى  َكاَلمهم  يِف  كثر  ثمَّ  ابِق،  السَّ َصال  عىل  َفَلُته  وَجحْ
الديني،  املوروث  بحسب  منسجم  األول  مقطعه  يف  الرتكيب  وهنا  يًا(((48(.  مصلِّ
وا َعَليِْه  ِذيَن َآَمُنوا َصلُّ ا الَّ َ بِيِّ َيا َأهيُّ وَن َعىَل النَّ ومنه قوله تعاىل: ))إِنَّ اهلل َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّ
أيب(   ( استعامل  تأيت يف  التداولية  املفارقة  األحزاب: 56، ولكن  ِلياًم((  َتسْ ُموا  َوَسلِّ
الكوفة  لفظ )جدي( فهل مقام  إىل  الثانية  ثم عدلت يف خطبتها  الكوفة،  يف خطبة 
يستسيغ تعبري)أيب( املعنوية، أكثر من ) جدي( النسبية؟، وما األثر الذي يرتتب عىل 
التساؤالت  االجابة عن هذه  البحث  املقامني؟، سيحاول  االستعاملني يف كال  كال 
اللغوي تقف عند هذا احلد أي  البيانية للفعل  الطاقة  ولكن يف مكاهنا املعني؛ ألن 
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الرتكيب  داللة  بني  معنوي  تصادم  حدث  فإن  داللة،  من  األلفاظ  تآلف  يفرزه  بام 
رموزه  فك  مسؤولية  تقع  األخرى  الفعل  مستويات  عىل  االجتامعية،  واملرجعيات 

وحتديدا عند أمهها عمال وهو الفعل االنجازي ؛ ألنه يشتغل يف دائرة القصدية.

الفعل القضوي: يتمثل بثناء املتكلم عىل النبي )صل اهلل عليه وآله وسلم(

الفعل اإلنجازي: هو مركب من )الدعاء وتذكري املتلقي بمكانة املتكلم ونسبه( 
ويمكن توضيحه باملخطط اآليت:

القربى  بيان  الصالة عىل )أيب/ جدي( = فعل كالمي )دعاء( = فعل كالمي 
النسبية والروحية التي يتمتع هبا منتج اخلطاب(.

وهو بحسب تصنيف األفعال الكالمية ينضوي حتت الطلبيات وهي األفعال 
النظر عن صيغتها، والغرض االنجازي من  الدالة عىل الطلب بغض  الكالمية )) 
واجتاه   ، يشء(((49(  عن  خيرب  أو  ما  شيئا  ليفعل  املخاطب  يف  التأثري  هو  الطلبيات 
املطابقة يكون )) من العامل إىل الكلامت، واملسؤول عن ذلك هو املخاطب، ورشط 
هلذين  اجلامع  القصد  ولعل  الصادقة(((50(،  والرغبة  اإلرادة  يف  يتمثل  اإلخالص 
هبذا  ألهنا  املتكلم؛  لشخصية  تعريفية  بطاقة  تقديم  هو  عامة  بصورة  االستعاملني 
االفتتاح عرفت نفسها لتلك اجلامهري املتجمهرة بأهنا بنت رسول اهلل  من جهة، 

وأرس األسامع وانتباهها من جهة أخرى. 

خصوصية  مع  جدي(  ـ  أيب   ( لفظا  اشتمله  الذي  احلجاجي  البعد  خيفى  وال 
استعامل كال منهام يف املقام، إذ إن ذكر لفظة )أيب( يف هذا املقام – يف خطبة الكوفة- 
بني  متداواًل  كان  ما  إىل  املتلقي  نظر  تلفت  أن  أرادت   h زينب  السيدة  أّن  يقتيض 
بنت  بأهنا  السالم(  احلسني)عليهام  أخيها  ويف  فيها  للرسول  أقوال  من  املسلمني 
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رسول اهلل، فاحلفيدة تعد بنتا كام هو رصيح آية املباهلة )) قل تعالوا ندع ابناءنا 
وأبناءكم(((51(. فلفظة )أيب( يف هذا املقام ُمتّثل فعاًل كالميًا غري مبارش يقتيض أّنه ال 
عي أحد أّنه أوىل باملؤمنني بعد رسول اهلل  غري آل بيته، كام ال جيوز أن  جيوز أن يدَّ
حتشد عليهم جيوش أمة جدهم، وفضاًل عن ذلك أن قيام لفظ العلم )حممد( 
توجيه  يف  الفاعل  احِلَجاجي  األثر  له  السياق  هذا  يف  )أيب(  لفظة  من  البدلية  عىل 
الداللة، ولعل املقصدية من هذا االستعامل هو لفت انتباه اجلمهور إىل احلقيقة التي 
تغافلوا عنها وبادروا لقتل ذرية رسول اهلل  وال أجدى من هذا الفعل الكالمي 

لردعهم وتقريعهم.

لفظ  وذكرت  يزيد  جملس  يف  االستعامل  هذا  عن  عدلت  قد   h ونجدها 
كال  ولعل  حممد(  أيب   ( من  بدال  املرسلني(  سيد  جدي  عىل  والسالم  )والصالة 
عاطفيا،  منه  أكثر  عقليا  حجاجيا  كان  يزيد  جملس  ألن  بمقامهام؛  الصق  التعبريين 
أما سياق خطبة الكوفة فكان املوقف عاطفيا أكثر منه عقليا، األمر الذي توبخهم 
الفعل  فاعلية  ولعل  بالثأر(52(،  للطلب  ويندبوهنم  يبكون  وهم  التوبيخ  أشد  فيه 
الكالمي)جدي سيد املرسلني( أكثر وقعا عىل أسامع من يظنون بأهنم خوارج؛ ألهنا 
بمجرد النطق هبذا اللفظ قدمت نفسها من خطني نابعني من بيت الرسالة، فأثبتت 
القربى النسبية)جدي( واالتصال الرسايل ) سيد املرسلني( وهنا بينت للمتلقني عىل 
اختالف دياناهتم أهنا تؤمن بكل الديانات التي سبقت الرسول الكريم  وهلذا 
القول وقع يف مسمع املسيحي والنرصاين وغريهم من ما احتواه جملس يزيد، وهبام) 
إىل  بأهنم خوارج، أضف  عليهم  ُأثريت  التي  الشبهة  نفت  املرسلني(  جدي/ سيد 
ذلك الصفة العامة التي أطرت اخلطاب بلحاظ تنوع املتلقني يف جملس يزيد فأكثرهم 
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ال يستسيغ تعبري )أيب حممد( ويعده كذبا عىل خالف جمتمع الكوفة ومقبولية هلذا التعبري) 
أيب حممد(.

ث- الفعل التأثريي: متمثل بانتباه اجلمهور وأصغائهم إىل اخلطاب عرب توطيد 
قناة التواصل بني املتكلم واملتلقني.

٣ – أثر املقام يف اختيار املقال:

ولو تأملنا املقام التخاطبي خلطبة الكوفة لوجدناه مقاما قائام عىل اجللبة واهلرج 
واالضطراب، والناس فيه عىل ثالث أصناف عدو مبغض، وحمب خائف من بطش 
h خطبتها هبدف  السيدة  بارشت  وقد  األمران(53(،  يعنيهم  و من هم ال  السلطة، 
خوفا  طاعوه  ومن  وازالمه،  يزيد  ارتكبه  الذي  اجلرم  عظيم  وبيان  احلقيقة  كشف 
وطمعا، فقالت: ))يا أهل الكوفة ، يا أهل اخلتل والغدر!!(، ولنا أن نعرض هذا 

الرتكيب عىل مفاصل الفعل الكالمي: 

الفعل اللغوي: جاءت بحرف النداء واسام للقوة االنجازية غايته لفت االنتباه 
لتشمل كل من  الكوفة(  أهل  ثم ذكرت)  املناَدى،  انتظار اإلجابة من  ملا سيقال ال 
 ،bالنبوة بيت  أهل  فالكل مقرصون جتاه  الظلم ولو بصمته،  حارب وساعد عىل 
ومن ثم فال جمال للمداراة والسياسة بل الترصيح بأقوى عبارات التقريع هو األمثل 
لبيان الرسائر احلاقدة، والنفوس الرذيلة، فقالت: )يا أهل اخلتل والغدر(، ويمكن 
اعتبار هذا التعبري تكرارًا لقوهلا: ) يا أهل الكوفة( ليعطي قوة انجازية أكرب للفعل 
بالطابع  نادهتم   h فهي  الرتكيب(54(،  عىل  يضفيه  الذي  التوكيد  بلحاظ  الكالمي  
من  عليهم  اسدلت  بام  ولكن  لندائهم  عدلت  ثم  املدينة،  بلحاظ  املعروف  العام 
صفات تكونت نتيجة موقفهم من أهل البيت b، ومعنى ))اخَلتْل: ختادع عن غفلة، 
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َد  رًا أي: َنَقَض الَعهْ وقد َخَتَل َختْاًل(((55( ، ))وكل َخادع خاتل(((56(. و))َغَدَر َغدْ
ونحَوه(((57(.

 الفعل القضوي:  حتيل عبارة )يا أهل الكوفة يا أهل اخلتل والغدر( يف حمتواها 
باَن فيها غدرهم،  منها: يف يوم صفني عند  ُكثر  القضوي إىل أبعاد اشارية ملواقف 
ثم   احلسن االمام  بايعوا   املؤمنني أمري  استشهاد  وبعد  احلكمني(58(،  حتكيم 
وبعد  ملعاوية(59(،  اجلو  فخال  منهم  غدرا  نرصته  عن  وقعدوا  خذلوه  أن  لبثوا  ما 
موت معاوية أرسل أهل الكوفة اثنتي عرشة ألف رسالة إىل االمام احلسني أيام 
اقامته يف مكة، فبعث اليهم سفريه مسلم بن عقيل فبايعه اآلالف من أهل الكوفة 
القبض عليه وقتله واجتمع  ثم تفرقوا عنه وغدروا به، وسهلوا لعبيد اهلل بن زياد 
أهلها)60(، وحينام  الكوفة، بمرأى من  الكوفة يسحبون جثامنه يف أسواق  أطفال 
لبَّى االمام احلسني  رسائلهم ووصل إىل كربالء ومعه الصفوة الطيبة من رجال 
أهل بيته ، خرج أهل الكوفة مع من خرج لقتال االمام حتى قتلوه وأرسوا عائلته 

ونساءه وأطفاله، وقطعوا الرؤوس من األبدان ورفعوها عىل رؤوس الرماح(61(.

  نظرت السيدةh إىل دموع أهل الكوفة، وسمعت أصوات بكائهم فلم تنخدع 
هبذه املظاهر اجلوفاء، بل وجهت كالمها إىل مجيع احلارضين هناك، ولعلها كانت 
تقصد بخطاهبا الذين اشرتكوا يف جريمة فاجعة كربالء، بشكل أو بآخر ومل تقصد 
كل من كان حارضا وسامعا خلطاهبا ، وهذا العرض الذي أحالنا إىل ذكره قوهلا) يا 
اهل اخلتل والغدر( وهو حمور اخلرب الذي يندرج بحسب تقسيامت الفعل الكالمي 
املرجع،  أو  الكوفة-  املتحدث عنه- أهل  الذي )) يشمل  القضوي  الفعل  يسمى: 

واملتحدث به- سجل غدرهم- أو اخلرب(((62(.
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التقريع والتأنيب  القول فعال انجازيا القصد منه  الفعل االنجازي: يعد هذا   
وهو من صنف االخباريات؛ اذ وصفت h الواقع واالحداث يف العامل اخلارجي، 
والغرض االنجازي من هذه األفعال – االخباريات- هو نقل الواقع نقال امينا، فاذا 
حتققت األمانة يف النقل حتقق رشط اإلخالص، واذا حتقق رشط اإلخالص أنجزت 

األفعال إنجازا ناجحا ، واجتاه املطابقة فيها من الكلامت إىل العامل(63(.

مقامها  ؛ ألن  بمسحة حجاجية  وردت  فقد  الشام  h يف  تتمة خطبتها  أما يف 
السيدة  شاهدت  إذ  ؛  اخلطاب-  اختيار  يف  املقام  أثر  عن  نتحدث  ونحن  خمتلف- 
زينب الكربىh يف جملس يزيد مشاهد وقضايا ، وسمعت من يزيد كلامت ُتعد من 
أشد أنواع اإلهانة واالستخفاف باملقدسات، وأقبح أشكال االستهزاء باملعتقدات 
الدينية، وأبشع مظاهر الدناءة واللؤم  يف ترصفاته احلاقدة، مظاهر وكلامت ينكشف 

منها إحلاد يزيد وزندقته وإنكاره ألهم املعتقدات اإلسالمية(64(. 

فهل يصح للسيدة زينب أن تسكت، وهي ابنة صاحب الرشيعة اإلسالمية ، 
الرسول األقدس سيدنا حممد ، فكان القول فيها ردا عىل قول يزيد الذي يتشفى 

بقتل ذرية رسول اهللانتقاما ألسالفه .

اهلل  )صدق   :hبقوهلا احلمد  من  التخلص  فور  خطبتها  بارشت  نراها  لذلك 
بَِآَياِت  ُبوا  َكذَّ َأنْ  وَأى  السُّ َأَساُءوا  ِذيَن  الَّ َعاِقَبَة  َكاَن  ُثمَّ  يقول  حيث  كذلك  سبحانه 
ِزُئوَن( وهو كالم يف منتهى البالغة، وقد جاء ليكشف عن واقع  َتهْ ا َيسْ اهلل َوَكاُنوا هِبَ
آل أمية وحقيقة اعتقادهم باإلسالم، إذ جعلت السيدة زينب h من يزيد مصداقا 
انُوا  كَ وَ اهللا  يَاتِ  بِآَ بُوا  ذَّ كَ أَنْ   َوأ السُّ وا  اءُ أَسَ ينَ  الَّذِ ةَ  اقِبَ عَ انَ  كَ مَّ  ((ثُ الكريمة  لآلية 
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الروم:10 ، وما أروع االستشهاد هبا ، وخاصًة يف مقدمة  سورة  ئُونَ ))  زِ تَهْ يَسْ ا  َ هبِ
خطبتها!. ولنا أن نتأمل تكوينات الفعل الكالمي  يف هذا املوضع: 

يزيد  من  إذ جعلت  يقول(  اهلل سبحانه كذلك حيث  اللغوي: )صدق  الفعل 
مصداقا ملضمون اآلية املباركة، وعملت يف زمان القول فجاءت به مضارعا بدال من 
املايض املتعارف لنقل االحداث أو االستشهاد؛ انطالقا من حيوية القرآن وصالحه 
لكل عرص، ثم أن اآلية تتحدث عن العاقبة وهي نتاج سلوك االنسان طوال املهلة 

اإلهلية له يف حياته فوازنت بني حركية الفعل وختامية العاقبة يف كل عرص.

نَّ َهِذِه  ؛ أِلَ بِيِّ تْ اِخي(65( الرُّ َ )ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى( :ثمَّ تفيد اِلرتَّ
نَْيا، ، أي : ثم كان آخر أمر الذين أساؤا إىل  وِء ِمنْ َعَذاِب الدُّ َبًة يِف السُّ َظُم ُرتْ َعاِقَبَة َأعْ الْ
نفوسهم ـ بالكفر باهلل وتكذيب رسله ، وارتكاب معاصيه،  هذا عىل مستوى داللة 
الرتكيب، وعند التدقيق يف مقصدية توظيف األداة )ثم( يف هذا االستعامل نجدها 
ثائرة عىل العرف اللغوي؛ ألهنا اتسعت هبذه العاقبة فجعلتها مطلقة ال تقف عند مهلة 
الرتاخي؛ لتجعل من يزيد مصداقا للكفر عىل مر االزمان بقرينة ، السوأى: وهي 
ائَِدُة  اَلُة الزَّ َ َوأِ، َأِي احلْ سْ َ نِيُث األْ الصفة التي تسوء صاحبها إذا أدركته والسوأى: ))َتأْ
ِذيَن  لِِه لِلَّ َسِن يِف َقوْ حْ َ َنى ُمَؤنَُّث األْ سْ ُ ، َكاَم َأنَّ احلْ ِّ وِء َوُهَو َأَشدُّ الرشَّ يِف ااِلتَِّصاِف بِالسُّ
َعاِقَبة  َة  َثمَّ َليَْس  إِذْ  ِنِْس  اجلْ ِريف  َتعْ واى [ يف اآلية]  السُّ نى . وتعريف  سْ ُ احلْ َسُنوا  َأحْ
ُهوَدة (((66(، أما يف قول السيدة زينب h فأغلب ظني أن )ال( التعريف للعهد ؛  َمعْ
ألهنا تتكلم h عن جرم مقتل احلسني والكفر بام جاء به حممد فتكون ) ال 
التعريف( عهد ذهني اشارة ملا حتدث به الطاغية يزيد بقرينة املقام. وبذلك نرى أن 
السيدة زينب hقد كرست قيود داللة الرتكيب بتداولية االستعامل فأنتجت مقاصد 
أي:  يستهزؤون(  هبا  وكانوا  اهلل  بآيات  كذبوا  )أن  ودواعيه.  املقام  حاجة  تعالج 
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بسبب تراكم الذنوب واملعايص يف صحيفة أعامهلم حصل منهم التكذيب بآيات اهلل 
واحلقائق الثابتة ، وظهر منهم االستهزاء هبا وباملقدسات الدينية(67(. 

املحتوى القضوي : فهو اشارة إىل تلك األبيات التي قاهلا يزيد ومنها قوله:

لعبت هاشــــــــم بامللك فـــــــــال        خرب جــــــــــــاء وال وحي نـــــــزل.

ـ واملقصود من بني هاشم : هو  الشعر: أن بني هاشم  البيت من  ومعنى هذا 
رسول اهلل ـ لعب بامللك باسم النبوة والرسالة ، واحلال أنه مل ينزل عليه وحي من 
السامء ، وال جاءه خرب من عند اهلل تعإىل. فرتاه ينكر النبوة والقرآن والوحي!، لذا 

جعلته مصداق اآلية املوسومة ببيان سوء العاقبة والكفر.

الفعل اإلنجازي: التعريض والتهديد ليزيد ومن سانده يف جرائمه بحق أهل 
الواقع  عن  كشفت   h إهنا  إذ  االخباريات  ضمن  الفعل  هذا  ويندرج   .bالبيت

ونقلته بأمانة.

 الفعل التأثريي: متثل باضطراب املجلس عىل يزيد وأخذ غضب من هبم محية 
يستعر عىل أفعال يزيد وأكاذيبه.

انجازية التشبيه يف بيان القصد:

 وال ختفى الطاقة البيانية التي وظفتها السيدة زينب h يف خطبتيها، و البيان يف 
 ... ٌ َ به اليشُء من الداللة وغرِيها، وباَن اليشُء َبيانًا اتََّضح فهو َبنيِّ اللغة يعني: ))ما ُبنيِّ
ُته(((68(. والبيان عند اجلاحظ:  َضحْ ُته َأي َأوْ وكذلك َأباَن اليشُء فهو ُمبنيٌ ... وَأَبنْ
))اسم جامع لكّل يشءٍ كشف لك قناع املعنى، وهتك احلجاب دون الضمري حتى 
يفيض السامع إىل احلقيقة، وهيجم عىل حمصوله كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أي 



أ. د عادل نذير بيري     م. م عماد طالب موسى

٤٦

إّنام  والسامع  القائل  جيري  إليها  التي  والغاية  األمر،  مدار  ألنَّ  الدليل؛  كان  جنس 
هو الفهم واإلفهام(((69(، والبيان يف االصطالح ))أصول وقواعد ُيعرف هبا إيراد 
املعنى الواحد بطرِق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة عىل ذلك املعنى 

نفسه، والبد من اعتبار املطابقة ملقتىض احلال دائاًم(((70(.

ومن األساليب البيانية التي تألقت يف اخلطبة هو التشبيه: الذي ينعقد بني طرفني 
ُيعرف أوهلام باملشبه )املعنى الذي يقصده املتكلم(، واآلخر: املشبه به )املعنى الذي 
البالغيون  عليها  أطلق  تشبيه، وعالقة جامعة  أداة  بينهام  تربط  املتكّلم(  عليه  حييل 
أوحُتذف  بينهام،  تربط  ظاهرة  التشبيه  وأداة  الشبه  وجه  حُيذف  وقد  الشبه(،  )وجه 
للمبالغة. ))وحقيقة التشبيه ... هي التقريب بني الطرفني واملقارنة بينهام الشرتاكهام 
أكان جمّوز  أو يف حال و طريقة. وسواءٌ  الصفات  املعاين أو صفة من  يف معنى من 
تلك املقارنة احلّس أم العقل البد من أن تبقى العالقة بينهام عالقة اشرتاك ومتايز يف 

الوقت نفسه (71(. 

ومن نامذج التشبيه الوارد يف خطبة السيدة h قوهلا: ))إنام مثلكم كمثل التي 
نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثًا ، تتخذون أيامنكم دخاًل بينكم.  أال وهل فيكم إال 
الصلف النطف؟ والصدر الشنف؟ وملق اإلماء؟ وغمز األعداء؟ أو كمرعى عىل 
دمنة؟ أو كفضة عىل ملحودة؟ أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط اهلل عليكم 

ويف العذاب أنتم خالدون((.

فمن أهداف البالغة أن تقرب املعاين عرب مقاربة تشبيهية توضح املقصد وحتفز 
السيدة  عند  التشبيه  دقة  وتتجىل  التواصلية،  العملية  يف  مشاركا  وجتعله  املتلقي، 
لتوظفها  القرآنية  املرجعيات  إىل  البيانية  صورها  تكوين  يف  تعمد  نراها  عندما   h
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 ، لغويا  فعال  فكونت  املقصد،  وتوضيح  االنتباه،  احلسنيني: شّد  فتجني  حجاجيا، 
بآية  وختمته  قرآنية  بآية  ابتدأته  االنجازي،  الفعل  حيمله  الذي  مقصدها  فيه  يبحر 

قرآنية أيضا، ولبيانه نتبع اآليت:

يِف  ر  الَقدْ جُماَوَزُة  َلُف:  الصَّ ))صلف:  هو:  النطف(  )الصلف  اللغوي:  الفعل 
مٍ  َقوْ ِمنْ  َصِلفٌ  َفُهَو  َصَلفًا،  َصِلَف  ا،  ً َتَكربُّ َذلَِك  َق  َفوْ عاُء  واالدِّ اَعِة  َربَ َوالْ ف  رْ الظَّ
النطف(:  و)   .)72)))ٍ َتَكربُّ َمَع  دار  املِقْ َعىَل  يادُة  والزِّ ف  رْ الظَّ يِف  الُغُلّو  ُهَو  َصالَىف... 
إِذا  والنُّطوفة.  الّنطافة  بنّي  الَنِطفٌ  َعيِْب(((73(، وهو))اَلرجل  بِالْ خ  َلطُّ التَّ ))النََّطف: 
َنُف:  الشَّ أي))شنف:  الشنف(  )والصدر   ،)74))) َلة  خْ الدِّ فاسَد  بالرّش  خًا  ملطَّ َكاَن 
وقيل  وَغِضَب(((75(  َوَجَد  أي:  فالن،  عىل  وَشنَِف  أبغضه،  َشنَِفُه:  ض.  الُبغْ ِشّدُة 
واللطف  الود  املََلُق:  ))ملق:  فامللق:  اإلماء(،  و)ملق  ُر(((76(،  والتنكُّ هو))الُبغُض 

ِب(((78(.  ِطَي باللساِن ما ليَس يف الَقلْ الشديد(((77( ))وأنْ ُتعْ

وهنا شبهت السيدة h أهل الكوفة وما جاءوا به من فعل باملرأة التي نقضت 
تِي  الَّ ونُوا كَ الَ تَكُ غزهلا، وهذا التشبيه مستقى من القرآن الكريم وحتديدا من اآلية : ((وَ
بَى  يَ أَرْ ةٌ هِ مَّ ونَ أُ مْ أَنْ تَكُ نَكُ يْ الً بَ خَ مْ دَ نَكُ يْامَ ونَ أَ ذُ تَّخِ ا تَ اثً نْكَ ةٍ أَ وَّ دِ قُ َا مِنْ بَعْ هلَ زْ تْ غَ ضَ نَقَ
)) النحل: 92،  ونَ لِفُ تَ ْ مْ فِيهِ ختَ تُ نْ ا كُ ةِ مَ يَامَ قِ مَ الْ مْ يَوْ نَنَّ لَكُ يِّ بَ يُ لَ مُ اهللاُ بِهِ وَ وكُ بْلُ ةٍ إِنَّامَ يَ مَّ مِنْ أُ
بصورة  وتصنعه  غزهلا  حتكم  املرأة  أن  فكام  العهد  نقض  هو  الطرفني  بني  واجلامع 
جيدة مقنعة كذلك أهل الكوفة كانوا حيسنون ابرام العهود واملواثيق مع أهل البيت 
باالتباع والبيعة، ومثلام تعكف املرأة عىل غزهلا املحكم فتنقضه وتنكثه من بعد قوته 
فيصبح متناثرًا ال ينفع بعدها بيشء، كذلك أهل الكوفة رسعان ما خيلفون العهد 
وال يفون به، ويضمرون يف أنفسهم اخليانة، أو اخلوف من تطبيق ما اتفقت السنتهم.
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لألول  امتدادًا  يعد  ثان  لغوي  فعل  لنا  ينبثق  األول  اللغوي  الفعل  نتاج  ومن 
وذلك يف قوهلا: ) وهل فيكم اال الصلف النطف( اذ فرعت بالرابط احلجاجي)الواو( 
مجلة حتمل داللة تعجيزية متأتية من التحكم باركان أسلوب احلرص املتعارفة وهي 
) أداة النفي + أال( ولكن السيدة h أبدلت أداة النفي املنوطة بحكم املتكلم بأداة 
بني  تتأرجح  حجاجية  طاقة  من  لألخرية  ملا  املتلقي،  بجواب  املنوطة  االستفهام 
االثارة والتفكر ومن ثم بيان العجز، وهذه املسحة األسلوبية تثبت الدقة والوثوق 
عرب  املتكلم  طرحها  التي  املساحة  عىل  بناء  للمتلقي،  واهلزيمة  والعجز   ، للمتكلم 
اثبت عجزه  ما سكت  فاذا  للمتلقي،  الرد  فرصة  ليعطي  االستفهام؛  أداة  استعامله 
املركب. وأسلوب القرص هنا أفاد إثبات احلكم املذكور هلم بعد ما قدمت ما حقه 
التأخري وهو اجلار واملجرور)فيكم( عىل املبتدأ ) الصلف النطف(، فأفاد القرص(79(.

 الفعل القضوي الذي اشتمل عليه هذا املقطع من اخلطاب هو:

التملق والتذلل ملن ال يستحق  الرذيلة، ففيكم حالة  إنكم جمتمع للصفات     
ـ  اإلماء  أن  فكام   ، وحاشيتهام   ، اللئيمني  زياد  وابن  يزيد   : أمثال  احلكام  من  ذلك 
مجع أمة  : وهي العبدة. يتملقن إىل املالك جللب مودته ، ويعطينه باللسان من الود 
ذلك  استوجب  لو  حتى  مصاحلهن  يف  يفكرن  بل   ، قلوهبن  يف  ليس  ما  واملشاعر 
هلن التذلل والتملق واخلضوع ملن ليس أهاًل لذلك ، أنتم ـ يا أهل الكوفة! كذلك 
تتملقون إىل حكامكم، من منطلق املصالح ، ال اإلخالص والوفاء!، مما كانوا حمط 
غمز وملز لألعداء بمعنى أهنم خيدموهنم ويتحببون إليهم ويقابلون باهلوان والذل 

من حكامهم.
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وقد جاءت هذه املعاين عىل نظم التشبيه البليغ وهو ما بلغ درجة القبول حلسنه، 
فكلام كان وجه الشبه قليل الظهور، حيتاج يف إدراكه إىل إعامل الفكر كان ذلك أفعل 
)الّطرفني(  ذكر  أن  التسمية:  هذه  وسبب  واهتزازها،  تأثرها  إىل  وأدعى  النفس  يف 
وهذه  به،  املشبه  مستوى  إىل  املشبه  فيعلو  تفاضلهام،  وعدم  احتادمها،  يوهم  فقط، 
هي املبالغة يف قوة التشبيه والتشبيه البليغ - هو ما ُحذفت فيه أداة التشبيه، ووجه 
الشبه(80( ، وزاد ذلك قوة عندما أوردت h التشبيهات برتاكيب اضافية ملا يوحي 
احتاد املشبه باملشبه به حتى كأنه هو، وهذا متأتٍ من التقليد النحوي الذي ينظر إىل 

املركب االضايف بأنه كالكلمة الواحدة(81(.

الفعل االنجازي: متثل الفعل االنجازي يف  هذا املقطع من اخلطبة بنتاج الطاقة 
التشبيهية التي كوهنا الفعل اللغوي وبينها املحتوى القضوي ليعطي الذم والتقريع 
والتوبيخ لكل من شارك يف واقعة كربالء ضد اإلمام احلسني ويكاد يكون هذا 
عليها  اشتملت  التي  اللغوية  األفعال  كل  فيه  تصب  الذي  العام  االنجازي  الفعل 
اخلطبة. ويندرج هذا الفعل ضمن االخباريات؛ ألهنا نقلت فعلهم وصورت سوء 
فيها  اعملت  اسمية  برتاكيب  رسائرهم،  عليه  انطوت  ما  وصفت  و  بدقة،  عملهم 

التقديم والتأخري لتكشف عن بعدها االنفعايل وآثارها النفسية.
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االستخفاف بالطاغوت وذم افعاله:

ولو عدنا إىل خطبة الشام لوجدنا اسلوب اخلطاب يتخذ الطابع اخلطايب الفردي 
بدال من اخلطاب اجلامعي الذي عهدناه يف خطبة الكوفة، وهذا يكشف أن السيدة 
قد استهدفت القاعدة اجلامهريية ليزيد ثم حطمت القيادة املتمثلة فيه)يزيد( وبذلك 
أتت عىل احلكم األموي فجعلته دكا دكا )قاعدة وقيادة( ال يقوى الرد عىل كالمها. 
فنراها تقول: )) أظننت ـ يا يزيد! ـ حيُث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السامء ـ 
فأصبحنا ُنساق كام ُتساق اأُلسارى ـ أّن بنا عىل اهلل هوانًا ، وبك عليه كرامة؟...(82( .

وهي بذلك تكشف الستار عن سبب غلبة يزيد يف املعركة وكسبها ماديا بغدره 
طريق  عن  واملكاين(  )االعالمي  العزل  أسلوب  ضدهم  فسلك  وظلمه  ومكره 
اليهم  الوصل  من  صوهتم  ومنع  أنصارهم  عن  وفصلهم   b البيت  أهل  حمارصة 
بشتى الطرق، واملصادر التارخيية عىل اختالف مشارهبا تذكر ذلك)83(، وأوجزهتا 
السيدة بدقة حني قالت)حيُث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السامء(، فسهل 
عليه قتلهم عندما تفاوتت االمكانيات العسكرية بني اجلبهتني، ولكن النرص حليف 
طريق احلق، فانترصت دماء الشهيد عىل غطرسة الظاملني، وما خطبتا السيدة اال من 

أسس النرص وأسبابه، أما بنية الفعل الكالمي فيمكن بيانه بااليت: 

الفعل اللغوي: يتكون الفعل اللغوي من دقائق لغوية وأسلوبية نبينها بااليت:

تصدر حرف االستفهام) اهلمزة( بنية الفعل اللغوي ؛ ملا يمتلكه  من أثر كبري يف 
توجيه املتلقي نحو الوجهة احِلَجاجية املنشودة؛ إذ يفرض عىل املخاَطب إجابة حمددة 
يمليه عليه املقتىض الناشئ عنه، فيتم بذلك توجيه دفة احلوار إىل الوجهة التي يريدها 
املتكلم، فاالستفهام له دور كبري يف اإلقناع، وخاصة يف العملية احِلَجاجية نظرًا ملا 



٥١

يعمله من جلب املتلقي إىل فعل االستدالل، إذ إّنه يرشكه بحكم قوته وخصائصه 
التي ختدم مقاصد اخلطاب وله أثر أساس باإلذعان للحّجة(84(، ولذا نرى أسلوب 

االستفهام من أكثر االساليب اللغوية حضورا يف اخلطبتني. 

وقد دخلت مهزة االستفهام يف القول السابق عىل الفعل املايض، ودخوهلا عىل 
الفعل هو األصل عند سيبويه حني يقول: )) وحروف االستفهام كذلك ال يليها 
اال الفعل، اال أهنم توسعوا فابتدأوا بعدها باالسامء واالصل غري ذلك(((85(، ومن 
املالحظ عىل غرض االستفهام أن املتكلم ال ينتظر اجابة من املتلقي ؛ ألن اجلواب 
حارض عند املتكلم، وبذلك يكون أسلوب االستفهام غادر داللته احلرفية إىل قصد 

انجازي يقصده املتكلم. 

ثم جاءت h بحرف النداء) يا( وضمنته بنية الفعل اللغوي يف قوهلا: )أظننت 
يا يزيد(، وعىل املتلقي أن يدرك مقصدية ذكرها اسم ) يزيد( ال لقبه املعروف)أمري 
أو غريه من االلقاب...( التي تعارف أن ُينادى هبا من يشغل هذا املنصب. فيتحصل 

من أداة النداء واملنادى غرض انجازي يرمي إليه املتكلم سيذكر يف حينه.

وقد ختلل بنية الفعل اللغوي بعض اجلمل االعرتاضية التي قامت بأداء تفسريي 
ـ يا يزيد! ـ حيُث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق  h: )أظننت  نجدها يف قوهلا 
السامء  فأصبحنا ُنساق كام ُتساق اأُلسارىـ  أّن بنا عىل اهلل هوانًا( فاجلملة االعرتاضية 
ال تكون اال بني كالمني لقائل واحد(86(، واجلملة االعرتاضية ذات وظيفة تداولية، 
وذات مقاصد ختتلف بحسب املتكلم والسياق الكالمي(87(، ولعل القصد هنا هو 
ابطال دعوى يزيد بالنرص؛ ألن الغلبة يف املعركة ال تعني النرص له واهلزيمة للطرف 
اآلخر، بل تصبح الفكرة عسكرية ان نظرنا هلا بلحاظ احلكم املستبد والثلة الثائرة 
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من أجل احلرية، وحفظ االسالم وديمومته. وهنا جاءت اجلملة االعرتاضية مشبعة 
بتفاصيل املوقف واسبابه، وفك رموز املسألة فهي  ليست حشوا من الكالم يف يشء 
إذ االعرتاض خيدم املعنى ويفيد زيادة يف غرض املتكلم وال يكون االعرتاض إال 
لغرض عند املتكلم كالدعاء يف املثال اأَلول، ولتهّيؤ نفس املخاطب لقبول ما بعده، 

َأو لغريمها من اأَلغراض كتقوية الكالم وتسديده(88(.

الفعل القضوي: يتمثل يف الكالم الذي يكشف عن فلسفة النرص املوهومة التي 
احتفل هبا يزيد ليوهم الناس أنه حيارب اخلارجني عن االسالم، وأن اهلل سبحانه قد 

أيده بالنرص.

السابق  اخلطايب  املقطع  عليها  اشتمل  انجازية  أفعال  هناك  االنجازي:  الفعل 
منها:

التقرير واالنكار / النفي: 

الذي خرج إليه االستفهام، فالسيدة h أنكرت عىل يزيد نرصه، وأنه خسارة 
يف  االليم  والعذاب  الدنيا  يف  االسالم  من  جردته  جريمة  ارتكب  عندما  بعينها 
فكرهتا  ترسيخ  لغرض  املقام  هذا  يف  االستفهام  أسلوب  تكرار  ونالحظ  اآلخرة. 

وتقوية حجتها، ومن ثم التأثري يف املتلقي وافحامه.

استصغار املخاَطب وتوبيخه : 

عندما أعقبت السيدة h حرف النداء باسم املخاطب من دون القابه املتعارف 
عليها، ُيعد هذا األسلوب خطوة لنزع اهلالة الطاغوتية، من املتلقي وتقريعه. ويندرج 
فيها  الفعل  إيقاع  يكون  التي  وهي  االيقاعيات:  حتت  االفعال  من  النوعان  هذان 
مقارنا للفظه يف الوجود، فأنت تنجز بالقول فعاًل، ويقابل هذا النوع من األفعال يف 
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تقسيم سريل )اإلعالنيات((89(، وهي ))تتسع لتشمل أفعال البيع والرشاء، واهلبة 
والوصية، ، واإلقرار والدعوى، واإلنكار والقذف، وإعالن احلرب، وهذه األفعال 
كلها يقع الفعل بمجرد النطق بلفظها(((90(، وال خيفى أن هذا الصنف يمثل نقطة 
انطالق النظرية كّلها، وتقتيض لتحققها أن يكون املتكلم يمتلك السلطة التي تؤهله 
إلنجاز هكذا أفعال إذ )) يتوجب عىل املتكلم تسنم دور مؤسسايت يف سياق معني 

إلنجاز اإلعالن بصورة صحيحة(((91(.

السيدة ختمت هذا  نرى  وتقويتها حجاجيا،  رفد مقصديته  املتكلم يف  ولدقة 
املقطع بدليل قرآين يؤيد غرضها املنشود، بقوهلا:  فمهال مهال ال تطش جهال أنسيت 
يلِ  مْ إِنَّامَ نُمْ هِ سِ نْفُ َ ٌ ألِ ريْ ُمْ خَ يلِ هلَ نَّامَ نُمْ وا أَ رُ فَ ينَ كَ بَنَّ الَّذِ سَ ْ الَ حيَ قول اهلل )عز وجل(: ((وَ
له هو  االنجازي  والفعل  آل عمران: 178،   (( نيٌ هِ مُ ابٌ  ذَ عَ ُمْ  هلَ وَ إِثْامً  وا  ادُ دَ لِيَزْ مْ  ُ هلَ
الوعيد، وهذه السمة البالغية قد متيزت هبا السيدة زينب h إذ ختتم كل مقطع من 

خطاهبا بمثال قرآين مناسب، يأيت تأكيدا ملا تقوله، وهذا غاية البالغة.

الفعل التأثريي: ويتجىل الفعل التأثريي يف املتلقي بعجزه عن الرد واملجادلة، 
وصمته واستسالمه ألنواع التقريع والتوبيخ واإلهانة وهو ال يقوى عىل ردِّ حقيقة 

.h من احلقائق التي ذكرهتا السيدة

ومن األفعال الكالمية التي زخرت هبا اخلطبة وكان هلا وقع عىل املتلقي، قول 
بنات  وسوقك   ، وحرائرك  إماءك  ختديرك  الُطلقاء؟!  يابن  العدل  )أِمن  السيدة: 

رسول اهلل سبايا؟((92(.

السيدة  قدمت  ثم   ، والنداء  االستفهام،  أسلوب  من  يتكون  اللغوي:  الفعل 
متكافئة  معادلة غري  أمام  احلارضين  لتضع  مقابلة بني مجلتني )ختديرك = سوقك( 
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االستفهام  اسلوب  فنجد  من؟!،  مع  احلق  أنفسهم  يف  وإن  حيكموا  ثم  الطرفني 
والنداء قد شكال ثنائيا حجاجيا فاعال، يف كشف حقيقة املخاَطب وفضح جريمته 

وتكشف استخفاف املخاَطب بحرم رسول اهلل  وتوقريه إلمائه وحرائره.

 الفعل القضوي: قوهلا: ) يا ابن الطلقاء((93( الذي كشفت فيه عن تارخيه اليسء، 
الذي ما فتئ بصمة عار عىل آل أيب سفيان قاطبة، فضال عن ما يكشفه هذا القول من 
مل  الذين  سفيان  أيب  آلل  الشيطانية  والنزغات   ،  الكريم للرسول  انسانية  أبعاد 
أكثر من  إىل  بل تطاولوا  بذريته  للفتك  بل تطلعوا  بعداء االسالم والرسول  يكتفوا 
الذين  املرشكني  اجداده  بثأر  العسكرية لألخذ  املسلمني  ترسانة  ذلك عندما وظف 
ُقتلوا يف بدر، فأي تاريخ اطلعت به هذه العصابة!، فالتقت حماور اخلطبة باالطباق 
عىل أنفاس يزيد وبيان تارخيهم وافعاهلم القذرة أمام املالء ، وقلب الكفة ألهل البيت 

.b

التي  اللغوية  الرباعية  ضمن  االنجازي  الفعل  يتأرجح  االنجازي:  الفعل   
طرحتها السيدة h يف هذه املتتالية اللغوية: فلدينا استفهام انكاري توبيخي )اهلمزة 
+عدل/ ُمسَتفهم عنه(، وباملقابل لدينا منادى بـ) يا + ابن الطلقاء( و )ختدير إلماء 
لبنات رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله(. فال  إنسان عادي( و) سوق وسبي  وحرائر 
انجازي  بنات رسول اهلل. فيتحصل فعل  الطلقاء، وال توقري  ابن  العدل يرجى من 

مفاده الذم واالستهجان.

التعجيز:

ولنا أن نقف عىل ما جاء يف ختامية اخلطبتني ليتضح الغرض الكيل من الكالم 
يف اخلطبتني، ثم نرى مدى االتفاق بني انجازية الفعل الكالمي والقوة األدائية التي 
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ُقِدم هبا، ثم نفتش عن املدخالت املقامية) متلقي/ مقام/ سياق( وأثرها يف أسلوبية 
اإلنجاز. 

قلنا إن القوة االنجازية االستفهامية قد شكلت الطابع العام لكلتا اخلطبتني وهو 
:h االستفهام- كعادته يطالعنا بداللته االستنكارية يف مطلع كل مقطع، فقالت –

))أتبكون؟ وتنتحبون؟  إي واهلل، فابكوا كثريًا واضحكوا قلياًل.  فلقد ذهبتم 
بعارها وشنارها ، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا(((94(.

ال  مقصدية  املقام  حيفز  إذ  وتنتحبون؟(،  )أتبكون؟  قوهلا:  اللغوي:  الفعل 
)فابكوا كثريًا  يبينها قوة فعل االمر االنجازية  تقف عند داللة االستفهام احلرفية، 
بينهام  اجلمع  من  ويتحصل  االستفهام  لقوة  معادلة  جاءت  التي  قلياًل(  واضحكوا 

مقصدية املتكلم. 

وقد جاء الفعل اللغوي مؤطرا بقوة األداة ) لن( االنجازية التي تعطي حكم 
التأبيدي  بالظرف  جاءت  بل  بذلك  تكتف  ومل  معه(95(،  ترد  الذي  للتعبري  التأبيد 

الرصيح ) أبدا( ليتفق مع داللة ) لن( ويقوهيا يف بنية السياق اللغوي. 

أكرب  يرتكبون  فهم  وتقلبهم  الكوفة  أهل  حال  بيان  القضوي:  الفعل  ب- 
املعايص واجلرائم بحق أهل البيت، ثم يبكون عليهم ويندبوهنم للنرصة. 

مفاده:  انجازي  فعل  السابق  الرتكيب  من  يصدر  االنجازي:  الفعل  ت- 
الظاهر،  مقتىض  األمر عن  عندما خيرج  مقاميا وذلك  فعل مستلزم  التعجيز، وهو 
اإلمكان  يتخلف  التعجيز  داللة  ففي  اإلمكان،  لتخلف  اإلرادة  عنرص  غياب  بعد 
وهذا  واملأمور.  اآلمر  عند  ممكن  غري  بالفعل  القيام  يكون  ثم  ومن  األمر  نفس  يف 
ينطبق واستعامل فعل األمر هنا؛ ألهنا h ال تريد منهم البكاء كام هو رصيح فعل 
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االمر، وإنام قرنته باالستفهام لتبني هلم عظيم اجلرم الذي ارتكبوه األمر الذي يعجز 
عن تصحيحه والتوبة عنه بكاء دهرهم بأكمله، وال تكاد األنفاس القرآنية تفارق 
لِيالً  وا قَ كُ حَ يَضْ لْ كالمها إذ نجد يف هذا املقطع اخلطايب إشارة قرآنية قوله تعاىل : ((فَ

)) التوبة: 82.   بُونَ سِ انُوا يَكْ اءً بِامَ كَ زَ ا جَ ثِريً وا كَ بْكُ يَ لْ وَ

  سيدهم  وقتل   bالبيت أهل  حارب  الذي  اجليش  عاقبة  هذه  كانت  وإذا 
وأنصاره، نراها يف خطبة الشام تكشف عن الغرض العام من خطاهبا للطاغية يزيد 
بقوهلا h: ))ولئن جّرت عيّل الدواهي خماطبتك، إيّن ألستصغر قدرك، وأستعِظم 
تقريعك  تومهًا النتجاع اخلطاب فيك ، بعد أن تركت عيون املسلمني ـ به ـ عربى، 
وصدورهمـ  عند ذكرهـ  حرى. فتلك قلوب قاسية، ونفوس طاغية، وأجسام حمشوة 
بسخط اهلل، ولعنة الرسول، قد عشش فيها الشيطان وفرخ ، ومن هناك مثلك ما 

درج(((96(. 

الفعل اللغوي: من داللة الفعل اللغوي نبارش مقاربة املقصدية من اخلطاب، 
ولنبدأ من دليل القوة اإلنجازية )لئن( لتشيع سمة التعليل ملخاطبة الطاغية، ومعنى 
وَدواهي  العظيم.  وهي))األمر  ر(((97(،  هْ الدَّ َشدائِد  من   (( داهية  مجع  ـ  الدواهي 

الدهر: ما يصيب الناَس من عظيم نوبه وحوادثه(( (98(

َر َوَباُبُه َخَضَع.  َواُء َأيْ َدَخَل َوَأثَّ ُظ َوالدَّ َِطاُب َوالَْوعْ اإلنتجاع : من ))َنَجَع ِفيِه اخلْ
ِضِعِه، َتُقوُل ِمنُْه: )انَْتَجَع( . َوانَْتَجَع ُفاَلًنا  َعِة َطَلُب الَْكَألِ يِف َموْ قْ ِن الرُّ َعُة( بَِوزْ جْ َو )النُّ

َنِْزُل يِف َطَلِب الَْكَألِ(((99(. ِيِم املْ َتَجُع( بَِفتِْح اجلْ ُنْ ُروَفُه. َو )املْ ُلُب َمعْ َأيًْضا َأَتاُه َيطْ

يا  أّنك   : هذا  كالمها  من  ـ  تقصد   h زينب  السيدة  لعّل  القضوي:  املحتوى 
يزيد! من الصعب عيّل جدًا أن ُأخاطبك، أليّن يف منتهى العفة واخلدارة، وأنت يف 
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غاية اللؤم واحلقارة ، ومن الصعب عيّل أن ُأخاطب رجاًل نازل القدر واملكانة ، لكّن 
الرضورة والظروف املؤسفة وتقّلبات الدهر ، جعلتني أكون طرفًا لك يف اخلطاب 
من  وليس هديف   . احلسني  اإلمام  أخي  لرأس  تقريعك  فظاعة  لك  ُأبنّي  لكي   ،
ُخمطابتك احتامل تأثري خطايب فيك ، بل هو رّد فعل طبيعي ملا شاهدته وُأشاهده من 
املصائب ، وعسى أن يؤّثر كالمي يف بعض اجلالسني يف هذا املجلس ، ّممن خفَيت 
عنهم احلقائق ، بسبب تأثري الدعايات التي أشعتها عنا أهل بيت النبي، وأقول 

َقويل هذا .. لكي ُأبِطل وُأدمر ما أحرزته من االنتصارات املوهومة. 

الفعل االنجازي: التقريع واالستصغار.

الفعل الثأثريي: يبدو واضحا من انقالب اكثر اجلالسني ومن وصلهم خطاهبا 
h عىل يزيد بعد أن عرفوا أفعاله ال سيام أقرب الناس له وهي زوجته، ثم أخذت 

دائرة التأثري تتسع كلام انترش خطاهبا حتى آل حكم يزيد إىل اهلاوية(100(.
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اخلامتة

السيدة  خطبتي  يف  التداولية  املصاديق  عن  تكشف  أن  الدراسة  هذه  حاولت 
زينب h ممثلة يف نظرية األفعال الكالمية وما يتصل هبا من قضايا تداولية، منها: 
القائل  وأغراض  اخلطابية،  االسرتاتيجيات  وبعض  والسياقية،  املقامية،  املناسبة 
املقامية ، وأقسام االفعال الكالمية وأسلوب عرضها، والبعد العميل للقول، وأثرها 

يف حتقيق اإلفادة والتبليغ واالقناع واحلجاج والتأثري ، والقوة االنجازية وغريها.

وقد توصلت الدراسة إىل  بعض النتائج نوجزها باآليت:

ملقام اخلطاب، وطبيعة املتلقي، أثر واضح يف بناء اخلطاب وتقديم مضمونه، 
إذ  ومضمونا،  شكال  اخلطبتان  عليها  قامت  التي  البنائية  اهلندسة  يف  واضح  وهذا 
جاءت خطبة الكوفة حمملة باألفعال الكالمية من نوع اإلخباريات، وصفت حال 
أهل الكوفة ومحلت توبيخهم بشدة بعد أن رأت تقلب حاهلم ونفاقهم، أما خطبة 
الشام فجاءت بنزعة حجاجية حتمل ردة فعل عىل السلوك غري االخالقي الذي قام 
به يزيد، فجاءت كل خطبة منهام عىل بناء وأسلوب خمتلف عن اآلخر وإن تشاهبا يف 

اجلزالة التعبريية.

أثره  له  بناء اخلطاب، وهذا األمر  الركن األساس يف  القرآنية  متثل املرجعيات 
 h البني عىل املتلقي؛ ألهنم كانوا ينظرون إليهم بأهنم خوارج وإذا بالسيدة زينب 
إشارات  فهو  بينهام  وما  رصحية،  قرآنية  بآية  وختتمه  خطبتها  من  مقطع  كل  تفتتح 
قرآنية غري مبارشة، ولو عمدنا عىل استخراج التناص القرآين من اخلطبتني لوجدناه 

يغطي مساحتهام كليا.
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االدوات  وداللة  الرتكيب  قيود  كرست  عندما  واضحة  السيدة  بالغة  بدت 
النحوية املتعارفة، فنراها عندما تستشهد بنص قرآين توظف أزمنته وأدواته خلدمة 
عهدية،  وجعلتها  التعريف  ال(   ( داللة  يف  فعدلت  صدده،  يف  هي  الذي  الغرض 

وفتحت داللة )ثم( من الرتاخي إىل االطالق بقرائن مقامية.

يمكن القول إن خطبة الشام كانت ذات طابع حجاجي متسمة بالصفة الرسمية 
، مبنية عىل وفق رؤية منطقية يف تسلسل األحداث أو لنقل عرض االفعال الكالمية، 
أما خطبة الكوفة فكان غرضها العام التوبيخ واللوم والتقريع الشديد ملا جاءوا به 

من فعل لصق هبم عاره.

 كان االستفهام من األساليب اللغوية التي تألقت يف اخلطبتني ملا له من طاقة 
ظهور  االستفهام  أسلوب  ويعقب  السامع،  أسري  وجتعله  املتلقي  تشد  حجاجية 

أسلوب النداء الذي يمثل لقطات حتفيزية  تقيد املتلقي برباط التواصل .

كل األساليب التي استعملت سواء أ كانت استفهامية أم ندائية وغريها، كانت 
غري حقيقية وقد عاجلت مقاصد معينة وضحت يف أثناء الدراسة.

كان للتصوير الفني بأساليبه البيانية أثر فعال يف بيان املقاصد وتقريب االفكار 
وعرضها.

شكلت االفعال الكالمية من نوع االخباريات ا لنسبة االكرب يف عموم اخلطبتني 
؛ ألهنا تقوم عىل تصوير الواقع الصحيح ونقله بأمانة واحلق هذا ما كانت ترمي إليه 

السيدة آنذاك.
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لسامع  وصمتهم  املتلقني  انقياد  يف  واضح  أثر  ومكانته  املتكلم  لسلطة  كان 
اخلطاب، ألن هذا اخلروج األول هلا يف املحافل العامة وقد بينت ذلك بكل دقة.

التوصيات:

بعد التأمل يف مضمون اخلطبتني وما انطوت عليه من دقائق تركيبية وطاقات 
اخلطبتني  مرافئ  وفيت كل  أين  أحسب  األفكار، ال  ، عميقة  املعاين  غزيرة  تعبريية 
وأشبعتها دراسة بل أخرتت من زمحة املادة أمثلة حرصت بأن تكون عينة ممثلة  - 
بعض اليشء – عن أغلب ما ورد يف اخلطبتني، ولذا فإين أويص بدراستهام يف رسالة 

ماجستري ألهنام ينهضان برسالة مميزة وأفضل أن تدرسا تداوليا.

__________________________________________

1- وسم هذا املصطلح برتمجات كثرية:)األفعال أو األعامل اللغوية( و)األفعال أو األعامل 

الكالمية( و)األفعال أو األعامل اخلطابية(، ينظر: اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة دراسة 

العربية  واملؤسسة  واللغات  اآلداب  كلية  منوية،  جامعة  ميالد،  خالد  الدكتور  تداولية،  نحوية 

للتوزيع، تونس،ط1، 1421هـ - 2001م:499)اهلامش رقم 1(. وسنعتمد مصطلح: )الفعل 

الكالمي( بوصفه املصطلح األكثر شيوعا عند املنظرين العرب، وهو ترمجة للمقابل اإلنكليزي 

الفعل  العريب ال يسمح بإسناد  النسق  التجاوز، وإن كان  speech act ،وهو تعبري عىل سبيل 

إىل الكالم، وال يمكن فهم معنى الفعل كام يقدمه أوستني يف نظريته، إال إذا ربطناه يف الدراسات 

القانونية وخاصة القانون اإلداري الذي استفاد منه كثريا، كام ينبغي التنبيه إىل أن الفعل يف اللغة 

نتحدث عن  أننا  إي  اللغة؛  فقه  اللفظي بحسب بعض كتب  املشرتك  باب  العربية يدخل ضمن 

الفعل ونقصد به الصيغة بمعناها الرصيف والنحوي، كام نقصد به احلدوث والوقوع. ينظر: 

ط1،   القاهرة،  اآلداب،  مكتبة  نحلة،  أمحد  حممود  د  املعارص،  اللغوي  البحث  يف  جديدة  آفاق 

2002م:40، والتداولية عند العلامء العرب– دراسة تداولية لظاهرة االفعال الكالمية يف الرتاث 
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م  ا ستلز ال ا اللساي العريب، د. مسعود صحراوي، دار الطليعة، بريوت، ط 1، 2005م : 40، و 

القوانني  وضع  إىل  للظاهرة  النوعية  باخلصوصيات  الوعي  من  اللساين  التداول  يف  احلواري 

الضابطة هلا، العيايش ادواري، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، ط1، 2011م: 73. 

2- ينظر: آفاق جديدة: 42.

3-االفعال الكالمية يف سورة الكهف: 98. 

4-التداولية عند العلامء العرب: 40.

النحوية والداللية، الدكتور شكري عياد املبخوت، مركز النرش  النفي ورشوطه  5-إنشاء 

اجلامعي، كلية اآلداب والفنون اإلنسانيات، جامعة منوبة – تونس ، )د.ت( : 155.

العرب،  الكتاب  احتاد  املقداد،  قاسم  الدكتور  ترمجة:  سريفوين،  جان  امللفوظية،  6-ينظر: 

دمشق، 1898م: 95.

7-اللغة والفعل الكالمي واالتصال، زيبيلة كريمر، ترمجة: الدكتور سعيد البحريي، ط1، 

2011م: 89.

اجلزائر  واألدب،  اللغة  جملة  غامري،  نصرية  أوستني،  عند  الكالم  أفعال  نظرية  8-ينظر: 

العاصمة، العدد 17، 2006: 80. 

9-ينظر: آفاق جديدة: 42.

10-ينظر: االنشاء يف اللغة العربية بني الرتكيب والداللة: 293.

11-عندما نتواصل نغرّي، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج: 65. 

املغرب،   ، الرشقية  افريقيا  الباهيل،  حسان  النقدي،  التفكري  ومنهجية  12-احلوار 

التواصل  آلليات  معرفية  تداولية  مقاربة  نغرّي  نتواصل  عندما  وينظر:   ،123 2004م:  )د.ط(، 

واحلجاج:62.
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13-ينظر: آفاق جديدة: 61. 

14-ينظر: املصدر نفسه: الصحيفة نفسها. 

15-حري بنا أن نشري إىل اختالف الباحثني يف ترمجة هذ األفعال الفرعية: فرتمجها د. عبد 

القادر قنيني يف كتاب: نظرية أفعال الكالم العامة: 123، بــ) فعل الكالم( و) قوة فعل الكالم 

والزم فعل الكالم( ، بينام ترمجها د. طه عبد الرمحن يف كتابه: اللسان وامليزان: 260 بــ) الفعل 

الكالمي والفعل التكلمي والفعل التكليمي(، أما مسعود صحراوي فيسميها يف كتابه: التداولية 

القول(،  عن  الناتج  والفعل  القول  يف  املتضمن  والفعل  القول  41،)فعل  العرب:  العلامء  عند 

وترمجه عادل فاخوري يف حمارضات يف فلسفة اللغة: 109-110بـ)فعل القول والفعل يف القول 

و الفعل بالقول(، وسيعتمد البحث عىل ما أطلقه  د. حممد أمحد نحلة يف آفاق جديدة: 47، ود. 

أمحد املتوكل يف اللسانيات الوظيفية: 24.

16-ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة: 125، والتداولية عند العلامء العرب: 41. 

17-ينظر: آفاق جديدة: 45، والتداولية عند العلامء العرب: 42.  

18-ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة: 131، آفاق جديدة: 46. 

اللغة احلديث واملباحث  الكالمي بني علم  الفعل  : 46، ونظرية  آفاق جديدة  19-ينظر: 

لبنان نارشون- بريوت،  أ.هشام عبد اهلل اخلليفة، مكتبة  العريب واالسالمي،  الرتاث  اللغوية يف 

ط1 ، 2007: 91 .

20-ينظر: آفاق جديدة: 47، وفلسفة العقل دراسة يف فلسفة جون سريل: 54. 

21-ركز سريل عىل مفهوم القصد باعتبار )فعل الكالم( مظهرا من مظاهر القصدية، ذلك 

أن معرفة الرسالة أو القول ال تنحرص يف فهم نظام اللغة وحده، بل يتطلب األمر معرفة مسبقة 

بالسياقات التي تتجاوز حدود الداللة اللسانية التقليدية إىل خلق دالالت تنسجم وتتالءم وفعل 
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الكالم بوصفه مظهرا للقصدية. ينظر يف ذلك: عندما نتواصل نغرّي مقاربة تداولية معرفية آلليات 

التواصل واحلجاج: 71. 

22-ينظر: فلسفة العقل دراسة يف فلسفة جون سريل: 42-41. 

23-املصدر نفسه:54.

24-ينظر: آفاق جديدة: 48-47. 

25-ينظر: آفاق جديدة: 48.كام أشار إىل أن ثمة اثني عرش بعدًا خيتلف هبا كل فعل إنجازي 

عن اآلخر. و حمارضات يف فلسفة اللغة: 114-115، وآفاق جديدة: 75.

العموم إىل مبادئ  افتقاره بوجه  ِعّدة اعرتاضات منها:  لتصنيف أوستني  26-وجه سريل 

يف  حمارضات  ينظر:  لالستزادة  الكالمية.  األفعال  بني  للتمييز  عليها  يعتمد  ومتامسكة  واضحة 

فلسفة اللغة: 113، والتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: 229.

27-ينظر: آفاق جديدة: 78. 

العربية:  اإلنشاء يف  ينظر:  االنتقادات عىل تصنيف سريل، لالستزادة  لت بعض  28-ُسجِّ

508، ونظرية الفعل الكالمي: 130. 

29-ينظر: آفاق جديدة: 80. 

30-ينظر: التداولية من أوستني إىل غوفامن: 56-55. 

31-ينظر: حمارضات يف فلسفة اللغة: 123. 

32-ينظر: التداولية عند العلامء العرب: 50-49. 

للطباعة  املفيد  دار  الغفاري،  أكرب  ويل، عيل  حتقيق:  املفيد) 413هـ(،  الشيخ  33-األمايل، 

الشيعة:،  أعيان  وينظر:   .321 1993م:   - 1414هـ  ط2،  لبنان،   – بريوت  والتوزيع،  والنرش 
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 – بريوت  للمطبوعات،   التعارف  دار  األمني،  حسن  حتقيق:  1371هـ(،  األمني)  حمسن  السيد 

لبنان، ) د. ط(، ) د. ت (: 1/ 616.

34-أعيان الشيعة: 1/ 613

الشهري،  الدكتورعبد اهلادي بن ظافر  35-اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، 

دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت – لبنان، ط1، 2004م: 135.

36-طرق التضمني الداليل والتداويل يف اللغة العربية وآليات االستدالل ، أدريس رسحان 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة من شعبة اللغة العربية وآداهبا ، جامعة سيد حممد بن 

عبد اهلل ، كلية االداب والعلوم االنسانية ظهر املهراز- فاس ، للعام 2000م: 342.

37-ينظر: آفاق جديدة: 47ـ  48.

البرصي  الفراهيدي  متيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني،  38-ينظر 

)املتوىف: 170هـ(، حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل: 189/3.

39- الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران 

العسكري )املتوىف: نحو 395هـ(، حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم سليم،  دار العلم والثقافة للنرش 

والتوزيع، القاهرة - مرص: 201/1

40-الفاحتة: 1.

41-املحكم واملحيط األعظم، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس [ت: 458هـ]، 

حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية – بريوت، ط1، 1421 هـ - 2000 م: 266/3.

سيبويه  امللقب  برش،  أبو  بالوالء،  احلارثي  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو   ، سيبويه  42-كتاب 

 1408 ط3،   ، القاهرة  اخلانجي،  مكتبة  هارون،   حممد  السالم  عبد  حتقيق:  180هـ(،  )املتوىف: 

هـ - 1988 م  :319/1.
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43-املصدر نفسه: 329/1.

44-التحرير والتنوير «حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»

الدار  : 1393هـ(،  )املتوىف  التونيس  بن عاشور  الطاهر  بن حممد  بن حممد  الطاهر  ، حممد 

التونسية للنرش – تونس،1984 هـ: 157/1- 158 ، وينظر: أدعية الصحيفة السجادية دراسة 

تداولية، عامر حسن عبد الزهرة، شعبة النشاطات الدينية ، دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، 

ط1، 2017م: 201.

45-ينظر: التحرير والتنوير: 161/1.

للطباعة  األضواء  دار  الكويف) 314هـ(، حتقيق: عيل شريي،  أعثم  بن  أمحد  46-الفتوح، 

والنرش والتوزيع، دار األضواء، ط1، 1411هـ: 5/ 121.

47-العني: 7/ 153، 

)املتوىف: 321هـ(، حتقيق:  أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي   ، اللغة،  48-مجهرة 

رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني - بريوت، ط1، 1987م: 2/ 1077.

49-آ فاق جديدة: 100- 103.

50-حتليل اخلطاب املرسحي يف ضوء النظرية التداولية: 71.

51-سورة آل عمرن: 61.

52-ينظر: األمايل، الشيخ املفيد) 413هـ(: 321، واللهوف يف قتىل الطفوف: 177.

، الشيخ باقر رشيف القريش، مطبعة اآلداب، النجف  53-ينظر: حياة اإلمام احلسني 

األرشف، ط1، 1394هـ - 1974م: 2/ 420- 430.
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يعيش  بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  أبو  الدين  موفق  للزخمرشي،  املفصل  رشح  54-ينظر: 

الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد  منشورات  يعقوب،  بديع  إميل  د.  حتقيق:  643هـ(،   املوصيل) 

العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 2001م: 3/ 39.                                        

55-العني: 4/ 238، وينظر: هتذيب اللغة: 7/ 132.

56-مجهرة اللغة: 1/ 389.

57-العني:4/ 390، وينظر: هتذيب اللغة: 8/ 87.

58-ينظر: جواهر التاريخ، الشيخ عيل الكوراين العاميل، دار اهلدى، مطبعة ظهور، ط1، 

1426هـ: 3/ 27.

، الشيخ رايض آل ياسني) 1372هـ(، ) د. ط(، ) د.  59-ينظر: صلح اإلمام احلسن 

ت(: 45.

البالذري ) 279هـ(، حتقيق: الشيخ  60-ينظر: أنساب األرشاف، أمحد بن حيي بن جابر 

حممد باقر املحمودي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط1، 1394هـ - 1974م: 2/ 79- 81.

61-ينظر: تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، وصلة تاريخ الطربي، حممد بن جرير بن 

يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي )املتوىف: 310هـ(، دار الرتاث - بريوت، ط2،  

1387 هـ: 5/ 400- 405.

62-آفاق جديدة: 47، وينظر:  التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: 229.

63-ينظر: آفاق جديدة: 103- 104.

64-ينظر: أعيان الشيعة:615 

65-ينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين، ابو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل 

بن عيل املرادي املرصي املالكي )ت: 749هـ(، حتقيق فخر الدين قباوة، وحممد نديم فاضل، دار 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1414هـ – 1992م: 426- 429.
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66-التحرير والتنوير: 21/ 60.

67-التحرير والتنوير:21/ 59.

68-لسان العرب: مادة )بني(13/ 67.

69-البيان والتبيني، عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن، الشهري 

باجلاحظ )ت: 255هـ(، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، )د. ط(، 1423هـ:76/1. 

العرصية،  املكتبة  اهلاشمي،  أمحد  السيد  والبديع،  والبيان  املعاين  يف  البالغة  70-جواهر 

بريوت، ط1 ،1999م:216. 

71- التفكري البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس، د. محادي صمود، دار 

الكتاب اجلديدة، بريوت، ط 3 ، 2010م: 478.

د يف اللغة )أقدم معجم شامل للمشرتك اللفظي(،  72-كتاب العني: 7/ 125 ، وينظر: امُلَنجَّ

عيل بن احلسن اُهلنائي األزدي، أبو احلسن امللقب بـ «كراع النمل» )املتوىف: بعد 309هـ(، حتقيق: 

م: 1/  القاهرة، ط2، 1988  الكتب،  عامل  الباقي،  عبد  دكتور ضاحي  أمحد خمتار عمر،  دكتور 

األنصاري  منظور  ابن  الدين  الفضل، مجال  أبو  بن عىل،  بن مكرم  العرب، حممد  312، ولسان 

الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 711هـ(، دار صادر - بريوت، ط3 ،  1414 هـ: 9/ 196.

73-العني : 7/ 436، وينظر: لسان العرب: 9/ 334.

74-مجهرة اللغة: 2/ 920.

75-العني: 6/ 274، وينظر: مجهرة اللغة: 2/ 874.

الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  76-الصحاح 

)املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني - بريوت ،ط4،  1407 

هـ  - 1987 م: 4/ 1483.
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وصحاح  اللغة  تاج  والصحاح   ،149  /9 اللغة:  هتذيب  وينظر:   ،174  /5 77-العني: 

العربية: 2/ 1556، و جممل اللغة البن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو 

احلسني )املتوىف: 395هـ(، دراسة وحتقيق: زهري عبد املحسن سلطان، مؤسسة الرسالة - بريوت، 

ط2،   1406 هـ - 1986 م: 2/ 975.

)املتوىف:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  جمد  املحيط،  78-القاموس 

مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:   ، 817هـ( 

الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م: 1/ 924.

القالوي  أبَّ  بن  ملحمد  اآلجرومية  )نظم  اآلجرومية  نظم  رشح  يف  الربية  رب  79-فتح 

الشنقيطي(، )مؤلف الرشح(: أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 

ط1، 1431 هـ - 2010 م: 1/ 8.

80-ينظر: خزانة األدب وغاية األرب،  ابن حجة احلموي، تقي الدين أبو بكر بن عيل بن 

عبد اهلل احلموي األزراري )املتوىف: 837هـ(، حتقيقق: عصام شقيو، دار ومكتبة اهلالل-بريوت، 

املعاين  البالغة يف  الطبعة األخرية، 2004م: 1/ 384، و جواهر  الطبعة:  البحار-بريوت،  دار 

وتدقيق  ضبط  1362هـ(،  )املتوىف:  اهلاشمي  مصطفى  بن  إبراهيم  بن  أمحد  والبديع،   والبيان 

وتوثيق: د. يوسف الصمييل، املكتبة العرصية، بريوت: 238.

81-ينظر: رشح شافية ابن احلاجب، مع رشح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي 

صاحب خزانة األدب املتويف عام 1093 من اهلجرة،  حممد بن احلسن الريض اإلسرتاباذي، نجم 

الدين )املتوىف: 686هـ(، حققهام، وضبط غريبهام، ورشح مبهمهام، األساتذة: حممد نور احلسن - 

املدرس يف ختصص كلية اللغة العربية، حممد الزفزاف - املدرس يف كلية اللغة العربية، حممد حميى 

الدين عبد احلميد - املدرس يف ختصص كلية اللغة العربية، دار الكتب العلمية بريوت – لبنان،  

1395 هـ - 1975 م: 2/ 74.

82-أعيان الشيعة : 1/ 613.
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- ينظر: الفتوح: 5/ 14، ومقتل احلسني للخوارزمي: 1/ 267، وامللهوف عىل   83

قتىل الطفوف: 98.

84-ينظر: اإلقناع املنهج األمثل للتواصل نامذج من القرآن واحلديث، الدكتورة آمنة بلعىل، 

لسنة   ،)89( العدد  دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  عن  تصدر  فصلية  جملة  العريب  الرتاث  جملة 

www.mojtamai.com :1424هـ ـ 2003 (، املوقع عىل االنرتنت)

85-الكتاب: 1/ 98- 99.

86-ينظر: البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان 

أثري الدين األندليس )املتوىف: 745هـ(، حتقيق: صدقي حممد مجيل،  دار الفكر – بريوت، 1420 

هـ: 1/ 247.

87-ينظر: التبيان يف أقسام القرآن،  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 

قيم اجلوزية )املتوىف: 751هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي،  دار املعرفة، بريوت، لبنان: 222.

 : )املتوىف  األفغاين  أمحد  بن  حممد  بن  سعيد  العربية،   اللغة  قواعد  يف  املوجز  88-ينظر: 

1417هـ(،  دار الفكر - بريوت – لبنان، 1424هـ - 2003م: 1/ 400.

بـ ) الترصحييات( وهي  89-ينظر: آفاق جديدة: 80، و يقابلها الدكتور عادل  فاخوري 

ترمجة ثانية ملصطلح سريل عىل هذه املجموعة نفسها . ينظر: حمارضات يف فلسفة اللغة: 121.

90-آفاق جديدة: 98. 

91-التداولية: 89. 

92-أعيان الشيعة: 1/ 616.

وابن  معاوية  وابنهام  هند  وامرأته  سفيان  أبو  إسقط  مكة،  فتح  حادثة  إىل  إشارة  93-هنا 

َن َأينِّ َفاِعلٌ  َة، َما َتَروْ َل َمكَّ ، َوَيا َأهْ رَشَ ُقَريْشٍ معاوية يزيد أرسى بيد الرسول  فقال هلم))َيا َمعْ
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ا، َأخٌ َكِريمٌ َوابُْن َأخٍ َكِريمٍ ُثمَّ َقاَل: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاعتقهم رسول اهلل صىل  ً ؟ َقاُلوا: َخريْ بُِكمْ

ًئا(( ، َفبَِذلَِك أصبحوا معروفني هبا  َوًة، َوَكاُنوا َلُه َفيْ َكَنُه ِمنْ ِرَقاهِبِمْ َعنْ اهلل عليه وآله، َوَقدْ َكاَن اهلل َأمْ

اللقب، ينظر: تاريخ الطربي: 3/ 61، والكامل يف التاريخ: 2/ 125.

94-امللهوف عىل قتىل الطفوف: 217.

الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  اجلوامع،  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع  95-ينظر: 

السيوطي )املتوىف: 911هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي،  املكتبة التوفيقية – مرص: 2/ 364.

96-امللهوف عىل قتىل الطفوف: 217.

97-العني: 4/ 77.

98-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 6/ 2344.

99-خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 

)املتوىف: 666هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد،  املكتبة العرصية - الدار النموذجية، بريوت – 

صيدا، ط5، 1420هـ / 1999م: 1/ 305، وينظر: لسان العرب: 8/ 347.

100-ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 5/ 345.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

دراسة . 1 السجادية  الصحيفة  أدعية   

الزهرة،  عبد  حسن  عامر  تداولية، 

شعبة النشاطات الدينية ، دار الكفيل 

ط1،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

2017م.

لغوية . 2 مقاربة  اخلطاب  اسرتاتيجيات   

الدكتورعبد اهلادي بن ظافر  تداولية، 

الشهري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

بريوت – لبنان، ط1، 2004م.

االستلزام احلواري يف التداول اللساين . 3

النوعية  باخلصوصيات  الوعي  من 

الضابطة  القوانني  وضع  إىل  للظاهرة 

منشورات  ادواري،  العيايش  هلا، 

ط1،  العاصمة،  اجلزائر  االختالف، 

2011م. 

حمسن . 4 السيد  الشيعة،  أعيان 

حسن  حتقيق:  األمني)1371هـ(، 

للمطبوعات،   التعارف  دار  األمني، 

بريوت – لبنان، ) د. ط(، ) د. ت (.

اللغوي . 5 البحث  يف  جديدة  آفاق 

مكتبة  نحلة،  أمحد  حممود  د  املعارص، 

اآلداب، القاهرة، ط1،  2002م.

 اإلقناع املنهج األمثل للتواصل نامذج . 6

آمنة  الدكتورة  واحلديث،  القرآن  من 

بلعىل، جملة الرتاث العريب جملة فصلية 

العرب،  الكتاب  احتاد  عن  تصدر 

دمشق، العدد )89(، لسنة )1424هـ 

االنرتنت:  عىل  املوقع   ،)  2003 ـ 

.www.mojtamai.com

413هـ(، . 7 املفيد)  الشيخ  األمايل،   

دار  الغفاري،  أكرب  عيل  ويل  حتقيق: 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد 

 - 1414هـ  ط2،  لبنان،   – بريوت 

1993م. 

بن . 8 حيي  بن  أمحد  األرشاف،  أنساب 

حتقيق:  279هـ(،  البالذري)  جابر 

املحمودي،  باقر  حممد  الشيخ 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط1، 

1394هـ - 1974م.
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النحوية . 9 ورشوطه  النفي  إنشاء   

عياد  شكري  الدكتور  والداللية، 

املبخوت، مركز النرش اجلامعي، كلية 

اآلداب والفنون اإلنسانيات، جامعة 

منوبة – تونس ، )د.ت( .

الرتكيب . 10 بني  العربية  يف  اإلنشاء 

تداولية،  نحوية  دراسة  والداللة 

منوية،  جامعة  ميالد،  خالد  الدكتور 

واملؤسسة  واللغات  اآلداب  كلية 

تونس،ط1،  للتوزيع،  العربية 

1421هـ - 2001م.

حيان . 11 أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر   

يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد 

األندليس  الدين  أثري  حيان  بن 

صدقي  حتقيق:  745هـ(،  )املتوىف: 

بريوت،   – الفكر  دار  مجيل،   حممد 

1420 هـ.

بن . 12 بحر  بن  عمرو  والتبيني،  البيان 

الليثي،  بالوالء،  الكناين  حمبوب 

)ت:  باجلاحظ  الشهري  عثامن،  أبو 

اهلالل،  ومكتبة  دار  255هـ(، 

بريوت، )د. ط(، 1423هـ. 

الرسل . 13 تاريخ   = الطربي  تاريخ 

وامللوك، وصلة تاريخ الطربي، حممد 

بن غالب  بن كثري  يزيد  بن  بن جرير 

)املتوىف:  الطربي  جعفر  أبو  اآلميل، 

بريوت،   - الرتاث  دار  310هـ(، 

ط2،  1387 هـ.

التبيان يف أقسام القرآن،  حممد بن أيب . 14

بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 

751هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  ابن 

دار  الفقي،   حامد  حممد  حتقيق: 

املعرفة، بريوت، لبنان.

املعنى . 15 «حترير  والتنوير  التحرير 

من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد 

تفسري الكتاب املجيد»، حممد الطاهر 

بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور 

الدار  1393هـ(،   : )املتوىف  التونيس 

التونسية للنرش – تونس،1984 هـ .

 التداولية عند العلامء العرب– دراسة . 16

يف  الكالمية  االفعال  لظاهرة  تداولية 

مسعود  د.  العريب،  اللساي  الرتاث 

الطليعة، بريوت، ط  صحراوي، دار 

1، 2005م.
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أسسه . 17 العرب  عند  البالغي  التفكري 

د.  السادس،  القرن  إىل  وتطوره 

محادي صمود، دار الكتاب اجلديدة، 

بريوت، ط 3 ، 2010م.

مجهرة اللغة،  أبو بكر حممد بن احلسن . 18

321هـ(،  )املتوىف:  األزدي  دريد  بن 

حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم 

للماليني - بريوت، ط1، 1987م.

ابو . 19 املعاين،  حروف  يف  الداين  اجلنى   

قاسم  بن  حسن  الدين  بدر  حممد 

املرصي  املرادي  عيل  بن  اهلل  عبد  بن 

فخر  حتقيق  749هـ(،  )ت:  املالكي 

فاضل،  نديم  وحممد  قباوة،  الدين 

دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 

ط1، 1414هـ – 1992م.

والبيان . 20 املعاين  يف  البالغة  جواهر 

والبديع،  أمحد بن إبراهيم بن مصطفى 

ضبط  1362هـ(،  )املتوىف:  اهلاشمي 

وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصمييل، 

املكتبة العرصية، بريوت.

والبيان . 21 املعاين  يف  البالغة  جواهر 

والبديع، السيد أمحد اهلاشمي، املكتبة 

العرصية، بريوت، ط1 ،1999م. 

 جواهر التاريخ، الشيخ عيل الكوراين . 22

ظهور،  مطبعة  اهلدى،  دار  العاميل، 

ط1، 1426هـ.

النقدي، . 23 التفكري  ومنهجية  احلوار   

 ، الرشقية  افريقيا  الباهيل،  حسان 

املغرب، )د.ط(، 2004م. 

باقر . 24 الشيخ   ، حياة اإلمام احلسني 

اآلداب،  مطبعة  القريش،  رشيف 

 - 1394هـ  ط1،  األرشف،  النجف 

1974م.

ابن . 25 األرب،   وغاية  األدب  خزانة 

بكر  أبو  الدين  تقي  احلموي،  حجة 

بن عيل بن عبد اهلل احلموي األزراري 

عصام  حتقيقق:  837هـ(،  )املتوىف: 

اهلالل-بريوت،  ومكتبة  دار  شقيو، 

الطبعة  الطبعة:  البحار-بريوت،  دار 

األخرية، 2004م.

موفق . 26 للزخمرشي،  املفصل  رشح 

بن  عيل  بن  يعيش  البقاء  أبو  الدين 

يعيش املوصيل) 643هـ(،  حتقيق: د. 

حممد  منشورات  يعقوب،  بديع  إميل 

العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عيل 

بريوت- لبنان، ط1، 2001م.                                        
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رشح . 27 مع  احلاجب،  ابن  شافية  رشح 

القادر  عبد  اجلليل  للعامل  شواهده 

األدب  خزانة  صاحب  البغدادي 

املتويف عام 1093 من اهلجرة،  حممد 

بن احلسن الريض اإلسرتاباذي، نجم 

حققهام،  686هـ(،  )املتوىف:  الدين 

مبهمهام،  ورشح  غريبهام،  وضبط 

األساتذة: حممد نور احلسن - املدرس 

العربية، حممد  اللغة  كلية  يف ختصص 

اللغة  كلية  يف  املدرس   - الزفزاف 

العربية، حممد حميى الدين عبد احلميد 

اللغة  كلية  ختصص  يف  املدرس   -

العربية، دار الكتب العلمية بريوت – 

لبنان،  1395 هـ - 1975 م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، . 28

اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو 

حتقيق:  393هـ(،  )املتوىف:  الفارايب 

العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أمحد 

 1407 ،ط4،   بريوت   - للماليني 

هـ  - 1987 م.

الشيخ . 29  ،احلسن اإلمام  صلح 

د.   ( 1372هـ(،  ياسني)  آل  رايض 

ط(، ) د. ت(.

يف . 30 والتداويل  الداليل  التضمني  طرق 

 ، االستدالل  وآليات  العربية  اللغة 

مقدمة  أطروحة   ، رسحان  أدريس 

من  الدولة  دكتوراه  شهادة  لنيل 

جامعة   ، وآداهبا  العربية  اللغة  شعبة 

سيد حممد بن عبد اهلل ، كلية االداب 

والعلوم االنسانية ظهر املهراز- فاس 

، للعام 2000م.

 العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد . 31

بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي 

مهدي  د  حتقيق:  170هـ(،  )املتوىف: 

املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار 

ومكتبة اهلالل.

نظم . 32 رشح  يف  الربية  رب  فتح 

ملحمد  اآلجرومية  )نظم  اآلجرومية 

بن أبَّ القالوي الشنقيطي(، )مؤلف 

مساعد  بن  عمر  بن  أمحد  الرشح(: 

مكة  األسدي،  مكتبة  احلازمي، 

املكرمة، ط1، 1431 هـ - 2010 م.
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الكويف) . 33 أعثم  بن  أمحد  الفتوح، 

دار  شريي،  عيل  حتقيق:  314هـ(، 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األضواء 

دار األضواء، ط1، 1411هـ.

احلسن . 34 هالل  أبو  اللغوية،  الفروق    

بن  سعيد  بن  سهل  بن  اهلل  عبد  بن 

)املتوىف:  العسكري  مهران  بن  حييى 

حممد  وتعليق:  حتقيق  395هـ(،  نحو 

والثقافة  العلم  دار  سليم،   إبراهيم 

للنرش والتوزيع، القاهرة – مرص.

اللغة . 35 علم  بني  الكالمي  الفعل 

احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث 

عبد  أ.هشام  واالسالمي،  العريب 

نارشون-  لبنان  مكتبة  اخلليفة،  اهلل 

بريوت، ط1 ، 2007.

أبو . 36 الدين  جمد  املحيط،  القاموس 

طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 

مكتب  حتقيق:   ، 817هـ(  )املتوىف: 

الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق 

مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة 

 - هـ   1426 ط8،  لبنان،   - بريوت 

2005 م.

بن . 37 عثامن  بن  عمرو   ، سيبويه  كتاب 

قنرب احلارثي بالوالء، أبو برش، امللقب 

حتقيق:  180هـ(،  )املتوىف:  سيبويه 

مكتبة  هارون،   حممد  السالم  عبد 

هـ   1408 ط3،   ، القاهرة  اخلانجي، 

- 1988 م.

مكرم . 38 بن  حممد  العرب،  لسان 

الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن 

الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن 

دار  711هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقى 

صادر - بريوت، ط3 ،  1414 هـ.

واالتصال، . 39 الكالمي  والفعل  اللغة 

سعيد  الدكتور  ترمجة:  كريمر،  زيبيلة 

البحريي، ط1، 2011م.

بن . 40 أمحد  فارس،  البن  اللغة  جممل 

الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس 

أبو احلسني )املتوىف: 395هـ(، دراسة 

سلطان،  املحسن  عبد  زهري  وحتقيق: 

ط2،    بريوت،   - الرسالة  مؤسسة 

1406 هـ - 1986 م.
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أبو . 41 األعظم،  واملحيط  املحكم    

سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن 

حتقيق:  458هـ]،  [ت:  املريس 

الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد 

 1421 ط1،  بريوت،   – العلمية 

هـ - 2000 م.

 خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد . 42

اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 

666هـ(،  )املتوىف:  الرازي  احلنفي 

حممد،   الشيخ  يوسف  حتقيق: 

املكتبة العرصية - الدار النموذجية، 

بريوت – صيدا، ط5، 1420هـ / 

1999م.

ترمجة: . 43 سريفوين،  جان  امللفوظية، 

الدكتور قاسم املقداد، احتاد الكتاب 

العرب، دمشق، 1898م.

معجم . 44 )أقدم  اللغة  يف  د  امُلَنجَّ

بن  عيل  اللفظي(،  للمشرتك  شامل 

احلسن  أبو  األزدي،  اُهلنائي  احلسن 

)املتوىف:  النمل»  «كراع  بـ  امللقب 

أمحد  دكتور  حتقيق:  309هـ(،  بعد 

عبد  ضاحي  دكتور  عمر،  خمتار 

الباقي، عامل الكتب، القاهرة، ط2، 

1988م.

العربية،  . 45 اللغة  قواعد  يف  املوجز 

األفغاين  أمحد  بن  حممد  بن  سعيد 

الفكر  دار  1417هـ(،    : )املتوىف 

 - 1424هـ  لبنان،   – بريوت   -

2003م.

أوستني، . 46 عند  الكالم  أفعال  نظرية 

نصرية غامري، جملة اللغة واألدب، 

 ،17 العدد  العاصمة،  اجلزائر 

2006م. 

 مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، . 47

جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد 

الدين السيوطي )املتوىف: 911هـ(، 

هنداوي،   احلميد  عبد  حتقيق: 

املكتبة التوفيقية – مرص.


