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داللة البنية اإليقاعية في خطب السيدة زينب (عميها السالم)
م.م .حوراء غازي عناد السالمي

كمية الفقه  /جامعة الكوفة

المقدمة

فإف الحديث ليحمك عف مقاـ الحكراء زينب (ع) ،لما في ذكرىا مف إشعاع ركحي ينعكس عمى كؿ مف دخؿ إليو،
َّ
المحدثة ،التي تعمـ النساء ،كيركم عنيا الرجاؿ ،كنراىا الثائرة المجاىدة التي غادرت بيتيا
فنراىا العالمة العارفة ،كالمعمَّمة
كالتحقت بركب اإلماـ الحسيف(ع) ،كنراىا الخطيبة التي ترتجؿ أماـ جماىير الككفة ،كفي مجمس ابف زياد ،كمجمس يزيد،

حيث رجاالت الحكـ ،أبكمت األفكاه كأعجزت العقكؿ ،كال شؾ أف استقبلؿ أية كممة بحركؼ معينة في خطبيا اكسبيا ذائقة
سمعية تستمد طبيعتيا مف طبيعة األصكات كنغميا كجرسيا التي تكحي بكقع مكسيقي خاص ،يستنبط مف ضـ الحركؼ
بعضيا إلى البعض اآلخر ،كىنا يتضح ىدؼ الدراسة في إبراز المستكل الصكتي ،كأىمية صفات الحركؼ في تجسيد
األفعاؿ كاألحداث ،فالجانب الصكتي يقكـ أساسا عمى اإليقاع كالنغـ الصكتي ،مف خبلؿ التناسؽ العجيب الذم نشاىده في

التجاكر كالتماثؿ السياقي لؤلصكات ،مخرجا كصفة ،كمكقعيو ىذه األصكات في اإليحاء كالتصكير ،كبيذا جاءت الدراسة
بعنكاف (دالل ة البنية اإليقاعية في خطب السيدة زينب (ع) كانقسـ البحث عمى أربعة نقاط ىي التكرار ،كالجناس ،كالسجع،
كالتكازم ،مبينة أثر ىذه المنبيات األسمكبية في إبراز المستكل الصكتي ،كفي جذب انتباه المتمقي.
األنماط الموسيقية لمتصوير الفني

إف كؿ عمؿ أدبي فني ىك -قبؿ كؿ شيء -سمسمة مف األصكات المتتابعة كالمتراكبة مع بعضيا ،ينبعث عنيا
ٌ
المعنى( ) 1كال شؾ أف استقبلؿ أية كممة بحركؼ معينة يكسبيا ذائقة سمعية قد تختمؼ عف سكاىا مف الكممات التي تؤدم
نفس المعنى فالصكت يرتبط بالمعنى ،كطريقة األداء ليا داخؿ في التعبير عنو ،فيي حينا تصؾ السمع ،كحينا تيدأ النفس،
كحينا تضفي صيغة التأثر فزعا مف شيء أك رغبة في شيء ()2كتسيـ ىذه األصكات في بناء الصكرة الفنية لمنص األدبي
بما لو مف طريقة خاصة تجعؿ السامع أكثر قبكال كاستعدادا لما يمقي إليو مف تصكرات أدبية ،كلعؿ الكتر األكثر تأثي ار عمى
النفس في الص كرة ىي المكسيقى فيي شكؿ آخر مف أشكاؿ التعبير الفني تسيـ مف خبلؿ اإليقاع المنظـ لمكممات في رسـ
صكرة ما في الذىف ،فاتفاؽ كتدفؽ األصكات في بناء النصكص كالعناصر المغكية يمثؿ العبلقة بيف الجزء كالكؿ لذلؾ

العمؿ األدبي أك الفني (.)3
كلذا تسيـ المكسيقى في إيجاد قكاعد لمتناسب فيما بينيا كبيف البناء المغكم التركيبي ،كداللة السياؽ ،كليست
المكسيقى محصكرة في الشعر ،كاف كانت خصيصة الزمة لو ،الف النصكص اإلبداعية التي تخمك مف مظاىر المكسيقى

تخمك مف مظاىر الجماؿ بكؿ حيثياتيا ،كلعؿ ىذا ما يميز القرآف الكريـ فكمو جماؿ مكسيقي حتى أف سكر كاممة كسكرة

المدثر كسكرة مريـ كسكرة الرحمف التزمت السجع الذم يعرض أبرز مظاىر المكسيقى(.)4
ككانت المكسيقى مف أبرز المظاىر التي ميزت خطب السيدة زينب (ع) ،فقد تكافرت عمى عناصر إيقاعية
جمعت فييا بيف فنكف الببلغة ،كأساليب الفصاحة ،كبراعة البياف ،كبيف معاني الحماسة ،كقكة االحتجاج ،كحجة المعارضة،

كالدفاع في سبيؿ الحرية كالحؽ كالعقيدة)5(.

كىذا ليس بعجيب في مف ىك في مقاـ السيدة زينب (ع) التي قاؿ في حقيا اإلماـ زيف العابديف (ع) " :عمة ً
أنت
ٌ
بحمد ا﵀ عالمة غير معممة ،كفيمو غير مفيمة"()6
ألنيا في
كبيذا القكؿ يتضح اف المعمـ لمسيدة زينب (ع)ىك ا﵀ سبحانو كتعالى كأىؿ الكساء (ع) ،فيي عالمة ٌ
﴿كاتَّقيكٍا المٌوى ىكيي ىعمِّ يم يك يـ المٌوي ىكالمٌوي بً يك ِّؿ ىش ٍي وء ىعمًي هـ ﴾البقرة, 282/فيي
أعمى مراحؿ التقكل ككانت مصداقان كاضحان لآلية الكريمة ى
نشأت في كنؼ الرسالة المحمدية حيث نزكؿ الكحي فمـ يكف ليا إال أف تستمـ منو العمـ كالحكمة كالدراية كالفطنة ،كىكذا
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كاف ليذه األجكاء التي ممؤىا القيـ كالمبادئ دكر كبير في بناء شخصيتيا كغرس تمؾ القيـ كالمبادئ في أعماؽ ذاتيا التي

جعمتيا تقؼ في أشد محنيا في كرببلء ()7

كىكذا لـ تكف خطب السيدة زينب (ع) مجرد خطب لرفع راية الحؽ ككفى ،بؿ ىي مدرسة كمبدأ يمثؿ العقيدة
كالصبر كالتضحية كالثكرة عمى الفساد كالظمـ كالشكر لمبارئ بكؿ أشكالو ،فجاءت ذات إيقاع سريع متكاصؿ يأخذ سمعؾ
بكقعو الثقيؿ لمكممات ،كمكقفو المييب ضمف نسؽ متكازف كأسمكب سمس ينصب أنصابا ينـ عف شخصية قائميا سيبل

منسجما مع المعاني ببياف كاضح جمي يكضح المغزل ()8

كمف أىـ األنماط المكسيقية التي جاءت في خطب السيدة زينب (ع) كالتي شكمت مكاطف الجماؿ كالركعة مف
خبلؿ عرض تمؾ القيـ التصكيرية كاإليقاعية:
-1

التكرار:

تنبو العمماء العرب إلى أىمية التكرار ،فيك يعد ظاىرة أسمكبية تعمؿ عمى تكاتر

كاعادة لمكممات كالتراكيب كالبني كاألساليب كالنصكص لمنح النص قيمة ادائية كتعبيرية كفكرية في معاكدة األصكات
كتكرارىا ( ) 9كيككف تكرار الكممة اك الجممة أكثر مف مرة لمعاف متعددة كالتككيد كالتيكيؿ كالتعظيـ كغيرىا ،لذا يقكؿ
السيكطي ت(( :)911التكرار كىك ابمغ مف التأكد ،ىك مف محاسف الفصاحة خبلفا لبعض مف غمط)()10

كيرد التكرار في خطب السيدة زينب (ع)بشكؿ جمي ،كمشخص كمدرؾ فنيا كببلغيان كقصديان(تكثيفا لممكسيقى

كتشديدا عمى استعادة الترديدات الصكتية لمحركؼ)()11كيتخذ التكرار أشكاال عدة في خطب السيدة زينب (ع) منيا:

تكرار الحرؼ:

كيراد بو (أف ينظر صاحبو إلى ناحية المكاف مف الكممات التي يريدىا كذلؾ بأف يعمد إلى األصكات كحركؼ

بأعيانيا فيعتمد تكرارىا بإيراد كممات تشترؾ في ىذه الحركؼ)()12

كيرد تكرار الحرؼ في خطب السيدة زينب (ع)مبينة أثر إسباغ المكسيقى عمى الصكرة ،فيك جاء عفكيا رىكا قد
ؼ ك َّ
طؼ،
استمزمو المقاـ ،لبياف عظـ المصيبة ،كزيؼ األعداء في خطبتيا ألىؿ الككفة ،":ىى ٍؿ ًفي يك ٍـ إال َّ
الن ي
الصمً ي
األع ً
اإل ً
الصدر ك َّ
ؽ ً
داء ؟ "()13
ك َّ
ؼ  ،ىك ىممى ي
الشىن ي
ماء ،ىك ىغ ٍم ير ٍ
ففي ىذا المشيد استقصت السيدة زينب (ع) جميع صفات أىؿ الككفة كبدت قكة تنغيمية في تكرار حرؼ الصاد

كىك مف الحركؼ الصفيرية العالية الجرس ()14قصدت منو التأكيد كالتقرير في زيادة التنبيو عمى صفاتيـ كأخبلقيـ

التي حاكمكا بيا أشرؼ خمؽ ا﵀.

النطؼَّ ،
(الصمؼَّ ،
الشنؼ)كصكت اليمزة في (اإلماء ،األعداء)تسبقيا ألؼ اإلطبلؽ
ثـ إف تكرار صكت الفاء في قكليا
َّ

لتنبيييـ إلى ابرز مساكئ أخبلقيـ ىك التممؽ المفرط ألعداء ا﵀ كالتمطخ بالعيب كالفجكر ،ثـ إف مجئ ىذه األصكات دليؿ
عمى إيغاليـ في ىذا الحاؿ ،فثمة عبلقة معنكية بيف تكرار حرؼ الصاد المشدد كحرؼ الفاء الميمكس إلظيار المعنى

كبياف المكقؼ ،كىذا التمكف بيف التحقيؽ كالخفيؼ كالتمييف كالحذؼ ،لما تتصؼ بو ىذه األلفاظ مف الثقؿ في ألسنتيـ ،أضؼ

إلى ذلؾ استعماؿ أداة االستفياـ(ىؿ)كىي مف العبلمات التقريرية التي تمتاز بطابع التكبيخ كالتقريع ،ألنيا في مقاـ بياف ما
يمر بو البيت العمكم مف اغتصاب لمحقكؽ بعد كفاة الرسكؿ (ص) فضبل عف قتؿ األئمة الكاحد تمك اآلخر،
فيي لـ ترد منيـ جكبا ،بؿ أنكرت عمييـ فعمتيـ التي خذلكا بيا اإلماـ الحسيف (ع) مستثمرة المكقؼ مف خبلؿ

تكرار ضمير المخاطب عمييـ ،كانيـ مشترككف مع يزيد في فداحة الفاجعة)15( .

كفي صكرة أخرل مف خطب السيدة زينب (ع)ألىؿ الككفة أريد فييا تقكية الجرس المكسيقي ىك تكرار صكت
ط ا﵀ي ىعمىٍي يك ٍـ كفي
ىف ىس ًخ ى
السيف ستة كعشركف مرة كالذم أسبغ عمى الصكرة تنغيما عاليا " أال بًٍئ ىس ىما قى َّد ىم ٍ
ت لى يك ٍـ أ ٍىنفي يس يك ٍـ أ ٍ
ىخي ؟ ! أىج ٍؿ ك ً
اب أىنتيـ ىخالً يدكف ،أىتىٍب يككف أ ً
الع ىذ ً
اض ىح يككا ىقمًيبلن ،فىقى ٍد يبمً ٍيتي ٍـ
بالبكاء  .فى ٍاب يككا ىكثي انر ىك ٍ
ا﵀ فى ٍاب يككا فىًإَّن يك ٍـ كا﵀ ٍ
اء ي
ى
ى
ى
أح ًرىي ي
ى
ٍ
الرس ً
ً
ً
كف قى ٍت ىؿ سمً ً
الة ،ك ىسٌي ًد ىشىب ً
يؿ ىخاتىًـ ُّ
الج َّػن ًػة،
اب أ ٍ
ىى ًؿ ى
ضكىا أىىب ىدان ىكأَّىنى تىٍر ىح ي
بً ىع ًارىىا ،ىك يمن ٍيتي ٍـ بً ىشىن ًارىىا ىكلى ٍف تىٍر ىح ي
ض ى
النيب َّكًة ،ىك ىم ٍعد ًف ِّ ى
ى
ى
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بلذ ح ًرٍي ًم يكـ ،كمع ًاذ ًح ٍزبً يكـ ،كمقىِّر ًس ٍم ًم يكـ ،ك ً
كم ً
آس ٍي ىك ٍم ًم يك ٍـ ،ىك ىم ٍف ىزًع ىن ًازلىتً يكـ ،كا ٍل ىم ٍرًج ًع إًلىٍي ًو ًع ٍن ىد يمقىاتىمىتً يك ٍـ ،ىك ىم ىد ىرًة يح ىج ًج يك ٍـ ىك ىمىن ًار
ى
ٍ ىىى
ىى
ىى
ٍ ى
ً
ً
ً
كف لىي ً
كـ ىب ٍعث يك ٍـ .
اء ىما قى َّد ىم ٍ
اء ىما تى ًزير ى
ت لى يك ٍـ أ ٍىنفي يس يك ٍـ ،ىك ىس ى
ىم ىح َّجت يك ٍـ ،أىال ىس ى
ً
كن ٍكسان ىن ٍكسان ! لىقىد ىخاب السَّعي ،كتىب ً
كض ًرىبت
َّت األىيدم ،ىك ىخ ًس ىر ًت َّ
الص ٍفقىةي ،ىكيبؤتي ٍـ ى
ض وب م ىف ا﵀ ي
بغ ى
ى
ى
فىتى ٍع ىسان تى ٍع ىسان ! ى ى
ٍي ى
ِّ
الم ٍس ىكىنة"( ) 16كفي ىذا المشيد بينت السيدة زينب (ع)جميع عناصر الخيبة ،كبدت قكة تنغيمية في تكرير
ىعمىي يك يـ الذلىةي ك ى
صكت السيف في أكثرىا تقريبا فيي مف حركؼ الصفير العالية الجرس ،إضافة إلى اف تكرار حرؼ السيف يكحي برباطة

الجأش ،كاطمئناف النفس ،كبمساف كاثؽ في الكقت الذم لـ يكف احد يجرؤ عمى الكقكؼ أماـ رأس الظمـ كالطغياف كيتكمـ
بالحقيقة ،ففضحت بخطابيا مكبقات ىذا الظالـ ،معمنة فيو انتصارىا عمى الظمـ منتيية بحمد ا﵀ كشكره ،مككنو صكرة فنية
مميزة ()17
كأضفت نغمات مكسيقية أخرل عمى نص الخطبة كىذا في تكرار أصكات مجيكرة كالكاؼ كأصكات ميمكسة

كالحاء ،ألنيا في معرض التأكيد ببشاعة فعمتيـ كبياف مكانة اإلماـ الحسيف (ع) ،فكنت عنو ب(سميؿ النبكة) ،إذ أرادت اف
تكضح انو منيج عقائدم إيماني كانتماء إلى أرقى ما في النبكة مف معنى ،لذا تراىا قدمت(سيد شباب الجنة) كعطفتيا عمى
(سميؿ النبكة) ال لتذ كر بمكانة اإلماـ الحسيف عند الرسكؿ األعظـ (ص)فحسب ؛ لكف لتقدـ مظمكمية اإلماـ كمقامو عند ا﵀
سبحانو مشيرة بذلؾ إلى عصمة اإلماـ الحسيف (ع) ،لذا كاف مف الضركرم استعماؿ الكصؿ بيف الجمؿ لكجييف ،األكؿ

قصد إشراؾ كؿ جممة بسابقتيا في الحكـ ،كالثاني اإلشارة إلى األصؿ العقيدم الثالث كالرابع(النبكة كاإلمامة)مف خبلؿ قتميـ
ليذا األصؿ ،كىي بذلؾ صكرت المجتمع الككفي عف طريؽ نتاجيا األدبي بمكحة فنية رسمت فييا أبعاد تمؾ الصفات التي

تركزت في أىؿ الككفة.
تكرار الكممة:

يراد بو تكرار المفظة في النص بيدؼ استرجاع أصكاتيا كأثره في أحداث المكسيقى خاصة كاف (أكثر ما يقع

التكرار في األلفاظ دكف المعاني)()18

ت ىعمىٍيىنا
حيف ى
أخ ٍذ ى
كمف أمثمة تكرار المفظة في خطب السيدة زينب (ع) قكليا في مجمس يزيد ":أىظىىن ٍن ى
ت ىيا ىي ًزٍي يد ٌأنؾ ى
ىف بًنا ًمف ً
ً
أقطار
ا﵀ ىكانا كعميؾ منو ىك ىرامةن
ىصىب ٍحىنا ين ىس ي
ت ىعمىٍيىنا آفى ى
ضَّي ٍق ى
األرض ،ىك ى
اؽ إليؾ كما تيساؽ اآلسارل ،أ َّ ى ى
َّماء ،فىأ ٍ
ى
اؽ الس ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
ً
ً
كامتًنانان ،ىكأ َّ
ؾ يم ٍستى ٍكسقىة
ؾ لعظىـ ىخ ٍ
ت الدنيا لى ى
كتنقيض م ٍذ ىرىكٍي ى
أص ىد ىرٍي ى
طر ى
ىف ىذل ى
ؾ فىر ىحان ٍ
ؾ مرحان ح ٍي ىف ىأرٍىي ى
ؾ ،كجبللة قى ٍدرؾ ،تضرب ٍ
ً
ً
طانىنا ،فى ىميبلن ىم ٍيبلن ال تى ًطش"()19
ص لى ى
صفىا لى ى
ؾ يس ٍم ي
ؾ يم ٍم يكىنا ،ىك ىخمي ى
كر لى ىديؾ يمتَّسقىة ىكح ٍي ىف ى
كاأل ييم ى
فمتكرار ىذه المفردات (نساؽ ،تساؽ)ك(ميبل ،ميبل) األثر البيف في كجكد األثر الصكتي ،فالسيدة زينب (ع) في

مقاـ بياف الحؽ كالباطؿ ليذا قصدت إشاعة جك مف الحنيف كالتشكيؽ بتكرار ىذه األلفاظ ،الف السياؽ قد يقتضي تكرار

لفظة ما الف اإليقاع سيككف مشدكدا إلى مضمكنو كأشد ما يككف كقكليا (ع))نساؽ كما تساؽ اآلسارل)فيي في معرض

التذكير كبياف الحقائؽ .
فاف تكرار كممة (نساؽ كتساؽ) كلد إيقاعا متناسقا ،كالسبب في ذلؾ طبيعة الحركؼ التي تككنت منيا ،فالنكف
بجيره كانفتاحو كصفيره ،كالتاء بانفتاحو كرخاكتو ،كالسيف بيمسو كانفتاحو كرخاكتو كصفيره ،كالقاؼ بجيره ( )20كؿ ىذه
الصفات مجتمعة صكرت ذلؾ الجك الذم امتاز ببياف المضمكف الديني الذم كشؼ عف قكة إيمانيا بقضاء ا﵀ كأمره

كتقريعو كتكبيخو لما في نفسو مف السركر نتيجة جيمو كاعتقاده بأنو ىك المنتصر ،ثـ ذلؾ اليدكء في السيف كالذم يدؿ عمى
ال
طمأنينة النفس كشدة إيمانيا با﵀ ،ليختـ بالقاؼ المعمنة بالثكرة ضد الباطؿ ،كتفنيد اعتقاده باالنتصار بقكلو تعالى (:ىك ى
ًَّ
يف (اؿ عمراف178/
يف ىكفى يركا أَّىن ىما ين ٍممًي لىيي ٍـ ىخ ٍيهر ًأل ٍىنفي ًس ًي ٍـ إًَّن ىما ين ٍممًي لىيي ٍـ لًىي ٍزىد ي
ادكا ًإثٍ نما ىكلىيي ٍـ ىع ىذ ه
اب يم ًي ه
ىي ٍح ىسىب َّف الذ ى
كتكرار فعؿ األمر (ميبل ميبل) بأصكاتيا الميمكسة كداللتيا عمى الطمأنينة لغرض التأكيد كالتحذير لو مما فرح
بو ،كالى جانب ذلؾ أفادت مف ىذه الصيغة االستنكار عمى يزيد في عدـ اإلسراع في ظنو باف النصر قد تحقؽ لو ()21
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ؾ تيىن ًادي ًيـ! ىفمىتى ًرىد َّف ً
ؼ بًأى ٍشي ً
كشيكان ىم ٍكًرىد يى ٍـ،
ت أَّىن ى
اخ ى
كتقكؿ السيدة زينب (ع) في نياية يزيد الحتمي " :ىكتى ٍيتً ي
ؾ ،ىزىع ٍم ى
ى
ٍ
كلىتى َّ
ت "( )22فقد جاء التكرار مف جية الكعيد كالتيديد ،كقد أتاح
كد َّف أَّىن ى
ت ىكيب ًك ٍ
ت ىما فى ىع ٍم ى
ت ىكفى ىع ٍم ى
ت ىما يق ٍم ى
مت ىكلى ٍـ تى يك ٍف يق ٍم ى
ؾ يشمً ٍم ى
ى
تكرار (ما) تكرار كممة (فعمت)ككممة (قمت) كىذا ما تطمبو السياؽ ،كلذلؾ بدا إيقاع الصكرة مشدكدا إلى مضمكنو ،ألنو
مشكؿ عف قصد لبياف قدرة السيدة زينب (ع) في الكقكؼ بكجو الظمـ كالطغياف ،كمف يعرؼ يزيد كتجبره ،يدرؾ كقع ىذا
التكبيخ كاإلدانة عمى نفسو ،يقكؿ المرحكـ تكفيؽ الفكيكي( :ككاف الكثكب عمى أنياب األفاعي ،كرككب أطراؼ الرماح،

الصارخ)()23
أىكف عمى يزيد مف سماع ىذا االحتجاج ٌ

كما أف استعماؿ السيدة زينب (ع) أصكات مثؿ(القاؼ ،العيف ،البلـ ،التاء ،الفاء) بجيرىا كىمسيا كانفتاحيا

كصفير بعضيا داللة عمى عظمة المكقؼ .
المتعاقب قكؿ السيدة زينب (ع) في تقريع أىؿ الككفة حتٌى بدا ممحكظان بصكرة فنية،
كمف أمثمة التكرار المٌفظي ي
ون لِي ِ ِ
ساً
اء َما تَ ِزُر َ َ
ساً تَ ْع َ
وم َب ْعث ُك ْم ،فَتَ ْع َ
س َ
س ُك ْمَ ،و َ
َّم ْت لَ ُك ْم أَ ْنفُ ُ
س َ
تبعان لمسياؽ الذم كرد فيو ىذا التكرار في قكليا" :أَال َ
اء َما قَد َ
ساً " ( ،)24فالتٌكرار في (ساء كتعسان كنكسان) كاف تكرار كممة (ساء) قد كلد اجتماع السيف بانفتاحو كىمسو
ساً َن ْك َ
! وَن ْك َ
كرخاكتو كصفيره كاأللؼ كاليمزة اليكائية في حيز كاحد كالتاء االنفجارية بداللتيا عمى االضطراب كالعيف كالنكف حرفاف

يدالف عمى بكاطف التي تظير أغراضيا كالكاؼ بيمسو الداؿ عمى االحتكاؾ( )25في (تعسا كنكسا)إيقاعان متناسقا يكشؼ
عف كعي التكظيؼ اإليقاعي ،لذا تراىا عمدت إليو لغرض التكبيخ في (ساء) ،ك ُّ
الدعاء عمييـ بتكرار (فتعسان تعسان كنكسان

الخطبة ،كفي ىذا التكرار ينبلحظ اتحاد الداللة في
نكسان) كىي بذلؾ أدت قيمة تعبيرية أضفت نغمات
نص ي
ٌ
مكسيقية عمى ٌ
األلفاظ (.)26
ثـ أف تكرار ىذه الكممات بصيغة النكرة يعمؽ جك الترىيب كالخكؼ ،كذلؾ فإف مف معاني االبتداء بالنكرة الدعاء،
ففضبل عف داللة الترىيب فإنيا حممت الدعاء عمييـ بالعذاب األليـ)27(.

ؼ ِك ْد َك ْي َػد ،،واسػ سػعي َ ،،وَن ِ
ػب
كيرد التكرار في خطبة السيدة زينب في كقكفيا ضد الظمـ كالطغياف في قكليػاَ ":
اص ْ
َ ْ َ َ َْ َ
َج ْهػ َػد َ ،،فَػ َػو ا ِ ال تَ ْم ُحػ َػو َّن ِن ْك َرَنػػا"( )87كفػػي معػرض تحػ ِّػدييا ليزيػػد عمػػدت إلػػى التكػرار المكضػػعي فػػي قكليػػا(( :فَ ِكػ ْػد َك ْيػ َػد ْ،
ً
بإيقاعػ ًػو إلػػى التشػػكيؿ المػػزدكج بػػيف الفاصػػمتيف ،كىػػذا مػػا يتضػػح مػػف خػػبلؿ تشػػكيؿ
ػأف ىػػذا التٌك ػرار ينػػزع
سػ ْػع َي ْ ،))،ككػ ٌ
اس ػ َ َ
َو َ
ػيقية فػالتكرار جػاء باسػتعماؿ صػيغة
األلفاظ ضمف أنظمة يمتكافقة مع سياؽ الكبلـ ،الذم بو تتحقؽ يبنية ال ٌػنص كًداللتػو المكس ٌ

فعؿ األمر كالمفعكؿ المطمؽ الئـ داللة صكتي الكاؼ الميمكس كالداؿ بما تحققو مف ليجػة إيقاعيػة عاليػة كنبػرة حػادة(،)29

إف ((ليػػذا النػػكع مػػف التك ػرار كظيفتػػاف،
كىػػذا التٌك ػرار الػػذم عمػػدت إليػػو (ع)ىنػػا ٌأدل أكثػػر مػػف كظيفػػة ،كعميػػو ينطبػػؽ القػػكؿ ٌ
ػإف مػػا
بيانيػػة تػ ٌ
كظيفػػة نغميػػة كػػالتي يقػػكـ بيػػا النػػكع المتقػ ٌػدـ كأيخػػرل ٌ
ػى معػػيف ،كليػػذا فػ ٌ
ػؤدم إلػػى تركيػػز ذىػػف المتمقػػي عمػػى معنػ ن

يتكػ ٌػرر لػػيس مجمكعػػة صػػكتية خاليػػة مػػف ِّ
الداللػػة بػػؿ يكػػكف لفظ ػان أك تركيب ػان ذا معنػػى)) ( ،)30كىػػك ىنػػا ٌأدل كظيفػػة التككيػػد
كترسػػيخ فعمتػػو ال ٌش ػنيعة بقتػػؿ اإلمػػاـ الحسػػيف (ع) كسػػبي النسػػاء مػػف آؿ الرسػػكؿ (ص) فػػي نفػػكس المسػػتمعيف ،ككانػػت داللػػة
ً
اس ىع) عميقة كشفت عف لثاميا حينما فضحت يزيد كذ ٌكرتو بجرائمػو السػابقة ،كمػا ييض ًػم يرهي مػف تخطػيط إج ارمػي
المفظتيف (ك ٍد ىك ٍ
أف التكػرار قػد تجػاكز المقطػع
ػدير بالػذكر ٌ
يستيدؼ بو الحؽ كأىمو نتيجة ما تكارثػو مػف حقػد مػدفكف لئلسػبلـ كبيػت النبػكة ،كج ه
بأكممو ،إذ لـ يقتصر عمى العبارة أك المٌفظة فحسب (.)31

ػب ُك ػ عل العجػ ْ ِ
سػ ِ
ػميل األوصػػياء "
"فالع َجػ ْ
ََ
ػب لقَ ْتػ ِػل األتقيػػاء ،وأسػػباط األنبيػػاءَ ،و َ
فػػي خطابيػػا المكجػػو إلػػى يزيػػد بقكليػػاَ :
( ،)32فقد كررت المٌفظة لتؤ ٌكد فداحة مػا ارتكبػو يزيػد كأتباعػو ،لػذا ت ارىػا اسػتعممت حػركؼ تمتػاز بصػفة القمقػة كػالجيـ كالبػاء
الخطبػػة ،بً ىغػ ِّ
ػض
فػػي إظيػػار نبػرة عاليػػة الشػػدة أضػػؼ صػػكت العػػيف الحمقػػي المجيػػكر( )33ككػػاف ليػػذا التٌكػرار ارتبػػاط بًًف ٍقػرات ي
النص األدبي.
النظر عف األلفاظ
المعبرة عنيا ،كىذا األسمكب مف دكاعي ُّ
الر ِّ
قي في ٌ
ٌ
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المتمقٌػػي إلػػى أف يتعجػػب ،كغايتيػػا مػػف ذلػػؾ تقريػػر الحقػػائؽ
فػػنمحظ ٌأنيػػا عمػػدت إلػػى تك ػرار لفظػػة (العجػػب) لتكجػػو ي
ػاغـ بػػيف أص ػكات ىػػذا المقطػػع ،كىػػذا التك ػرار ٌإنمػػا كشػػؼ عػػف مقػػدرة العقيمػػة (ع)
كتثبيتيػػا ككػػاف لمتك ػرار أثػػر فػػي تحقيػػؽ التنػ ي

الخطبة األخرل(.)34
الم ِّ
تكرر كمقاطع ي
كميارتيا في بياف الكحدة العضكية بيف المٌفظ ي
التكرار التركيبي:

كيراد بو تكرار تركيب بأكممو كلكؿ تكرار قصد يتو ،كفائدتو التي كجد مف أجميا ،كقد تأتي التراكيب في صكر

شتى مف الرقة كالجزالة أك السيكلة أك الصعكبة حسب المعاني التي يؤدم العبارة ،كيرد ىذا النكع مف التكرار في خطبة
ىخي ؟ !  000أىج ٍؿ ك ً
الغ ٍد ًر أىتىٍب يككف أ ً
ا﵀ فى ٍاب يككا فىًإَّن يك ٍـ
الخ ٍت ًؿ ك ى
ىى ىؿ ى
ىى ىؿ ال يككفى ًة ! ىيا أ ٍ
أما ىب ٍع يد ىيا أ ٍ
ى
ى
السيدة زينب (ع) ألىؿ الككفةٌ ":
اض ىح يككا ىقمًيبلن "()35
بالبكاء  .فى ٍاب يككا ىكثي انر ىك ٍ
كا﵀ ٍ
اء ي
أح ًرىي ي

المبلحظ إف تكرار ىذا التركيب  ،مدعاة لبلدكار كالتكبيخ ،كاستئناؼ لمتنبيو مف الغفمة ؛لئبل يغرؽ الناس في

السيك كاالبتعاد عف الحؽ ،لذلؾ جاء ىذا التركيب بعد حرؼ االستفياـ اليمزة ؛ليحدث صدمة كمفاجأة عند المتمقي ،ككأف
السيدة (ع) تخاطب الناس في ىذه الجممة كتحتج عمييـ ،بأنيـ ىـ الذيف شارككا في قتؿ الحسيف (ع) ،الف الجيش الذم
زحؼ لقتاؿ اإلماـ ،كصنع تمؾ الجريمة الكبرل ،كاف في أغمب قياداتو كجنكده مف أبناء المجتمع الككفي( ،)36لذلؾ تنقؿ

إف ىكالء يبككف كينكحكف مف أجمنا فمف قتمنا)()37
الركاية قكؿ اإلماـ زيف العابديف (ع) معمقا عمى بكاء نساء أىؿ الككفةٌ ( :
ككذلؾ تكرار الفاء مع فعؿ األمر في قكليا (ع) (فابككا فإنكـ كا﵀ احرياء بالبكاء ،فابككا) لمتأنيب كالتيديد بقكة،

كىذا ما ركزت عميو السيدة زينب (ع) في خطابيا ،إذ اعتبرت أىؿ الككفة مسئكليف بشكؿ مباشر عف الفاجعة ،ككجيت
إلييـ أشد التكبيخ.

ش َن ِ
ون قَ ْت َل
كيرد التكرار التركيبي في خطبتيا تكبخ أىؿ الككفةَ ":و ُم ِن ْيتُ ْم ِب َ
ض َ
ضوها أ ََب َداً َوأ ََّنى تَْر َح ُ
ارَها َولَ ْن تَْر َح ُ
الر ِ
ِ
ِ
سمِ ِ
ش َب ِ
اب الجنة"()38كيبلحظ تكرار الفعؿ (ترحض) في سياؽ التعظيـ الشأني،
س ّي ِد َ
سالةَ ،و َ
يل َخاتَم ال عن ُب َّوِةَ ،و َم ْعد ِن ِّ َ
َ
لبياف عظـ شأف اإلماـ الحسيف(ع)كعظـ شأف الذنب ،ليككف كقعيا أقكل ؟في النفكس ،كأشد تأثي انر في األسماع كاألفياـ،

فاجتماع التاء بانفجاريتو الذم يكحي أصداء ىذا الصكت الذم يمثؿ حالة الترقب كالشعكر بالذنب ،مع حرؼ الراء الصفيرم

كالحاء بميزت و الحادة كصكت الضاد التي يجمجؿ بمؿء الفـ دالة عمى تعمد االنحراؼ كالتأصؿ فيو يحتكم كياف أىمو
كمتبعيو( )39فأعطت ىذه الحركؼ(التاء كالراء كالحاء كالضاد)مجتمعة نغمان مكسيقيان خاصان يظير رغبة أىؿ الككفة مف
التخمص مف الذنب ،لذلؾ تبدأ التكرار بالنفي بأداة النصب (لف) ،ثـ استنكرت عمييـ أف يككف ىذا الذنب سيؿ الزكاؿ لذلؾ
استعممت الفعؿ(ترحض) الذم يتناسب مع الكزف الذم ىك الدرف ،كالذم اليمكف أف يذىب باالغتساؿ ،فأرادت السيدة
زينب(ع) أف تقرب المعنى الذىني لمعار كالتمبس بالخطيئة إلى كاقع اإلدراؾ الحسي عبر استعارة(الرحض)لمغسؿ فصار

القتؿ كصمة كلطخة ال يمكنيـ التخمص منيا ،كمف مضاعفات جريمتيـ ىذه ألنيا تعمقت بأعناقيـ فتككنت بذىنيـ صكرة

كاضحة لمعنى العار حيف صكرتو االستعارة المكنية بالكصمة كالمطخة ،كبتعبيرىا ىذا تضعيـ في حيرة بيف ما يتمنكف مف
سيكلة التخمص كيفكركف بو (الرحض) كاستحالة تحقيقو (أنى ترحضكف)؟! كيؼ كبأم كجو يبرركف قتؿ سميؿ النبكة؟!بيذا
االستفياـ االستنكارم المتمبس بيذه االستعارة الدقيقة ،فالرحض الذم فعمكه اليغسمو شيء ،ككف اإلماـ الحسيف (ع) امتداد

لمرسالة ،كذلؾ ليس بمجيكؿ عمييـ ،كما ارتكبكه مف عظيـ األمر اليمحكه استغفار ()40
-8

التجنيس:

مف المحسنات المفظية التي أسيمت في إظيار القيـ الصكتية كالتناسؽ اإليقاعي ،فانؾ (ال تستحسف تجانس

المفظيف إال إذا كاف مكقع معنيييما مف العقؿ مكقعا حميدا ،كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدا)()41
كالجناس ىك تشابو المفظيف في النطؽ ،كاختبلفيما في المعنى ،كمسمى بالتجنيس كالتجانس كالمجانسة()42
كيعد الجناس مف (المنبيات األسمكبية التي ترتكز عمى القيـ الصكتية الخالصة كالتي تعزز إيقاعات معينة ذات تناسب
صكتي اك داللي ،فالجناس يكلد إيقاعا داخميا في النص كلئليقاع أثره في تأكيد معنى النص)()43
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كلمجناس أنكاع ذكرىا الس ٌكاكي (ت626ىػ) بقكلو(( :ىك تشابو الكممتيف في المٌفػظ كالمعتبػر منػو فػي بػاب االستحسػاف

المضػػارع أك
المػ ىذيَّؿ ،كرابعيمػػا :التٌجنػػيس ي
عػ ٌػدة أنػكاع :أحػػدىما التجنػػيس التػػاـ ،كثانييمػػا :التجنػػيس النػػاقص ،كثالثيمػػا التجنػػيس ي
المطرؼ ،كخامسيما التجنيس البلحؽ)) (.)44
ي
كمما كرد في خطب السيدة زينب (ع) الجناس الناقص كىك تغيير بعض حركفو ،كذلؾ يقع اما بحرؼ في األكؿ اك

تكاد
في الكسط اك في األخر ( )45كمما كرد مف اختبلؼ في أكؿ الكممة قكليا (ع) ألىؿ الككفة ":لىقى ٍد ًج ٍئتيـ ىش ٍيىئان إً ٌدا ي
ات ىيتىفىطَّ ٍرىف ًم ٍنوي كتىٍن ىش ُّ
ىدا) الذم احدث
ؽ
(إداٌ ،
األرض ىكتى ًخُّر ال ًجىبا يؿ ىى ٌدا !" ()46فقد ظير التجانس بيف كممتي ٌ
َّم ىاك ي
ي
الس ى
ى
إيقاعا متناسقا ،كصكتا مدكيا يكحي بعظمة الحدث ،مف خبلؿ تكرار صكت الداؿ الذم اظير المعنى كجسده بشكؿ دقيؽ،
فصكت الداؿ المشدد المجيكر المستعمي ( )47تداخؿ مع صكت اليمزة المجيكر الشديد المرقؽ ( )48كمجئ صكت الياء
في الكممة الثانية يناسب إيقاع الصكرة ،فصكت الياء صكت حنجرم رخك ميمكس ،كلكف يجير بو إذا كليو صكت مجيكر

مثؿ صكت الداؿ ()49

كىناؾ ميزة أخرل ليذا الجناس ىي ميزة معنكية ،كىي إسيامو في تأكيد فداحة قتؿ اإلماـ الحسيف(ع) مف خبلؿ
تكرار صكت الداؿ بالتشديد ،كذلؾ بتصكيره تصكي ار دقيقا كمؤث ار كمخيفا لممتمقي ،يبعث في نفسو الرىبة منو ،كيعمؽ
إحساسو بالذنب الكبير ،مستعمبل في نياية كؿ مقطع ىذه الداؿ ،لشدة ما يحققو الداؿ مف (ليجة إيقاعية عالية كنبرة
حادة)( )50تدؿ عمى استمرار الحركة كتكرارىا ،ليتناسب مع التعبير عف المبالغة في رسـ صكرة عظـ قتؿ اإلماـ الحسيف
(ع) ،لذلؾ كاف انتقاؤىا تخصيصا لما فيو مف قكة ذاتية في التعبير عف تمؾ الفعمة الشنيعة التي تيد ليا أركاف السمكات

كاألرض()51

كمما كرد مف الجناس الناقص في الكسط قكليا (ع) ليزيدَ ":فمَِئ ِن اتَّ َخنْتََنا َم ْغ َن َماً لَتَ ِج َد ِب َنا َو ِش ْي َكاً َم ْغ َرَماًِ ،ح ْي َن ال تَ ِج ُػد
ػػدا ََ ،،و َمػػػا ا ُ ِبظَػػػالم لِ ْم َع ِبيػ ِػػد "( .)53فالجنػػاس كقػػع بيف(مغػػنـ كمغػػرـ) بإبػػداؿ النػػكف راء كالمبلحػػظ تسػػاكم
َّم ْت َيػ َ
إال َمػػػا قَػػػد َ
الصكتيف في المخرج فالراء مف مخرج النكف ،إال أنو أقرب "أم أدخؿ"إلى ظير المساف ،كفي الصفة كىي التكسط بػيف الشػدة

كالرخاكة ( ) 53كتباعدىما في المفظ ،في بياف نيايتو الحتمية كأف ما أحرزه يزيد مف انتصار شػكمي ،إنمػا ليممػي لمكػافريف فػي
الدنيا مف النعـ ليزدادكا إثما كليـ في اآلخرة عذاب أليـ ،لذا كاف خطابيا امتدادا لثكرة كرببلء ،كتجسيدا رائعان لقيميا كأىػدافيا

السامية.

ؾ ىكأ َّ
ظ َّػبلوـ لٍِّم ىعبًيػ ًػد
ىف المَّػوى لى ٍػي ىس بً ى
ت ىي ىػدا ى
كػذلؾ اقتباسػيا ألفػاظ قرآنيػة مػف نصػكص مختمفػة ،كقكلػو تعػػالى :م ىذلًػ ى
ؾ بً ىمػا قى َّػد ىم ٍ
الحج ،10/كغيرىا مف اآليات تيدؼ بو(ع) إلى ترسيخ المبادئ كالقيـ الدينية ،كىػذا دليػؿ عمػى أنيػا مػف أصػكؿ دينيػة بحتػة،
كىذا المزج بيف النص القرآني كخطابيا ينـ عف أسمكب أدبي رفيع ،مككف صكرة فنية مؤثرة مف خبلؿ اختيار ىػذه الػكفرة مػف
األلفاظ االنفعالية التي جعمت المتمقي في قمة الفيـ كاإلدراؾ لعظـ المصبية كفحشيا .

شػ َن ِ
كلم ًجناس المضارع نصيب كافر في خطبيا ،منو ما كرد في يخطبيا)ع) بالككفػة " :فَقَ ْد ُبمِ ْيتُ ْم ِب َع ِ
ارَها
ارَهػاَ ،و ُم ِن ْيػتُ ْم ِب َ
"( ،)54فال ًجناس في (عارىا كشنارىا) إذ اختمؼ ركنا المٌفظتيف في حػرفيف لػـ يتباعػدا بػالمخرج ،مختػارة أصػكات تتػأرجح بػيف

اليمس كالتكسط بيف الشدة كالرخاكة مفصحة عف قدرة بيانية عالية كعف يقيف قاطع عف نياية يزيد كىك مصير اسبلفة ،عتبة

الخطب .
كثير في ي
كالكليد ،كأنو الحؽ بيـ في نار جينـ ،كمثؿ ىذا الجناس ه
ككػػاف لمجنػػاس المطػػرؼ شػكاىد كثيػرة نػػذكر كاحػػدان منيػػا فػػي يخطبػػة السػػيدة زينػػب (عمييػػا السػػبلـ) أمػػاـ يزيػػد ":تضػػرب
ِ
ً
ذرىكيؾ) كاالختبلؼ بينيمػا كرد بزيػادة
المطرؼ قائـ بيف (أ ٍ
ْ
ىص ىد ىريؾ ك ًم ى
أص َد َرْي َ ،فَ ِر َحاً وت ْنقُض من َْرَوْي َ ،مرحاً "( ،)55فالجناس ي
ً
تغيػػر المعنػػى ُّ
بتغيػػر ىػػذا
ػيقي الػػذم جػػاء عمػػى نسػػؽ كاحػ هػد عمػػى الػػرغـ مػػف ٌ
حػرفيف فػػي ٌأكؿ المٌفػػظ مكضػػح بػػذلؾ الجػ ٍػر ىس المكسػ ى
الحرؼ .

كمثمػو فػي يخطبػة السػيدة زينػب)ع)فػي الككفػة ":سػيد شػباب أهػػل الجنػة ومػالن خيػرتكم ومفػزع نػازلتكم ومنػار حجػػتكم
ومدرة سنتكم "( ،)55فال ًجناس في (خيرتكـ ،يح ٌجتكـ ،سػنتكـ) كىػذا جنػاس الحػؽ فػي متباعػديف ،قػد ٌأدل إلػى االخػتبلؼ فػي
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غير المٌفظػي ،كىػذا التمػكف فػي اختيػار األصػكات التػي تمتػاز صػفاتيا بػيف الشػدة كالرخػاكة كالجيػر
المعنى الذم ترتب نتيجة التٌ ٌ
كاليمػػس يػػنـ عػػف قػػدرة ببلغيػػة رائعػػة( ،كأنمػػا تفػػرغ عػػف لسػػاف اإلمػػاـ أميػػر المػػؤمنيف(ع) ،ك أريػػت النػػاس بعػػد خطابيػػا حيػػارل،
كاضعي أيدييـ عمى أفكاىيـ ()57
-3

السج :

ىك الكبلـ المقفى ،كسجع الرجؿ إذا نطؽ بكبلـ لو فكاصؿ كقكافي الشعر مف غير كزف ( ،)58فيك (تكاطؤ

الفكاصؿ في الكبلـ المنثكر عمى حرؼ كاحد)( ،)59كمف الركائز التي ظيرت في خطاب العقيمة زينب (ع) ىي جمالية
الخبر ةاالنشاء ،كقكة البياف الذم تجمت فيو جمالية الببلغة التي سحرت العقكؿ في كشؼ الشبيات التي حاكؿ آؿ أمية

إخفائيا عف األمة ،لذلؾ حاكؿ يزيد اف يحجب أذىاف السامعيف عف ىذا الجماؿ الذم تجمى في منطؽ السيدة زينب (ع)
بقكلو :ىذه سجاعة كلعمرم لقد كاف أبكؾ سجاعا شاعرا ،فقالت( :يا ابف زياد ما لممرأة كالسجاعة ! كاف لي عف السجاعة
لشغبل ؛كاني ألعجب ممف يشتفي بقتؿ أئمتو ،كيعمـ أنيـ منتقمكف منو في آخرتو) ( ،)60فيقؼ ابف زياد عاج از عف الرد
عمى السيدة زينب (ع) بؿ أيقف اف ىذه الكممات التي سميا بالسجع قد أظيرت قبح منطقو ،كركاكة لفظو كىشاشة عبارتو،
الف الخطيب ال يستطيع إظيار حجتو ،كعرض الخطبة بشكؿ تقريرم مباشر ،كانما قد يرسمو عمى سبيؿ المجاز مستخدما

أساليب ببلغية أخرل ،كالترصيع كاإلشارة كالتمكيح ليزيد الكبلـ القا كاشراقا ( ،)61ألنو يككف (الحفظ إليو أسرع ،كاألسماع
لسماعو أنشط ،كىك أحؽ بالتنبو كبقمة التمفت)()62

ؾ إًال فىىند،
ككاف السجع العبلمة البارزة في خطب السيدة زينب (ع) ،كمنيا قكليا في تبديد ظمـ يزيد ":ىك ىىؿ ىريأي ى
المنادم أال لعف الظالـ العادم "( .)63فالسجع في ىذه الصكرة متنكع
أيام ى
يكـ يينادم ي
ك ي
ؾ إال ىع ىد ٍد ،ىك ىج ٍم يعؾ إال ىب ىد ٍد ،ى
الحركؼ ،فقد أضفى عمى الخطبة جماال فنيا بما ككنو ذلؾ السجع مف مكسيقى ،كأنتجت تأثي ار كاضحا في نفس المتمقي،
مستعمبل في نياية كؿ مقطع الداؿ كليجتو اإليقاعية العالية كجيرية شديدة( )64لترسـ صكرة التحدم لمطاغية كتحكؿ دكف
ىدؼ الطاغية في طمس خط أىؿ البيت ،ألنو يجسد الكحي اإلليي التي ال تقؼ بكجو ىذه الماديات ،لذا فإنيا (ع) تظير
احتقارىا لمظاىر القكة التي أحاط يزيد بيا نفسو.

ىى ىؿ ال يككفى ًةى أتى ٍدركف أ َّ ًو ً و
ىم ىع ٍي ود
!كأ َّ
كتقكؿ السيدة زينب (ع) في خطبتيا ألىؿ الككفة " :ىكٍيمى يك ٍـ ىيا أ ٍ
ي ى
ىم ىكبد ل يم ىح َّمد فىىرثٍتي ٍـ؟ ى
ىم و
دـ لىوي ىسفى ٍكتي ٍـ ؟ ! "()65
ىم يح ٍرىم وة لىوي ىىتى ٍكتي ٍـ ؟ ! ىكأ َّ
ىم ىك ًرٍي ىم وة لىوي أ ٍىب ىرٍزتي ٍـ ؟ ! ىكأ َّ
ىن ىكثٍتيـ ؟ ! ىكأ َّ
كقد جاء السجع في (فريتـ ،نكثنـ ،أبرزتـ ،ىتكتـ ،سفكتـ)عمى أساس مف التكازف في الكبلـ ،إذ جاءت أصكات
ىذه الكممات بيف الجير كاليمس كبيف الشدة كالرخاكة ،كىذا يعد مف أجكد أنكاع السجع في االعتداؿ الذم فيو(.)66
فالسيدة زينب (ع) قد أكضحت لمنػاس األبعػاد الحقيقيػة لمػا حػدث كالفضػائع التػي ارتكبػت فػي كػرببلء فػي حػؽ اإلمػاـ

الحس ػػيف (ع) ،كك ػػاف لتكػ ػرار اس ػػـ االس ػػتفياـ (أم) محم ػػكد عم ػػى س ػػبيؿ التعظ ػػيـ لممحك ػػي عن ػػو ،كى ػػك م ػػا يس ػػمى (ب ػػالتكرار
المفيد)( )67لتكضح فداحة قتميـ لسبط الرسكؿ (ص)كابرازىـ لعياالتو .
ظػػؼ المكسػػيقى فػػي
كفػػي خطػػب السػػيدة زينػػب (ع)نجػػد السػػجع المٌطيػػؼ فػػي خفٌتػػو كايقاعػػو ،ففػػي يخطبتيػػا أمػػاـ يزيػػد تك ٌ
ظػ ْػر َت فػػي
ػَ ،،وَن َ
شػ َػم ْخ َت ِبنَ ْن ِفػ َ
الدقػػة مػػف حيػػث المعنػػى بقكليػػا(( :فَ َ
ألفاظيػػا ،فتػػأتي ًف ٍقراتيػػا المتٌفقػػة فػػي الػػكزف كالقافيػػة فػػي غايػػة ٌ
ِ
ِع ْ ِ
ػور لَ َػديُ ،متَّ ِسػقَة)) ( ،)57كىػذا
أص َد َرْي َ ،فَ ِر َحاً وت ْنقُض ِمن َْرَوْي َ ،مرحاً ِح ْي َن َأر َْي َت الػدعنيا لَ َ
ػُ ،م ْ
طف ،،تضرب ْ
ُم َ
ستَ ْوسػقَة واأل ُ
السػجع ىنػا مكسػيقى مػف خػبلؿ التٌنػاغـ الحاصػؿ بػيف أصػكات
صع ،فاأللفاظ اتٌفقت في الكزف كالقافيػة ،كبػذلؾ شػ ٌكؿ ٌ
سجع يم ىر ٌ
ً
ببلغيػة ،ثػـ
رصعان فػي بدئػو ،ثي َّػـ ينقطػع بعبػارة (تضػرب أصػدريؾ) لغايػة ٌفنٌيػة
ٌ
ككممات كعبارات ىذه الف ٍقرة ،.نجد ىنا السجع يم ٌ
ً
ممػػا زاد فػي تػ لؼ عبػػارات
يتكاصػؿ فػي ف ٍق ارتػػو بػالكزف كالتٌقفيػة ،كىػػك متكافػؽ فػي تناغمػػو المكسػيقي عمػى الػػرغـ مػف انقطاعػوٌ ،
مكضكعية ليا أثرىا في النفس (.)69
الخطبة كتناسقيا بكحدة
ي
ٌ
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التوازي:

كيقصد بو مركب ثنائي التككيف أحد طرفيو ال يعرؼ إال مف خبلؿ اآلخر ،كىذا األخر بدكره يرتبط مع األكؿ بعبلقة

أقرب إلى التشابو أك التضاد ما داـ كؿ طرؼ يحتفظ ،عمى الرغـ مف التشابو ،بما يميزه عف األخر ()70

كيسميو العمماء القدامى كالجاحظ كأبك ىبلؿ العسكرم باالزدكاج بقكلو (ال يحسف منثكر الكبلـ كال يحمك حتى يككف
ٌ
مزدكجا كال تكاد تجد لبميغ كبلما يخمك مف االزدكاج)()71
الدك ً
َّ
ؾ ،إًِّني
اىي يم ىخاطىىبتى ى
كتظير المكازنة في خطب السيدة زينب (ع) كقكليا ليزيد في مجمسو ":ىكلىئً ٍف ىجَّر ٍ
ت ىعمى َّي ى
ً
النجب ً
ً
ب يك ُّؿ العج ٍ ً
ً
أل ً
اء بً ًح ٍز ًب
يخ ى
ىستى ٍكثً ير تىكبً ى
فالع ىج ٍ
ب لقى ٍت ًؿ ح ٍز ًب ا﵀ ُّ ى ى
ىى
يعؾ ،ىكأ ٍ
ىست ٍ
ٍ
ؾ 0000 ،أىال ى
اـ تى ٍق ًر ى
ص ىغ ير قى ٍد ىرؾ ،ىكاست ٍعظى ي
ُّ
ً
َّ
الش ٍيطى ً
اف الطمىقىاء" ( ) 72يبلحظ ممارسة البنيتاف دكرىما في إظيار القيـ الصكتية مف خبلؿ ترتيب كمماتيما عمى المستكل
النحكم كالصرفي كالببلغي ،مما يخمؽ إيقاعا كتجانسا صكتيا عمى مستكل عاؿ مف الدقة فالفعؿ الماضي المزيد(استصغر)

يكازم الفعؿ الماضي المزيد (استعظـ) كالفاعؿ مستتر في الجممتيف ،كالمفعكؿ بو (قدرؾ) يكازم المفعكؿ بو(تقريعؾ) ،ثـ اف
تكرار صكت القاؼ في المفاعيؿ اظير صفة الجير ككصكؿ صكت الحؽ ،كانتصاره عمى الباطؿ فيي ال تخشى في ربيا
لكمو الئـ ،كمجئ الفعؿ بالصيغة المزيدة(استفعؿ) داللة عمى المبالغة كالكثرة ( )73في تحقير شأف الظالـ ،فيي تبدم

كبصراحة احتقارىا ،كانيا اكبر كاسمي مف اف تكممو اك اف تخاطبو لكال ما فرضتو عمييا الظركؼ.

كذلؾ تشير لفظتا (النجباء) ك(الطمقاء) إلى الناس كالناس متساككف متكافئكف في اإلنسانية ،فالحر إنساف كالعبد إنساف،
كىذه ىي عبلقة التشابو كالتساكم في القيمة ،أما التضاد في ىاتيف البنيتيف المتكازيتيف ،فقد ظيرت مف خبلؿ لفظتي
(النجباء)ك(الطمقاء) ك(حزب ا﵀)ك(حزب الشيطاف) كحقؽ التكازم إيقاعا صكتيا بكساطة تكرار صكت الحاء كالزام كالباء،
الحاء الميمكس كالزام المجيكر كالباء الشديد االنفجارم ،إذ أحدث تكرار ىذيف الحرفيف صكتا عاليا شديدا كمؤث ار في

المتمقي ،ثـ اف اإللؼ كداللتيا عمى اإلطبلؽ  ،أكضحت مكاقؼ يزيد الفاسدة التي لـ تنطمؽ مف فراغ ،كانما ىك امتداد
كاستمرار لسمككيات إسبلفو المشركيف كالمنافقيف ،ىذا التعمد في استعماؿ ىذه األصكات يبيف كعي المنشئ لدكر اإليقاع في
ديمكمة التكاصؿ ،كحرصو عمى عرض أفكاره كما يريد إيصالو مف دالالت بشكؿ متكازف مقبكؿ ()74
كفي خطابيا ألىؿ الككفة زاجرة إياىـ":أىتىٍب يككف كتىٍنتى ًحبكف؟!إم ك ً
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
اض ىح يككا ىقمًيبلن "()75
ا﵀ فى ٍاب يككا ىكثًي انر ، ،ىك ٍ
ى ى ي ى
ى
ىذا التكازم بكصؼ ما سيقع عمى ىكالء الناكريف لئلماـ الحسيف(ع) ،كالمشاركة بقتمو في يكـ القيامة ،كتميز بترتيبو الدقيؽ،
كتقابػػؿ كمماتػػو ،كبتناسػػقو الصػػكتي إذ أسػػيـ ت ػكافر األص ػكات المجيػػكرة كالميمكسػػو فػػي آف كاحػػد إعطػػاء التػػركيبيف عنػػد بػػدء
النطؽ ييما صكتا عاليا كشدة كانفتاح يتناسب مع ىكؿ الحدث كشدتو ،كقكة تأثيره كما اشػار حػرؼ البػاء فػي (ابكػكا) كالضػاد
في (اضحككا)الساكف المتميػز بانفجػاره إلػى شػدة المكقػؼ ،ككثػرة العػذاب نتيجػة فعػاليـ ،مبشػرة بانتقػاـ البػارئ سػبحانو ،كتػأبى

العدالة اإلليية اف تمر تمؾ الجريمة النكراء دكف عقاب يتناسب مع خطكرتيا.

الب ِع ْي ُػد،
صفَّ ُح ُو ُج َ
يػب و َ
ػوه ُه َّن القَ ِر ُ
كفي يخطبة ليا(ع) يتجمٌى فييا جماؿ المكازنة كىي تندمج مع السجع في قكلياَ " :يتَ َ
ػريؼ و ِ
ِ
الرفيػ "(( ،)65فاأللفػػاظ (القريػػب ػ البعيػػد ،الشػريؼ ػ الكضػػيع ،الػ ٌػدنيء ػ
ػهيد ،وال ّ
ػب وال ّ
شػ ُ
والغائػ ُ
شػ ُ َ
ني و ّ
الوضػػي َ ،والػ ّػد ّ

الرفيػػع) فييػػا مكازنػػة ،كقػػد اسػػتعممتيا الخطيبػػة فػػي منظػػكـ يخطبتيػػا حتٌػػى صػػار ذلػػؾ الجػػنس مػػف الكػػبلـ منظػػكـ فػػي منظػػكـ،
السجع كالمكازنػة ،أكسػب المقطػع تػأثي انر كبيػ انر بمػا حػكاه مػف
كسجع في سجع إلى جانب المكازنة ،كىذا التشكيؿ في المزج بيف ٌ
مضاميف كشفت ما قاـ بػو يزيػد عمػى م ٌػر التػاريخ) ( ،)77كمثػؿ ذلػؾ أيضػان قكليػا فػي نيايػة يخطبتيػا ىػذه " :ا ْل َح ْم ُػد ِ الَّ ِػني
ادة ،و َختَم ألص ِف ِ
ض َػو ِ
الم ْغ ِف َػرة "( ،)67فقػد أكسػب
الر ْح َم ِػة و ّأ
َح َك َم ألولِ َي ِائ ِه َّ
الرفَ ِػة ،و ِّ
الر ْ
يائ ِه ِب ُبمػوِغ اإلر َ
بالس َع َ َ َ ْ
ادة ،وَن َقمَ ُه ْػم إلػى ّ
ان َو َ
السػجع فػي و
آف كاحػد ،بحيػث جعمػت المتمقٌػي
الخطبة لكنان ٌفنيان
التكازم ي
المكازنػة كمكسػيقى ٌ
ٌ
خاصان بيا ،حينمػا مزجػت بػيف إيقػاع ي
يتفاعػػؿ مػػع م ػػا يسػػمعو مػػف ًف ٍقػ ػرات ذات إيقػػاع يمنػػتظـ كم ػػؤثٌر ،ألنيػػا فػػي مق ػػاـ الفخػػر كاالعتػ ػزاز بفض ػػؿ أسػػرتيا ،كأمجادى ػػا
المؤثٌرة في ينصكص يخطب السيدة الجميمة ضمف فكاصؿ جاءت عمى زنة كاحدة
العظيمة ،كىكذا تستمر اإليقاعات
ٌ
المكسيقية ي
المنتظمة في مجمكعة (.)79
عادؿ كالتكازف الذم ٌأدل إلى تناسؽ (الكحدات
مف التٌ ي
ٌ
الصكتية) ي
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بعد أف انعـ ا﵀ تعالى عمينا ،بيذه الصحبة الشيقة كالتأمؿ المستمر ،كاف البد مف
استخبلص أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:

 -1استطاعت السػيدة زينػب (ع) مػف خػبلؿ مػا امتمكتػو مػف قػدرة بيانيػة عاليػة ،أف تحقػؽ نجاحػان كبيػ انر فػي ىػذا الفػف كبصػكرة

عممية ،فجاءت خطبيا غاية في الكضكح كالدقة ،ألنيا عبرت عف العمؽ الداللي كالببلغػي مضػمنتيا األحػداث السياسػية

كالتحكالت االجتماعية كالمرتكزات الدينية بشكؿ دقيؽ.
-2جاءت خطب السيدة زينب(ع) غاية في الدقة مف حيث العمؽ الداللي كالببلغي ،كالكضكح كالبعػد عػف الغريػب كالحكشػي
.

-3قػػدرة السػػيدة زينػػب (ع) عمػػى تكليػػد الصػػكر ،أك تحكيرىػػا مػػف خػػبلؿ األثػػر القرآنػػي الكاضػػح فػػي خطبيػػا ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
اختيار كممات معينة معبرة عف المعنى ،تعمد في ذلؾ إلى إشػباع العبػارة إشػباعا مكسػيقيا كاسػتعماؿ األصػكات المجيػكرة
ذات اإليقاع المكسيقي العالي كالداؿ أك األصكات الميمكسة كالسيف في سياؽ إيقػاعي يػدلؿ عمػى المعنػى كيثيػر المتمقػي
كيدعـ التكاصؿ الذىني كالسمعي ،مستغمة ما ليذه األصكات مف صفات كمخارج ناسب فييا المقاؿ المقاـ.

 -4القدرة العالية لمسيدة زينب(ع) في استعماؿ األنماط المكسيقية كػالتكرار الػذم جػاء فػي مكضػعو ،كمػا تػكافرت فػي الخطػب
أسػػمكب السػػجع الػػذم يعتمػػده أم خطيػػب مػػتمكف قػػادر عمػػى اسػػتعماؿ الجمػػؿ القصػػار المؤديػػة إلػػى المعنػػى ،كػػذلؾ جػػاء
أسمكب التكازم كاضحا في الخطب ،كأسمكب الجناس الذم يمثؿ إعادة تشكيؿ كخمؽ جديد لمجمؿ كالعبارات.
 -5حاكلت السيدة زينب(ع)في خطبيػا اف تفيػد مػف القػرآف الكػريـ مػف حيػث الدقػة كالكضػكح كالسػمك فػي المضػمكف ،كالمجػكء

إلػػى المػػنيج المنطقػػي فػػي الكػػبلـ ،كاالحتجػػاج باألدلػػة كالب ػراىيف ،كاالط ػراد فػػي اآليتػػاف باألحكػػاـ الشػػرعية ،كاالقتبػػاس مػػف
الق ػرآف كالسػػنة بمػػا يناسػػب الخطبػػة مػػف حيػػث الضػػمكف ،كقػػد أكسػػبيا ذلػػؾ ركعػػة كاضػػحة ،ممػػا أدل إلػػى اف تتحػػكؿ ىػػذه

الخطب إلى عطاءات مثمرة كداعية لمتأمؿ كالدراسة كالبحث.
– 6امتػػازت خطبيػػا (ع) بطػػبلكة األلفػػاظ ،ككضػػكح العبػػارات ،كتناسػػؽ الجمػػؿ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ كف ػرة الصػػكر البيانيػػة كاعتمػػاد
اإلنشاء الطمبي الذم يمتاز بالطائؼ الببلغية مككنة كحدة عضكية كفنية متكاممة ،ككثرة إيراد األدلة العقمية كالنقمية.

-7عمػػدت فػػي خطبيػػا إلػػى بيػػاف عػػدة جكانػػب كالجانػػب التش ػريعي كالعقيػػدم بدعمػػو بالنصػػكص القرآنيػػة كالحػػديث الش ػريؼ،
ككذلؾ الجانب السياسي لغرض التكعية كاإلصبلح كاإلرشاد.
الهوامش

 -1ظ :نظرية األدب205:
 -2ظ :نظرية النقد األدبي رؤية قرآنية معاصرة45:
 -3ظ :مستكيات السرد الكصفي119:

 -4ظ :التصكير الفني في خطب األماـ عمي (ع)210:
-5مكسكعة أىؿ البيت341:
-6المرأة في حياة اإلماـ الحسيف(ع)194:
-7خطب سيدات البيت العمكم19:

 -8ظ :الظكاىر الصكتية في كتب إعجاز القرآف25:
 -9ظ :التكرير بيف المثير كالتأثير84:
-10اإلتقاف في عمكـ القرآف280/2:
-11التصكير الفني في خطب اإلماـ عمي (ع)214:
-12المرشد إلى فيـ أشعار العرب126/2:
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-13ببلغات النساء39-37:

 -14ظ :األصكات المغكية63-62:
 -15ظ :خطب سيدات البيت العمكم72:
-16االحتجاج ،113-110/2:ك ظ :مثمو تكرار االلؼ الممدكدة في(صمعاء عنقاء سكداء فقماء)
النساء39-37:

 -17ظ :خطب سيدات البيت العمكم94:
 -18العمدة73/2:
-19ببلغات النساء21:
 -20ظ :عمـ األصكات212:

 -21ظ :خطب سيدات البيت العمكم70:
-22ببلغات النساء22:
-23حياة اإلماـ الحسيف ،381:ظ :المرأة العظيمة206:
-24االحتجاج111/2 :
 -25ظ :العيف ،58/1:ظ :الصكت المغكم كدالالتو في القرآف الكريـ95:
 -26ظ :خطب سيدات البيت العمكم118:

 -27ظ :مستكيات السرد الكصفي القرآني128:
-28االحتجاج111/2:
 -29ظ :تحكالت النص-بحكث كمقاالت في النص األدبي120:

-30شعر المرأة في القرف األكؿ اليجرم أغراضو كميزاتو الفنية208:
 -31ظ :خطب سيدات البيت العمكم117:
-32االحتجاج129/1:
 -33ظ :الصكت المغكم كدالالتو126-125:
 -34ظ :خطب سيدات البيت العمكم117:
-35ببلغات النساء39-37:

 -36ظ :المرأة العظيمة206:
-37ـ .ف207:
-38ببلغات النساء39-37:

 -39ظ :الصكت المغكم كدالالتو100 ،95 ،70:
 -40ظ :خطب سيدات البيت العمكم101- 100:
-41أسرار الببلغة8-6:
 -42ظ :معترؾ األقراف ،399/1:ظ :اإلتقاف في عمكـ القرآف ،215/3:ظ :جكاىر الببلغة296:
-43جدلية اإلفراد كالتركيب في النقد العربي القديـ137:
 -45ظ :التمخيص390:
-46ببلغات النساء39-37:
 -47ظ :عمـ األصكات60:
 -48ـ .ف86:
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 -49ـ .ف88:

-50تحكالت النص-بحكث كمقاالت في النص األدبي120:-
 -51ظ :المناجيات كأدعية األياـ لئلماـ زيف العابديف(ع)40:
-52ببلغات النساء ،21:كيرد مثمو تجانس بيف تكدف كتردف ظ :ببلغات النساء21:
 -53ظ :الصكت المغكم كدالالتو123-121:
-54االحتجاج113-110/2:
-55ببلغات النساء39-37:
-56االحتجاج113-110/2:
 -57ظ :مكسكعة سيرة أىؿ البيت315:
 -58ظ :العيف214/1:

-59المثؿ السائر275/1:
-60الجماؿ في عاشكراء195:
 -61ظ :ـ.ف196-195:
-62البياف كالتبييف158/1:
-63ببلغات النساء21:

 -64ظ :عمـ األصكات86:
-65االحتجاج113-110/2 :
 -66ظ :المثؿ السائر333/1:
-67المثؿ السائر43/2:
-68ببلغات النساء21:
 -69ظ :خطب سيدات البيت العمكم118:
 -70ظ :مستكيات السرد الكصفي173:
-71كتاب الصناعتيف199:
-72ببلغات النساء21:

 -73ظ :أبنية األفعاؿ234:
 -74ظ :المرأة العظيمة208:
-75االحتجاج113-110/2:
-76ببلغات النساء21:

-77خطب سيدات البيت العمكم114:
-78ببلغات النساء21:
 -79ظ :خطب سيدات البيت العمكم113:
المصادر والمراج

 -1القرآف الكريـ
 -2أبنية األفعاؿ دراسة لغكية قرآنية :د.نجاة عبد العظيـ الككفي ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع1989 ،ـ
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 -3اإلتقاف في عمكـ القرآف :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ت( ،)911تح :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،
مطبعة المشيد الحسيني ،القاىرة1967 ،ـ

 -4االحتجاج :أحمد بف عمي الطبرسي ،مطبعة سعيد ،مشيد ،إيراف1403 ،ق
 -5أسرار الببلغة :عبد القاىر الجرجاني ت(471ت) ،تح :ىممكت ريتر ،مطبعة ك ازرة المعارؼ ،استنطبكؿ1954 ،ـ.
 -6األصكات المغكية :إبراىيـ أنيس ،مطبعة لجنة البياف العربي ،القاىرة ،مصر ،ط1961 ،3ـ

 -7ببلغات النساء :أبك الفضؿ أحمد بف أبي طاىر الطيفكر ،تقديـ كطبع أحمد األلفي ،منشكرات مكتبة يصيرني ،قـ،
إيراف
 -8تحكالت النص-بحكث كمقاالت في النقد األدبي :-د.إبراىيـ خميؿ ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،عماف ،األردف ،ط،1
1999ـ

 -9التصكير الفني في خطب األماـ عمي(ع) :د .عباس عمى الفحاـ ،مؤسسة دار صادؽ الثقافية ،العراؽ ،الحمة2012 ،
 -10التكرير بيف المثير كالتأثير :عز الديف الديف عمي السيد ،عالـ الكتب ،بيركت ،ط1986 ،2
 -11التمخيص في عمـ الببلغة :ألبي المعالي جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف الشافعي ت(739ق) ،شرح :عبد
الرحمف ألبرقكقي ،المكتبة التجارية ،القاىرة1932 ،ق
 -12جدلية األفراد كالتركيب في النقد العربي القديـ :د.محمد عبد المطمب ،القاىرة1955 ،
 -13جرس األلفاظ كداللتيا في البحث الببلغي كالنقدم عند العرب :د.ماىر ميدم
 -14ىبلؿ ،دار الرشيد لمنشر ،الجميكرية العراقية1980 ،
 -15الجماؿ في عاشكراء :السيد نبيؿ الحسيني ،إصدار قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية في العتبة الحسينية المقدسة ،شعبة
الدراسات العميا1428 ،

 -16جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،أحمد الياشمي ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،ط1963 ،13ـ
 -17حياة اإلماـ الحسيف(ع) :باقر شريؼ القرشي ،دار الكتب العممية ،قـ ،إيراف ،ط1973 ،3ـ
 -18خطب سيدات البيت العمكم (ع) حتى نياية القرف األكؿ اليجرم (دراسة مكضكعية فنية) :زينب عبد ا﵀ ميدم
المكسكم ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة الككفة2008 ،ـ
 -19شعر المرأة في القرف األكؿ اليجرم أغراضو كميزاتو الفنية :شاكر محمكد عبد عمي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية-
جامعة بغداد1999 ،ـ

 -20الظكاىر الصكتية في كتب إعجاز القرآف حتى نياية القرف الخامس اليجرم :عادؿ عباس ىكيدم النصراكم،
ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة الككفة2006 ،ـ
 -21عمـ األصكات :د.مناؼ ميدم المكسكم ،دار الكتب العممية ،بغداد ،ط2007 ،3ـ

 -22العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده :ألبي عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني ت(456ق) ،تح :محمد محيي الديف
عبد الحميد ،ط ،2مطبعة السعادة ،مصر1955 ،ـ
 -23العيف :لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ت( ،)175تح :د.ميدم المخزكمي كآخر ،بغداد1989 ،ـ
 -24كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر :ألبي ىبلؿ الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ العسكرم ت(395ق) ،تح :عمي محمد
البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،القاىرة ،ط1971 ،2ـ

 -25المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر :ضياء الديف نصر ا﵀ بف محمد بف األثير الجكزم ت(637ق) ،تح :د.أحمد
الحكفي ،د.بدكم طبانة ،نيضة مصر ،الفجالة ،القاىرة1959 ،ـ
 -26المرأة العظيمة قراءة في حياة السيدة زينب(ع) :حسف مكسى الصفار ،مؤسسة االنتشار العربي ،ط2000 ،1
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 -27المرأة في حياة اإلماـ الحسيف(ع):الشيخ عمي الفتبلكم ،إصدار قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية في العتبة الحسينية
المقدسة ،شعبة الدراسات العميا ،ط2008 ،1ـ

 -28المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا:د.عبد ا﵀ الطيب المجذكب ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده،
مصر ،ط1955 ،1ـ
 -29م ستكيات السرد الكصفي القرآني(دراسة أسمكبية) :طبلؿ خميفة سمماف ،دار الضياء لمطباعة كالنشر ،النجؼ
األشراؼ ،ط2011 ،1ـ

 -30معترؾ األقراف في إعجاز القرآف:الحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ت(911ق) ،تح:عمي محمد
البجاكم ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت
 -31الناجيات كأد عية األياـ عند اإلماـ زيف العابديف(دراسة أسمكبية) :إدريس طارؽ ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
بابؿ2006 ،ـ

 -32مكسكعة سيرة أىؿ البيت (السيدة زينب رائدة الجياد في اإلسبلـ):باقر شريؼ القرشي ،تح:ميدم باقر القرشي ،دار
المعركؼ ،تكارش ،قـ ،ط1
 -33نظريات األدب:أكستف كاريف رينيو ،ت:محي الديف صبحي ،مراجعة د .حساـ الخطيب ،المجمس األعمى لرعاية
الفنكف كاآلداب كالعمكـ اإلجتماعية ،دمشؽ

 -34نظرية النقد األدبي رؤية قرآنية معاصرة:د.محمد حسيف الصغير ،دار المؤرخ العربي ،بيركت1999 ،ـ
 -35النكراف الزىراء كالحكراء (ع) مف محاضرات األستاذ السيد عادؿ العمكم:الشيخ عمي الفتبلكم ،مطبعة مؤسسة
االعممي ،بيركت ،لبناف ،ط2009 ،2ـ.
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