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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
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
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

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

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

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

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

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



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com  او موقع رئيس التحرير  

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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
ا بعد فقد جاء هذا العدد مكماًل لألعداد الرتاثية املتخصصة  أمَّ
يف  عظيمة  شخصيَّة  لدراسة  أبحاثه  َصت  ُخصِّ حيث  بكربالء 
ا  ت أروع وسام رشٍف يف تاريخ كربالء، فأمَّ احلسب والنسب َخطَّ
احلَسب  ا  وأمَّ  ،-– طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس  فهو  النسب 
كالعلم  شخٍص  يف  جتتمع  ام  قلَّ فريدة  كامليَّة  بصفات  اتَّصف  فقد 
والشجاعة واإليثار الذي هو أعىل مراتب اجلود والكرم، و اإلباء 
و الصرب والتضحية والوفاء و غريها من مكارم األخالق وحماسنها 
جْت بأروع  فضاًل عن املواقف البطوليَّة، واخلدمات اجلليلة التي تتوَّ
املواقف البطولية الباسلة الصامدة أمام معسكر ابن زياد، إضافة إىل 
حتَّى   احلسني أنصار  لدى  والتضحية  الفداء  عزيمة  استنهاض 
عانقوا الشهادة بكلِّ فخٍر واعتزاز ُمَلبِّني دعوة اإليامن ونرصة الدين.
فضمَّ هذا العدد األبحاث التي تناولت قبسات مضيئة من صفات 
العباس--، ودراسة شخصيته يف الرواية التارخيية املبكرة، وإّنه 
جممع اجلامل والكامل، وقراءة يف أقوال األئمة –- من ناحية البعد 
الفكرّي  ودوره   ، الطفِّ معركة  يف  مواقفه  وتتبع  لشخصيته،  املثايل 



املغيَّب، ومقاربة أسلوبية ألحاديثه، و السامت اجلهاديَّة عند البدريني 
.--والفضاءات السبعة للعامل الواقعي له ،--وأيب الفضل

العباس  كــامالت  فيض  مــن  غيض  إالَّ  األبــحــاث  هــذه  ــا  وم
سرية  عن  والتقصِّ  البحث  يف  الباحثون  يستمرَّ  أن  أملني   -–

العباس–- قبل واقعة الطفِّ التي بنا حاجة لدراستها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



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 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
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 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة 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، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
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   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
تاريخ البرشية ميلء باألحداث والتطورات املتتالية، ولو تصّفحناه وبحثنا 
يف طياته عن القدوات اإلنسانية والعظامء، جلذبتنا إليه صحائف تفوح منها 

رائحة املسك. وهتّل علينا نسائم طيب العنرب.
التاريخ مسريهتا بأحرف  القدوات اإلنسانية، شخصية سّجل  ومن هذه 
من األنوار اإلهلية، واإلرشاقات الربانية، سعت يف دنياها إىل سلوك الطريق 
نحو الكامل اإلنساين، وجّل حسن الصفات، مل ترضخ إاّل للواحد األحد، 
ومل تنكس رأسها إاّل خضوعًا وخشوعًا للفرد الصمد، فرفعها رهّبا إىل عليني، 
وأقعدها يف مقعد صدق مع أنبيائه وأصفيائه. تلك الشخصية العظيمة، هي 

. شخصية العباس بن اإلمام عيل بن أيب طالب
وعليه كان لقلمي أن يكتب هذا البحث الذي وسمته بـ )أحاديث العباس 

بن اإلمام عيل بن أيب طالب  مقاربة أسلوبية.
املبحث  أربعة مباحث تضمن  يقسم عىل  أن  البحث  اقتضت طبيعة  لقد 
األول األحاديث التي وردت عن العباس  واملبحث الثاين ُوّظف لدراسة 
املستوى الصويت واملبحث الثالث تضمن املستوى الرتكيبي والرابع املستوى 

الداليل وأخريًا اخلامتة التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث .
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Abstract
Human history is full of successive happenings. If one has a look 

at this so as to know the leaders and great men، one will be attracted 
by pages with musk odor and with breeze full of ambergris .

One of these human examples and great men، a personality of 
which history has recorded its personality and course with letters of 
divine lights and brilliance ; this personality of which led its present 
life into human perfection and into virtues ; a personality that 
worshipped no god but Allah،the One and Only and that kneeled 
to no one but to Allah، the One and Only . As a consequence Allah، 
the Most High، has raised this personality to highness and has put 
him with His Prophets and the flites .

This great personality is called Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib 
(pbuth ) .

This is why my pen has started to write this present research 
entitled Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib Speeches : A Stylistic 
Approach .

The present study fell into four sections . Section one dealt with 
the Speeches said by Al- Abbas ( pbuh) whereas section two was 
concerned with the phonological and phonetic level . Section three 
was about the structural level . Section four، on the other hand،was 
concerned with the semantic level .

The study ended with a conclusion including the most important 
results the researcher came out with .
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المقدمة
وأهل بيته الطيبني وعّرفنا بمّنه وجوده  احلمد هلل الذي مّن علينا بنبيه حممد 
عليهم، والصالة والسالم عىل أفضل خلقه وأرشف برّيته أئمة اهلدى وسفن النجاة 

نبينا حممد وآله الطاهرين، وبعد:
وبحثنا  تصّفحناه  ولو  املتتالية،  والتطورات  باألحداث  ميلء  البرشية  فتاريخ 
يف طياته عن القدوات اإلنسانية والعظامء، جلذبتنا إليه صحائف تفوح منها رائحة 

املسك. وهتّل علينا نسائم طيب العنرب.
ومن هذه القدوات اإلنسانية، شخصية سّجل التاريخ مسريهتا بأحرف من األنوار 
اإلهلية، واالرشاقات الربانية، سعت يف دنياها إىل سلوك الطريق نحو الكامل اإلنساين، 
وجّل حسن الصفات، مل ترضخ إاّل للواحد األحد، ومل تنكس رأسها إاّل خضوعًا 
وخشوعًا للفرد الصمد، فرفعها رهّبا إىل عليني، وأقعدها يف مقعد صدق مع أنبيائه 
أيب  بن  عيل  اإلمام  بن  العباس  شخصية  هي  العظيمة،  الشخصية  تلك  وأصفيائه. 

.طالب
يف كل مرة كنت أقرأ فيها تاريخ أهل البيت ، وسرية رجاالته، كانت تستوقفني 
شخصية العباس  التي هنلت من ينابيع اإلخالص واإليامن، وتزينت بتاج الشجاعة 
والشهامة والوفاء واإلخالص ما عجزت األقالم عن وصفها، وحتريت العقول يف 
إدراك كنهها، فكانت سريته ومواقفه يف طف كربالء، وحياته بأكملها تشدين نحو 
بني هاشم وحماولة سرب  له لسرية قمر  إىل ما ال هناية  بعد أخرى  القراءة مرة  إعادة 
أغواره، وكيف بدأت حياته واملصري الذي آل إليه، وهو مؤمن بقيمه التي آمن هبا، 

وعىل رأسها إيامنه بإمامة أخيه اإلمام احلسني  وأحقيته وأفضليته.
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فلم يرتاجع العباس عن اإليامن بقيمه، ومل ين، بل أعطى وقّدم كل ما يستطيع 
من تضحيات، ويكفيه فخرًا أنه كان كبش كتيبة اإلمام احلسني ، وجممع عدده 

وهو يف كل ذلك رسم لنا صورة مرشقة جتّسد مجيع القيم اإلنسانية واإلسالمية.
وأمام هذه القيم، وأمام هذا الكم من املؤلفات التي كتبت عنه  أجد نفيس 
صغريًا جدًا ألكتب عن جانب من جوانب حياته املضيئة، لكن حبي هلذه الشخصية 
العظيمة. وإيامين الكبري بأفعاله ومواقفه، شجعني عىل تعقب طريق من الطرق التي 
سلكها يف استرشافه نحو الكامل اإلنساين، ذلك الطريق هو: )األحاديث( والذي 
كشف عن صورة حقيقية ملواقفه املرشقة يف واقعة الطف، ومسرية حياته الوّضاءة، 
فحسبي أواًل هبذا اجلهد أن أعتذر لك يا سيدي قمر بني هاشم، إن قرّصت، ومل 
أستطع أن أحيط بكل األدب، أو فاتني يشء منه، فمثيل ال يغوص يف جلج بحرك، 
وال يصل إىل مرافئك، لكن حبي لك سيدي وإعجايب بشخصك ومواقفك النبيلة 
هي التي دفعتني للكتابة عنك، فرحم اهلل قلاًم يكتب عنك، وعن إمامك وأخيك 

الذي قتلت بني يديه دفاعًا عن القيم اإلهلية، ونرصة للحق والعدل.
وعليه كان لقلمي أن يكتب هذا البحث الذي وسمته بـ )أحاديث العباس بن 

ــــ . ــ مقاربة أسلوبيةـ  اإلمام عيل بن أيب طالب ـ 
لقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم عىل أربعة مباحث تضمن املبحث األول 
الثاين ُوّظف لدراسة املستوى   واملبحث  العباس  التي وردت عن  األحاديث 
الصويت واملبحث الثالث تضمن املستوى الرتكيبي والرابع املستوى الداليل وأخريًا 

اخلامتة التي تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث .
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المبحث الأول
الحديث : مدخل تنظيري وتطبيقي تحقيقي

1- الحديث الفني: لغًة واصطالحًا:
والقاموس  العرب،  ولسان  العني،  )كتاب  اللغوية  املعاجم  تشتمل  مل 
املركبة  بصيغته  األديب،  النوع  هلذا  اللغوي  املعنى  عىل  والصحاح(  املحيط، 

)احلديث الفني( حلداثة تسمية هذا النوع)1(.
واحلديث كل ما يتحدث به اإلنسان أو يقوله وقد حتولت املفردة )احلديث( 
إىل مصطلح، ولذلك قيل إن:  »مصطلح احلديث دائر بني البالغيني والنقاد«)2( 
وقد أفرد له ابن وهب الكاتب يف أحد كتبه مبتدئًا بتعريفه:  »وأما احلديث 
فهو ما جيري بني الناس يف خماطباهتم وجمالسهم، وأما وجوهه: فمنها اجلد 
واهلزل، والسخيف واجلزل، واحلسن والقبيح، وامللحون والفصيح، واخلطأ 

والصواب«)3(.
ومعلوم أن احلديث الذي ال يتوافر عىل عنارص فنية معينة، غالبًا ما يعتمد 
يف بيان حقيقة أو مسألة أو مفهوم ما، أي أن اللغة التي يتحّدثها املتحّدث يف 
اخليال والتصوير، كام هو حال  بعيدة عن  إخبارية،  تقريرية  لغة  حديثه هي 
اللغة العلمية اجلافة التي هي لغة العلوم واملعارف ولغة األحاديث الفقهية، 
أحاديث  معظم  يف  هو  كام  وعباداته  املسلم  معامالت  تتناول  التي  والسيام 
الناس، وغري ذلك)4(.بيد أن احلديث–الذي نحن بصدده–ال يعتمد املبارشة 
أو التقريرية يف صياغته، ألنه عمومًا يتّطلب نوعًا من التأّمل، فهو حيمل قدرًا 
من الغموض الفني يف األدب  »الذي يؤدي ما ُيعرف بتعّدد القراءات للنّص 
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الواحد فوجوده وجود مؤثر وغني وفاعل«)5( فضاًل عن أن إرشاك املتلّقي يف 
كشف داللة األحاديث التي حتمل تلك الصفة، حيقق له جرسًا من التوصيل 
تعريف  يمكن  تقدم  ما  ضوء  ويف  واجلاميل)6(  الداليل  اإلمتاعني  من  ومزيدًا 
احلديث الفني بـ :  »احلديث املخترص الذي يقّدم يف مناسبات خمتلفة، وُيكتفى 
فيه أحيانًا بعدد قليل من املستمعني، ويوظف فيه سامت فنية، وأدوات مجالية 
لتعميق داللة املراد توصيله إىل املتلقي«)7( وهو: توصيات عامة قصرية، ترد 
مستقلة أو قد ترد ضمن نوع أديب معني، وتوشح عادة، بعنرص الصورة أو 

بعنرص اإليقاع أو بكليهام معًا)8(.
وقد اهتّم العباس  هبذا النوع الذي تكّفل ببيان عدد كبري من الظواهر 
العبادية واإلنسانية والسياسية من خالل العبارات القصرية الدالة والقادرة 

عىل النفاذ إىل ذهن املتلقي.
2- األحاديث حمققة

منهج التحقيق:
بأس  ال  جمموعة  عىل  عثرنا  األحاديث  عن  بحثًا  الكتب  يف  التدقيق  بعد 
هبا منها، وعليه كان تقسيمنا هلا بحسب أعداد كلامهتا كثرة وقلة، فضاًل عن 
نذكر سند األحاديث  مل  أننا  هنا  وينبغي اإلشارة  متسلسلة هلا،  أرقام  وضع 
اختصارًا حتى ال نثقل البحث ومن أراد ذلك )السند( بإمكانه الرجوع إىل 

تلك املصادر.
1- قصة العباس  مع املارد بن صديف التغلبي:

فلام سمع العباس  كالمه–املارد–قال له:  »ما أراك إاّل أتيت بجميل، 
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وال نطقت إاّل بتفصيل، غري أين أرى جعلك يف مناخ تذروه الرياح، أو يف 
يلوح، وإذا قصد  تقبله األنفس، وكالمك كالرساب  الصخر األطمس، ال 
صار أرضًا بوارًا والذي أصلته أن استسلم إليك، فذاك بعيد الوصول صعب 
احلصول، وأنا يا عدو اهلل وعدو رسوله، فمعّود للقاء األبطال، والصرب عىل 
هذه  كملت  فمن  املستعان،  وباهلل  الفرسان،  ومكافحة  النزال،  يف  البالء 
األوصاف فيه فال خياف ممن برز إليه، ويلك، أليس يل اتصال برسول اهلل؟ 
وأنا غصن متصل بشجرته، وحتفة من نور جوهره، ومن كان من هذه الشجرة 
فال يدخل حتت الذمام، وال خياف من رضب احلسام، فانا ابن عيل ال أعجز 
عن مبارزة األقران، وما أرشكت باهلل ملحة برص، وال خالفت رسول اهلل فيام 
الفروع، فارصف  تثبت  الشجرة، وعىل األصول  منه والورقة من  أمر، وأنا 
عنك ما أملته، فام أنا ممن يأسى عىل احلياة، وال جيزع من الوفاة، فخذ يف اجلد 
تعاىل،«  اهلل  عند  كبري  شيخ  من  خري  صغري  من  فكم  اهلزل،  عنك  وارصف 
فرشع العباس  الرمح للامرد فصاح به:  »يا عدو اهلل إين أرجو من اهلل تعاىل 

أن أقتلك برحمك«.
وقوله  للامرد بعد أن طلب منه الرفق:  »ويلك، أبمثيل يلقى إليه اخلدع 

واملحال؟ ما أصنع بأسري وقد قرب املسري«.
تذكر   ،502–499/2 الشهادة:  أرسار   ،39 العني:  نور   / التخريج 
الشهداء: 322–224 باختالف يسري، والكربيت األمحر: 304/2–306 

باختالف يسري.
2- دعا اإلمام عيل العباس  يف عهد الصبا وأجلسه يف حجره، وقال 
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له:  »قل واحد فقال: واحد، فقال: قل اثنان، فامتنع، وقال: أنا أستحيي أن 
أقول اثنني بلسان قلت به واحدًا«.

التخريج / مستدرك الوسائل: 215/15، ومقتل احلسني )اخلوارزمي(: 
.179/1

 وبه رمق:  »بحّق جّدك رسول   لإلمام احلسني  العباس  3- قال 
اهلل  دعني يف مكاين هذا، فإين مستٍح من ابنتك سكينة، وقد وعدهتا باملاء 
ومل آهتا به، والثاين: أنا كبش كتيبتك، وجممع عددك، فإن رآين أصحابك وأنا 

مقتول فلربام يقّل عزمهم، ويذّل صربهم«.
التخريج / أرسار الشهادة: 504/2 نقاًل عن معايل السبطني: 442/1–443.

4- عرض األمان عىل أوالد أم البنني ورفضهم الشديد لذلك:
قال العباس  للشمر:  »لعنك اهلل ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول اهلل 

ال أمان له«.
التخريج / تاريخ الطربي: 416/3، والكامل: 84/3، وتذكرة خواص 
العلمية،  املطبعة  ت654هـ،  يوسف  املظفر  أبو  اجلوزي،  ابن  سبط  األمة: 
الفضل بن  الشيخ  الورى بأعالم اهلدى:  النجف 1369هـ: 142، وأعالم 
آل  مؤسسة  حتقيق:  اهلجري(  السادس  القرن  أعالم  )من  الطربيس  احلسن 
الزخار:  والصمصام   ،176 )املقرم(:  احلسني  ومقتل   ،120  : البيت 

.524/1
ويف إرشاد املفيد جاء: فخرج إليه جعفر والعباس وعبد اهلل وعثامن بنو 
له:   فقالوا  آمنون«  أختي  بني  يا  »أنتم  فقال:   ؟«  تريد  »ما  فقالوا:     عيل 
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»لعنك اهلل ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له، وتأمرنا أن ندخل 
يف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء«.

ومثري   ،138 الشهادة:  أرسار  وينظر:   ،91/2 املفيد:  /إرشاد  التخريج 
)ت645هـــ(  احليل  نام  الدين  هبة  البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  األحــزان: 
الشهداء:  وتذكرة   ،28 1369هـ–1950م:  النجف،  احليدرية،  املطبعة 

304، وفرسان اهليجاء: 258–259، ومقتل احلسني )املقرم(: 176.
ويف رواية أخرى: فناداه العباس :  »تّبت يداك وبئس ما جئتنا به من 
أمانك يا عدو اهلل، أتأمرنا أن نرتك أخانا وسيدنا احلسني، وندخل يف طاعة 

اللعناء وأوالد اللعناء«.
التخريج / نفس املهموم: 202، ومنتخب التواريخ: 258، واللهوف: 

37، ومعايل السبطني: 428/1.
ويف رواية أخرى عن أيب خمنف، قال الفتية:  »أقرئ خالنا السالم، وقل له: 

ال حاجة لنا يف أمانكم أمان اهلل خري من أمان ابن سمية«.
 ،284/3 والكامل:   ،315–314/3 الطربي:  تاريخ   / التخريج 
والكربيت األمحر: 272/2، وأعيان الشيعة: 430/7، والصمصام الزخار: 

.523/1
5- وُنقل أن زينب  كانت تسمع حكاية الشمر، فخافت أن متيل نفس 
يا   فاستقبلته، وانكبت عىل صدره، وقالت:  »باهلل عليك  العباس  أخيها 
أخي ال ترتك أخاك احلسني« قال: فلام سمع منها ذلك متطى يف ركابه فقطع 
الركاب، وقال:  »أخّية زينب، أمثيل توصني ؟، وعيّل ختافني، إذا عدمت عقيل، 
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وذهبت نخويت، واهلل ألريّنِك ما ترّسين به«، فقالت:  »أخي إن املاء قد شّح 
علينا، فقال هلا: أبرشي يا زينب، اآلن يأتيكم املاء إن شاء اهلل تعاىل«.

العرتة  عىل  التارخيية  احلوادث  من  مجلة  يف  احللبية  املجالس   / التخريج 
العلوية، السيد حمسن بن حممد عيل الطاهر املوسوي، إعداد وحتقيق: حممود 

الغريف، مطبعة ثامن احلجج ، الكويت، ط1، 1428هـ: 116.
أم  كفرة  أأنتم  قوم  »يا  وأصحابه:   سعد  بن  لعمر    العباس  قال   -6
مسلمون؟ هل جيوز يف مذهبكم، أو يف دينكم أن متنعوا احلسني  وعياله 
رشب املاء والكالب واخلنازير يرشبون منه، واحلسني  مع أطفاله وأهل 

بيته يموتون عطشًا، أما تذكرون عطش يوم القيامة«.
التخريج / معايل السبطني: 439/1 نقاًل عن منتخب التواريخ.

: 7- الشمر يقبل عىل خيم اإلمام احلسني
املوت  وأنــا  ختّوفني؟  أباملوت  الضبايب،  بن  »يا  لــه:     العباس  قال 
شمر  يا  لكن  اللعناء،  طاعة  يف  وأدخل  لنرصته،  ُخلقُت  من  أترك  املميت، 
اقبل نصيحتي: إترك هؤالء القوم اللئام، وانرص ابن فاطمة الزهراء بنت سيد 

األنام تنْل رشف الدنيا واآلخرة«.
التخريج / املجالس احللبية: 115.

حجره،  يف  ووضعه    العباس  رأس    احلسني  ــام  اإلم أخــذ   -8
 : احلسني  اإلمام  فقال  يبكي،  وهو  فرآه  عينيه  عن  الدم  يمسح   وجعل 
 » ما يبكيك يا أبا الفضل؟ قال: يا أخي يا نور عيني، وكيف ال أبكي ومثلك 
عن  رأسك  يرفع  من  ساعة  فبعد  الرتاب  عن  رأيس  وأخذت  جئتني،  اآلن 
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الرتاب؟ ومن يمسح الرتاب عن وجهك«.
التخريج / معايل السبطني: 443/1.

العباس  »أنا  وقال:   انتسب  األعداء  لقتال    العباس  خروج  بعد   -9
بن عيل بن أيب طالب  ثم نادى  »يا بني فالح، أنا ابن أختكم أم عاصم 
الكالبية، وأنا عطشان وأهل بيت حممد يذادون من املاء، وهو مباح للكالب 

واخلنازير، ونحن منه حمرومون، وإليه باحلرسة ناظرون«.
التخريج / أرسار الشهادة: 505/2، وتذكرة الشهداء: 318.

10- قال العباس  عندما أراد أن جيلب املاء لألطفال:  »إهلي وسيدي 
أريد أن أعتّد بعديت وأمأل هلؤالء األطفال قربة من املاء«.

التخريج / أرسار الشهادة: 498/2، وتذكرة الشهداء: 317.
:  »يا أخي هل من رخصة ؟«   لإلمام احلسني  11- قال العباس 
ثم قال أيضًا :  »قد ضاق صدري، وسئمت من احلياة، وأريد أن أطلب 

ثاري من هؤالء املنافقني«.
التخريج / بحار األنوار: 41/45، ومعايل السبطني: 439/1.

 بذكر حديث أبيه عيل بن أيب  12- زهري بن القني يثري محية العباس 
طالب : قال العباس  لزهري وهو غاضب:  »أتشّجعني يا زهري يف مثل 

هذا اليوم؟ واهلل ألريّنك شيئًا ما رأيته«.
األمحــر:  والكربيت   ،396–395/2 الشهادة:  أرسار   / التخريج 

303/2–304، ومعايل السبطني: 429/1.
13- يف الوداع واخلروج من املدينة:
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قال العباس :  »هذا واهلل يوم الفراق وامللتقى يوم القيامة«.
التخريج / معايل السبطني: 226/1.

14- قال العباس  لإلمام احلسني :  »ال واهلل ال نخّليك أبدًا ما دام 
فينا عرق ينبض، وال نفارقك أبدًا«.

التخريج / تذكرة الشهداء: 304.
15- قال العباس  خماطبًا األعداء:  »يا أعداء اهلل ورسوله لو كان معنا 

نصفكم لقتلناكم مجيعًا«.
التخريج / نور العني: 39، وأرسار الشهادة: 499/2، وتذكرة الشهداء: 

.325
16- قال العباس  لإلمام احلسني :  »معاذ اهلل، بل نحيا بحياتك، 

ونموت معك«.
التخريج / مقاتل الطالبيني: 112.
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المبحث الثاني : 
الم�ستوى ال�سوتي :

السجع:
التكوين  يف  أساسيًا  ركنًا  تشكل  صوتية  ووسيلة  أسلوبية  ظاهرة  وهو 
ويعّرف  مجالية،  بصورة  املعاين  يربز  أنه  كام  األدبية،  للنصوص  اإليقاعي 
بأنه  »تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عىل حرف واحد«)9( وعليه يصبح 
السجع  »صورة نغمية يراد هبا جعل الكالم بصيغة متوافقة«)10( مع الرتكيز 
عىل أن  »حسن السجع اختالف قرينته يف املعنى«)11( فالدواعي الداللية هي 
عن  فضاًل  وسياقه،  بالنّص  تتأثر  بمعاٍن  املتلّقي  يستقبلها  التي  السجع  قبلة 
»إنك  بقوله:   اجلرجاين  القاهر  عبد  أشار  املعنى  ذلك  وإىل  متلّقيه،  إمكانية 
طلبه  الذي  هو  املعنى  يكون  حتى  حسنًا  سجعًا  وال  مقبواًل،  جتنيسًا  جتد  ال 

واستدعاه«)12( وأنواع السجع هي: املّطرف واملتوازي واملرّصع.
السجع املتوازي:

أمثلته  الوزن والتقفية)13( ومن  الفواصل يف  أو  الفاصلتان  تتفق  وهو أن 
  : ما أراك إاّل أتيت بجميل، وال نطقت إاّل بتفصيل«)14( وقوله«  : قوله

»وما أرشكت باهلل ملحة برص، وال خالفت رسول اهلل فيام أمر«)15(.
السجع املّطرف:

بزنة  التقيد  دون  واحــد  بحرف  ملتزمة  الفواصل  هناية  تكون  وفيه 
: عروضية)16( كقوله

  : وقوله  النزال«)17(  يف  البالء  عىل  والصرب  األبطال،  للقاء  »فمعود   
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كتيبتك  كبش  »أنا    : وقوله  املستعان«)18(  وباهلل  الفرسان  »ومكافحة 
وجممع عددك«)19(.
السجع املرّصع:

وهو  »اتفاق القرينتني أو أكثر وزنًا وتقفية«)20( ومثاله قوله :  »أمثيل 
توصني، وعيّل ختافني، إذا عدمت عقيل، وذهبت نخويت«)21(.

الناس:
أحاديثه، وقد ورد   يف  العباس  استعملها  التي  الصوتية  التقنيات  من 
اجلناس الناقص يف قوله :  »ما أصنع بأسري وقد قرب املسري«)22( الذي 
جانس فيه بني لفظة )أسري، املسري( مما احدث تناغاًم موسيقيًا فضاًل عن الثراء 
  : قوله  )امليم(.ومنه  و  )اهلمزة(  بني حريف  االختالف  الداليل من خالل 
لفظة  بني  فيه  جانس  الذي  األنفس«)23(  تقبله  ال  األطمس  الصخر  يف  »أو 
)األطمس، األنفس( وما أسبغ عىل الرتكيب جتاوبًا صوتيًا وتوسيعًا يف املعنى 

باختالف تركيب أحرف الكلمتني.
التكرار:

 ، يسهم التكرار يف حتقيق إيقاع صويت يف احلديث الفني عند العباس
والتكرار هنا يكون مؤازرًا للمعنى، إذ ليس ثمة ما يدعو إليه غري توضيح 

املعنى وتأكيده.
الشمر:   خياطب  وهو    قوله  يف  كام  احلــروف،  تكرار  التكرار،  ومن 
»لعنك اهلل ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول اهلل ال أمان له«)24( فالتكرار هنا 
يف حرف النون الذي ساعد يف إبراز املعنى، وحتقيق انسيابية للنّص، والنون 
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صوهتا  يف  الشجن  وهذا  والرخاوة)25(  الشّدة  بني  املجهورة  األصوات  من 
 الذي ليس له أمان،   وأساه عىل اإلمام احلسني  العباس  يالئم حزن 
بينام الشمر عرض عليه–عىل العباس ع–وعىل إخوته األمان، وال خيفى ما 
يوحيه  »الصوت املنطوق من هذه احلروف بصورة املعنى املقصود«)26(.ومنه 
تكرار األلفاظ الذي مل يأِت اعتباطًا، وإنام جاء لغايات داللية، فضاًل عن أن 
تكرار األلفاظ يسهم يف تكثيف اإليقاع الصويت، كقوله :  »وأنا يا عّدو اهلل 
وعّدو رسوله«)27( الذي كرر فيه لفظة )عدو( مما حّقق  »هلجة إيقاعية، ونربة 
حادة«)28( أثرى صدامها العبارة موسيقيًا ودالليًا. ومنه قوله :  »ال واهلل 
ال نخّليك أبدًا ما دام فينا عرق ينبض وال نفارقك أبدًا«)29( إذ أن تكرار لفظة 
  وأهل البيت  أبدًا( قد ركزت عىل فكرة توكيد عدم مفارقة العباس(
وأصحاب اإلمام احلسني ، فضاًل عاّم أسهمت به هذه اللفظة من إضفاء 

الدقة يف الوصف، وترسيخ الفكرة يف ذهن املتلقي.
نور  يا  »يا أخي    : النداء يف قوله  )يا(  أدوات معينة، كتكرار  وتكرار 
عيني«)30( وال خيفى ما يف توقيعها النغمي، وقيمتها الداللية من آفاق روحية 

وفكرية عميقة مما ساعد يف قوة التواصل وديمومته.
ومنه تكرار الضمري )أنا( يف قوله :  »أنا ابن أختكم أم عاصم الكالبية 
وأنا عطشان«)31( الذي أثرت )موسقة( اخلطاب فيه إىل حتقيق إيقاع موسيقي 
حمفز للشاعرية، وإحياءات نفسية وداللية خمتلفة ترتبط بقضية عطش العباس 
 وأهل البيت  وإباحة املاء للغري، وقد كان السياق كله مرجعًا فكريًا 

متميزًا حمددًا الكثافة اإليقاعية والداللية يف النّص.
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قوله  الرتاب( يف  اجلملة )عن  تكرار اجلمل، كتكرار شبه  التكرار،  ومن 
:  »ال أبكي ومثلك اآلن جئتني وأخذت رأيس عن الرتاب فبعد ساعة 
من يرفع رأسك عن الرتاب ومن يمسح الرتاب عن وجهك«)32( فهنا صيغ 
  كرر  فقد  الرتاب(  )عن  اجلملة  شبه  تكرار  عن  فضاًل  متنوعة،  تكرارية 
األبنية  وهذه  مرتني،  )من(  االستفهام  واسم  مرات،  ثالث  )الرتاب(  لفظة 
املتتالية قد ساعدت عىل خلق مشاهد صورية متنوعة، ودالالت  اإليقاعية 
جتلياته،  أهم  ع(  احلسني  اإلمام  )مقتل  املعنوي  االرتفاع  فيها  شّكل  خمتلفة 
وهذا التغري املعنوي الشعوري نحّسه من خالل تغري اإليقاع املتصاعد قوة 

وكثافة، وكأن املتلقي قد تيقن بحسن اإلجابة.
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المبحث الثالث 
 الم�ستوى التركيبي

:  من أبرز األساليب الرتكيبية التي وردت يف أحاديث العباس
االستفهام:

برسول  اتصال  يل  »أليس    : قوله  يف  كام  األحاديث  يف  وروده  ونلحظ 
وحيمل  فكرة  يقرر  ألنه  جواب،  إىل  حيتاج  ال  هنا  الوارد  فاالستفهام  اهلل«)33( 
يف  ثابت  السؤال  جــواب  أن  آخــر:  وبمعنى  هبا،  ــرتاف  االع عىل  املخاطب 
املنظومة املعرفية للطرفني، فجواب السؤال غري منكور لكال الطرفني، ومن ثم 
فال استجالب للفهم فيه وليست فيه حماولة مللء الفراغ املعريف الذي يسعى 

االستفهام إليه يف حقيقته)34(.
  : وقوله  واملــحــال«)35(  اخلــدع  إليه  يلقى  »أبمثيل    : قوله  ونظريه 

»أتشجعني يا زهري يف مثل هذا اليوم«)36(.
  : وقد خيرج االستفهام حاماًل أغراضًا جمازية كثرية، كالتوبيخ يف قوله 
»أتأمرنا أن نرتك    : له«)37( ونظريه قوله  أمان  »أتؤمننا وابن رسول اهلل ال 
أخانا«)38( فاالستفهامات الواردة أفادت معنى التوبيخ الذي يعني احلط من 
قدر املخاطب، ألنه إما أن يكون كاذبًا أو مّدعيًا أو ذلياًل)39(.أو خيرج إىل معنى 
أم  كفرة  أأنتم  قوم  »يا    : قوله  يف  كام  املخاطب،  شأن  من  واحلّط  التحقري 
مسلمون«)40( والتحقري يعني  »تصغري شأن املخاطب واالستخفاف به واحلّط 
من منزلته«)41(.أو خيرج ملعنى التعّجب كام يف قوله :  »وكيف ال أبكي«)42( 
هذه  يف  ــواردة  ال فاالستفهامات  ختوفني«)43(  »أباملوت    : قوله  وكذلك 
اخلطابات أفادت معنى التعّجب الذي يعني  »تعظيم األمر يف قلوب السامعني، 
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ألن التعجب ال يكون إاّل من يشء خارج عن نظائره وأشكاله«)44( ومن ثم 
نرى العباس  يستعظم، أو ينبهر به، أو يستغربه.

  لفقدان األحبة، كقوله  التحرس واألمل  يأيت االستفهام حاماًل معنى  أو 
  : من يرفع رأسك عن الرتاب«)45( وقوله«  : وهو خياطب اإلمام احلسني

»ومن يمسح الرتاب عن وجهك«)46(.
النداء:

وأغلبه–أسلوب  أحاديثه،  يف    العباس  استعملها  التي  األساليب  من 
املنادى  نظر  لفت  منه  املقصد  كان  إذ  حقيقية،  معاٍن  إىل  خرج  النداء–قد 
وتنبيهه عىل األمر الذي ييل النداء من خرب أو أمر أو هني أو استفهام، كقوله 
:  »أتشجعني يا زهري يف مثل هذا اليوم«)47( وقوله :  »وأنا يا عّدو اهلل 
وعّدو رسوله فمعّود للقاء األبطال«)48( وقوله :  »ولكن يا شمر إقبل أنت 
نصيحتي«)49( وقوله :  »أبرشي يا زينب اآلن«)50( لكن النداء قد خرج إىل 
معاٍن جمازية يف قوله :  »يا بني فالح أنا ابن أختكم أم عاصم الكالبية وأنا 
  : عطشان«)51( الذي أفاد معنى التوبيخ.أو يفيد معنى التحرس واألمل يف قوله

»يا أخي يا نور عيني وكيف ال أبكي«)52(.
وقد ورد النداء من دون ذكر أداته مما يوحي أن العباس  أراد بحذف أداة 
النداء أن يمحي الفواصل الزمانية واملكانية بينه وبني املنادى والسيام إذا كان 
املنادى شخصًا قريبًا منه جدًا، وهي عقيلة اهلاشميني زينب :  »أخّية زينب 

أمثيل توصني«)53(.
األمر:

وقد ورد يف نامذج كثرية، خرج يف أغلبها إىل معان جمازية كام يف قوله  وهو 



339

اأ.د. عبد الله عبد الوهاب هادي العرداوي

�سهر رم�سان املبارك 1438هـ /حزيران  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/ العدد الثاين

خياطب اإلمام احلسني  وبه رمق:  »دعني يف مكاين، فإين مستٍح من ابنتك 
سكينة«)54(.

فاألمر هنا أفاد معنى التحرس واألمل من خالل هذه املشاعر اإلنسانية الرقيقة 
النابضة باحلياة التي تربز عمق العالقة النسبية بني البنت والعم واألخ مع أخيه، 
فضاًل عن جوهرها الروحي املشبع باإليامن الراسخ.أو خيرج األمر إىل معنى 
النصح واإلرشاد، وذلك يف قوله  وهو خياطب الشمر:  »إقبل نصيحتي، 
اترك هؤالء القوم اللئام، وانرص ابن فاطمة«)55( فاألوامر  »اقبل، اترك، انرص« 
وقد وردت بصيغة األمر وهي حتمل هذه الداللة املجازية–النرص واإلرشاد 
ومن داللة النصح واإلرشاد قوله  وهو خياطب املارد بن صديف:  »فخذ يف 
اجلد، وارصف عنك اهلزل«)56(.أو حيمل معنى التوبيخ، كقوله  وهو خياطبه 

أيضًا:  »فارصف عنك ما أملته«)57(.
النفي:

وفيه يتوسل بأدواته املتعددة لدفع ما يرتدد يف ذهن املخاطب، ومنها )ال( التي 
تفيد نفي احلارض نفيًا عامًا يف قوله :  »وكيف ال أبكي ومثلك اآلن جئتني«)58( 
  : فال خياف ممن يربز إليه«)59( وقوله«  : أو تفيد نفي احلارض واملستقبل يف قوله
»وال خياف من رضب احلسام«)60( وقوله :  »ال أعجز عن مبارزة األقران«)61( 
واملستقبل،  واحلارض  املايض  نفي  أي  الزمن،  يف  االستمرارية  هبا  النفي  يفيد  أو 
 وذلك يف قوله :  »وال خالفت رسول اهلل فيام أمر«)62( فهو  مل خيالف أوامر
 الرسول يف مجيع األزمنة.أو يكون النفي هبا للجنس، كام يف قوله :  »وابن 
رسول اهلل ال أمان له«)63(.ومن أدوات النفي )ما( التي وردت يف قوله :  »وما 

أرشكت باهلل ملحة برص«)64(. وقوله :  »فام أنا ممن يأسى عىل احلياة«)65(.
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الرشط:
من األساليب التي استعملها العباس  لدواٍع داللية، ومن أدوات الرشط 
التي استعملها )ملا( التي شّكلت وجودية الصورة فبها خلقت صورة اجلواب–
الرشط،  فعل  صورة  الكاملة–لوجود  الرشط  صورة  نفصل  أن  لنا  صّح  إن 
وذلك يف قوله  وهو خياطب العقيلة زينب :  »فلام سمع منها ذلك متطى 
ركابه«)66( فوجود صورة اجلواب–متطى ركابه–مقرتنة بوجود صورة الرشط–

سمع منها ذلك -.
ومن أدوات الرشط )من( التي شكلت مرجعية العاقل يف مواجهة صور 
تعانق صورة فعل الرشط وصورة   من خالل  العباس  برزها  التي  الواقع 
جوابه، كام يف قوله :  »فمن كملت هذه األوصاف فيه فال خياف ممن برز 
إليه«)67( وقوله :  »من كان من هذه الشجرة فال يدخل حتت الذمام«)68(.

ومنها )إذا( وأحسبها تعليق صورة اجلواب–إن صّح لنا أن نفصل صورة الرشط 
الكاملة–عىل صورة فعل الرشط، وذلك ألن الرشط ممكن الوقوع)69( وذلك يف 
قوله :  »إذا قصد صار أرضًا بوارًا«)70(.ومنها )إن( التي تستعمل يف الرشط 
الذي يندر وقوعه)71( كقوله :  »فإن رآين أصحابك وأنا مقتول فلربام يقّل 
عزمهم«)72(.ومنها )لو( التي يبدو فعل الرشط وجوابه فيها غري ممتنع الوقوع 
متحقق يف الواقع قواًل وفعاًل)73( وذلك يف قوله  وهو خياطب األعداء:  »يا 

أعداء اهلل ورسوله لو كان معنا نصفكم لقتلناكم مجيعًا«)74(.
التوكيد:

وهو من األساليب التي جلأ إليها العباس  يف أحاديثه إليضاح مضامينه 
  الداللية فضاًل عن زيادة حدة اخلطاب التوصييل، وجاء التوكيد يف خطابه
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بطرائقه املتعددة التي منها: التوكيد بـ )إّن( مع اسمها وخربها والتي تفيد توكيد 
مضمون اجلملة وحتقيقه)75( وذلك يف قوله :  »إنني أرجو اهلل تعاىل أن أقتلك 
مضمون  توكيد  أيضًا  تفيد  التي  وخربها  اسمها  مع  )أّن(  ومنها  برحمك«)76( 

اجلملة وحتقيقه)77( كام يف قوله :  »غري أين أرى جعلك يف مناخ«)78(.
ومنها التوكيد بأسلوب القرص )النفي وإاّل( الذي يفيد ختصيص احلكم بيشء 
  : وقرصه عليه، ويكون هذا التوكيد يف اليشء الشديد اإلنكار، كام يف قوله
»ما أراك إاّل أتيت بجميل )79( وقوله  أيضًا:  »وال نطقت إاّل بتفصيل«)80(.
بـ  التوكيد  :  »واهلل ألريّنك شيئًا«)81(.ومنها  بالقسم كقوله  التوكيد  ومنها 
)قد( مع الفعل املايض بام يفيد التحقيق، وذلك يف قوله :  »فإين مستٍح من 
»قد ضاق صدري وسئمت من    : ابنتك سكينة وقد وعدهتا«)82( وقوله 
احلياة«)83(.ومنها التوكيد بضمري الفصل، وذلك يف قوله :  »فام أنا ممن يأسى 
  : عىل احلياة«)84( ومنها )لكن( التي تفيد توكيد مضمون اجلملة، كام يف قوله
»لكْن يا شمر اقبل أنت نصيحتي«)85(.منها )نون التوكيد( اخلفيفة أو الثقيلة، 
وقد أورد  التوكيد بالنون الثقيلة فقط بام يشعر بضخامة احلدث وثقله، ومن 
ثم احلاجة إىل توكيده بالنون الثقيلة، كام يف قوله :  »واهلل ألريّنِك ما ترسين 
به«)86( وقوله :  »واهلل ألريّنك شيئًا«)87(.ومنها التوكيد ببعض األلفاظ مثل 

)أبدًا( يف قوله :  »ال نفارقك أبدًا«)88( وقوله :  »ال نخليك أبدًا«)89(.
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المبحث الرابع : 
الم�ستوى الدللي :

التشبيه :
استثمر العباس  الصورة الفنية يف أحاديثه، بوصفها أداة حيوية مهمة 
الذي  يــلــوح«)90(  كالرساب  »وكالمك    : قوله  يف  كام  صــوره،  بناء  يف 
جّسدت فيه هذه الصورة التشبيهية حالة )الالحقيقة( فكام أن الرساب يشكل 
حقيقة ومهية تضفي إىل نتائج غري واقعية، كذلك األمر مع كالمه–املارد بن 
صديف–الذي يلوح بالكذب والتهافت، إذ يكشف عن أرضية هّشة ال تستند 
عىل أّية معايري للشجاعة أو القوة، وبذلك شّكل الرساب املعادل املوضوعي 
والصوري لشخصيته، كام أن النص كله يكشف عن املرجعيات واحلواضن 
 و املارد بن صديف. ومن الصور التشبيهية، قوله  اإليامنية عند العباس 
يبتعد  بــوارًا«)91( فهو تشبيه حمذوف األداة ال  :  »وإذا قصد صار أرضًا 
كثريًا يف قيمه املوضوعية والصورية عن سابقه، فاألرض البوار هي املحور 
عن  فضاًل  اجلسدي،  واملحل  اجلدب  جّسد  الذي  والصوري  املوضوعي 

الفراغ اإليامين عنده–املارد بن صديف
ومن الصور التشبيهية، قوله :  »وأنا منه الورقة من الشجرة«)92( فهذه 
عىل  اتكأت  صورة  وهي  األداة،  حمذوف  تشبيه  عىل  قامت  تشبيهية  صورة 
العنرص احليس البرصي، فالورقة تشّكل جزًء ال يتجزأ من الشجرة، وامتدادًا 
طبيعيًا هلا، وهذا هو شأن العباس  فهو امتداد طبيعي لشجرة النبي ) و 
سلم(، وهذا–االمتداد–يشّكل تالقحًا فكريًا وخلقيًا ودينيًا، والنص هنا جيعل 
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من أسلوب الكالم يسمو  »إىل مستوى يقتيض من املتقبل إملامًا خاصًا بإطار 
احلديث أو ثقافة واسعة متكنه من الوقوف عىل اهلدف املقصود«)93(

أما االستعارة، فنلحظها يف قوله :  »أنا كبش كتيبتك«)94( فالكبش هو 
فالصورة  القوم سيدهم ورئيسهم)95(  كان، وكبش  أي سنٍّ  الضأن يف  فحل 
الكبش وسيادته  الرياسة والسيادة من خالل داللة  االستعارية هنا جّسدت 

لقطيعه، ويف أي سنٍّ كان.
أما الكنائية فنراها يف قوله :  »قد ضاق صدري، وسئمت من احلياة«)96( 
فحمل معنى مجلة )ضاق صدري( عىل معناها الظاهر ال يعطي الداللة املتوّخاة 
من اجلملة، فالصدر ال يضيق بمعناه املادي امللموس، ولذلك البد لنا أن نلتمس 
املعنى )املاورائي( للغة الذي يشري إىل داللة اجلزع واحلرد التي أحّسها العباس 
 نتيجة ما فعله األعداء بأهل البيت  واألصحاب يف وقعة الطف، وهبذا 
استطاعت الصورة الكنائية أن ختتزل تلك األحداث النفسية بصورة موحية 

ختتفي باخليال املعرب واملشاعر الصادقة.
عرق  فينا  دام  ما  نخليك  ال  واهلل  »ال    : قوله  الكنائية،  الصور  ومن 
  البيت  أهل  عند  احلياة  انطالقة  يصور  أن  أراد    فالعباس  ينبض«)97( 
واألصحاب، لكّنه مل يلجأ إىل التعبري املبارش، وإنام عرب عنه تعبريًا غري مبارش، 
إذ جعل املتلقي يسبح يف عامل خياله ليوازن بني صورتني، صورة )عرق ينبض( 
وما عرفه فيها من حركة هذه األعضاء احليوية عند اإلنسان، وصورة ما توحي 
به وترمز إليه من داللة احلياة، ومن ثم اإلرصار–بوجودها عىل عدم ترك اإلمام 

احلسني  ما دام هنالك عرق ينبض، وحياة مبثوثة يف أنفسهم.
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الخاتمة
أن  لنا  فالبد  إىل خامتته،  والوصول  البحث  بإنجاز  علينا  اهلل  مّن  أن  بعد 

نختمه بذكر اهّم النتائج التي توصل إليها:
من  الرغم  عىل  الفني،  الثراء    العباس  عند  األحاديث  يف  نلحظ   -
موجهة،  مضغوطة  بعبارات  األحاديث  تأيت  إذ  والفكرة،  اللفظ  يف  الكثافة 
وهذا الثراء الفني نجده يف املستوى الرتكيبي متمثاًل باألساليب الكثرية التي 
والتوكيد  والرشط  والنفي  والنهي  واألمر  والنداء  كاالستفهام  استعملها 

والتقديم والتأخري.
- أما املستوى الصويت يف األحاديث فقد تعددت تقنياته الصوتية، فظهر 

السجع بأنواعه واجلناس والطباق والتكرار.
- أما املستوى الداليل يف األحاديث، فنرى الصورة أداة حيوية مهمة يف 
االستعارية  والصور  التشبيهية  كالصور  أنواعها،  اختالف  عىل  صوره  بناء 

والصور الكنائية .
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القرآن الكريم: عباس محيد السامرائي، أطروحة دكتوراه، كلية  26. الصورة السمعية وداللتها البالغية يف 

الرتبية، جامعة بغداد، 1422هـ–2001م: 12.
27. احلديث: 1.

28. حتوالت النّص–بحوث ومقاالت يف النّص األديب -: د. خليل إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة، عامن، 
األردن، ط1، 1999م: 12.

29. احلديث: 14.
30. احلديث: 8.
31. احلديث: 9.
32. احلديث: 8.
33. احلديث: 1.

34. ينظر: اخلطاب يف هنج البالغة: 100–101.
35. احلديث: 1.

36. احلديث: 12.
37. احلديث: 4.
38. احلديث: 4.

39. ينظر: مجالية اخلرب واإلنشاء–دراسة بالغية مجالية نقدية–حسني مجعة، منشورات احتاد الكتاب العرب.
40. احلديث: 6، دمشق، 2005م: 130.

41. ينظر: مجالية اخلرب واإلنشاء: 159.
42. احلديث: 8.
43. احلديث: 7.

44. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حممود بن عمر الزخمرشي )ت538هـ( 
تصحيح: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 2003م: 97/4.

45. احلديث: 8.

46. احلديث: 8.
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47. احلديث: 12.
48. احلديث: 1.
49. احلديث: 7.
50. احلديث: 5.
51. احلديث: 9.
52. احلديث: 8.
53. احلديث: 5.
54. احلديث: 3.
55. احلديث: 7.
56. احلديث: 1.
57. احلديث: 1.
58. احلديث: 8.
59. احلديث: 1.
60. احلديث: 1.
61. احلديث: 1.
62. احلديث: 1.
63. احلديث: 4.
64. احلديث: 1.
65. احلديث: 1.
66. احلديث: 5.
67. احلديث: 1.
68. احلديث: 1.

69. ينظر: جواهر البالغة: 163.
70. احلديث: 1.

71. ينظر: جواهر البالغة: 163.
72. احلديث: 3.

73. ينظر: مغني اللبيب: 256/1.
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74. احلديث: 15.
75. ينظر: رشح املفصل: 59/8.

76. احلديث: 1.
77. ينظر: رشح املفصل: 59/8.

78. احلديث: 1.

79. احلديث: 1.

80. احلديث: 1.
81. احلديث: 12.

82. احلديث: 3.
83. احلديث: 11.

84. احلديث: 1.

85. احلديث: 7.

86. احلديث: 5.
87. احلديث: 12.
88. احلديث: 14.
89. احلديث: 14.

90. احلديث: 1.

91. احلديث: 1.

92. احلديث: 1.
93. خصائص األسلوب يف الشوقيات: حممد هادي الطربليس، منشورات اجلامعة التونسية، تونس 1981م: 

.147
94. احلديث: 3.

95. ينظر: لسان العرب: 338/6 مادة )كبش(.
96. احلديث: 11.
97. احلديث: 14.
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الم�سادر
الساعدي، . 1 طارش  غريب  العريب:  الشعر  نقد  يف  السيميائي  االجتاه   

رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، 1996م.
 أدب اإلمام احلسني –قضاياه الفنية واملعنوية–موسى خابط عبود، . 2

رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة بابل، 1429هـ–2008م.
بالشيخ . 3 املعروف  البغدادي،  العكربي  النعامن  بن  حممد  اإلرشــاد:   

املفيد )ت413هـ( حتقيق: مؤسسة آل البيت  دار املفيد، بريوت، 
لبنان، ط2، 1414هـ–1993م.

 أرسار البالغة: عبد القاهر اجلرجاين )ت471هـ( حتقيق: هـ. ريرت، . 4
مطبعة وزارة املعارف، استانبول 1954م.

احلسن . 5 بن  الفضل  عيل  أبو  الشيخ  اهلــدى:  بأعالم  الــورى  إعــالم   
آل  مؤسسة  حتقيق:  اهلجري(  السادس  القرن  أعالم  )من  الطربيس 

البيت ، مطبعة ستارة، قم، ط1، 1417هـ.
حسن . 6 حتقيق:  ـــ(  )ت1371ه األمني  حمسن  السيد  الشيعة:  أعيان   

األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط5، 1420هـ–
2000م.

حممد . 7 الشيخ  األطهار:  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنــوار  بحار   
ط2،  لبنان،  بريوت،  الوفاء،  مؤسسة  )ت1111هـ(،  املجليس  باقر 

1403هـ–1983م.
 تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي: د. حممود البستاين، . 8
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جممع البحوث اإلسالمية، بريوت، لبنان 1990م.
 تاريخ الرسل وامللوك: حممد بن جرير الطربي )ت310هـ( مؤسسة . 9

األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان
خليل . 10 د.   :- األديب  النّص  يف  ومقاالت  النّص–بحوث  حتوالت   

إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة، عامن، األردن، ط1، 1999م.
يوسف . 11 املظفر  أبــو  اجلـــوزي،  ابــن  سبط  ــة:  األم ــواص  خ تذكرة   

ت654هـ، املطبعة العلمية، النجف 1369هـ.
 تذكرة الشهداء: آية اهلل حبيب كاشاين )ت1270هـ( ترمجة وحتقيق: . 12

سيد عيل مجال أرشف، مطبعة رسور، قم، ط1، 1426هـ–2006م.
 جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: . 13

د. ماهر مهدي هالل، دار احلرية للطباعة، بغداد 1980م.
مجعة، . 14 نقدية–حسني  مجالية  بالغية  واإلنشاء–دراسة  اخلرب  مجالية   

منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 2005م.
املكتبة . 15 اهلاشمي،  أمحد  والبديع:  والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر   

التجارية الكربى، مرص، ط12، 1379هـ.
 حسن التوسل إىل صناعة الرتسل: شهاب الدين احللبي )ت725هـ( . 16

حتقيق: أكرم عثامن يوسف، دار احلرية للطباعة، بغداد 1980م.
 رشح املفصل: ابن يعيش، موفق الدين عيل بن يعيش )ت643هـ( . 17

املطبعة املنريية، مرص )د.ت(.
 الصورة السمعية يف الشعر العريب قبل اإلسالم: د. صاحب خليل . 18
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إبراهيم، مركز عبادي للدراسات والنرش، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، 
ط2، 1424هـ–2003م.

 فرسان اهليجاء يف تراجم أصحاب سيد الشهداء : الشيخ ذبيح . 19
اهلل املحاليت )ت1405هـ( حتقيق وتعريب: حممد شعاع فاخر، مطبعة 

رشيعت، قم، ط1، 1428هـ.
 القمقام الزخار والصمصام البتار: فرهاد مريزا بن عباس القاجاري، . 20

مطبعة رشيعت، 1381هـ.
 الكامل يف التاريخ: عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد املعروف بابن . 21

األثري )ت630هـ( دار صادر، بريوت، 1386هـ–1966م.
 الكربيت االمحر يف رشائط املنرب: الشيخ حممد باقر القائني البريجندي . 22

)ت1352هـ( تعريب وحتقيق: حممد شعاع فاخر، مطبعة رشيعت، 
قم، ط1، 1425هـ.

عيل . 23 حتقيق:  )ت395هـــ(  العسكري  هالل  أبو  الصناعتني:  كتاب   
حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

القاهرة، ط1، 1371هـ–1952م.
 كتاب العني: الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد )ت175هـ( . 24

الرشيد  دار  السامرائي،  إبراهيم  د.  و  املخزومي  مهدي  د.  حتقيق: 
للنرش، بغداد 1980م.

التأويل: . 25 وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   
حممود بن عمر الزخمرشي )ت538هـ( تصحيح: عبد الرزاق املهدي، 
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دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 2003م.
بريوت، . 26 دار  صادر،  دار  )ت711هـــ(  منظور  ابن  العرب:  لسان   

بريوت 1375هـ–1956م.
 اللهوف عىل قتىل الطفوف: عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس . 27

)ت664هـ( مطبعة أنوار اهلدى، قم، ط1، 1417هـ.
 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ابن األثري، ضياء الدين ابن . 28

األثري )ت637هـ( حتقيق: د. أمحد احلويف و د. بدوي طبانة، مطبعة 
هنضة مرص، مرص 1959م.

احليل . 29 نام  الدين  هبة  البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  األحــزان:  مثري   
)ت645هـ( املطبعة احليدرية، النجف 1369هـ–1950م.

 املجالس احللبية يف مجلة من احلوادث التارخيية عىل العرتة العلوية: . 30
إعداد وحتقيق: حممود  املوسوي،  الطاهر  بن حممد عيل  السيد حمسن 

الغريفي، مطبعة ثامن احلجج ، الكويت، ط1، 1428هـ.
حتقيق: . 31 )ت1320هـ(  الطربي  النوري  حسني  الوسائل:  مستدرك   

مؤسسة آل البيت  بريوت، لبنان، ط2، 1408هـ–1989م.
 معامل السبطني يف أحوال احلسن واحلسني : الشيخ حممد مهدي . 32

احلائري )ت1384هـ(، مطبعة أمري، قم، ط1، 1419هـ.
 مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام األنصاري، أبو حممد . 33

عبد اهلل مجال الدين بن يوسف )ت761هـ(، حتقيق: حممد حمي الدين 
عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان )د.ت(.
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 مقاتل الطالبيني: أبو الفرج عيل بن احلسني األصفهاين )ت356هـ(، . 34
مطبعة الديواين، بغداد 1979م.

 مقتل احلسني : اخلوارزمي، أبو املؤيد موفق الدين بن أمحد املكي . 35
ط3،  قم،  مهر،  مطبعة  الساموي،  حممد  الشيخ  حتقيق:  )ت568هـ( 

1425هـ–2005م.
املقرم، منشورات . 36 الرزاق املوسوي  املقرم، عبد   :  مقتل احلسني 

مؤسسة النور للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط1، 1423هـ–2002م.
 النثر الصويف عند أيب حيان التوحيدي: د. فائز طه عمر، دار الشؤون . 37

الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2004.
رايض، . 38 احلكيم  عبد  والبديع:  البيان  مباحث  من  بالغية  نصوص   

مكتبة اآلداب، ط2، 2005م.
 نفس املهموم يف مصيبة سيدنا احلسني املظلوم: الشيخ عباس القمي، . 39

مطبعة رشيعت، قم، ط1، 1421هـ.
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