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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  simplified Arabic عىل  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل   . وتفكريًا  وفعاًل،  قواًل،   : الفرد 
يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية 
؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني 

. وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله . 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه . 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل . 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء . 
الباحثني  تدعو  "تراث كربالء" التي  كله جملة  فكانت من ذلك 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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ِ
الملخ�ص

يعد الرضا والسخط مقياس الوحدة يف املصري، والسيام يف جمتمع الطف، 
الذي تنطبق عليه معايري هذا املقياس، فإذا ريض الناس بعمٍل ما- وإن أتى 
به واحد منهم- فهم مشرتكون يف حكمه، وكذلك احلال عند اجتامعهم عىل 
السخط فيام خيصُّ عماًل آخر، » إنام عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اهلل 
بالعذاب ملا عموه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمني «)1(، وهذه سنٌة 
كونيٌة، إذ ينسب العمل الصادر من فرٍد إىل جمتمعه، وكذلك ينسب العمل 
الصادر من جيل إىل جيٍل آخر، وذلك فيام إذا كان هلم مجيًعا فكٌر اجتامعّي 
م ذوو روح اجتامعية  واحد، وإرادة اجتامعية واحدة، فيوصفون حينها بأهنَّ
واحدة. وانطالًقا من قول اإلمام عيل )A( » أهيا الناس إنام جيمع الناس 
علم  معايري  يف   )A(احلسني اإلمام  كلامت  نضع   )2(  » والسخط  الرضا 
لغته  تضمنتها  التي  االجتامعية  املضامني  منها  لنستشف  السوسيولسانيات؛ 

)A( عىل وفق مبحثني، مها:
املبحث األّول/ بنية حتليل اخلطاب احلسينّي: يتناول هذا املبحث جتسيد 
اخلطاب احلسينّي املجتمع الذي قيل فيه، إذ تضمن الرتاث الثقايّف التي اختزله 
ذهن اإلمام احلسني)A( بام فيه من جمتمعات صاحلة، وحركات مصلحة، 
عىل  مدوية  رصخاٍت  اخلطاب  هذا  يمثل  متتالية،  وأزمنة  أمكنة  عرب  جرت 
ساخًنا،  متحرًكا  املجتمع  كان  فقد  املجتمع،  إليه  سيؤول  بام  وتنّبؤًا  الظلم، 
يتشابه فيه األفراد من حيث النوع واملاهية؛ لكنهم خمتلفون متام االختالف 
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من حيث املبادئ و اإليديولوجية واألخالق واألهداف والغايات.
بصفته  اخلطاب  املبحث  هذا  ويدرس  احلجاج:  وسائل  الثاين/  املبحث 
بعض  تعديل  عىل  ليعمل  اإلنسان؛  أعامق  حامله  هبا  يسرب  التي  الوسيلة 
التحرك  غاية  إىل  للوصول  فيه،  احلضارّي  والتحدي  االنطالق  حمركات 
اإلمام  الكربى يف هنضة  التارخيية  التحوالت  بدأت  احلياة...هكذا  ومنطلق 
احلسني)A( التي غرّيت جمرى التاريخ، وقادت البرشية نحو اإلصالح، ملا 
هلذه النهضة من ملمح متميز من عمليات النهوض كافة يف التاريخ البرشّي، 
ا هي التي صنعت التاريخ ومل يصنعها التاريخ، فأصبحت هنضته  ويكفي أهنَّ

)A( شعلة من نوٍر، هيتدي هبا السائرون عىل الطريق القويم.
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Abstract
Satisfaction and dissatisfaction could be considered  as a 

mean to  measure the unity of fate, and it may be applied in  Al- 
Taff society in particular, for this community has the standards 
of such a measure. If people were  satisfied with a  particular   
action - even in case that achievement was accomplished 
by one of them –  then they all would be considered as the 
doers of such a deed. The same thing could be said about 
the dissatisfaction about some action else. Hence, the she–
camel in the account of Tamood’s nation gives a brilliant 
sample of this kind. This animal was slaughtered by only one 
person, but Tamood’s folk were all  punished and suffered 
from the heavenly torture because they showed satisfaction 
towards that act, and Allah, the Almighty said  in that case:'' 
they, slaughtered it and they were  rendered regretful". 

There is a universal Sunna tradition, that if an action is done 
by a community member then this action will be attributed to 
his society in general and to the next generations to which he 
belongs, that if these generations will continue to advocate 
these positive, negative or criminal mind.

  Taking into the account “Imam Ali’s proverb, ‘Oh , people, 
a nation can gather the satisfaction and the dissatisfaction at 
one time’ ” renders a good example of this duality. Similarly, the 
words of his son, Imam Hussein ( p. b. u. h ) can be studied in 
accordance with the standards of sociolinguistics to present 
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implicit core in his contemporary language according to two 
topics: 

 The first topic, which is named as the structure of the 
Husseini discourse analysis, contains the incarnation of 
Imam Hussein's speech in the society among which this 
oration was recited. This speech had the cultural heritage of 
Imam Hussein’s mentality including the vision of the good 
communities, the reforming movements, the cries against 
tyranny and the expectations for the future of such a society. 
A community like this is a highly moveable and hot one and 
consists of members who are although different in race in time 
and in place but they are reassemble in principles, ideology, 
morals, aims and purposes. 

The second topic studies the oration as the mean that 
represents the depths of the human, for, this tool can work to 
amend the stimulators of the civil challenge inside the human 
being. By so doing, the great historical transformations 
began with the awakening of Imam Hussein, and this rise 
could change the course of history and led the humanity 
to reformation. In view of the special qualifications of this 
renaissance in the process of the entire human awakening, 
it could be said that this movement made the history and not 
the history made it. Consequently, there are many regarded 
this awakening as the light by which the people can be guided 
in the path righteousness.
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مقدمة
يدلُّ عىل وزن  بمناظر((فالكالم  وليس  الرجال خمابر  إنَّ  املثل))  قيل يف 
َت  حَتْ ُبوٌء  خَمْ ُء  ــرْ امْلَ  ((  :عيل املؤمنني  أمري  قال  كام  وشخصيته،  املتكلم 
لَِسانِِه(()3(، تلك قاعدة اجتامعية عامة، فإذا أدركنا هذه احلقيقة، أدركنا عمق 
شخصية اإلمام احلسني  وأهدافه وغاياته االجتامعية من ثورته عىل الظلم 
يف كربالء، يف ضوء ما قاله  من خطب وكلامت، تضمنت أحداًثا كالمية 
عرب سلسلة من األحداث االجتامعية والوقائع التارخيية التي مرَّ هبا املجتمع 
الوعي، يف  الدقة وغاية   معها وقفاٌت يف منتهى  املسلم، كانت للحسني 
مثَّلت  متصارعة،  وعقائد  متدافعة،  وتيارات  متدافقة،  أمواج  ختللته  جمتمع 

املحك األسايّس حلركة التاريخ.
ا سلوك اجتامعّي،  األفراد واجلامعات، ألهنَّ التواصل بني  أداة  اللغة  متثل 
وال يمكن ألية لغة أن حتيا إاّل يف ظلِّ جمتمع إنسايّن، وهذه احلقيقة عرب عنها 
أحّس  يوم  اللغة ووجدت  تكّونت  املجتمع  )) يف أحضان  بقوله:  فندريس 
الناس باحلاجة إىل التفاهم فيام بينهم (()4(، بل األمر أوسع من ذلك فاللغة 
رسُّ بقاء املجتمع عىل الرغم من مرور الزمن )5(؛ ألنَّ التواصل بني األفراد هو 
سبب اإلحساس بانتامء أفراد األرسة إليها وأفراد املجتمع إليه أيضًا، فاللغة 
إذن ظاهرة اجتامعّية ال يستطيع فرد من األفراد أو أفراد معينون أن يضعوها، 
هذه  تقتضيه  وما  اجلمعّية،  احلياة  عن  وتنبعث  املجتمع،  طبيعة  ختلقها  وإنَّام 
تؤلف  الوصف  هبذا  فاللغة  لألفكار،  وتبادل  اخلواطر  عن  تعبري  من  احلياة 
موضوًعا من موضوعات علم االجتامع، فكلُّ فرد ينشأ فيجد بني يديه نظاًما 
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يتلقى  مثلام  واملحاكاة،  بالتعّلم  تلقيًا  عنه  فيتلقاه  جمتمعه،  عليه  يسري  لغوًيا 
قوالبِِه،  يف  اللغوّية  أصواَتُه  ويصبُّ  اأُلخرى،  االجتامعّية  النظم  سائر  عنه 
باالنتامء  الفرد  إحساس  سبب  فاللغة  لذا  )6(؛  وتعابريه  تفامهه  يف  وحيتذيه 
أفراد  أو  األفراد  من  فرد  يستطيع  ال  اجتامعية،  ظاهرة  بوصفها  للمجتمع، 
معينون أن يضعوها، وإنام يكوهنا املجتمع، وما تقتضيه حياة أفراده من تعبري 
عن اخلواطر، وتبادل لألفكار، لذا عرب فندريس عنها بقوله: )) يف أحضان 
فيام  التفاهم  إىل  باحلاجة  الناس  يوم أحسَّ  اللغة ووجدت  املجتمع تكونت 

بينهم (()7(.
اللغة  ْت  ُعدَّ بالكلمة،  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  والفنون  اآلداب  كانت  وملا 
فعالة،  اجتامعية  قوة  اللغة  تبقى  والنهاية  البداية  ومابني  والنهاية،  البداية 
اإلنسان، وتكّون  بأخيه  اإلنسان  ا تصل  إهنَّ البرش،  وأداة مسيطرة عىل حياة 
املجتمعات وتبني احلضارات، وهي هبذا الوصل وذلك التكوين والبناء متيز 

اإلنسان من سائر املخلوقات، فهو ناطق بطبعه.
لقد نّبه العامل اللغوّي االجتامعّي )دور كايم( يف أوائل القرن العرشين عىل 
اللغوية صنو الظاهرة االجتامعية، يمكن أن تُرصد وُتلحظ كام  أنَّ الظاهرة 
يلحظ عامل الطبيعة )اليشء( ويتخذه موضوًعا لدراسته، لذا ظهر علم اللغة 
االجتامعّي فرًعا مهاًم من فروع علم اللغة العام، ينتمي إىل القسم التطبيقّي 
اللغة  جوانب  كلَّ  ينظم  فهو  باملجتمع،  وعالئقها  اللغة  بدراسة  هيتم  منه، 
وطرائق استعامهلا، التي ترتبط بوظائفها االجتامعية والثقافية أو العلم الذي 
يبحث عن الكيفية التي تتفاعل هبا اللغة مع املجتمع، فهو ينظر يف التغريات 
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بيان  املختلفة، مع  الكلمة استجابة لوظائفها االجتامعية  بنية  التي تطرأ عىل 
هذه الوظائف وحتديدها.

جسد اخلطاب احلسينّي املجتمع الذي قيل فيه، إذ تضمن الرتاث الثقايّف 
التي اختزله ذهن اإلمام احلسني بام فيه من جمتمعات صاحلة، وحركات 
مصلحة، جرت عرب أمكنة وأزمنة متتالية، يمثل هذا اخلطاب رصخات مدوية 
عىل الظلم، وتنّبؤًا بام سيؤول إليه املجتمع، فقد كان املجتمع متحرًكا ساخًنا، 
يتشابه فيه األفراد من حيث النوع واملاهية؛ لكنهم خمتلفون متام االختالف 

من حيث املبادئ و اإليديولوجية واألخالق واألهداف والغايات.
الرضا  الناس  جيمع  إنام  الناس  ))أهيا    عيل  اإلمام  قول  من  وانطالًقا 
االجتامعّي؛  اللغة  علم  معايري  يف  احلسينّي  اخلطاب  نضع   )8(  )) والسخط 
لنستشف منها املضامني االجتامعية التي تضمنتها لغته  عىل وفق مبحثني، 

مها:
المبحث الأّول

بنية تحليل الخطاب الحسينّي
ُيعرف املجتمع بأنَّه مجاعة من الناس يعيشون يف حّيز اجتامعيٍّ واحٍد من 
العقائد واألحداث،  تأثري عامٍل مشرتٍك من حيث  حيث احلاجات، وحتت 
وبذلك يتالمحون ويرتابطون ضمن حياة اجتامعية واحدة، جتمعهم لغة تفاهم 
واحدة. هذه اللغة عرب عنها ابن مسكويه قائاًل )) إّن السبب الذي احتيج من 
أجله إىل الكالم أنَّ اإلنسان الواحد ملا كان غري مكتٍف بنفسه يف حياته وال 
املقسوم؛ احتاج إىل  املقدر  املعلومة، وزمانه  بقاء مدته  تتمه  بالغ حاجاته يف 
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استدعاء رضوراته يف مادة بقائه من غريه، ووجب رشيطة العدل أن يعطي 
غريه عوض ما استدعاه منه يف املعاونة التي من اجلها ((، قال احلكامء : ))إنَّ 
اإلنسان مدينٌّ بطبعه (( وهذه املعاونات والرضورات املقتسمة بني الناس هي 
التي هبا يصح بقاؤهم، وتتم حياهتم، وحتسن معايشهم... فلم يكن بد من 
أن يبزع إىل حركاٍت بأصواٍت دالٍة عىل هذه املعاين باالصطالح؛ ليستدعيها 
اإلنسايّن  البقاء  هلم  فيتم  بعًضا،  بعضهم  وليعاون  بعض،  من  الناس  بعض 
وتكمل فيهم احلياة البرشية )9(، وبذلك تشكل اللغة العامل املعريّف لإلنسان، 
فهي األساس يف تشكيل أنامط سلوكه، وطرائق تفكريه، وطموحاته، ومثله، 

ونظرته إىل اآلخرين، وجّوه العقيّل والثقايّف )10( .
الطف،  جمتمع  يف  والسيام  املصري،  يف  الوحدة  مقياس  والسخط  فالرضا 
الذي تنطبق عليه معايري هذا املقياس، فإذا ريض الناس بعمٍل- وإن أتى به 
واحد منهم- فهم مشرتكون يف حكمه، وكذلك احلال عند اجتامعهم عىل 
السخط فيام خيصُّ عماًل آخر، ))إنام عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اهلل 
بالعذاب ملا عموه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمني (( )11( وهذه سنٌة 
كونيٌة، إذ ينسب العمل الصادر من فرٍد إىل جمتمعه، وكذلك ينسب العمل 
الصادر من جيل إىل جيٍل آخر، وذلك فيام إذا كان هلم مجيًعا فكٌر اجتامعّي 
م ذوو روح اجتامعية  واحد، وإرادة اجتامعية واحدة، فيوصفون حينها بأهنَّ
واحدة، لذا نجد اإلمام احلسني  قد ضّمن خطبه وكلامته بالقبول واإلنكار 
املناظرين للرضا والسخط، ففي وصيته ألخيه حممد بن احلنفية يقول: ))بسم 
بن  حممد  أخاه    عيل  بن  احلسني  به  أوىص  ما  هذا  الرحيم-  الرمحن  اهلل 
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حممًدا  وأّن  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إاّل  إله  ال  أْن  يشهد  احلسني  إّن  احلنفية، 
عبده ورسوله، جاء باحلق من عنده، وأّن اجلنة حق والنار حق، والساعة آتية 
ال ريب فيها، وأنَّ اهلل يبعث من يف القبور، وإين مل أخرج أرًشا وال بطًرا وال 
 )( ُأمة جدي حممد مفسًدا وال ظاملًا، وإنَّام خرجُت لطلب اإلصالح يف 
أُريد أْن أمر باملعروف وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب عيل بن أيب 
طالب، فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، وَمْن ردَّ عيلَّ هذا أصرب حتى 
يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني. هذه وصيتي إليك يا أخي وما 

توفيقي إاّل باهلل عليه توكلت وإليه أنيب (( )12(.
القبول  مهــا:  اجتامعيني،  مفهومني    احلسني  ــام  اإلم استعمل  لقد 
واإلنكار؛ وكالمها من أفعال الكالم الدالة عىل االنجاز، وما أفعال الكالم 
وقائع  نصف  أن  يمكن  عندها  اللغوّي،  للتواصل  وحــدات أساسية  إاّل 
هذا  وعىل  معنٍي،  قوٍل  عن  ناتٍج  كلُّ فعٍل  يثريه  ما  حسب  املعقدة  التواصل 
أو  االجتامعّي  العمل(  يعني:)التصـرف أو  الكـالمّي  الفـعل  فإنَّ  األسـاس 
يراد  فـ)الفعل الكالمّي(  بالكالم، ومن ثم  الذي ينجزه اإلنسان  املؤسسايّت 
تلفظه بملفوظات معينة، وهو هبذا  املتكلم بمجرد  الذي يؤديه  به اإلنجـاز 
املعنى ُيعدُّ النواة املركزية ملفهوم التداول يف صورتـه اللغوية، إذ ترتكز فيه كلُّ 
األنامط األخرى من األفعال القولية، التي تطمح إىل حتقيق أغراض إنجازية، 
كالطلب واألمر والوعد والوعيد... وسواها، وهكذا فإنَّ هذا الفعل يلتمس 
التأثري يف املخاطب بغرض حتقيق يشٍء ما. فذهبت مجاعة إىل تصديق اإلمام 
احلسني وقبول دعوته، وذهبت مجاعة إىل تكذيبه وإنكار دعوته، ومل يبَق 
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إاّل   ) ينرصين  نارٍص  َمْن  ورصخته:)أال    احلسني  واعية  سمع  واحد  فرد 
وانحاز إىل إحدى اجلامعتني.

ويف اإلطار العام دّلت هذه الكلامت عىل ظاهرة اجتامعية عاملية وجدْت 
يف كلِّ جمتمٍع منذ خلق البرشية وحتى يومنا هذا، وهي مفهوم )الوصية( التي 
قننها اإلسالم وجعلها واجبة عىل كلِّ مسلم، وتعني اصطالًحا : أْن يويص 
اإلنسان غريه ممن يوثق به يف تنفيذ ما مل يستطع املويص تنفيذه بسبب املوت، 
وال ختلو وصية اإلمام  من اإلشارة إىل األهداف السامية املتمثلة بأصول 
، ثم عرج إىل  الدين، وهي :)التوحيد والنبوة واملعاد( إقرار لفظًيا يف النصِّ
وأيب  جدي  بسرية  )أسرُي  قوله:  سياق  يف  والعدل  اإلمامة  ذكر  يف  املواصلة 
عيل بن أيب طالب... وهو خري احلاكمني( تلك السرية التي وصفها اإلمام 
ى  ْطَهِر )( َفإِنَّ ِفيِه ُأْسَوًة مِلَْن َتَأسَّ ْطَيِب اأْلَ عيل بقوله: ))َفَتَأسَّ بَِنبِيَِّك اأْلَ
ْنَيا  َثِرِه َقَضَم الدُّ ِه َوامْلُْقَتصُّ أِلَ ِ امْلَُتَأيسِّ بَنبِيِّ ى َوَأَحبُّ اْلِعَباِد إىَِل اهللَّ َوَعَزاًء مِلَْن َتَعزَّ
َبْطنًا  ْنَيا  الدُّ ِمَن  ُصُهْم  ََأمْخَ َو  َكْشحًا  ْنَيا  الدُّ َأْهِل  َأْهَضُم  َطْرفًا  ُيِعْرَها  َومَلْ  َقْضاًم 
َ ُسْبَحاَنُه َأْبَغَض َشْيئًا َفَأْبَغَضُه  ْنَيا َفَأَبى َأْن َيْقَبَلَها َوَعِلَم َأنَّ اهللَّ ُعِرَضْت َعَلْيِه الدُّ
 ُ َنا َما َأْبَغَض اهللَّ َرُه َوَلْو مَلْ َيُكْن ِفيَنا إاِلَّ ُحبُّ َر َشْيئًا َفَصغَّ َرُه َوَصغَّ َر َشْيئًا َفَحقَّ َوَحقَّ
 ِ ًة َعْن َأْمِر اهللَّ ادَّ ِ َوحُمَ ُ َوَرُسوُلُه َلَكَفى بِِه ِشَقاقًا هلِلَّ َر اهللَّ َوَرُسوُلُه َوَتْعِظيُمَنا َما َصغَّ
َنْعَلُه  بَِيِدِه  ِصُف  اْلَعْبِد َوخَيْ ِلُس ِجْلَسَة  ْرِض َوجَيْ َيْأُكُل َعىَل اأْلَ  ) َوَلَقْد َكاَن )

َوَيْرَقُع بَِيِدِه َثْوَبُه َوَيْرَكُب احْلِاَمَر اْلَعاِرَي... (( )13(.
يف  املجتمع  هبا  اُبتيل  اجتامعية  ظواهر  إىل  إشارة  أيًضا  الوصية  يف  نجد 
واإلفساد،  والبطر،  )األرش،   : بألفاِظ  متثلت  اإلسالم  صدر  و  اجلاهلية، 
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والظلم( وكلها ألفاٌظ كافحها اإلسالم، ومن أجل ذلك خرج اإلمام احلسني 
، فجاء ذكرها عىل وفق تقابلية فنية، متثلت باألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.
ا فهو أرِشٌ من باب )َتِعَب وَبِطَر وَكفَر( النعمة  واألرِشُ لغًة: من أرِش أرَشً
فلم يشكرها، وأرَش اخلشبة أرَشًا من باب قَتل شقها لغة يف النون، واملئشار 
الشاعر:  قال  مأشورة  واخلشبة  آرِشٌ  فهو  مآشري،  واجلمع  هذه،  من  باهلمز 
ابن  قال  والنون،  اهلمزة  لغتي  بني  .فُجِمَع  ُه  آرِشَ يميُنك  الزالــت  أناِشرَي 
السكيت يف كتابه )التوسعة(: وقد نقل لفظ املفعول إىل لفظ الفاعل فمنه: يد 
آرشة واملعنى مأشورة، وفيه لغة ثالثة بالواو، فيقال: ورشت اخلشبة بامليشار، 
املرأة أسناهنا رققت أطرافها،  امليقات وامليعاد، وأرشت  الواو مثل:  وأصله 

وقد هُني عنه يف احلديث: ))لُعنت اآلرِشة واملأشورة (( )14(.
قُّ وزًنا  أما)َبِطَر( َبَطرًا فهو َبِطٌر من باب َتِعَب بمعنى أرش أرًشا، والَبْطُر الشَّ
ومعنًى، وسمي البيطار من ذلك وفعله َبْيَطَر َبْيَطرًة )15(. والراجح أنَّ اشرتاًكا 
ا بني اللفظتني، إذ يشرتكان يف مستويات متعددة من الداللة اهلامشية،  معنويًّ
لذا نجد أغلب أصحاب املعجامت يفرسون معنى اللفظة األوىل باألخرى أو 

العكس)16(.
الربهان واالستدالل  الدال عىل  أسلوب احلجاج  اللبيب  وال خيفى عىل 
اللذان  أخــرى،  جهة  من  تفويض(  وال  جرب  )ال  معادلة:  وعىل  جهة،  من 
استعملهام اإلمام احلسني يف كالمه فقد أوضح  أهداف ثورته وغايته 
التاسع من املحرم ألعدائه ))أهيا   يف خطبته األوىل يوم  منها، ففي قوله 
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الناس اسمعوا قويل وال تعجلوا حتى أعظكم بام هو حق لكم عيّل، وحتى 
أعتذر إليكم من مقدمي عليكم...(()17( نجد األسلوب اأُلممّي الشامل قد 
اقتضب يف عبارة: )أهيا الناس( إذ مل يقل: )أهيا املؤمنون( أو )أهيا املسلمون( 
أو )أيتها العصابة(... وسواها؛ ألنَّ القوم الذين وجه كالمه إليهم مل يكونوا 

من ديٍن واحٍد أو أمٍة واحدٍة، ويف ذلك إشارتان دالليتان، مها:
أُمم شتى، منهم  الذين حتدث معهم كانوا من  القوم  :إنَّ  اإلشارة األوىل 

اليهودّي والنرصايّن واملرشك وامللحد واملنافق، وهو حاهلم حينها فعاًل.
اإلشارة األخرى : إنَّ اخلطاب قد يكون موجًها للبرشية كافة عرب األزمنة 
التي  احلسينية  الرسالة  ألنَّ  أبلغ؛  احلجاجّي  املعنى  فيكون  كافة،  واألمكنة 
بعثها للمتلقي ال حتّدها احلدود وال األزمنة عىل وفق هذا املعنى، فهي بذلك 
رسالة عاملية إنسانية مستمرة، تكون بمنزلة الفرقان بني احلق والباطل يف كلِّ 
رصاٍع، تكشف عن حال املتلقي، بأسلوب الوعظ والتذكري وإلقاء احلجج 

البالغة.
البيان والتفريق، ورضبًا واسَع  ُيعدُّ احلجاُج سمًة من سامت  املعنى  هبذا 
عىل  الباعثة  البيانية  التقنيات  جممل  دراسة  عىل  فيه  األمر  النعقاد  املجال، 
بفعل  والطلب  والوعظ،  )النداء،  فأساليب   ،)18( القارئ  أو  السامع  إذعان 
األمر، وال الناهية مع الفعل املضارع( كّلها تقنيات إقناعية، استعملها اإلمام 
 للتأثري يف املتلقي، فضاًل عن ذلك فإنَّ السمة االجتامعية واضحة يف سياق 
، فالنداء باٌب وما حواُه من أحكام وقوانني يمثل رضًبا من اخلطاب  النصِّ
الكالمّي الذي ال يكون له األثر يف التواصل إاّل بوصفه عنرصًا من عنارِص 



289

م. د. نعمة ده�س فرحان

د الثاين/ العدد الثالث 1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/املجلَّ

مرسٍح اجتامعيٍّ يضم مرساًل ومستقباًل، أو خماطًبا ومتلقًيا، عىل أنَّ بني طريف 
النداء عالقة من نوع ما، استلزمت مقاًما توظيف هذا األسلوب خاصة، وقد 
أشار النحاة إىل هذا الربط بني األسلوب الندائّي واألسلوب املقامّي، وتنوع 
بقوله:)...  املعنى  إىل هذا   أشار املقام، وقد  لتنوع ظروف  تبًعا  األحكام 
حتى اعتذر إليكم من مقدمّي عليكم( ذلك املقام الذي فرضه اهلل سبحانه 
وتعاىل عىل األمة اإلسالمية من طاعة أئمة الزمان )احلسن واحلسني إمامان 
املبنى باملعنى، أي: أهّنام  قاما أو قعدا(، فاألسلوبان)الندائّي واملقامّي( ربط 
النداء )يا(  أقاما عالقة ترابطية بني مكونات النصِّ ومقامه، فحذُف حرف 
النحاة  ألنَّ  قريٍب؛  خماطٍب  إىل  مقصود  بنحٍو  موجه  اخلطاب  أنَّ  عىل  يدلُّ 
العرب وجدوا عند تقعيد األحكام أنَّ أداة النداء ال جيوز حذفها مع املنادى 
النكرة  مع  احلال  وكذلك  للحذف،  املنايف  الصوت  ملد  الحتياجه  البعيد؛ 

املقصودة، وهذا يؤكد قرب املتلقي مقامًيا وُبعدُه زمانًيا.
كذلك يف النصِّ إشارة لسانية متثلت بالضمري اجلمعّي يف عبارة: )اسمعوا 
قويل وال تعجلوا( املمزوج بأسلوب الطلب بفعل األمر وال الناهية والفعل 
املضارع؛ للداللة عىل وجوب اإلصغاء واالنتباه، كام يف قوله تعاىل:﴿ َفَتَعاىَل 
بِّ  َوُقل رَّ َوْحُيُه  إَِلْيَك  ُيْقىَض  َأن  َقْبِل  بِاْلُقْرآِن ِمن  َتْعَجْل  َواَل  قُّ  احْلَ امْلَِلُك   ُ اهللَّ

ِزْديِن ِعْلاًم﴾ طه/114.
يف  واملقدم  االعتذار  من  املقصود  ما  مفاده:  الذهن  يف  إشكال  يرد  ربام 
والقرائن  اللفظّية  القرائن  تعاضد  أنَّ  عنه:  ؟ واجلواب  آنًفا  املذكور  السياق 
ضوء  يف  الذمة  وبراءة  احلجة  بلوغ  يعني  أنَّه  االعتذار  داللة  تظهر  املعنوية 
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ورسوله،  اهلل  من  مقامه  بحكم  الناس  ألولئك    وجهه  الذي  اإلنــذار 
الشفيق  بالناصح  َسُد  جُتَ تقنية وعٍظ  لذمته، عرب  إبراًء  املسلمني  وواليته عىل 
َأٌخ  ا  إِمَّ ِصْنَفاِن  ))الناس  الَعَلوّي:  للمبدأ  امتثااًل  معرفته،  حق  باهلل  العارف 
ْلِق (( )19(. هذه الثنائية يف التصنيف تقودنا  يِن أو َنِظرٌي َلَك يِف اخْلَ َلَك يِف الدِّ
هذه  وتعني  احلسينّي،  اخلطاب  يف  الداليل  التقابل  ظاهرة  عن  احلديث  إىل 
الظاهرة ))وجود لفظتني حتمل إحدامها عكس املعنى الذي حتمل اأُلخرى، 
مثل: اخلري والرش، والنور والظلمة، والصغري والكبري، وفوق وحتت، ويأخذ 
بني  ضدية  عالقة  وجود  هذا  ويعني   ،)20( ويبكي...((  ويضحك  ويعطي، 

لفظتني يف املعنى، أو بني مجلتني أو موقفني أو سياقني...أو غري ذلك.
وقد شاب هذا املصطلح عند القدامى الغموض واإلهبام، فلم يميزوا بينه 
وبني مصطلح )األضداد( بل عّدوه نوًعا من األضداد، وقد أكد هذه احلقيقة 
بتأليف  إبراهيم أنيس بقوله: ))مل تلَق اهتامم اللغويني العرب، ومل خيصوها 
صاحب  فعل  مثلام  فصواًل  األدب  كتب  بعض  هلا  عقدت  ولكن  مستقل، 
األلفاظ الكتابية (( )21( الذي مل يميز بني املصطلحني، ومثل بتسعة ومخسني 

زوًجا من األلفاظ املتقابلة)22(.
إذ  املعارص،  اللغوي  البحث  وليدة  الداليل  التقابل  ظاهرة  أّن  والواقع 
عنوان  حتت  الغربية  الداللة  علم  كتب  يف  واستقرت  جتسدت  قد  نجدها 
املعنى،  يف  التضاد  أي:   ) )التخالف  بـ  العربية  يف  وتعني   )Antonymy(
وهذا ما أكده أمحد خمتار عمر يف أثناء حتدثه عن ظاهرة األضداد بقوله: ))ال 
يعني باألضداد ما يعنيه علامء اللغة املحدثون من وجود لفظني خيتلفان نطًقا 
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ويتضادان معنًى، كالقصري يف مقابل الطويل، واجلميل يف مقابل القبيح، وإنام 
نعني به مفهومها القديم وهو اللفظ املستعمل يف معنيني متضاّدين (( )23(. وقد 
عّرفُه  فقد  املصطلح،  حتديد  يف  )1976م(  املوسوعّي  العاملّي  املعجم  شارك 
))بأنه كل كلمتني حتمل إحدامها عكس املعنى الذي حتمله اأُلخرى (( )24(، 

ومن أنامط التقابل يف اخلطاب احلسينّي ما يأيت:
أّواًل : التقابل يف املوقف : إنَّ من أمجل صور التقابل الداليّل املأخوذة من 
﴾ البقرة/256. ما نجده يف سياق اخلطبة  ينرِ املبدأ القرآين: ﴿ اَل إرِْكَراَه يفرِ الدِّ

من تقابل يف املوقف، متثل بطريف االختيار، بني القبول واإلنكار :
من  النصف  وأعطيتموين  قويل،  وصدقتم  عذري  قبلتم  ))فــإْن  األول: 

أنفسكم، كنُتم بذلك أسعد، ومل يكن لكم عيّل سبيل (( )25(
أنفسكم،  من  النصف  تعطوين  ومل  العذر  مني  تقبلوا  مل  ))وإّن  واآلخر: 
فامجعوا أمركم ورشكاءكم، ثم ال يكن أمركم عليكم غمًة، ثم اقضوا إيّل وال 

تنظرون (( .
هذه الصورة التقابلية متثلت بثنائية رشطية تساؤلية، طرف كلِّ جزٍء منها 
ومقامًيا  لغوًيا  زينها  رائعة،  حجاجية  آلية  عرب  وجوابه،  الرشط  فعل  يمثل 
قربه من اهلل سبحانه حني قال: ))إًن وليي اهلل الذي نزل الكتاب، وهو 
لنهضته من  تبناها مرشوعًا  التي  ليميز عقيدة اإلصالح   )) الصاحلني  يتوىل 

العقائد الفاسدة .
وأصحابه؛  بيته  أهل  من  والنساء  الرجال  أبكى  التقابيّل  املوقف  وهذا 
استاملًة للمتلقي املقصود، فالبكاء ظاهرة وجدانية اجتامعية إنسانية، جعلها 
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الفرد، متثل  النشأة االجتامعية عند  اهلل سبحانه وتعاىل سمة أوىل من سامت 
خليًطا من الفرح واحلزن.

اجتامعية جديدة، هي  بلغة  بمفتاح جديد، متثل  البكاء    قطع احلسني 
لغة التهليل بالدعاِء والثناِء حني قال: )) احلمد هلل الذي خلق الدنيا، فجعلها 
دار فناء وزوال، مترصفة بأهلها حااًل بعد حاٍل، فاملغرور مْن غرته، والشقي 
مْن فتنته، فال تغرنكم هذِه الدنيا، فإهّنا تقطع رجاء َمْن ركن إليها، وختيب 
فيه  اهلل  أسخطتم  قد  أمٍر  عىل  اجتمعتم  قد  وأراكــم  فيها،  طمَع  َمْن  طمع 
عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، واحلَّ بكم نقمته، وجنبكم رمحته، 
فنعم الرّب ربنا، وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة، وآمنتم بالرسول حممد 
استحوذ  لقد  قتلهم،  تريدون  وعرتته،  ذريته  عىل  زحفتم  إنَّكم  ثم   ،)(
عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اهلل العظيم، فتبًا لكم وملا تريدون، إنا هلل وإنا 

إليه راجعون، هؤالء قوٌم كفروا بعد إيامهنم، فبعًدا للقوم الظاملني(()26( .
تراكيب  آنًفا  املذكور  النصِّ  يف  نجد   : املتناظرة  الرتكيبية  :الثنائيات  ثانًيا 

ثنائية متناظرة، وهي:
_)احلَّ بكم نقمته( تناظر )وجنبكم رمحته( .

_ )فاملغرور مْن غرته( تناظر )والشقي من فتنتِه( .
_ )دار فناٍء وزوال( تناظر )مترصفة بأهلها حااًل بعد حال( .

_)فإهنا تقطع رجاَء مْن ركن إليها ( تناظر )وختيب طمَع من طمَع فيها ( .
أمٍر أسخطتم اهلل فيه عليكم ( تناظر )واعرض بوجهه  _)اجتمعتم عىل 

الكريم عنكم( .
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عضدت اجلملة الثانية معنى اجلملة األوىل، فضاًل عن التعاضد اللفظّي 
املتمثل بالسجع وموسيقى األصوات وتناغم الرتاكيب، واملقصود بالرتاكيب 
هنا اجلمل التي يتوافر فيها مبدأ اإلفادة واالستقالل)27(، وعىل هذا ال يمكننا 
أن نعدَّ مجلة فعل الرشط أو مجلة جوابه، مجلة تامة، فهي ناقصة املعنى؛ ألنَّ 

مثل هكذا مجل غري مستقلة، وال يصح السكوت عنها.
املفرتض  املعصوم  اإلمام  بوصفه  الرشعية  سلطته    اإلمام  يامرس  مل 
الديمقراطية  املجتمعات  خياطب  وكأنُه  بل  خطبته،  يف  املتلقي  عىل  الطاعة 
احلديثة، إذ مل تعتمد خطبته  عىل اإلكراه بالدرجة األوىل، بل عىل اإلقناع 
والتأثري اللذين باتا من العنارص احلاسمة يف إيصال اخلطاب لفئات املجتمع 
كافة، وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتاز هبا اخلطاب الدينّي عموًما 
اإلقناع  آلية  عرب  اهليمنة  فكرة  أنَّ  الشك  إذ  خصوًصا،  احلسينّي  واخلطاب 
يعرف  ما  وهو  املجتمع،  داخل  والعقيدّي  الشكيّل  التعدد  مع  إمجاًعا  حتقق 
يف اللسانيات احلديثة بـ)اهليمنة الناعمة()28(، التي دفعت بمدارس التحليل 
ُيظهر  الذي  اإلعالمّي،  اخلطاب  بتحليل  االهتامم  نحو  للخطاب  النقدّي 

عملية الرصاع واهليمنة عرب اإلقناع واستاملة وعي اجلامهري.
للخطاب،  املتميزة  فوكو  ميشيل  نظرة  من  الناعمة(  )اهليمنة  آلية  تقرتب 
اخلطاب  بني  وثيق  ارتباط  هناك  كان  فــإذا  بالسلطة،  اخلطاب  ربط  حني 
والسلطة، فإنَّ ذلك ليس جمرد ختطيط من السلطة حسب، بل هو تنظيم عرب 
بناء عالقة جتمع بني اللغة وأنامط اهليمنة االجتامعية)29(، مّما يؤدي بالرضورة 

إىل انصياع املتلقي لسلطة الكلمة.
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املتقابلة،  الثنائية  الرتاكيب    اإلمام  استعمل  املتقابلة:  :الثنائيات  ثالًثا 
تارًكا حرية االختيار للمتلقي، ومن هذِه الرتاكيب الثنائّية املتقابلة :

_ مجلة: )فنعم الرٌب ربنا( يف ُقبالة مجلة )وبئس العبيد أنتم(
إنَّكم  ُقبالة مجلة: )ثم  مجلة: )أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول( يف   _

زحفتم عىل ذريته وعرتته تريدون قتلهم(.
نجد أكثر ما يميز هذِه الثنائيات التقابل أيديولوجًيا، وخلوها من السجع، 
ا العقيدة أو الفكرة السياسية التي يتم يف ضوئها  ونقصد باأليديولوجية أهنَّ
تشكيل  عىل  مبارش  غري  بنحٍو  وتسيطر  وتنظيمها،  االجتامعية  املواقف  فهم 
سياق اخلطاب، فأيديولوجية اإلمام احلسني  تتمثل باإليامن باهلل ورسوله، 
ويتبنّي لنا ذلك من التحليل املعريّف هلياكل خطبته املباركة )) احلمد هلل الذي 
لقد  عنكم...  الكريم  بوجهه  واعرض  ربنا...  الرب  فنعم  الدنيا...  خلق 
استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اهلل... إنا هلل وإنا إليه راجعون...(( 
تبارك  هلل  اجلميل  والتوصيف  والتبجيل  واحلمد  بالثناء  املليئة  اهلياكل  تلك 
وتعاىل واإلقرار بعبوديته وبالنعيم والذكر واملعاد. وهي أيديولوجية أصول 
يف    اإلمام  بّينها  التي  املخاطبني  أيديولوجية  بخالف  وفروعه،  الدين 
فقرات متعددة من خطبته، منها:)هؤالء قوٌم كفروا بعد إيامهنم فبعًدا للقوم 

الظاملني( و)لقد استحوذ عليكم الشيطان...(.
الذوات يف  النصِّ ومتلقيه مفاهيم  ُمبدع  مثَّل الرصاع األيديولوجّي بني 
األيدلوجيات  وتسعى  القضية،  جوهر  الرصاع  فهذا  االجتامعّي،  املرسح 
الشخيّص،  واإلدراك  االجتامعّي  اإلدراك  بني  الفجوة  سدِّ  إىل  املتصارعة 
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اجلمعّي  بالضمري  حتدث  فقد  واحًدا،  كان شخًصا  وإْن  كاملٌة  أمٌة  فاحلسني 
ا  ألهنَّ إعالمية؛  وسيلة  اخلطابة  فن  مستعماًل  واملصلحني  املوحدين  لفئة 
املؤمنة واجتاهاهتا، وما  الفئة  للتعبري املوضوعّي عن عقيدة  الوسيلة األنجع 

يرتتب عنها من منحًى ثقايف واٍع.
إنَّ الرصاع األيديولوجّي بدوره يقودنا إىل احلديث عن التالزم اخلطايّب 
الشخصية لألفراد، وعن  العالقات  اللغة عن  تفصح  إذ  اللغة واهلوية،  بني 
الذي  االجتامعّي  التفاعل  نتيجة  للمجتمعات؛  والثقافية  احلضارية  القيم 
ثالثة  له  منطقّي،  مصطلٌح  واهُلوية  املتنوعة.  اهلويات  مفاصله  كّلَّ  تتخلل 
معاٍن: ))التشخص والشخص نفسه والوجود اخلارجّي. قال بعضهم: ما به 
اليشء هو باعتبار حتققه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا االعتبار ُيسمى 

ماهية(()30(.
عرفًيا  مشرتكة  دالالت  ذات  ألفاًظا  للهوية    احلسني  اإلمام  استعمل 
فاآلل  دقيقة،  داللية  فروًقا  بينها  نجد  أنَّنا  مع  والذرية(  والعرتة  مثل:)اآلل 
وأيًضا:  بذريٍة،  آٍل  كلُّ  وليس  آٌل،  ذريٍة  فكلُّ  نسُلُه،  وذريُتُه  الرجِل،  قرابُة 
يقال:  الدنيا، فال  أو  الدين  اآلُل خيتصُّ باألرشاِف وذوي األقدار، بحسب 
آل حجاٍم، وآل حائٍك، بخالف الذرية)31(، أما العرتُة عىل ما قال املربد فهي 
النصاب، ومنه عرتة فالن أي منصبه، وقال آخر: )العرتة أصل الشجرة بعد 
قطعها، قالوا: فعرتُة الرجِل أصُلُه( وقال آخر: )عرتُة الرجِل أهُلُه وبنو أعاممه 
قريًشا،  يعني   )( اهلل  رسول  عرتة  عن  بكر  أيب  بقوِل  واحتجّوا  األدنون( 
فهي مفارقة لآلل عىل كلِّ قوٍل؛ ألنَّ اآلل هم األهل واألتباع، والعرتة هم 
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األصل يف قوٍل، واألهل وبنو األعامم يف قوٍل آخر)32(.
: )تبًا لكم(، فالتب تعني اهلالك واخلرسان، وقد جاءت يف  أما قوله 
النصِّ بصفة العموم بقرينة )لكم(، بخالف جميئها يف قوله تعاىل: }َتبَّْت َيَدا 
 ) َأيِب هَلٍَب َوَتبَّ { املسد/1 ،عىل أنَّ من املفرسين من ذهب إىل القول بأنَّ )تبَّ
الثانية يف اآلية جاءت عىل قاعدة ذكر العموم بعد ذكر اخلصوص للتأكيد، 
األصنام  عبادة  من  كافة  هلب  أيب  أعامل  لتشمل  الثانية   ) )تبَّ جاءت  وربام 

ورشب اخلمر وإيذائه رسول اهلل )(... و سواها .
أنفسكم  إىل  ارجعوا  ثم  أنا؟  من  انسبوين  الناس:  ))أهيــا   : قال  ثم 
بنت  ابن  ألست  وانتهاك حرمتي؟  قتيل؟  لكم  وانظروا هل حيٌل  وعاتبوها، 
نبيكم وابن وصيه وابن عمه، وأول املؤمنني باهلل، واملصدق لرسوله بام جاء 
من عند ربه؟ أوليس محزة سيد الشهداء عم أيب؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ 
( يل وألخي: )هذان سيدا شباب أهل اجلنة(  أومل يبلغكم قول رسول اهلل )
فإْن صدقتموين بام أقول وهو احلق، واهلل ما تعمدُت الكذب منذ علمُت أنَّ 
اهلل يمقت عليه أهله، ويرّض به من اختلقه. وإْن كذبتموين فإنَّ فيكم من إْن 
سعيد  وأبا  األنصارّي  اهلل  عبد  بن  جابر  سلوا  أخربكم،  ذلك  عن  سألتموه 
اخلدرّي وسهل بن سعد الساعدّي وزيد بن أرقم وانس بن مالك، خيربوكم 
أهنم سمعوا هذه املقالة من رسول اهلل )( يل وألخي، أما يف هذا حاجُز 

لكم عن سفك دمي؟ (()33( .
إنَّ تكرار عبارة: )أهيا الناس( فيه إشارة داللية إىل أمرين مها:

توكيد حال املخاطبني وبيان عقائدهم املختلفة حتى وصل هبم األمر إىل - 1
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الرتكيبّي  التوكيد  بمنزلة  العبارة  ونسبه، وهذه    احلسني  دين  نكران 
البعيد، لوجود َمْن ال ينكر نسب احلسني اليوم، لكنه ينكر منزلته عند 

اهلل ورسوله وأحقيته بالثورة عىل الظلم .
إىل - 2 والوعيد  والوعد  ــاد  واإلرش الوعظ  أسلوب  من  خطابية  انتقالة 

احلجة  وعظيم  التوكيد  يف  زيــادًة  الرصيح  الواضح  احلجاج  أسلوب 
عن  احلديث  من  حتول  قد  اخلطاب  أنَّ  نجد  لذا  املخاطبني،  القوم  عىل 
عرب  الرصيح  احلجاج  بأسلوب  اهلوية،  عن  احلديث  إىل  األيديولوجية 

أسلوب االستفهام التقريرّي، لتأكيد أمرين مها:
األمر األول: منزلته ، فاحلسني سيد شباب أهل اجلنة .- 3

األمر اآلخر: إنَّ اللغة التي حتدث هبا احلسني  هنا هي )لغة اهلوية(، لذا 
نجد األفعال املستعملة يف هذه الفقرة من اخلطبة املباركة هي من أفعال اهلوية 
، ألسُت، أوليس...  وهي : )انسبوين، وارجعوا، عاتبوها، انظروا، هل حيلُّ
وسواها( مّما يدلُّ عىل أّن اللغة سلوك خارجّي تسمح للمتكلم من طريق هذا 
السلوك أّن يعني نفسه عضًوا يف جمموعة معينة، وهنا املقصود جمموعة )أهل 
النبي  مستشهًدا بحديث   املعرفة(، وكذلك من لغة اهلوية يعرب عن ذاته 
)(: )هذان سيدا شباب أهل اجلنة(... ومزيًدا يف احلجاج حينام عنيَّ نفسه 
وانتسابه إىل النبوة واإلمامة: )... ألسُت ابن بنت نبيكم وابن وصيه...( هذا 
اأُلرسية  ليمزج هويته  والتوكيد يف احلجاج؛  املبالغة  أفاد  التعيني  الرتكيز يف 

هبويته الدينية، عىل وفق أسلوب املقابلة التي سارت عليها منهجية اخلطبة.
تلقيبهم  جمرد  من  أكثر  بل  اهلمجيني،  املخاطبني  هوية    احلسني  حدد 
أو تسميتهم، فقد وضع هلم ُأطًرا من العالقات، تتغري دائاًم اثناء مراحل من 



298

اجتماعيات اخلطاب احل�سينّي درا�سة يف �سوء علم اللغة االجتماعّي

م خمتلفون عن أهل املعرفة، وأهنم  الرصاع املستمر، يتضمن عىل حدٍّ سواء أهنَّ
خمتلفون فيام بينهم أيًضا، وإْن كان ذلك ليس عىل نحو الترصيح، إنَّام دلَّت 
عليه عبارة:)أهيا الناس( املتكررة يف اخلطبة، فبعضهم قتل احلسني  قتاًل 
 طالب أيب  بن  عيل  بأبيه  ُبغًضا  قتله  وبعضهم  السامية،  والقيم  للمبادئ 
وبعضهم قتله طمًعا بالغنائم، وبعضهم قتله طمًعا يف السلطة، أما عامة القوم 
الذين شاركوا يف قتل احلسني  وأصحابه، فهم من )اهلمج الرعاع الذين 
ينعقون مع كلِّ ناعق( فهم إذن ليسوا عىل أمٍر واحٍد، بل كانوا عىل صريورة 
معقدة، متثلت بكيفية مكثفة من احلقد وتعدد الغايات، فظهرت مشتتة عىل 

خاصيتها املختلفة.
التي  احلــجــاج  وســائــل  مــن  وسيلة  اهلــويــة(  )لغة  أســلــوب  فاستعامل 
اإلمام  هوية  تكن  مل  إذ  واملتلقني،  املتكلم  بني  الفرق  إظهار  يف   انتهجها
احلسني  جمموعة متغايرة، تعطي وتأخذ من طرفها، بل كان يف صريورة 
واحدة ومستمرة مدى احلياة، فاهلوية ))ختلق من جديٍد شكاًل ال متناهًيا عىل 
وفق قيود اجتامعية خمتلفة كثرًيا )تارخيية واقتصادية...وسواها ( وتفاعالت 
 )34(  )) فــرادة  و  ذاتية  أكثر  أهنا  عىل  يتفق  قد  وآمــال  وصدامات  اجتامعية 
استعمل اإلمام لغة )لغة اأُلرسية( متدرًجا من األرشف إىل الرشيف، فقال: 
جعفر  أليس  و  وصيه...  وابن  نبيكم،  بنت  ابن  ألسُت  أنا،  من  ))انسبوين 
 بذكر هويته األرسية من األرشف إىل الرشيف،  الطيار عمي؟(( تدرج 
ُه الوحيد من األحياء يف هذا الكون ابن بنت نبي، وأشار إىل  فاحتج أواًل بأنَّ
باسمه  احلديث  عليه  نصَّ  ممن  األحياء  من  الوحيد  بوصفه  وصيه،  ابن  أنَّه 
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الرصيح، أنُه ويص، فأراد بذلك التفرد بذكر اهلوية ورشفها؛ ليبالغ يف احلجة 
عىل خصومه، ويؤكد عىل الويص الرشعّي الذي أشارت إليه اآلية الكريمة: 
َلُكُم اإلرِْساَلَم  يُت  نرِْعَمترِي َوَرضرِ َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  يَنُكْم  َلُكْم درِ َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم   ﴿
ينًا ﴾ املائدة/3، ثم فصل القول بعد إمجاله بقوله: )وابن عمه وأول املؤمنني  درِ
قال:  التدرج  هذا  يف  وزيادة  باإليامن،  أسبقيته  لتأكيد  ربه(.  عند  من  به... 
االستفهام  فاستعمل  عمي(  الطيار  جعفر  أوليس  أيب...  عم  محزة  )أوليس 
أنَّ  مع  إياه  قتلهم  من  األمور  إليه  تؤول  سوف  وما  املخاطبني  حال  ليظهر 
ْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهفرِ  القتل هلم عادة وكرامتهم من اهلل الشهادة: ﴿ َأْم َحسرِ

ْن آَياترَِنا َعَجبًا﴾ الكهف/9 . قرِيمرِ َكاُنوا مرِ َوالرَّ
فضاًل عام رأيناه من تدرج يف ذكر اهلوية األرسية لكنها بقيت هوية مدجمة 
عىل  تعتمد  ا  ألهنَّ  ،)Language Embedded Identities( لغوًيا 
ورجاالت  مثاًل،  ووصيه   )( بالنبي    كعالقته  صارمة،  رمزية  أدوات 
ُأرسته يف التضحية واملكانة االجتامعية، كّل تلك األدوات احلسية واملعنوية 
ا ضمت أدوات معنوية،  جعلت اهلوية اأُلرسية للحسني  هوية مدجمة، ألهنَّ

متثلت بعالقات تتعاظم رشًفا .
ُه ليس لفظًيا؛ ألنَّ  وعىل الرغم من أنَّ مصطلح اهلوية املدجمة شامٌل، غري أنَّ
اهلوية سمة خارجة عن اللغة، لكنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا باللغة، واستعملها 
وعىل  جهة،  من  تفردها  و  اهلوية  استقاللية  عىل  للداللة    احلسني  اإلمام 
ا ترتبط أولًيا  ارتباطها الوثيق بأهل املعرفة والتوحيد من جهة ُأخرى، أي أهنَّ
مل  ثقافية واجتاهات  قيود  فعيلًّ خالٍص، عىل وفق  تبدي سلوًكا غري  بمبادئ 
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تكن مستقلة يف التوسط الرمزّي.
يف  واحدة  سمة  أنَّ  حتى  قوي،  ترابط  هو  اهلوية  و  اللغة  بني  الرتابط  إنَّ 
االستعامل اللغوّي تكفي لتعيني عالقة شخص ما بجامعة معينة، فحني أتم 
اإلمام احلسني  كالمه بقوله:)أما يف ذلك حاجز لكم عن سفك دمي ؟( .

قال الشمر: هو يعبد اهلل عىل حرٍف إْن كان يدري ما يقول .
فقال له حبيب بن مظاهر األسدّي : ))واهلل إين أراك تعبد اهلل عىل سبعني 
حرًفا، و أنا اشهد أنَّك صادٌق ما تدري ما يقول، قد طبع اهلل عىل قلبك (( .

الصديق  بني  للتمييز  جيليدس  طبقه  الذي  املوقف  يشابه  املوقف  وهذا 
مستعماًل  إبراهيم،  شعب  عىل  انتصاره  بعد  املعركة  ساحة  يف  والعدو 
شيبوليت  كلمة  ينطقوا  أْن  اجلنود  كلِّ  من  طلب  إذ  اهلوية(،   = )اللغة  مبدأ 
أصدقاء،  كانوا  )كـ(  ك  األول  الصائت  نطقوا  فالذين   )shibboleth(
السبب فإنَّ سمة  فُقتِلوا يف احلال)35(؛ هلذا  والذين نطقوُه )ء( كانوا أعداء، 
صوتية واحدة قد تكون كافية لتؤمن أو تقيص شخًصا ما من أي جمموعة أو 
مجاعة، لكن يمكن ألي مادة لغوية رمزّية معقدة أن تؤدي الوظيفة نفسها، 
وكالم الشمر أوضح هويته، و سياق كالم حبيب بن مظاهر أوضح هويته، 
وهذا األمر يقودنا إىل وجود نوعني من املتلقني؛ متلٍق مقصود و متلق غري 
))إْن   : قوليهام  بعد سامعه  احلسني  اإلمام  قول  األمر  هذا  يؤكد  و  مقصود، 
كنتم يف شك من هذا القول، أ فتشكون يّف أين ابن بنت نبيكم ؟ فو اهلل ما بني 
املرشق و املغرب ابن بنت نبي غريي فيكم، وال يف غريكم، وحيكم أ تطلبونني 

بقتيٍل منكم قتلته ؟ أو مال لكم استهلكته، أو بقصاٍص جراحة؟(( )36(.
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جاءت هذِه العبارات تأكيًدا لألرشف يف اهلوية اأُلرسية، إذ جاء بالفعل 
املتحدث  اليشء  الشعور بحضور  تقوية  معنى  ليعطي  )أفتشكون(  املضارع 
عنه يف ذهن املتلقي. والقول يف سياق الفقرة بروٌز لظاهرة )االلتفات(، إذ إنَّ 
))الفعل املضارع إذا ُأيت به يف حال اإلخبار عن وجود يشٍء كان ذلك ابلغ من 
اإلخبار بالفعل املايض، ذلك ألنَّ الفعل املضارع يوّضح احلال التي يقع فيها، 
ويستحرض تلك الصورة حتى كأنَّ السامع يسمعها ويشهدها، وليس ذلك يف 
الفعل املايض(( )37( ويف ذلك مقاربة ملا جاء به كل من )ْبرمْلان( و)تيتيكاه( يف 
حرص وظيفة االلتفات احلجاجية يف جعل اليشء الذي عليه مدار االلتفاف 
أشدَّ حضوًرا يف ذهن املتلقي)38(، وهو ما أراده اإلمام احلسني من تغيري 
زمن الفعل بني احلارض واملايض مع تالزم هويته اأُلرسية و متاسكها، وغايته 
 من توكيدها يف ذهن املتلقي، ويكون ذلك بتقوية الشعور بمدى حضور 
اهلوية املتحدث عنها بوساطة االلتفاف الزمنّي ))عىل عادة افتتان العرب يف 
الكالم وترصفهم فيه؛ ألنَّ الكالم إذا ُنِقل من أسلوٍب إىل أسلوٍب، كان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاًظا لإلصغاء إليه من إجرائه عىل أسلوٍب 

واحٍد (( )39(.
)األسلوب(  مفهوم  من  قريبة  االلتفات  ظاهرة  جيعل  الكالم  وهــذا 
لدن  من  له  االستجابة  يستدعي   )stimulus( منبًِّها  بوصفه  ريفاتري  عند 
الكالم  فيه  دأب  ملا  األسلويّب خرًقا  الترصف  أو  املنّبه  هذا  ويأيت  املخاطب، 
وعرفه   Le contexte styllstigue األسلويّب(  ويسميه:)السياق 
 )Pattern( املتبع  التعبريّي  النمط  عن  عبارة  األسلويّب  السياق  بقوله:)) 
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خيرقه عنرص غري متوقع (( )40(.
استعمل اإلمام  القسم املمزوج بأسلوب القرص لتأكيد هويته األرسية 
والعقائدية بقوله: ))فو اهلل ما بني املرشق و املغرب ابن بنت نبي غريي فيكم 
أنَُّه األوحد بني احلارضين وغري احلارضين من  و ال يف غريكم (( أشار إىل 
)وال  عبارة  ذلك  عىل  وتدلُّ  نبي،  بنت  ابن  غريهم  وأحياء  املسلمني  أحياء 
يف غريكم(، وهذا النوع من السياق األسلويب يسمى عند ريفايرت بـ)السياق 

الكبري ( وهو عىل شكلني، مها)41(:
1 – سياق + ترصف أسلويّب + السياق نفسه )مؤكًدا( .

2–سياق + ترصف أسلويّب + منطلق سياق جديد )وال يف غريكم ( .
 استعمل هذا النوع من السياق األسلويّب للضغط  و يبدو أنَّ اإلمام 
عىل ذهن املتلقي، ولفت انتباهه إىل مواطن خمصوصة من الكالم، ليبلغ أقىص 

درجات احلجاج يف اإلشعار بقوة حضور الفكرة أو املعلومة املخصوصة.
نبيكم.؟.(،  بنت  ابن  )ألسُت   : اإلمام  قول  نجد  آخر  جانب  ومن 
واملغرب  املرشق  بني  ما  اهلل  و)فو  ؟(  نبيكم  بنت  ابن  أين  يّف  فتشكون  )أ  و 
السكاكّي  يسميه  ما  عىل  ينطبق  غريكم(  واليف  غريي  فيكم  نبي  بنت  ابن 
)التلفيف(،  بمصطلح  األصبع  أيب  ابن  يسميه  ما  أو  احلكيم(  بـ)األسلوب 
 ،)42( سؤالِِه((  غرَي  سؤاٍل  منزلَة  السائِل  سؤاُل  ))ينزل  السكاكّي  عند  وهو 
وهو من بعض الوجوه عدول نسقي، لكن يبقى األصل يف اإلجابة بحسب 
ما يراه الزركيّش: ))أن يكون مطابًقا للسؤال(( )43(، ويقتيض هذا من الناحية 
اإلعرابية أّن تكون بنية اجلواب النحوية مطابقة لبنية السؤال، قال الزركيّش 
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مجلة  كان  فإْن  للسؤال،  مشاكاًل  يكون  أْن  اجلواب  يف  ))األصل  ذلك:  يف 
االصبع:  أيب  ابن  عند  أما   ،)44(  )) اجلواب كذلك  يكون  أن  فينبغي  اسمية 
))أْن يسال السائل عن حكم فيعدل املسؤول عن اجلواب اخلاص عاّم سئل 
النوع، وجييب بجواٍب عام، يتضمن اإلبانة عىل احلكم  تبيني ذلك  عنه من 
ٌد  مَّ ا َكاَن حُمَ املسؤول عنه، وعن غريه، بدعاء احلاجة إىل بيانه كقوله تعاىل: ﴿ مَّ
ٍء  َشْ برُِكلِّ   ُ اهللَّ َوَكاَن  برِيَِّن  النَّ َوَخاَتَم  رِ  اهللَّ ُسوَل  رَّ ن  َوَلكرِ َجالرُِكْم  رِّ ن  مِّ َأَحٍد  َأَبا 
َعلرِياًم ﴾ األحزاب/40، فإنَّ الكالم جاء جواًبا عن سؤاٍل مقدر، وهو قول 
القائل : ))أترى حممًدا أبا زيد بن حارثة(()45(، ويبدو أنَّ الفرق ما بني الذي 
ذهب إليه السكاكّي يف مصطلح )األسلوب احلكيم( وما ذهب إليه ابن أيب 
األصبع يف مصطلح )التلفيف(؛ هو أنَّ السؤال يف نظر األخري يكون مقدًرا 
ه جواًبا  يف البال مثلام يكون حمقًقا يف املقال، وهذا من شأنه أن جيعل الكالم كلَّ
عن أسئلٍة، إْن مل تكن حمققة فهي مقدرة، ويبدو أنَّ ظاهرة األسلوب احلكيم 
هي أكثر مالءمة مع ما قاله اإلمام احلسني  من جهة أنَّ العدول النسقّي 
ال يكون إاّل بالترصيح بالسؤال، وإيراد اجلواب عنه، بطريقة يفهم منها أنَّ 
يف  كنتم  ))إْن   : فقوله  السؤال،  حمتوى  عن  عدواًل  جاء  اجلواب  حمتوى 
شك من هذا القول، أ فتشكون يّف أيّن ابن بنت نبيكم؟((وهو توكيد للقول 
الرشط  من  فتشكون(  )أ  الكالم  بنسق  لذلك عدل  ؛  املتقدم من خطبته 
)إْن كنتم( إىل االستفهام )أ فتشكون( ومن الفعل املايض )كنتم( إىل الفعل 
املضارع )تشكون ( ومن صيغة االسم )شُك ( إىل صيغة الفعل )تشكون( 
وأراد من كلِّ ذلك العدول أنَّ هييئ ذهن املتلقي ألمر مل يدرك حجم خطورته 
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و مراتب عظمته، لذلك أجاب عن تساؤله بقوله: ))فو اهلل ما بني املرشق و 
املغرب ... و ال يف غريكم (( وهو جواب شامل هلذا التساؤل و لغريه من 

التساؤالت، منها :
هل يوجد ابن بنت نبي غريه يف غري احلارضين؟

هل يوجد شخص حَي جده نبي غري احلسني يف املرشق واملغرب؟
وغري ذلك من األسئلة التي تدلُّ عىل تفرد اإلمام احلسني  هبذِه امليزة.

المبحث الثاني
وسائل الحجاج

نظرية  مفهوم  يف  النظر  إىل  األول  املبحث  يف  السالفة  التساؤالت  تقودنا 
ماير)46()املساءلة والبالغة(، إذ استطاع )ماير( اعتامًدا عىل منطلقات فكرية 
عىل  يقوم  تساؤلًيا  منهًجا  يؤسس  أن  فلسفية  أساسية  ومرتكزات  معرفية، 
مبدأين مها : املبدأ االفرتايض يف حتليل األقوال ومبدأ االختالف اإلشكايّل 
مبدأ  عىل  التواصلية  العمليات  يف  األقــوال  كل  تقوم  إذ  ــوال،  األق داخــل 
جمموعة  من  انطالًقا  املفرتضني،  والسؤال  اجلواب  عىل  املؤسس  االفرتاض 
من املقومات التي حتكم العمليات التواصلية كالسياق واملعلومات السالفة 
والتأويلية  التفكريية  والقدرات  الذاتية  والتجربة  املوسوعية  واملعلومات 
والتخيلية، إذ يصبح كلُّ قوٍل خرًبا أو إنشاًء) استفهاًما، أو تعجًبا، أو هنًيا، أو 
أمًرا...( افرتاًضا ليشٍء ما داخل السياق النيّص، أي جواًبا عن سؤاٍل سالٍف، 
وسؤااًل جلواب الحق، وهبذا يعرب االفرتاض عن افرتاضات متعددة وخمتلفة 
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تقتضيها العالقات اإلنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها، تقتضيها انفعاالت 
ذاتية تؤثر يف سياق اخلطبة )47(.

وعىل وفق هذه النظرية يبدو لنا أنَّ خطبة اإلمام احلسني جاءت جواًبا 
لسؤاٍل مفرتض سابق يمكن استنتاجه من الفقرة األوىل للخطبة يف عبارة : 
، و حتى اعتذر  ) اسمعوا قويل وال تعجلوا حتى أعظكم بام هو حق لكم عيلَّ
إليكم من مقدمي عليكم ( وهو: ملاذا تريدون سفك دمي و انتهاك حرمتي؟ 
و قد تضمنتها اخلطبة أيًضا بقوله  :) أما يف ذلك حاجز لكم عن سفك 
دمي ؟( ثم بنّي ذلك يف الفقرة األخرية من خطبته: )وحيكم أتطلبونني بقتيٍل 
لكم قتلته ؟ أو ماٍل لكم استهلكته ؟ أو بقصاص جراحة ؟( و كلها أسباب 
يف  زيادة  للمتلقي  بياهنا  ،أراد  السبي  و  والقتل  القصاص  تستدعي  رشعية 

احلجاج واملبالغة يف النصيحة .
ويف عبارة: )هؤالء قوم كفروا بعد إيامهنم فبعًدا للقوم الظاملني( تتبادر إىل 

الذهن عدة أسئلة منها:
_ هل القوم املخاطبون من الكفار عىل احلقيقة أو عىل سبيل املجاز؟

_ هل املقصود بالظاملني الكافرون أنفسهم؟
التي  التساؤالت  الكفر؟ وسواها من  الظلم و  السببية بني  العالقة  ما   _
واالصطالحّي  اللغوّي  املعنى  نعرف  أن  لنا  وينبغي  عنها،  إجابة  إىل  حتتاج 
للفظة)الكفر( فالكفر من أكثر الكلامت تواترًا يف القرآن الكريم، وهي كلمة 
مشتقة من اجلذر الثالثّي)ك.ف.ر( وأكثر ما ترد اشتقاقات هذه الكلمة من 
هذا اجلذر مثل: )الكافرون( و)الكفار( و)الذين كفروا(، وأصل الكفر من 
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قولك: كفرت اليشء إذا غطيت، يقال ليل كافر؛ ألنَُّه يسرت بظلمته كلَّ يشٍء، 
يريد  احلديد/20   ﴾ َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثلرِ  تعاىل:﴿  قوله  ومنه 
م إذا القوا البذر يف األرض كفروه، أي  بالكفار الزراع، وساّمهم كفاًرا؛ ألهنَّ

غطوُه وسرتوه، فكأن الكافر ساتٌر للحق، وساتٌر لنعم اهلل)48(.
املعنى  وهــذا  النعمة،  جحود  وأشهرها  اشملها  معاٍن،  عدة  وللكفر 
الكفر ومشتقاهتا عىل  لفظة  ترد  ما  الكريم، وغالًبا  القرآن  تداواًل يف  األكثر 
وجه اإلطالق من دون ذكر متعلقاهتا، فال حيدد فاعلو الكفر وال موضوع 
الكفر)49(، وهذِه الصفات بحسب سياقاهتا اللغوية وبحسب أسباب النزول 
صفات إما للمرشكني من عرب مكة، أو للنصارى واليهود وإما لغريهم أو 
يٌد  ْم َعَذاٌب َشدرِ هَلُ برِآَياترِ اهلّلرِ  يَن َكَفُروْا  هلم مجيًعا كام يف قوله تعاىل: ﴿ إرِنَّ الَّذرِ
انترَِقاٍم ﴾ آل عمران/4، فصفة )الذين كفروا( تكمن طاقاهتا  يٌز ُذو  َواهلّلُ َعزرِ
احلجاجية فيام تؤديه ضمًنا من معنى، هو معقد اخلالف ومناطه بني القرآن 
حممد رسالة  هي  بصددها  نحن  التي  النعمة  وأنَّ  املرشكني،  من   وخصومه 
 )( ودعوته إىل التوحيد واإليامن بالبعث والثواب والعقاب وغري ذلك، 
فعىل هذا جاء وصف املخاطبني يف خطبة احلسني  بالذين كفروا، مقتفًيا 
الناحية  من  العبارة  هلذه  العامة  الداللة  أنَّ  عىل  املحمدية،  الرسالة  حقيقة 

اإلخبارية تقوم عىل قسمني:
األول: منطوٌق، وهو معنى الكلمة، أي: )جاحدو النعمة(

واآلخر: مقتىًض، أي أنَّه )أنعم عليهم( ويف قول احلسني  أنعم عليهم 
بالرسالة املحمدية والقسم األخري يقدم – شأن أي مقتىًض- عىل أنَُّه حتصيل 
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 Kartunnen احلاصل، فهو من احلقائق الثابتة التي ذهب إليها كارتوّنان
حقيقية  تعدُّ  املتكلم،  بصفتك  ما  شيًئا  تقتيض  إنَّك  إذ  للمقتىض،  تعريفه  يف 
ا مّما ال ِمراء فيه، و تقدر تلك احلقيقية هي يف نظر املتلقي  ذلك اليشء عىل أهنَّ

أيًضا مّما ال جدال فيه)50(.
تتمثل عبارة)الذين كفروا( أو )الكافرين( بوصفها مرسًحا لظهور املنطوق 
واملقتىض مًعا، فهام ال ينفصالن، إذ منطوقهام ال يؤدي يف الوقت نفسه هتمة 
احلقيقية،  إهتام يف ضوء  ا  إهنَّ املقتىض،  املنطوق، وحقيقية من جهة  من جهة 
ونفي التهمة أي )املنطوق( ال يمكن إاّل أْن يمرَّ عرب نفي احلقيقية )املقتىض( 
وال يتأتى ذلك إاّل بمهامجة القائل نفسه و مناصبته العداء، إذ يقول ديكر: 
))إنَّ نفي املقتىض يسهم يف حتويل احلوار إىل خصومة...، فمهامجة مقتضيات 
من  رأينا  ما  وهذا   )51(  )) نفسه  ديكر  اخلصم  بمهامجة  إاّل  تكون  اخلصم ال 
خصوم اإلمام احلسني ، إذ مل يكتفوا بنقض اإليامن بالرسالة املحمدية، بل 
عمدوا إىل قتل حامليها، وهم عرتته الطاهرة، السيام احلسني  بصفته إمام 
النبي )( قوله بحق  زمانه، واحلامل الرشعّي لتلك الرسالة كام ورد عن 

احلسن واحلسني )(: )احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا(.
النابغة: والنَّْوُي  الظلم فهو ))وضع اليشء غري موضعه، و منه قول  أما 
كاحَلْوِض باملَْظلُوَمِة اجَللِد. واملظلومة األرض التي ُحِفر فيها ومل تكن موضع 
الذي  الظامل هو  حفر، سميت بذلك؛ ألنَّ احلفر وضع غري موضعه، فكأنَّ 
األصفهايّن  الراغب  ويرى   .)52(  )) له  ليس  ما  وأخذ  جهته  عن  احلق  أزال 
أنواع : ظلم بني اإلنسان وبني اهلل، وأعظمه  القرآن عىل ثالثة  أنَّ الظلم يف 
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الكفر والرشك والنفاق، وظلم بينه و بني الناس، وظلم بينه و بني نفسه)53(. 
إنَّ  إذ  الكريم،  القرآن  يف  شيوًعا  األكثر  األول  النوع  أنَّ  عاشور  ابن  ويرى 
كثرًيا ما تأيت صفة )الظاملني( و)الذين ظلموا( يف القرآن الكريم مقصود هبا 

املرشكني)54(.
أنَّ   ) الظاملني  للقوم  )بعًدا   : احلسني  اإلمام  قول  نفهم  أن  يمكننا  لذا 
احلق،  نقطة  هي  عنها،  اخلروج  وقع  دائرة  وجود  تقتيض  هنا  الظاملني  صفة 
فهذِه صفة الكافرين، خصوم القرآن، تضعهم موضع االهتام يف ضوء حقيقة 
ضمنية، هي حقيقة وجود احلق، الذي ضيعُه الظاملون، هلذا عرف ابن عاشور 
الظلم بقوله: ))الظلم االعتداء عىل حق صاحب احلق (( )55(، وهو ما يقتيض 

وجود حق وصاحب حق مالزمني لصفة الظاملني )56(.
ومن هنا نستنتج أنَّ القوم الذين قاتلوا احلسني ، الذين مثلوا املتلقي 
)الرسالة  احلق  عىل  اعتدوا  م  ألهنَّ وظاملون؛  معتدون  هم  خطبته  مرسح  يف 
جاءت  لذلك  الرسالة(،  )حامل  وهــو  احلــق  صاحب  وعــىل  املحمدية( 
)تًبا لكم( و)وحيكم( و)بعًدا  قبيل عبارات:  الزجر من  بأسلوب  الرتاكيب 
للقوم الظاملني(، تراكيب استمدت من الواقع املايض، وما خيتزله ذلك الواقع 
أو شخصية عىل نحو عبارات سياقية  تارخيية  إنسانية وأحداث  من جتارب 
وحِكم وأمثال وحكايات وكنايات... وسواها، وهي بمجملها مستمدة من 

الواقع أو مقتبسة من النصوص املعروفة ذات القيم االجتامعية .
فعبارة )تًبا لكم( و)بعًدا للقوم الظاملني( عبارات مثلية، اسُتعملت يف القرآن 
ا  الكريم واألدب العريّب بكثرة، لذلك حظت باهتامم األفراد واجلامعات؛ ألهنَّ
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لألشياء  تصورات  من  تقدمه  بام  احلجاجّي  القول  داخل  تستعمل  عبارات 
واألحداث، وما تتضمنه من مشاهبة يستدعيها سياق القول احلجاجّي نظًرا 
إدراجها  األهداف من  بينها وبني  البنيات من متاثالت عامة،  ملا حتدثه هذه 
يف  املستخدم  احلجاجّي  التمثيل  إطــار  يف  تدخل  بذلك  وهي  وسوقها، 
القياس احلجاجّي اإلضامرّي، رشيطة أن يكون توظيفها يف احلجاج حسب 
قوله  ففي  املقامية،  أو  السياقية  الرضورة  وفق  عىل  هلا،  املميزة  اخلصائص 
أوهلني  وما  الفتاة،  جيد  عىل  القالدة  خمط  آدم  ُوْلِد  عىل  املوت  ))خط   :
التمثيل  من  النوع  فهذا   .)57( يوسف...((  إىل  يعقوب  اشتياق  أساليف  إىل 
احلجاجّي الرائع يمثل نوًعا من االستدالل الذي يقوم بنقلة نوعية من اجلمع 
بني املشاهبة واالستقراء من طريق احلدس، وهو وسيلة للتعبري عن احلقائق 
والقيم التي ختتزل التجارب اإلنسانية، كقيم رمزية تتمثل باملسلامت القيمية 
التي تستجيب للقضايا املطروحة، هبدف تأسيس قاعدة خاصة تكون بمنزلة 
حالة جمردة جتعل املتلقي يستند يف ضوئها إىل أطروحة معينة، يبتغيها ُمبدع 
؛ لتقوية درجة التصديق بقاعدة أو فكرة أو أطروحة معلومة، تقدم ما  النصِّ

يوضح املعنى العام ويقوي حضوره يف الذهن.
وقد أكد الزخمرشّي هذا املعنى بقوله: ))إنَّ األمثال هي زيادة يف الكشف، 
وتتمياًم للبيان ترضب العرب األمثال إلبراز جليات املعاين، ورفع الستار عن 
املتيقن،  واملتوهم يف صورة  املحقق،  املّخيل يف صورة  تريك  احلقائق، حتى 
والغائَب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم (( )58( ويكون الغرض من املثل 
ا اثبت يف األذهان؛ الستعانة الذهن  ))تصوير املعاين بصورة األشخاص؛ ألهنَّ
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والغائب  باجليل،  اخلفي  تشبيه  باملثل  الغرض  كان  ثم  ومن  باحلواس،  فيها 
بالشاهد(( )59(.

يرتبط حمتوى الرسالة عادة بالقدرة عىل اإلقناع، فقد كان أفالطون ُيعّرف 
ا كسب عقول الناس بالكلامت، وكان أرسطو يرى أنَّ  البالغة )احلجاج( بأهنَّ
البالغة هي القدرة عىل كشف مجيع السبل املمكنة لإلقناع يف كلِّ حالة بعينها؛ 
السبل  بشتَّى  ل  تتوسَّ التي  الباطنية  القوة  مظاهر  من  ))مظهٌر  احلجاج  ألنَّ 
ر واإلقناع، بل قد تدفع الفرد واجلامعات  ي إىل درجة من التأثُّ للوصول باملتلقِّ
هتيئة  بعد  حجاجية  وظيفة  فأهمُّ  إذن  الفعل،  إنجاز  أو  السلوك  تغيري  نحو 
النفوس لقبول األطروحة أو الفرضيَّة هي الدفع نحو إنجاز الفعل(( )60(. 

ويف اخلطاب احلسينّي نجد وسائل حجاجية أخرى، تتمثل بام يأيت:
املبدأ   احلسني اإلمــام  استعمل  املضاد:  والنموذج  النموذج  أّواًل: 
بوصفه  السلوك  حجة  عن  وسيلة  املضاد(  والنموذج  )النموذج  احلجاجّي 
قدوة تستوحى من األشخاص أو اجلامعات أو األفكار أو املذاهب وتؤكد 
قيمة األفعال، وذلك مليٍل طبيعي يف الناس نحو االقتداء بنموذج معني، إذ 
تؤدي  معينة،  منها  تُستخلص  مقدمات  احلجاجّي  القول  يف  النموذج  يعدُّ 
التميز، والنموذج الصالح  امتداح سلوك خاص، يمتلك بعض مظاهر  إىل 
إىل فعل يشٍء مستوحى من  به  يدفع  أسلوًبا يف احلجاج،    اعتمدُه  الذي 
النموذج نفسه، لوجود سلوك عفوي لالقتداء به، فال خيفى عىل املتلقي قصد 
احلسني من وصيته ملحمد بن احلنفية، فإنَّه أراد اهلتاف بغايته الكريمة من 
هنضته املقدسة، وتعريف املأل نفسه ونفسيته، ومبدأ أمره ومنتهاه، ومل يربح 
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وحلفاؤهم  األمويون  كان  ملا  دحًضا  حني شهادته،  إىل  بأمثاله  هذا  يواصل 
 ،يموهون عىل الناس به؛ تسويًغا ألعامهلم القاسية يف استئصال آل الرسول
ومل يزل مسرتساًل يف مواقفه كافة حتى دحض تلك األكذوبة، ونال أمنيته يف 

مسريه إىل كربالء.
خطبة  يف  احلسنة  واألســوة  الصالح  النموذج  أنَّ  املتلقي  عىل  خيفى  وال 
 وبذلك استعمل اإلمام احلسني ،)( متثل بالرسول األعظم  احلسني
واألوساط  واجلامعات  األفراد  سلوكيات  تشكيل  يف  ليسهم  النموذج  هذا 
واحلقب وثقافاهتم، انطالًقا من الطريقة التي تصور هذا النموذج والكيفية 

التي حتقق هبا ضامًنا لقيمتها .
 الوصية يف ذلك احلني إشارة إىل قضية اجتامعية  إنَّ استعامل احلسني 
مهمة، تظهر احلقيقة وتنري املستقبل لآلخرين يف ضوء قطع النزاعات وإيقاف 
واستهواءات  الشخصية  املطامع  من  تتولد  التي  واالحتامالت  التأويالت 

النفوس األمارة بالسوء.
وُقبالة النموذج استعمل احلسني  النموذج املضاد أو)خمالفة النموذج( 
وسيلة حجاجية لإلقناع، وتقنية خطابية يف التأثري، إذ ُيفقد النموذُج الصالُح 
النموذَج املضاَد قيمته وفاعليته، وحيوله يف جماالت مقامية معينة إىل اهلزأ واهلزل 
والسخرية... وسواها، وواقعة الطف مليئة هبذا اللون من املحاججة، فهذا 
عبد اهلل بن حوزة التميمّي يصيح ثالًثا يف املعركة: أفيكم حسني؟ قال أحد 
أصحاب احلسني : هذا احلسني، فام تريد منه؟ قال: يا حسني أبرش بالنار، 
فقال احلسني: كذبت أقدم عىل ربٍّ غفوٍر كريٍم مطاٍع شفيٍع، فمن أنت؟ قال: 
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أنا ابن حوزة، فرفع احلسني يديه نحو السامء حتى بان بياض إبطيه وقال: 
اللهم ُحزُه إىل النار، فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه، وكان بينهام هنٌر 
قدمه  وانقطعت  الفرس  به  وجالت  بالركاب،  قدمه  وعلقت  عنها،  فسقط 
وساقه وفخذه، وبقي جانبه اآلخر معلقًا بالركاب، وأخذت الفرس ترضُب 
به كًل حجٍر وشجٍر، وألقته يف النار املشتعلة يف اخلندق، فاحرتق هبا ومات، 
فخّر احلسني  ساجًدا شاكًرا حامًدا عىل إجابة دعائه، ثم رفع صوته قائاًل: 
اللهم إّنا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته فأقحم من ظلمنا وغصبنا حقنا إنك 
سميع قريب، فقال له حممد بن األشعث: أي قرابة بينك وبني حممد؟ فقال 
احلسني : اللهم إنَّ حممد بن األشعث يقول ليس بيني وبني حممد قرابة، 
اللهم أرين فيه هذا اليوم ذاًل عاجاًل، فاستجاب اهلل دعاءُه، فخرج حممد بن 
يرضبه  أسود  بعقرب  وإذا  حلاجته،  فرسه  عن  ونزل  املعسكر  من  األشعث 

رضبة تركته متلوًثا يف ثيابه مّما به)61( ومات بادي العورة .
التاميز  ضوء  يف  وذلك  احلجاج،  يف  آخر  شكاًل  املضاد  النموذج  ويتخذ 
املوازنة  املضاد، يف ضوء  النموذج والنموذج  السلوك بني  الفروق يف  وبيان 
بني صفات النموذجني، كام يف قوله  ملا عرض عليه الوليد البيعة، فقال: 
بنا فتح  الرسالة وخمتلف املالئكة،  النبوة ومعدن  إنَّا أهل بيت  ))أهيا األمري 
اهلل وبّنا خيتم، ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر وقاتل النفس املحرتمة معلن 

بالفسق ومثيل ال يبايع مثله (( )62(.
وقد ينقل النموذج الصالح يف بعض األحيان فرًدا من األقىص إىل األقىص، 
أي من االنحراف والضالل إىل اإليامن واليقني، وهذا ما حصل مع احلر بن 
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يزيد الرياحّي، الذي تأثر بالنموذج الصالح ومن ينسب إليه من طريف النزاع، 
فأخذ يدنو من احلسني  قلياًل قلياًل، فقال له املهاجر بن أوس: أتريد أْن 
حتمل؟ فسكت وأخذته الرجفة، فارتاب املهاجر من هذا احلال وقال له: لو 
قيل من أشجع أهل الكوفة ملا عدوتك، فام الذي أراه منك؟ فقال احلر: ُأخري 
نفيس بني اجلنة والنار، واهلل ال اختار عىل اجلنة شيًئا ولو ُأحرقت، ثم رضب 
جواده نحو احلسني منكًسا رحمه، وقالبًا ترسه، وقد طأطأ برأسه حياًء من آل 
الرسول بام أتى إليهم وجعجع هبم يف هذا املكان، عىل غري ماٍء وال كاًل، 
أوليائك  قلوب  أرعبت  فقد   ، عيلَّ فتب  ُأنيب،  إليك  ))اللهم  صوته:  رافًعا 
له احلسني  فقال  توبة(  فهل يل من  تائب،  إين  اهلل  عبد  أبا  )يا  نبيك:  وأوالد 
: نعم يتوب اهلل عليك (( )63(، فرسه قوله، وتيقن احلياة األبدية والنعيم 

الدائـم .
ثانًيا: الشاهد )Illus ration(: من التقنيات احلجاجية التي استعملها 
 للتأثري يف املتلقي الشاهد، ويعني التقنية التي تؤكد األطروحة موضوع 
القول  بإعطاء  االستدالل واحلجاج، وذلك  تقوي  التي  الطريقة  أو  القول، 
الشاهد  يعمل  ما  بقدر  بالدليل،  األمر  يتعلق  ال  إذ  ملموًسا،  حًيا  مظهًرا 
عىل حتريك املخيلة عند املتلقي، وهذه الطريقة ال تتعلق بالرضورة بحقيقة 
الشاهد، وإنام تتجاوز شكلها اخلارجّي اإلطار اللغوّي، لريتبط باملقتضيات 

التداولية)64(.
إذا كان استعامل الشاهد يقوم عىل جتسيد الفكرة باستحضارها يف صورة 
شاخصة، فإنَّ الغاية منه ال تكمن فقط يف تعويض املجرد امللموس، وتبديل 
أو نقل األطروحات من جمال إىل آخر- كام هو الشأن يف املثل- وإنام تكمن 



314

اجتماعيات اخلطاب احل�سينّي درا�سة يف �سوء علم اللغة االجتماعّي

الشاهد  اختيار  خيضع  هلذا  الذهن،  يف  حضورها  وتأكيد  الفكرة  يف  أساًسا 
عند  وعاطفًيا  شعورًيا  صدًى  هلا  جتد  التي  املقامية  الرشوط  تقتضيها  ملعايري 
املخاطب، فتقوم بدور املحرك خلياله، وتفرض عليه االنتباه، وتسهل عليه 
عملية الفهم)65(، إذ يفرتض يف املتكلم واملتلقي ))أْن تكون له معرفة سابقة 
جمال  يف  أثره  بوجود  ودرايــة  بيرس  تصوره  عىل  وقدرة  املقصود،  بالشاهد 

التداول(( )66(.
))استشهاد  به  ويقصد  واملشاهدة،  العيان  من  طاقته  الشاهد  ويستمد 
عىل يشٍء ما بقرآٍن أو حديٍث أو شعٍر أو مثٍل أو خرٍب مروي هبدف إثباته أو 
إنكاره أو االجتامع له أو بطالنه أو نحو ذلك(( )67(، ومن الشواهد القرآنية 
التي حفلت هبا خطب اإلمام احلسني  وأحاديثه قوله : ))إنَّ وليي اهلل 
: ))واتقوا اهلل لعلكم  الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني (( وقوله 
من  عبارات  وكلها   )) الظاملني  للقوم  ))بعدًا   : وقوله   )68( تفلحون(( 
شاهٍد  نحو  عىل  حججه  وتقوية  خطبه  لتزيني    اقتبسها  قرآنية،  نصوص 

قرآين.
يبلغكم  ))أومل  قال:  إذ  الرشيف،  النبوّي  باحلديث  اإلمام  واستشهد 
وقوله  )69( اجلنة...(  اهل  شباب  سيدا  )هذان  وألخي:  يل  اهلل  رسول   قول 

)(: )احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا( (( )70(.
منذ  الكذب  تعمدت  ما  ))واهلل  قال:  حني  باخلرب    اإلمام  واستشهد 
فإنَّ  كذبتموين  وإْن  اختلقه،  َمن  به  ويرّض  أهله،  عليه  يمقت  اهلل  أن  علمت 
فيكم َمن إْن سألتموه عن ذلك أخربكم، سلوا جابر بن عبد اهلل األنصاري 
وأبا سعيد اخلدرّي وسهل بن سعد الساعدّي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك 
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خيربوكم أهنم سمعوا هذه املقالة من رسول اهلل يل وألخي، أما يف هذا حاجٌز 
لكم عن سفك دمي!؟ (( )71( .

التمثيل    احلسني  اإلمام  استعمل   :)ANALCIE( التمثيل  ثالًثا: 
) ANALCIE ( طريقًة حجاجية تعلو قيمتها عىل مفهوم املشاهبة املستهلك، 
إذ ال يرتبط التمثيل بمفهوم املشاهبة وعالقتها دائاًم، بل يرتبط بمفهوم العالقة 
بني أشياء ما كان هلا أن تكون مرتابطة أبًدا، فهو بمنزلة العامل األسايّس يف 
عملية احلجاج املوازن )املقارن( من دون أن تكون له عالقة املشاهبة الصورية 
أو املنطق التمثييّل، إذ ال يطرح املتكلم معادلة صورية متكاملة، بل ينطلق من 
وذلك  مقبولة،  الفكرة  تكون  أن  عىل  العمل  أو  فكرة  إفهام  هبدف  التجربة 
بنقلها من جماٍل إىل جماٍل آخر، مغاير متاًما، جرًيا عىل مبدأ االستعارة )72( . من 

اخلصائص العامة للتمثيل ما يأيت)73(:
1- يرتكز التمثيل عىل استدعاِء صور حتكي أحداًثا سالفة من أجل نقل 
أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية عرب آلية لغوية تركيبة، كمفهوم الشهادة التي 
تطرق هلا اإلمام احلسني  يف خطبته املذكورة آنًفا، فحينام ذّكر بحمزة )سيد 
الشهداء( وجعفر الطيار الذي قطعت يداُه يف معركة موته، ودعا له رسول اهلل 
 أن يكون له جناحان يطري هبام يف اجلنة فُلقب بالطيار، ومن ثم قرن اإلمام
تلك الشهادتني املقرُّ هبام من رسول اهلل بالشهادة التي سوف يناهلا يف 

. )( معركة الطف، بإقراٍر منه
والتمثيل هنا بمنزلة الشهادة ونوعيتها ومقامها حتى وصلت من الرشف 
درجًة ينطق هبا رسول اهلل ويبكي عىل أثرها قبل وقوعها)74(، فأراد اإلمام 
التمثيل نقل أفكار مفهومية من واقع قد حصل وآمن   من هذا  احلسني 
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أصحاب  هلا  يتوق  رمزية  قيمة  ذي  حيصل،  سوف  واقع  إىل  املسلمون  به 
احلسني ومن متنى أن يكون معهم. فأصبح التمثيل هنا وسيلة حجاجية 

إقناعية، مبرصة ملن وقعت الغشاوة عىل بصريته أو مل يدرك الفتح .
2- تقوم العالقة يف التمثيل عىل مماثلٍة تتحقق بني عنارص أو بنيات تنتمي 
وبنياهتا  وعنارصها  العقيدة(  )جمال  املجاالت  هذه  من  خمتلفة،  جماالت  اىل 
احلسني  بني  األرسية  اهلوية(  و)جمال  واإلمامة،  الرسالة  أصيل  يف  املرتابطة 
 ورسول اهلل وأمري املؤمنني ومحزة وجعفر... و)جمال التكليف( فاحلسني
إماٌم قاَم أو قعَد، فهو سيد شباب أهل اجلنة بنص النبي )( وغري ذلك من 

املجاالت املرتابطة.
الواقع،  وحدود  اللغة  ويتجاوز  اإلبــداع،  خميلة  نحو  التمثيل  يتجه   -3
 ويفهم من حتريك الذهن مّما يتطلب معاجلة دينامية وإبداعية، وهذا ما فعله
يف قوله: ))أ فتشكون يف أين ابن بنت نبيكم، فو اهلل ما بني املرشق واملغرب 
ابن بنت نبي غريي فيكم، و ال يف غريكم...(( هذا األسلوب االستفهامّي 
املمزوج باإلنكار والتعجب، حرك ذهن املتلقي ونقله من دار الفناء إىل دار 
عقيدة  من  وزاد  الرياحّي،  يزيد  بن  احلر  مع  حصل  كام  الرسمدية،  السعادة 
بني  وقعوا  الذين  الضالني،  القوم  من  كثري  عقيدة  وزعزع  وأبنائه،  أصحابه 
أحقية احلسني و بيان حجته و ضغط الوالة الظلمة، فكانوا كام قيل: )قلوبنا 

معك و سيوفنا عليك( .
عبارة:  يف  العموم  إىل  اخلصوص  من  الكالم  انتقال  أنَّ  بالذكر  واجلدير 
)وال يف غريكم( بالقرينة اللفظية عضد قرينة النداء )أهيا الناس(، فنقله من 
احليز املحدود إىل العامل الرحب، ليشمل احلجاج هنا الناس كافة، فأصبحت 
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كلمته  ذات صبغة عاملية شاملة.
ملكوين  الدقيقة  األجــزاء  تفكيك  من  هنا  وشدته  قوته  التمثيل  يستمد 
التمثيل )املوضوع واحلامل(، واستعامل اخليال للربط بينهام، فمشاهبة اإلمام 
السلوكيات  و  باملوبقات  يزيد  عالقة  ُقبالة  يف  السامية  واملبادئ   احلسني
تبًعا  يزيد،   و  التقابلّية يف ذروهتا بني احلسني  العالقة  املنحرفة، ممَّا جعل 

للمرجعية العقيدية املتقابلة بني االثنني.
وربام  متاًما،  املجاز  من  خلوها  آنًفا  املذكورة  اخلطبة  يف  املالحظ  ومن 
متعددة  صــوًرا  خيلق  ال  حتى  املجاز  يوظف  ال  هنا  احلجاجي  القول  أنَّ 
تزيد من االحتامالت  متلٍق إىل آخر،  تتباين من  نفسه، قد  للقول احلجاجّي 
والتأويالت، مع أننا نرى اإلمام  قد استعمل املجاز يف مواطن ُأخر من 
يقول  وكام  واالستاملة،  التأثري  يف  إقناعية  ووسيلة  حجاجية  كتقنية  الواقعة، 
)ماير( بأنَّ احلجاج صيغة من صيغ االستدالل، تتباين معه األدوار)75(، إذ 
ليس للحجاج من طريق إاّل استغالل ما يف اللغة من ثراٍء وغنًى، وربام يعود 
التي ال  املواقف   مل يستعمل املجاز يف  أنَّ اإلمام احلسني  سبب ذلك إىل 
واملبالغة يف االستدالل واحلجاج؛ ألنَّ  التأكيد  زيادًة يف  احلقيقة؛  إال  حتتمل 
ما استدل به  يف خطبته املقصودة مل يمِض وقت طويل عىل حتقق وقوعه .
أما املواطن التي استعمل فيها املجاز فكانت عرب آليات وظائفية متنوعة، 

منها:
أواًل- ما يتعلق بالسامع : إنَّ القول املجازّي املبني أساًسا عىل التخيل هو 
الذي جيمع بني معاين األفكار والتصورات واملفاهيم، انطالًقا من عمليات 
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ذهنية تقوم عىل الفهم والتأويل، ففي قوله : ))من حلق بّنا منكم استشهد، 
ُه  مل يرد بالفتح معناه احلقيقّي وإنام  وَمْن مل يلحق بنا مل يبلغ الفتح (( )76( فإنَّ
أراد ما يرتتب جمازًا عىل هنضته وتضحيته من نقض دعائم الضالل وكسح 
أشواك الباطل عن رصاط الرشيعة املطّهرة، وهذا معنى كلمة اإلمام عيل بن 
احلسني السجاد  إلبراهيم بن طلحة بن عبيد اهلل ملا قال له حني رجوعه إىل 
املدينة من الغالب؟ فقال السجاد : ))إذا دخل وقت الصالة فأذن وأقم 

تعرف الغالب(( )77(.
إىل  مبارش  غري  بنحٍو  واستدرجته  املتلقي،  خيال  الوظيفة  هذه  حركت 
حقل املتكلم، وأثارت انتباهه عىل ما قال  وما أراد الوصول إليه، ومن ثم 
دجمت املتلقي يف التفاعل الذي نشده احلجاج احلسينّي كام قال : ))إهلي 

إْن حبست عّنا النرص فاجعله ملا هو خري منه وانتقم لنا من الظاملني (( )78( .
ثانًيا- التزيني والتكثيف: ومها خصيصتان مرتبطتان بكلِّ اخلطابات التي 
توظف املجاز، إذ يقوم املجاز بتزيني القول وجتميله بالصور الالمعة واجلذابة 
َط القالدِة عىل جْيِد الفتاة  لفًظا ومعنًى، قال : )) خط املوت عىل ُوْلِد آدم خَمْ
وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وِخرَي يل مرصع أنا القيه، 
وكأين بأوصايل تقطعها عسالن الفالة بني النواويس وكربالء، فيمألن مني 

اكراشًا جوىف واجربة سغبى، ال حميص عن يوم خط بالقلم(()79( ..
وظيفة  أعطاُه  النصِّ  يف  املجازية  الصور  بعض  بإيراد  القول  تكثيف  إنَّ 
املتكلم  الوظيفة تعطي  املعنى والبيان، وهذه  لًة بذلك قوة يف  ُمشكِّ التزيني، 
الصور  تكثيف  فنجد  املتلقي،  إىل ذهن  يوصلها  مواقفه وأطروحاته  قوة يف 
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املجازية مثل: )خمط القالدة عىل جْيد الفتاة( و)اشتياق يعقوب إىل يوسف( 
النواويس وكربالء( و)فيمألن  الفالة بني  بأوصايل تقطعها عسالن  و)كأين 
مني اكراشًا جوىف واجربًة سغبى ( هذا التكثيف املجازّي زين النصَّ وأعطاه 
أن  النبوة، ونستطيع  بيت  باملوت يف سبيل اهلل مع صفوة أهل  مجااًل، مرغًبا 

نسمي هذه الوظيفة بـ)حتسني املوقف احلجاجّي وتزيينه( .
إبداعية  لتوليد صور  باملقام: يستعمل املجاز يف احلجاج  يتعلق  ثالًثا- ما 
جديدة يف حميط القول، انطالًقا من نسيج املعطيات الوحوش الواقعية بطريقة 
إبداعية، مّما جيعل هذه الصور حمط اهتامم، فقوله:  )عسالن الفالة( تعني 
  احلسني  قتلت  التي  البرشية  للوحوش  جمازية  صورة  وهنا  الربية،  لغًة 

ومثلت به رشَّ متثيل .
ُيعدُّ اخلطاب الوسيلة التي يسرب هبا حامله أعامق اإلنسان ليعمل عىل تعديل 
بعض حمركات االنطالق والتحدي احلضارّي فيه للوصول إىل غاية التحرك 
ومنطلق احلياة... هكذا بدأت التحوالت التارخيية الكربى يف هنضة اإلمام 
ملا  البرشية نحو اإلصالح،  التاريخ، وقادت  التي غرّيت جمرى    احلسني 
هلذه النهضة من ملمح متميز من عمليات النهوض كافة يف التاريخ البرشّي، 
ا هي التي صنعت التاريخ ومل يصنعها التاريخ، فأصبحت هنضته  ويكفي أهنَّ

 شعلة من نوٍر، هيتدي هبا السائرون عىل الطريق القويم
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نتائج البحث
املتلقني  عقول  مغاليق  لفتح  التعبري  بوضوح  احلسينّي  اخلطاب  1–متيز 
من  مراحل  أثناء  ضل،  َمْن  وضّل  اهتدى  َمْن  فاهتدى   ، كلامته  وسامع 
الزمن؛ ألنَّ لغة املجتمع هي األقرب إىل قلبه وعقله، وإنَّ أي جتاوز عن تلك 
تتعلق  اللغة  التأثري، سواء كانت تلك  ُيعدُّ خروًجا عن دائرة  اللغة من قبله 
باألسلوب الكالمّي علًوا أم نزواًل، من جهة كونه نوًعا معرفّيا أو موضوعّيا 
مع  والتواصل  التفهيم  يف  واضحة  لغة  ُيعدُّ  مّما  ذلك،  إىل  ما  أو  سياسّيا  أو 

الطرف املتلقي .
2- استعمل اإلمام أسلوب احلجاج الدال عىل الربهان واالستدالل 
أوضح  فقد  أخرى،  جهة  من  تفويض  وال  جرب  ال  معادلة  وعىل  جهة،  من 
 أهداف ثورته وغايته منها، وهو أسلوب انامزت به خطبه وكلامهتا، إذ مل 
يامرس اإلمام  سلطته الرشعية عىل املتلقي، بل كأنُه خياطب املجتمعات 
األوىل،  بالدرجة  اإلكراه  عىل    خطبته  تعتمد  مل  إذ  احلديثة،  الديمقراطية 
بل عىل اإلقناع والتأثري اللذين باتا من العنارص احلاسمة يف إيصال اخلطاب 
لفئات املجتمع كافة، وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتاز هبا اخلطاب 
احلسينّي، إذ الشك أنَّ فكرة اهليمنة عرب آلية اإلقناع حتقق إمجاًعا مع التعدد 
احلديثة  اللسانيات  يف  يعرف  ما  وهو  املجتمع،  داخل  والعقيدّي  الشكيّل 

بـ)اهليمنة الناعمة(.
 ، 3–تقرتب نظرية ماير )املساءلة والبالغة( من مضامني خطب اإلمام
إذ استطاع )ماير( اعتامًدا عىل منطلقات فكرية معرفية، ومرتكزات أساسية 
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االفرتايض  املبدأ  مها:  مبدأين  عىل  يقوم  تساؤلًيا  منهًجا  يؤسس  أن  فلسفية 
يف حتليل األقوال ومبدأ االختالف اإلشكايّل داخل األقوال، وتنطبق تلك 
)األسلوب  بـ  السكاكّي  يسميه  ما  عىل    اإلمام  عند  الفكرية  املنطلقات 
احلكيم( ويعني أن ينزل سؤاُل السائِل منزلَة سؤاٍل غري سؤالِِه، أو ما يسميه 

ابن أيب األصبع بمصطلح )التلفيف(.
املضاد(  والنموذج  )النموذج  احلجاجّي  املبدأ    اإلمام  استعمل   -4
أو  األشخاص  من  تستوحى  قــدوة  بوصفه  السلوك،  حجة  عن  وسيلًة 
اجلامعات أو األفكار أو املذاهب، وتؤكد قيمة األفعال، وذلك مليٍل طبيعيٍّ 

يف الناس نحو االقتداء بنموذج معني.
5–ومن التقنيات احلجاجية التي استعملها  للتأثري يف املتلقي الشاهد 
أو  القول،  موضوع  األطروحة  تؤكد  التي  التقنية  ويعني   Illusration
الطريقة التي تقوي االستدالل واحلجاج، وذلك بإعطاء القول مظهًرا حًيا 
حتريك  عىل  الشاهد  يعمل  ما  بقدر  بالدليل،  األمر  يتعلق  ال  إذ  ملموًسا، 

املخيلة عند املتلقي.
6- استعمل اإلمام احلسني  التمثيل ANALCIE طريقًة حجاجيًة 
بمفهوم  التمثيل  يرتبط  ال  إذ  املستهلك،  املشاهبة  مفهوم  عىل  قيمتها  تعلو 
أن  هلا  ما كان  أشياء  العالقة بني  بمفهوم  يرتبط  بل  دائاًم،  املشاهبة وعالقتها 
أبًدا، فهو بمنزلة العامل األسايّس يف عملية احلجاج املوازن  تكون مرتابطة 

)املقارن( من دون أن تكون له عالقة املشاهبة الصورية أو املنطق التمثييّل.
والعقائدّي  القومّي  التعدد  عن  بمعزل  احلسينّي  اخلطاب  يكن  7–مل 
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يوجه    كان  فقد  العربية،  اإلسالمية  الوحدة  إطار  يف  املجتمع  لفصائل 
كانت  التي  املوضوعية  اخلصوصيات  إلغاء  دون  من  كافة  للناس  خطابه 
وعبارة:  الناس(  )أهيا  النداء:  أسلوب  يف  ذلك  ونلحظ  املجتمع،  يف  سائدة 

)مابني املرشق واملغرب( وعبارة: )وال يف غريكم(... وسواها.
التي  احلجاج  وسائل  من  وسيلًة  اهلوية(  )لغة   اإلمام استعمل   -8
اإلمام  هوية  تكن  مل  إذ  واملتلقني،  املتكلم  بني  الفرق  إظهار  يف  انتهجها 
احلسني جمموعة متغايرة، تعطي وتأخذ من طرفها، بل كان يف صريورة 
 Language( لغوًيا  مدجمة  هوية  فهي  احلياة،  مدى  ومستمرة  واحــدة 
مّما  ا تعتمد عىل أدوات رمزية صارمة،  Embedded Identities(، ألهنَّ
يدلُّ عىل أنَّ اللغة سلوك خارجّي تسمح للمتكلم من طريق هذا السلوك أّن 

يعني نفسه عضًوا يف جمموعة معينة.
يايّس يف خطب اإلمام  بمجملها مل نجد احلرب  9- لو تأملنا اجلانب السِّ
اهلدف،  هو  السلمّي  والتعايش  والتعاون  االجتامع  ــام  إنَّ عنده،  هدًفا 
والدفاع عن الدين ورشعيته ليست دعوة إىل احلرب وتأجيج نارها، إنَّام 
هي إصالح واقع اهليكل االجتامعّي، وتطبيق الرشيعة، ورسم الصورة 

للمسرية البرشيَّة يف حياهتا.
10- شّكل الرصاع األيدلوجّي بني ُمبدع النصِّ ومتلقيه مفاهيم الذوات يف 
إذ مثَّل هذا الرصاع جوهر القضية، برتاكيب لغوية  املرسح االجتامعّي، 
الفجوة بني اإلدراك االجتامعّي  املتصارعة إىل سدِّ  تسعى األيدلوجيات 
واإلدراك الشخيّص، فاحلسني أمٌة كاملٌة وإْن كان شخًصا واحًدا، فقد 
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حتدث بالضمري اجلمعّي لفئة املوحدين واملصلحني مستعماًل فن اخلطابة 
ا الوسيلة األنجع للتعبري املوضوعّي عن عقيدة الفئة  وسيلة إعالمية؛ ألهنَّ

املؤمنة واجتاهاهتا، وما يرتتب عنها من تشكيل ثقايف واٍع.
11- استعمل اإلمام  وسائل إقناع )إبالغّية وإمتاعّية( للتأثري يف املتلقي، 
من قبيل استعامل الرتاكيب النحوّية املتداولة، واألسلوبّية، والتوظيفّية، 
م  واألمثال القصصّية، والعبارات السياقّية، واألعراف والتقاليد، وامُلحرَّ
ذات  الصحراوّية  األلفاظ  واستعامل  التأريخ،  وتوظيف  اللغوّي، 
احلجاجّي،  الدينّي  املعجم  واستعامل  املوقفني،  بني  املشرتكة  املضامني 

واستعامل اخلطاب املتعدد األبعاد...وغري ذلك.
التعبري  12 مستوى  فعىل  املقصود،  املستمع  يف  تأثرًيا    اإلمام  أحدث   -

األصوات  من  سلسلة  بتشكيل  متثلت  البيان،  يف  الذروة  خطبته  بلغت 
وعىل  االنجاز  مستوى  عىل  وكذلك  وثابت،  معلوم  نظام  هلا  اللغوّية، 
وفق  عىل  والناجح  املؤثر  احلجاجّي  املسار  باستعامل  اإلجابة،  مستوى 

الطرح اإلشكايل والنتيجة.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their  time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
vicinity, in time, the research stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or 
nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.



Editor Secretary
Hassan Ali Abdul-Latif Al- Aarsoumy

(M.A. From Iraq Institute For Graduate Studies Baghdad. Dept of 
Economics)

Executive Edition Secretary
Alaa Hussein Ahmed Al-Tuama(B.A.in History From University of 

Karbala)
Editorial Board

Asst. Prof. Dr. Shawqi Mostafa Ali Al-Mosawi
(University of Babylon, College of Fine Arts)

Asst. Prof .Dr .Oday Hatem Al-Mufriji
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof .Dr . Maithem Mortadha Nasroul-Lah
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr. Zainol-Abedin Mosa Jafar
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof. Dr. Ali Abdul-Karim Al Reda
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof .Dr . Naeem Abid Jauda
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Lecturer. Dr. Ghanim Jwaid Idan
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Lecturer. Dr. Salem Jary
(University of Karbala, College of Islamic Sciences)

Auditor Syntax (English)
Asst. Prof. Dr. Falah Rasol Al-Husani 

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Auditor Syntax (English)

Lecturer. Dr. Ghanim Jwaid Idan
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Administration and Finance and Electronic Website
Mohammed Fadel Hassan Hammoud

(B.Sc. Physics Science From University of Karbala)



General Supervision
Seid. Ahmad Al-Safi

Secretary General of Al-Abbass Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi

(Ph.D. From Karachi University )

Editon Manager
Prof. Dr. Mushtaq Abbas Maan

(University of Baghdad, College of Education Ibn- Rushd for 
Human Sciences)

Advisory Board
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Abbas Rashed Al-Dada

(University of Babylon, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Abdul-kareem Izzul-Deen Al-Aaragi

(University of Baghdad, College of Education for Girls)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Adil Natheer Bere

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo, College of Archaeology)
Prof. Dr. Hussein Hatami

(University of Istanbul, College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdoana

( Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa, College of Sharia and Law)



In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)



PRINT ISSN: 2312-5489

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the lraqi National 

Library and Arshives:1912-1014

Phone No.  310058

Mobile No. 0770 0479 123

Web: http://Karbalaheritage.alkafeel.net

E- mail: turath@alkafeel.net



Second Year, Second Volume, Third Issue



Licensed by Ministry of Higher Education and 
Scientific Research Reliable For Scientific Promotion

Issued by:
AL-ABBAS HOLY SHRINE

Division Of Islamic And Human knowledge Affairs 
 Karbala Heritage Center 

Second Year, Second Volume, Third Issue
2015 A.D./ 1436-1437 H. 



dak-//////

da
k-

23
65

-m
tk

3














	Blank Page



