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ملخص البحث:

السياسية  النزاعات واالضطرابات  فيه  السجادg يف عرصٍ كثرت  اإلمام  عاش 
دت عليه العيون ملراقبة كلِّ حتركاته وأفعاله؛ ملا حيمله من إرثٍ  وتصفية اخلصوم، فُشدِّ
  د  حممَّ النبي  آل  كونه سليل  فضاًل عن  ِعها،  يدَّ مل  وإن  ة  األمَّ لزعامة  يؤهله  نبوي 
ة األوصياء واخللفاء املنصبني من لدن اهلل تعاىل، وكذلك  الذين ترى فيهم بعض األمَّ
ما حيمله من بعدٍ ثوري بوصفه أحد ثوار الطفِّ يف كربالء . كلُّ ذلك كان ُحيتِّم عىل 
ة  تامَّ دراية  عىل   gكان وقد  ملكها،  عىل  حفاظًا  شديدة  مراقبةٍ  يف  جتعله  أن  السلطة 
امُلَعلَّم من اهلل تعاىل، فانتهج  بمجريات أحداث عرصه وكيف ال يكون كذلك؟ وهو 
طريق الدعاء بوصفه عبادة ال تتعارض بمفهومها العام مع توجهات السلطان، وجعل 
سايل، فبثَّ فيه مقاصد تتجاوز املفهوم العام للدعاء إىل  نها مرشوعه الرِّ منه وسيلًة ضمَّ
بيان العقيدة السليمة، والردِّ عىل األفكار الضالة . ومن هنا أصبحت األدعية السجادية 
احلرفية  الدالالت  تتجاوز  خفيَّة  مقاصَد  من  حتمل  ملا  التداويل؛  للدرس  خصبًة  ًة  مادَّ
منتجها  إنَّ  إذ  احلال،  وسياق  املقام  من  ُتفهم  ُأخرى  دالالتٍ  إىل  اللغوية  للمقوالت 
مع  معلن  غري  تواصاًل  لينشئ  عها  فطوَّ قة  خالَّ طاقات  من  اللغة  حتمل  ما  عىل  اعتمد 

متلقي خطابه حفاظًا عليه وعليهم من جور السلطان وبطشه .
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Abstract

The imam Al-Sajad lives in an age of political tumults and rival assas-
sinating so all the eyes are to keep his acts and deeds  under surveil-
lance as he is the inheritor of prohphethood qualifying him to lead 
the nation and one of the Taff ba�le revolutionaries in Karbala . As 
such the authority fears such a figure perceiving everything , from 
Him he knows everything, he plunges into such a confrontation with 
supplication as he regards it as worshipping never derailing from 
the rules of the sultan : the supplication embraces his promulgation 
project and purports certain targets beyond pleading to manifest an 
evident doctrine in line with confronting the abominable thoughts . 
That is why the Sajad supplication tends to be raw materials to the 
pragmatics: the imam conveys implicitly his message to the adher-
ents to shield them from despotism.
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مة املقدِّ

ِرَفَة مَحِْدِه َعىَل َما َأبْاَلُهمْ ِمنْ ِمنَنِِه املَُْتَتابَِعِة  ِذي َلوْ َحَبَس َعنْ ِعَباِدِه َمعْ ُد هللِ الَّ َمْ احلْ
ِقِه  ُعوا يِف ِرزْ َفَلمْ َحيَْمُدوُه َوَتَوسَّ ِمنَنِِه  ُفوا يِف  املَُْتَظاِهَرِة، َلَترصَّ َبَغ َعَليِْهمْ ِمنْ نَِعِمِه  َوَأسْ
ُدوَن  َوآلِِه،  َعَليِْه  اهلل  َصىلَّ  َنبِيِِّه  د  بُِمَحمَّ َعَليْنَا  َمنَّ  ِذي  الَّ هللِ  ُد  َمْ َواحلْ ُكُروُه...  َيشْ َفَلمْ 

الَِفِة ُقـُروِن السَّ األَُمِم املَْـاِضَيِة َوالْ

إىل  ذلك  تتجاوز  وإنَّام  ونظامها،  اللغوية  البنية  بدراسة  التداولية  تكتفي  ال 
دراسة اللغة عند استعامهلا باستحضار عنارص احلدث التخاطبي كافة: من مستعمل 
)متكلم، خماطب، والعالقة بينهام(، وخطاب، وزمان، ومكان، وثقافة مشرتكة، ثمَّ 
الربط بينها للوصول إىل املقاصد احلقيقية للخطاب . والدافع لذلك متأتٍ من األثر 
املبارش للمقام وسياق احلال عىل منتج اخلطاب، فهو يتَّخذ أساليب وطرائق متعددًة 
يف تبليغ خطابه تتأرجح بني اخلفاء والعلن، والكناية والترصيح، وكلُّ ذلك منوط 

بالظروف احلافَّة بمقام التخاطب .

 ،gلنا عىل هذا املنهج لدراسة القصدية يف دعاء عرفة لإلمام السجاد ومن هنا عوَّ
فحاولنا قراءة املقاصد التي حيملها دعاء عرفة، واألسباب التي دعت منتج اخلطاب 
اإلمام  أنَّ  إىل  لنا  توصَّ وقد   . غريه  دون  رسالته  تبليغ  يف  الدعاء  مسلك  يسلك  أن 
نه مقاصد تتجاوز  سايل، فضمَّ ذ من الدعاء وسيلًة لتبليغ مرشوعه الرِّ السجادg اختَّ
املفهوم العام للدعاء، وذلك لطبيعة الظروف التي عارصته ومنها حمارصة السلطة 

األموية له، وتشديد رقابتها عليه .
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وُختمت  بتمهيد  ُسبقت  مباحث  ثالثة  عىل  جاءت  فقد  الدراسة  خطَّة  ا  أمَّ
ا التمهيد فقد بيَّنت فيه بصورة موجزة مفهوم التداولية، واملقام التخاطبي،  بخامتة. أمَّ
ومفهوم القصدية . ثمَّ جاء املبحث األول فدرس عقيدة التوحيد، واملبحث الثاين 
تناول عقيدة النبوة، واملبحث الثالث توىلَّ بيان عقيدة اإلمامة،  وأخريًا جاءت اخلامتة 
مناه من قراءةٍ للقصدية يف  ل إليها البحث، وما قدَّ ت أهم النتائج التي توصَّ التي ضمَّ
د دراسة يف ضوء معطيات درس حديث، ولذلك ال نجزم  دعاء عرفة ال يعدو جمرَّ
رناه هو بعينه كان مقصودًا من لدن اإلمام السجادg . وإنَّام هي قراءة  أن يكون ما قرَّ

استدللنا عليها بجملة قرائن ُذكرت يف حملِّها .

وآخر دعوانا أِن احلمد هلل ربِّ العاملني...
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التمهيد/ التداولية (قراءة يف املفهوم واإلجراء):
أوالً/ مفهوم التداولية:

عرفت التداولية بتعريفات كثرية، ومن تلك التعريفات تعريف آن ماري ديلر 
ا ))دراسة استعامل اللغة يف اخلطاب، شاهدة  وفرانسوا ريكانايت الذي ينصُّ عىل أهنَّ
ا نظرية ))تدرس كل يشء  فها فريشورن بأهنَّ يف ذلك عىل مقدرهتا اخلطابية(()1(، وعرَّ
إنساين يف العملية التواصلية سواء كان نفسيا أو بايولوجيا أو اجتامعيا(()2(، وتابعهم 
بار هيل لريى أن التداولية ))دراسة االرتباط الرضوري لعملية التواصل يف اللغة 
وارتباطها  اللغوي،  غري  وباملقام  اللغوي،  وباملقام  وبالسامع،  باملتكلم،  الطبيعية 

بوجود معرفة أساسية، وبرسعة استحضار تلك املعرفة(()3( .

وهذه التعريفات تشدد عىل اجلانب التخاطبي للغة ببعده التواصيل، الذي يركز 
د إيلوار اإلطار املعريف  عىل دراسة العالقة بني العالمات ومستعمليها، ومن هنا حدَّ

للتداولية بثالث معطيات هي)4(:
١. املستعمل (متكلم، خماطب) .

٢.املقام وسياق احلال .
٣.اخلطاب .

وإنَّام تبحث عن  بقيمها احلرفية،  الكلامت  تبحث عامَّ تدل عليه  والتداولية ال 
د جورج يول اهتامم  املقاصد التي يريد املتكلم إيصاهلا إىل املخاطب، ومن هنا حدَّ
املستمع)أو  ويفرسه  الكاتب(  املتكلم)أو  يوصله  كام  املعنى  ))بدراسة  التداولية 
بام  ارتباطها  من  أكثر  بألفاظهم  الناس  يعنيه  ما  بتحليل  مرتبطة  فإهنا  لذا  القارئ(؛ 
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يمكن أن تعنيه كلامت أو عبارات هذه األلفاظ منفصلة(()5( . وتأسيسًا عىل ما سبق 
فالتداولية ال تكتفي بدراسة املقوالت اللغوية منفصلًة عن احلدث التواصيل، وإنَّام 

تسعى جاهدة باحتواء ومللمت مجيع املحاور املؤثرة يف انتاج العملية التخاطبية .

واملخاطب،  املتكلم،  هي:  ويول  براون  يرى  ما  بحسب  املحاور  تلك  وأهم 
واخلطاب، والزمان، واملكان، ونوع اخلطاب)6( . وال يمكن فهم اخلطاب ومقاصده 
ما مل تتوفر املعلومات الكافية عن تلك املحاور التي يمكن أن نصطلح عليها باملقام 
التخاطبي، وسنحاول فيام ييل وصف تلك املحاور وصًفا موجًزا؛ ملا هلا من مركزية 

تها . حاكمة يف نتائج الدراسة برمِّ
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ثانياً/ املقام التخاطبي:

يستلزم التحليل التداويل بالرضورة التحديد الضمني للمقام الذي تؤول فيه 
العامة  القصدية  عىل  التداولية  الدراسة  يف  اهليمنة  صفة  املقام  فيأخذ  امللفوظات)7( 
للخطاب)8( . وُيعرف املقام بأنَّه: ))مجلة الظروف احلافة بتولد النص(()9( . وقد تمَّ 
ل بمجموعها ما اصطلحنا عليه باملقام  فيام سبق حتديد مجلة من املحاور التي تشكِّ
التخاطبي، وهي: املتكلم، واملخاطب، واخلطاب، والزمان، واملكان، ونوع اخلطاب 

. وسنحاول فيام ييل تسليط الضوء عىل هذه املحاور بصورة موجزة .

١. املستعمل (املتكلم واملخاطب):

ب بالسجاد،  املتكلم: هو اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب b امللقَّ
وقد كان عرصه مضطربًا سياسيًا بفعل كثرة الثورات وشدة النزاع عىل السلطان، ما 
حدا بالسلطة احلاكمة إىل تصفية كلِّ املعارضني هلا بالقوة املفرطة، وما واقعة كربالء 
واحلَّرة وهدم الكعبة إاّل شواهد حية عىل مدى اإلرهاب الذي ُمني به ذلك العرص .

 ومل يكن اإلمام السجادg بعيدًا عن تلك االحداث، فهو من رؤوس املعارضة 
دت عليه العيون  للحكم االموي بوصفه أحد الثوار يف واقعة الطف، ولذلك ُشدِّ
الضمنية  وطاقاهتا  اللغة  استثامر  عىل  ل  عوَّ ولذلك  لتصفيته،  منه  ك  حترُّ ألي  بًا  حتسُّ
التي تنقل املقاصد بصورة خفية ضمن آلية التواصل اخلفي، معتمدًا يف ذلك إطار 
حيمله  ما  وكذلك  واملعاجلة،  املوضوعات  يف  شمويل  بعد  من  حيمله  وما  الدعاء، 
ه شخصيًا،  السلطان ما مل يمسَّ الذي ال يعارض توجهات  العام،  العبادي  مفهومه 

ولذلك جعل من الدعاء وسيلة ضمنها مرشوعه الرسايل)10( .
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اإلمام  دعاء  أثناء  يف  عرفة  منطقة  يف  املوجودون  اج  احلجَّ فهم  املخاطب،  ا  أمَّ
السجادg، عىل أنَّنا ال نحرص مفهوم املخاطب بذلك اجلمع املوجود يف عرفة عند 
قراءة اإلمام لدعائه، وإنَّام يمتَّد إىل ما بعده من املخاطبني، ذلك أنَّ اإلمام املعصوم 
يف خطابه له خصوصية ختتلف عن اخلطابات األخرى؛ ملا حيمل من رسالة ساموية 
وقداسة رشعية، ومن هنا يكتسب خطابه صفة الديمومة من ديمومة الرسالة التي 

ينتمي هلا .

2. اخلطاب ونوعه:

الدعاء، ))هو إظهار االفتقار إىل اهلل تعاىل والتربؤ من احلول والقوة، وهو 
سمة العبودية، واستشعار الذلة البرشية، وفيه معنى الثناء عىل اهلل )عزَّ وجل(، 

وإضافة اجلود والكرم إليه(()11( . 

صحيفته  يف  الواردة   gالسجاد اإلمام  أدعية  أحد  فهو  عرفة،  يوم  دعاء  ا  أمَّ
 gاملباركة، وهذا الدعاء حيمل مضامني خطابية واسعة، فقد عمد اإلمام السجاد
مة، فخرج به عن  إىل خلق فضاء تواصيل مع مجهور املسلمني القاصدين مكة املكرَّ
غرضه األصيل العبادي إىل غرض ختاطبي تواصيل، وبذلك اختلفت جهة اخلطاب، 
ا عىل الغرض املستحدث فأصبح  فهو عىل األصل يكون املخاطب فيه اهلل تعاىل، أمَّ

املخاطب فيه مجهور املسلمني املوجودين يف عرفة .

نه مقاصد  العام وضمَّ الدعاء  فاملرسل يف دعاء عرفة قد غلَّف خطابه بغرض 
أخرى  بغية التواصل غري املعلن مع املستقبل . 
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 gودعاء عرفة من األدعية التي محلت سمة التخاطبية؛ ملا أودعه اإلمام السجاد
من مقاصد ضمنية ابتغى من ورائها عقد تواصلٍ غري معلن مع املسلمني يف عرفة، 

. gوقد حوت هذه املقاصد الرؤية العقائدية لإلمام السجاد

عىل أنَّ هذه املقاصد الضمنية قد حرص اإلمام السجادg أن جيعلها يف مقدمة 
رئيسة  حماور  ثالثة  عىل  انطوت  بمقدمة  دعاءه  بدأ  قد   gاإلمام نجد  إذ  الدعاء، 
أقسام  أربعة  عىل  ينقسم  األخري  املحور  أنَّ  عىل   . اإلمامة  النبوة،  التوحيد،  هي: 
األتباع  املهدي، وصف  إمامته، عقيدة  إىل  الدعوة  اإلمامة،  بمفهوم  التعريف  هي: 
واملوالني . ومن هنا يمكن حتديد نوع اخلطاب بأنَّه خطاب ديني تعليمي الغاية منه 

إرشاد املسلمني إىل العقيدة السليمة .

خطاب  مة  املقدِّ هذه  أنَّ  إىل  املتلقي  إرشاد  عىل  حيرص   gالسجاد اإلمام  إنَّ  ثمَّ 
مة بقوله:  خارج نطاق الغرض األصيل للدعاء، وذلك بام ذكره بعد أن أتمَّ هذه املقدِّ
ِوَك  ََتَك ، َوَمنَنَْت فِيِه بَِعفْ َت فِيِه َرمحْ َتُه ، َنرَشْ َتُه َوَعظَّمْ مْ َتُه َوَكرَّ فْ مٌ رَشَّ ُم َعَرَفَة َيوْ ))اللُهمَّ : َهَذا َيوْ
لَْت بِِه َعىَل ِعَباِدَك(()12(، وهنا يؤرشِّ اإلمام السجادg بداية  َت فِيِه َعطِيََّتَك ، َوَتَفضَّ َزلْ ، َوَأجْ
مته التي أرسى فيها دعائم التواصل املعريف  م مقدِّ الغرض األصيل للدعاء بعد أن قدَّ
مع املسلمني . ومن هنا يصبح هذا الدعاء مادة خصبة للدرس التداويل؛ ألنَّه هيتم 
))بدراسة اللغة التي يستعملها املتكلم يف عملية التواصل، وعوامل املقام املؤثرة يف 

اختياره أدوات معينة دون أخرى للتعبري عن مقصده(()13( .
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٣. الزمان واملكان: 

من  التاسع  اليوم  هو  عرفة:  ويوم  جبل)14(،  وعرفات  للناس،  موقف  عرفة، 
مكة  من  مياًل  عرش  اثني  تبعد  التي  عرفة  منطقة  يف  احلجاج  فيه  يقف  احلجة،  ذي 

مة)15( .  املكرَّ

فنالحظ أنَّ اإلمام السجادg قد اختار الزمان واملكان بعناية شديدة، وذلك 
من أجل ضامن نجاح عملية التلقي خلطابه، فهو اختار موسم احلج الذي يوجد فيه 
عدد هائل من املتلقني )احلجاج(، وهو يّتسم بروحانية عالية بوصفه موساًم عباديًا 
يؤدي فيه احلجاج الطاعة هلل تعاىل ممَّا جيعلهم يف أفضل حاالت التلقي وخصوصًا 
للخطابات الدينية . وكذلك اختار املكان بعناية شديدة، إذ اختار عرفة وهو مكان 
ة زمنية ليست باليسرية، وهو يمثل ركنًا أساسيًا يف احلج  واسع يقف فيه احلجاج ملدَّ
التخاطبية،  لرسالته  النجاح  هيَّأ مستلزمات  قد   gالسجاد اإلمام  . وبذلك يكون 
ج عىل مفهوم  وضمن وصول مقاصده إىل اجلمهور بيرس وسهولة . بقي لنا أن نعرِّ

القصدية بوصفها الغاية التي انبنت عليها الدراسة .
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ثالثاً/ مفهوم القصدية:

اللسانيات احلديثة، وهي إحدى املحاور  القصدية مصطلح من املصطلحات 
األساسية يف املنهج التداويل، الذي يعنى بتحليل اخلطاب يف ضوء النظرة الشمولية 
التي  احلقيقية  املقاصد  إىل  الوصول  بغية  التخاطبية  أبعاده  بكلِّ  التواصيل  للحدث 

تقف وراء إنشاء الكالم .

))وإنشاء الكالم من لدن املتكلم، وفهمه من لدن املخاطب، عمليتان ال انفصال 
انفرادٌ  عنه  ليلزم  كان  ما  الزمني  بالسبق  املتكلم  وانفراد  األخرى،  عن  ألحدامها 
بتكوين مضمون الكالم، بل ما أن يرشع املتكلم يف النطق حتى يقاسمه املخاطب 
دالالته؛ ألنَّ هذه الدالالت اخلطابية ال تنزل عىل ألفاظها نزول املعاين عىل املفردات 
يف املعجم، وإّنام تنشأ وتتكاثر وتتقلب وتتعرف من خالل العالقة التخاطبية(()16(، 
إذ هناك فرقٌ بني ما ُيقال، وما ُيقصد، فام ُيقال هو ما تعنيه امللفوظات واملتواليات 
غري  نحو  عىل  املخاطب  يبلغه  أن  املتكلم  يريد  ما  هو  ُيقصد  وما  اللفظية،  بقيمها 
مبارش، اعتامدًا عىل أنَّ املخاطب قادر عىل أن يصل إىل قصد املتكلم بام ُيتاح له من 
أعراف االستعامل ووسائل االستدالل)17(، وحضور طريف اخلطاب وإن مل يتحقق 
بالفعل فهو متحقق بالقوة، وإن غاب أحدمها غيابًا حّسيًا أو برصيًا كام يف املونولوج 
والقراءة، فإّنه يظل حارضًا يف وعي اآلخر وتفكريه)18(، ))كام لو كان يسمع كالمه 

بإذن غريه، وكأنَّ الغري ينطق بلسانه(()19(.

د ال باملدلول املوضوع له واملحفوظ يف املعاجم، وإنَّام بالقصد الذي يكون  فامللفوظ ))يتحدَّ
به مقاميًا ال إىل حتقيق حّده  للمتكلم منه عند النطق به، الذي يدعو املستمع إىل الدخول يف تعقُّ
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معجميًا(()20(، ما يمنح املخاَطب فاعلية يف املشاركة يف اخلطاب، ويلزم املتكلم هبذه 
ة يف أذهان املشاركني يف اخلطاب . املشاركة باالعتامد عىل املعلومات املشرتكة والقارَّ

هة نحو  فالقصدية إذن: هي أن يكون لدى منتج اخلطاب أدوات وخطَّة موجَّ
حتقيق اهلدف من التواصل)21(، وأن يكون قادرًا عىل استثامر تلك األدوات بام يتالءم 
التي يسعى لتحقيقها بواسطة االتصال . ولذلك قيل  التخاطبية  مع طبيعة أهدافه 
قدياًم أنَّ املتكلم ال يوصف بكونه متكلاًم ))إالَّ إذا وقع الكالم بحسب أحواله من 
قصده وإرادته واعتقاده(()22( . ومن هنا كانت التداولية أقرب املناهج نفعًا لدراسة 
املفهوم  وهذا  املتكلم(()23(،  يقصده  الذي  ))املعنى  بدراسة  هتتم  ا  ألهنَّ القصدية؛ 
يرتبط  وال  وحدها،  الكلامت  يف  متأصاًل  شيئًا  ليس  املعنى  أنَّ  إىل  ))يشري  التداويل 
باملتكلم وحده، وال السامع وحده، فصناعة املعنى تتمثل يف تداول اللغة بني املتكلم 
والسامع يف سياق حمدد )مادي، واجتامعي، ولغوي( وصوالً إىل املعنى الكامن يف 

كالم ما(()24( .
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املبحث األول/ التوحيد:

 ،)25(gالسجاد اإلمام  عرص  يف  املسلمني  بعض  عند  التشبيه  عقيدة  ظهرت 
له جساًم،  فأثبتوا  تعاىل بخلقه،  املعتقدين هبا يشبهون اهلل  أنَّ  العقيدة  ومقتىض هذه 
، وعينني، وأذنني،  ، ولسانٍ ، ورأسٍ ، ورجلٍ وحلاًم، ودمًا وجوارح، وأعضاَء من يدٍ
وكذلك أجازوا مالمسته ومصافحته وأنَّه يمكن للمسلمني املخلصني أن يعانقونه 
يف الدنيا واآلخرة، إذا بلغوا يف الرياضة واالجتهاد إىل حدِّ اإلخالص)26(. وهناك 
من يقول: ))إنَّ معبوده نور صورته صورة إنسان، وله أعضاء كأعضاء اإلنسان وأنَّ 
مجيع أعضائه تفنى إال الوجه(()27(، وقد استدلوا عىل ذلك بظواهر بعض اآليات 
َراِم﴾)28(، وقوله  كْ ِ َاَلِل َواإلْ ُه َربَِّك ُذو اجلْ القرآنية من مثل قوله تعاىل: ﴿َوَيبَْقى َوجْ

 . )29(﴾ ُت بَِيَديَّ تعاىل: ﴿ملَِا َخَلقْ

ى اإلمام السجادg هلذه الظاهرة املستجدة يف عقيدة املسلمني  فكان لزامًا أن يتصدَّ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنَّ اإلمام السجادg حيمل مرشوعًا رساليًا بوصفه أحد 
هبا  يطرح  وسيلة  جيد  أن  بدَّ  ال  كان  ولذلك  الكريم،  القرآن  عدل   b البيت  أهل  أئمة 
مرشوعه ويدعو إليه، وال يوجد أنسب من وسيلة الدعاء ملعطيات مقام التخاطب يف ذلك 

. b منه يف رسم املعامل العقدية ملدرسة أهل البيت gالعرص، وقد انطلق اإلمام السجاد

وقد كانت البداية عند اإلمام السجادg يف مقدمته التخاطبية التي دبَّج به دعاءه من 
التوحيد، وقد أعطى مفهومًا شاماًل هلذه العقيدة، ويمكن قراءة الرد منهg عىل مجيع من 
يشبه اهلل تعاىل بخلقه، أو يتومهه يف شكل معني، وممَّا جاء يف هذا الصدد من مقدمة دعاء 

عرفة:
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َهاُم َعنْ َكيِْفيَّتَِك، َومَلْ  َهاُم َعنْ َذاتِيَّتَِك ، َوَعَجَزِت االفْ ِت االوْ ِذي َقرُصَ ))َأنَْت الَّ
َفَتُكوَن  مُتَثَّلْ   ْ َومَل  ، حَمُْدودًا  َفَتُكوَن  دُّ  حُتَ الَِّذي ال  َأنَْت  نِيَّتَِك،  َأيْ ِضَع  َموْ ِرِك االبَْصاُر  ُتدْ

ُلودًا(()30( . ْ َتِلدْ َفَتُكوَن َموْ ُجودًا ، َومَل َموْ

أكانت  سواء  األشياء  وتتمثَّل  تتخيل  التي  وهي  القلب،  خطرات  األوهام: 
ا األفهام، فهي من الفهم، وهو معرفة اليشء بالقلب)32(،  موجودة أم مل تكن)31(، أمَّ
والكيفية ))هيئة قارة يف اليشء ال يقتيض قسمة وال نسبة لذاته(()33(، والكيف ))كل 
والطعام  األشياء وأحواهلا واأللوان  هيئات  أعني:  يقع حتت جواب «كيف»  يشء 
والروائح وامللموسات كاحلرارة واليبوسة والرطوبة واألخالق وعوارض النفس 
بسبب  لليشء  تعَرض  حالة  ))هو  واألين:   . ذلك(()34(  ونحو  واخلجل  كالفزع 
 - الّسُكون  َبَعة  َأرْ عىل  وقسموه  بالكون  ))سموُه  وقد  املكان(()35(،  يف  حصوله 
َترب  يعْ َأن  ا  إِمَّ احليز  يِف  َهر  َوْ اجلْ ُحُصول  أِلَن   - واالجتامع   - واالفرتاق   - ََرَكة  َواحلْ
ُبوقا بحصوله يِف َذلِك  ُُصول َمسْ َهر آخر َأو اَل الثَّايِن إِن َكاَن َذلِك احلْ َبِة إىَِل َجوْ بِالنِّسْ

ُبوقا بحصوله يِف حّيز فحركة(()36( . احليز َفُسُكون. َوإِن َكاَن َمسْ

فيبدأ  التوحيد،  املتكاملة عن عقيدة  السجادg رؤيته  وممَّا سبق يعطي اإلمام 
بإثبات قصور القلب عن ختيل ذاته أو معرفة حالته  متسلساًل يف استدالالته فيبدأ 
وهيأته، ثمَّ ينفي نفيًا قاطعًا أن تكون األبصار قادرة عىل إدراك مكانه، وبعد ذلك 
اجلرجاين  الرشيف  عند  نجده  املعنى  وهذا  والوالدة،  والتمثُّل  احلدود  عنه  ينفي 
)املتوىف: 816هـ( يف تعريفه للتوحيد عندما عرفه بقوله: ))جتريد الذات اإلهلية عن 

كل ما يتصور يف األفهام، ويتخيل يف األوهام واألذهان(()37( .
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التوحيد  يف  عقائديًا  درسًا  م  قدَّ قد   gالسجاد اإلمام  يكون  املعنى  وهبذا 
وكذلك  والعقيدة،  للدين  وإمامًا  ة  لألمَّ راعيًا  بوصفه  وظيفته  ومارس  للحجاج، 
نجده قد ردَّ عىل عقيدة التشبيه ومن يؤمن هبا فأثبت أنَّ األوهام واألفهام واألبصار 
كلها عاجزة عن إدراك ذاته وكيفيته وأينيته . وعىل هذا يكون اإلمام السجادg قد 
نه مقاصد ضمنية يبتغي منها إنشاء تواصل خفي مع  أنشأ خطابًا بوسيلة الدعاء ضمَّ
اجلمهور، وذلك ألنَّ مثل هذه العقائد كانت مدعومة من السلطة)38(، وكذلك حال 

اإلمام املحارص من لدن السلطة يمنعه من مبارشة واجباته علنًا. 

ويظهر جليًا يف هذا الفهم الرتكيز عىل مقام التخاطب بوصفه معطى أساسيًا 
من معطيات التداولية التي تدرس اللغة يف االستعامل، ولذلك كان ال مناص من 
احلقيقي  املعنى  حتديد  يمكن  ال  إذ  اللغوية،  املقوالت  فيه  استعملت  الذي  املقام 

للملفوظات إال بالرجوع إليه)39(. 

النص  بعد  فيقول  أكثر  التوحيد  عقيدة  بإيضاح   gالسجاد اإلمام  ويستمر 
السابق: 

 ، عُ نَازَ الَ تُ َاطُ ، وَ الَ متُ ادُ ، وَ الَ تُكَ َسُّ ، وَ الَ متُ َسُّ ، وَ الَ حتُ َسُّ ، وَ انَكَ الَ جتُ بْحَ ((سُ
. )40((( رُ َاكَ الَ متُ عُ ، وَ ادَ َ الَ ختُ ار ، وَ الَ متُ ار ، وَ َ الَ جتُ وَ

عليه  وقع  من  حالة  استعالم  أجل  من  باليد  اللمس   : اجلسُّ  ،) ُجتسُّ )وال 
: مطلق اللمس)42(، سواء كان باليد أو باحلجر أو غري ذلك)43(،  )41(، واملسُّ اجلسُّ
وعطف املسِّ عىل اجلسِّ من باب عطف العام عىل اخلاص، إذ اجلسُّ ال يكون إال 



أ . د عيل كاظم املصالوي   م.م. عامر حسن اخلزاعيالقصدية التواصلية يف دعاء عرفة لإلمام السجاد gمقاربة تداولية 

38

باليد، واملسُّ االتصال بالبرشة مطلقًا)44(، )وال ُتكاد( ال ُحيَتال عليك)45(، )وال مُتاط( 
)وال  يشء)47(،  منك  ُيستلب  ال  ُتنازع(:  )وال  ُسلطانك)46(،  عن  ُتبَعد  وال  ى  ُتنحَّ ال 
ُجتارى(: ال ُجتادل وال ُتناظر)48(، )وال مُتارى(: ))املرية الشك يف األمر(()49(، واملامراة 
ُتعارض،  أو ال  أمرك،  ُيشكُّ يف  مُتارى( ال  )ال  معنى  يكون  املعارضة)50(، وعىل هذا 
)وال ُختادع(: اخلداع إظهار خالف املراد، )وال مُتاكر( من املكر، وهو رصف املقابل 

عامَّ يقصده بحيلةٍ ُختفى عىل املاكر)51( .

م اإلمام السجادg عقيدة التوحيد من منبعها الصايف وموردها  وهبذه الصورة يقدِّ
اليقيني من عدل القرآن العرتة اهلادية املتمثلة بشخصه ، وبذلك يظهر جليًا كيف 
ة سدًى أبدًا، وإنَّام  يتعامل أهل البيت b مع معطيات عرصهم، فهم ال يرتكون األمَّ
من  السلطة  منعتهم  لو  فيام  املسلمني  مع  التواصل  يف  تساندهم  وسائل  عن  يبحثون 
ذلك، وقد رأينا كيف استطاع السجادg بام يمتلكه من ثقافة لغوية عالية املضامني 
أن ينشأ خطابًا مبطنًا بالدعاء يتواصل به مع مجهوره ومع األجيال التي ستأيت بعده من 
دون أن تشعر السلطة بذلك، فهو أمام السلطة رجل يتعبد بمناجاةٍ مع ربِّه، واحلقيقة 
العادات  العقيدة السليمة، ويرصد  ة فيرشح هلا  أنَّه يامرس وظيفته بوصفه إمامًا لألمَّ
السيئة فيواجهها بام يملك من علم لدينِّ زوده به اهلل تعاىل، وبذلك فإن خطاب اإلمام 
عىل  وال  وحده،  اللساين  البعد  عىل  يتوقف  ال   ، وشمويلٍّ كيلٍّ  طابع  ))ذو   gالسجاد
البعد االجتامعي والتارخيي الذي يعترب النص انعكاسًا حلركة الداللة يف التاريخ، كام 
ال يقترص البعد التداويل املعني بالتواصل يف موقف حمدد، ولكنَّه يامزج بني هذه األبعاد 
نظرًا وتطبيقًا(()52(، فتتجاوز مقاصده مرحلة عرصه ومتتد إىل ما يليها من مراحل، ألنَّه 
يف معرض التأسيس ملرشوعه الرسايل، وهذا ال ينايف وجدود بعض املعاجلات اآلنية 

اخلاصة بمتلقي عرصه . 
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املبحث الثاين/ النبوة:

ينتقل اإلمام السجادg بعد أن أوضح عقيدة التوحيد إىل بيان عقيدة النبوة، ويف 
هذه املرحلة من الدعاء نجد اإلمامg ال خيوض يف جزئيات هذه العقيدة، وإنَّام يعمد 
إىل مدح النبي  وتزكيته بالصالة عليه وآله، ويمكن أن نفرسِّ ذلك بأنَّ املسلمني 
يكادون يتفقون يف أصل عقيدة النبوة، وال خالف عندهم بأنَّ حممدًا  مرسل من 
اهلل تعاىل، ولذلك مل خيض يف هذا املحور العقائدي كام خاض يف عقيدة التوحيد، وإنَّام 
د( مع بداية كل  د َوآِل حُمَمَّ املالحظ يف املسألة أنَّهg كان يكرر عبارة )َربِّ َصلِّ َعىَل حُمَمَّ
ة بالنبي حممد ، ويمكن أن ُيفرسَّ ذلك بأنَّه توجد قصدية  فقرة من الفقرات اخلاصَّ
هدفها إرشاد الناس إىل معرفة منزلة أهل البيت b من خالل تكرار اقرتاهنم بالرسول 
 بالصالة عليه وعليهم، وهو ردٌّ عىل سياسة السلطة التي كانت هتدف إىل عزل 
أهل البيت النبوة b عن زعيمهم رسول اهلل ، وخصوصًا بعد حادثة كربالء التي 
م خوارج مارقون عن الدين والعياذ باهلل تعاىل  صورت فيها السلطة أهل البيت b بأهنَّ

 :gمة دعاء عرفة يف هذا املحور قوله . ومن الفقرات التي وردت يف مقدِّ

لَ  أَفْضَ  ، بِ  رَّ املُْقَ  ، مِ  رَّ املُْكَ  ، ى  طَفَ املُْصْ  ، بِ  املُْنْتَجَ د  َمَّ حمُ آلِ  وَ د  َمَّ حمُ ىلَ  عَ لِّ  صَ بِّ  ((رَ
آلِهِ  د وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ بِّ صَ َاتِكَ ، رَ محَ تَعَ رَ يْهِ أَمْ لَ مْ عَ حَّ تَرَ كاتِكَ ، وَ يْهِ أَتَمَّ بَرَ لَ كْ عَ بارِ ، وَ اتِكَ لَوَ صَ
ى  الةٌ أَنْمَ ونُ صَ يَةً ، الَ تَكُ امِ الَةً نَ يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ ا ، وَ نْهَ ى مِ كَ الَةٌ أَزْ ونُ صَ اكِيَةً ، الَ تَكُ الَةً زَ ، صَ
الَةً  آلِهِ ، صَ د وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ بِّ صَ ا ، رَ هَ قَ وْ الةٌ فَ ونُ صَ يَةً ، الَ تَكُ اضِ الةً رَ يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ ا ، وَ نْهَ مِ
يْهِ  لَ لِّ عَ صَ اكَ لَهُ ، وَ ضَ ىلَ رِ يدُ عَ زِ تَ يكَ وَ ضِ الَةً تُرْ يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ اهُ ، وَ ضَ ىلَ رِ يدُ عَ زِ تَ يهِ وَ ضِ تُرْ

الً)))53( . ا أَهْ هُ هلََ َ ريْ الَ تَر غَ ا ، وَ َ ىضَ لَهُ إالَّ هبِ الَةً الَ تَرْ صَ
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فاإلمام السجادg مل خيض يف تعريف النبوة ورشائطها وواجباهتا، وإنَّام اكتفى 
بتكرار الصالة عىل النبي وآله ليهيئ ذهن املستقبل إىل املحور الثالث وهو اإلمامة 
ر )الصالة عىل حممد وآله( التي تقتيض بيان منزلة أهل البيت b الرفيعة  . فقد كرَّ
التي جعلتهم يقرتنون مع سيد اخللق رسول اهلل  بالتكريم والتزكية الناجتة من 

الدعاء بصالة اهلل عليهم .

يف  بيانه  سيتم  ما  لتقبل  املتلقي  ذهن  هتيئة  حول  تتمحور  مقصدية  فهناك  إذن 
رسول  بعد  األمة  عىل  وإمامتهم   b البيت  أهل  منزلة  ببيان  القايض  اإلمامة  حمور 
يبتدأ هبا حموره األخري هي توثيق العالقة بني  مة  ، ولذلك كانت خري مقدِّ اهلل 
النبي وآله )صلوات اهلل عليهم( يف ذهن املتلقي؛ ليكون مستعدًا لتقبل اختصاصهم 
اهلل  بدعاء  معه  باالقرتان   دون غريهم الختصاصهم  اهلل  بعد رسول  باإلمامة 

تعاىل بالصالة عليه وعليهم . 
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املبحث الثالث/ اإلمامة:

ن اإلمام السجادg هذا املحور مقاصد تواصلية تنقسم عىل ثالثة أقسام  ضمَّ
يمكن أن نقرأها عىل النحو اآليت:

١: مفهوم اإلمامة:

الدين  يف  اإلمامة  ملفهوم  ة  احلقَّ الرؤية   gالسجاد اإلمام  يبني  القسم  هذا  يف 
الفهم  ارتكز  إذ  الديني،  الركن  اعتقادهم هبذا  اإلسالمي، وحياول جاهدًا تصحيح 
بأنَّ  واالعالمية  الدينية  بأجنداهتا  السلطة  افتعلتها  مسلَّمة  عىل  املسلمني  ة  عامَّ لدى 
من  بدَّ  ال  كان  ولذلك   ، للرسول  واخللفاء  األئمة  هم  )احلكام(  األمر  والة 
تصحيح هذا املسار العقدي، وإرشاد املسلمني إىل املفهوم احلقيقي لإلمامة، وملَّا كان 
أن  الطبيعي  من  ا  فإهنَّ لذلك  وجودها،  هيدد  بل  السلطة؛  حفيظة  يثري  املوضوع  هذا 
ة . ومن هنا نفهم سبب جلوء اإلمام  تواجه كلَّ من يقرتب منه بأشدَّ ما لدهيا من قوَّ
السجادg إىل تأسيس مقاصد خفية ضمنها يف دعائه كي يتسنَّى للجمهور التواصل 
م مفهوم اإلمامة احلقيقي يف دعاء عرفة أمام حشد هائل من املسلمني  معه . وقد قدَّ
كي يضمن لرسالته النجاح التام، فاختار هلا الزمان واملكان املناسبني اللذين يضمنان 

أعىل درجات التأثري يف املتلقني . وكان من مجلة ما قاله يف هذا الصدد: 

 ، كَ لْمِ ةَ عِ نَ زَ مْ خَ تَهُ لْ عَ جَ كَ ، وَ رِ َمْ ُمْ ألِ هتَ ْ رتَ ينَ اخْ يْتِهِ الَّذِ لِ بَ ائِبِ أَهْ ىلَ أَطَ لِّ عَ بِّ صَ ((رَ
سِ  جْ نَ الرِّ ُمْ مِ هتَ رْ هَّ طَ بَادِكَ ، وَ ىلَ عِ كَ عَ جَ جَ حُ كَ ، وَ ضِ كَ يفِ أَرْ آءَ فَ لَ خُ نِكَ ، وَ ظَةَ دِيْ فَ حَ وَ

.)54((( نَّتِكَ لَكَ إىلَ جَ املَْسْ ةَ إلَيْكَ وَ يْلَ سِ مْ الْوَ تَهُ لْ عَ جَ تِكَ ، وَ ادَ رياً بِإرَ نَسِ تَطْهِ الدَّ وَ
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يرتكز عنده عىل  الذي  اإلمامة  ُيبني مفهوم  النص  السجادg يف هذا  فاإلمام 
ثالثة أسس هي: )االختيار، واالستخالف )اإلمامة(، والتطهري «العصمة»(، وهذه 
األسس يتوىل اهلل تعاىل صياغتها وتطبيقها، فهو ُسبحانه من خيتار األئمة ويستخلفهم 
وُيطهرهم، وليس للناس ذلك كام كان متصورًا يف أذهان املسلمني، فاإلمام يستمدُّ 
رشعيته من اهلل تعاىل بالنصِّ عليه، وال يكون غري ذلك، فضاًل عن اتِّصافه بالعصمة.

))والعصمة من اهلل تعاىل حلججه هي التوفيق واللطف، واالعتصام من احلجج 
ل من اهلل تعاىل عىل من علم  هبا عن الذنوب والغلط يف دين اهلل تعاىل، والعصمة تفضُّ
أنَّه يتمسك بعصمته، واالعتصام فعل املعتصم، وليست العصمة مانعة من القدرة 

عىل القبيح، وال مضطرة للمعصوم إىل احلسن وال ملجئة له إليه...(()55( .

أن  يمكن  التي  السابق،  النص  يف  القصدية  مضامني  قراءة  نستطيع  سبق  وممَّا 
إحدى  بوصفها  اإلمامة  متكاماًل عن  مفهومًا  م  قدَّ  gالسجاد اإلمام  بأنَّ  نلخصها 
من  ينطبق عىل  املفهوم ال  هذا  كان  وملَّا  اإلسالم،  عليها  ينبني  التي  الدينية  العقائد 
يستلزم قصديًة  ذلك  فإنَّ  املسلمني،  رقاب  متسلطًا عىل  إمامًا وحاكاًم  نفسه  ب  نصَّ
ا ال تنطبق عليها األسس التي  تتضمن نقد السلطة بوصفها سلطًة غري رشعية، ألهنَّ
أئمة  لفظة  إطالق  يصح  ال  ذلك  وعىل  اإلمامة،  ملفهوم   gالسجاد اإلمام  صاغها 
 gالسجاد اإلمام  إليهم  أشار  الذين  احلقيقيني  األئمة  عليهم، وال سيَّام مع وجود 
لدينه،  تعاىل  اهلل  اختارهم  الذين  َبيْتِِه(  ِل  َأهْ )َأَطاِئِب  وهم  املقطع،  هذا  مقدمة  يف 
املقطع  النظر يف  ما أعدنا  . وإذا  الرجس تطهريًا  واستخلفهم ألمره، وطهرهم من 
إنَّ  إذ  املقاصد،  وتناسًقا وانسجاًما بني  ترابًطا  بالنبوة وجدنا هناك  السابق اخلاص 
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  النبي حممد  مع  التي جعلتهم مقرتنني   b البيت  أهل  منزلة  ببيان  بدأ  املتكلم 
يف التزكية والترشيف بصالة اهلل تعاىل عليهم، وهذا االقرتان مل يقف عند هذا احلد 
 b النبي والرسول، وأهل البيت  وإنَّام استمر ليشمل الوظيفة الدينية، فمحمد

األوصياء واخللفاء .

وهلذا نجد أنَّ اإلمام السجادg غلَّف خطابه بمفهوم الدعاء ليضمن استمرارية 
مفهوم  تناول  الذي  الكالم  هذا  كان  لو  إذ  فيهم،  والتأثري  اجلمهور  مع  التواصل 
اإلمامة عىل شكل خطبة محاسية خيطبها اإلمام السجادg يف حشود احلجاج لكان 
به، ولذلك  يلوذ  السلطة عليه رسيعًا وشديدًا ويصل األمر إىل تصفيته مع من  رد 
عمد اإلمام السجادg إىل اختيار اآلليات التواصلية التي تناسب معطيات عرصه، 
ومنظمة،  حمكمة  ختاطبية  السرتاتيجية  وفقًا  باملتلقي  التأثري  درجات  أعىل  وحتقق 
بحيث تضمن استمرارية التواصل مع اجلمهور، وغفلة السلطة عن هذا التواصل 
فضاًل عن املقاصد التي حيملها . ومن هنا فإنَّ التداولية ال تبحث عن ))ماذا يقول 

املتحدث، ولكن ملاذا يقول ما يقوله يف سياق معنّي(()56(.

:g٢: الدعوة إىل إمامته

بعد أن بني اإلمام السجادg املالزمة بني الرسول  وأهل بيته b ، انتقل إىل 
بيان هوية من يستحق اخلالفة واإلمامة وهم أهل البيت b ، ثمَّ بني مفهوم اإلمامة 
ا يف هذا املحور فإنَّ  واألسس التي ينبني عليها . هذا ما كان يف املحاور السابقة، أمَّ
إىل  املسلمني  مجهور  فيدعو  إمامته،  إىل  الدعوة  مقصدية  نه  ُيضمِّ  gالسجاد اإلمام 

التمسك به بوصفه اإلمام املنصب من لدن اهلل تعاىل وذلك بقوله: 
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َمناَرًا يِف باَِلِدَك  َتُه َعَلاًم لِِعَباِدَك ، وَّ َت ِدينََك يِف ُكلِّ َأَوان بِإَمام َأَقمْ دْ ))اللُهمَّ إنََّك َأيَّ
َت َطاَعَتُه ،  ضْ رَتَ َوانَِك ، َوافْ ِريَعَة إىَل ِرضْ َتُه الذَّ َد َأنْ َوَصلَْت َحبَْلُه بَِحبِْلَك ، َوَجَعلْ ، َبعْ
َمُه  تَِهآِء ِعنَْد هَنِْيِه ، َوَأالَّ َيَتَقدَّ ِرِه )أَواِِمِره( َواالنْ تَِثاِل َأمْ َت بِامْ ِصَيَتُه ، َوَأَمرْ َت َمعْ رْ َوَحذَّ
َوُة  َوُعرْ  ، ِمننَِي  املُْؤْ ُف  َوَكهْ  ، الالَِّئِذيَن  َمُة  ِعصْ َفُهَو  رٌ  ُمَتَأخِّ َعنُْه  َر  َيَتَأخَّ َوالَ   ، مٌ  ُمَتَقدِّ

َعامَلنَِي(()57( . ِكنَي ، َوهَبَآُء الْ املَُْتَمسِّ

بعض  ها  يلفَّ مبارشة  غري  بصورة  لنفسه  دعا   gالسجاد اإلمام  أنَّ  فنالحظ 
يرصح  مل   gاإلمام إذ  القارئ،  لدن  من  واستنتاج  نظر  إنعام  إىل  وحتتاج  الغموض، 
بإمامته، لكن املتأمل جيد ذلك بني طيات حديثه، فهو عندما بني أنَّ اإلمامة حمصورة يف 
د يف هذا النص عىل أنَّه ال خيلو أوان من إمامٍ مؤيدٍ من لدن اهلل  أهل البيت b ، ثمَّ شدَّ
تعاىل، ُيقيمه علاًم لعباده، ومنارًا يف بالده، وجيعله الطريق التي توصل العباد إليه تعاىل، 
اإلمامة - يف  ت هبم  الذين اختصَّ  - b البيت  املمثِّل الرشعي ألهل  وملَّا كانg هو 
زمانه، فإنَّ ذلك يستدعي أن يكون املتكلم هو اإلمام املؤيد من لدن اهلل تعاىل يف زمانه، 
باعه وااللتفاف حوله، وللتوضيح نستعني هبذا املخطط:    وعىل ذلك جيب عىل الناس إتِّ

 b اإلمامة يف أهل البيت 

ال خيلو أوان من إمام مؤيد من لدن اهلل تعاىل

املتكلم سيد أهل البيت b يف زمانه

املتكلم هو اإلمام املؤيد من لدن اهلل تعاىل
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املقام  معطيات  فبسبب  املفهوم  هبذا  الترصيح  وعدم  الغموض  سبب  ا  أمَّ
التخاطبي، التي كانت غري مهيأة لطرح مثل هذه املفاهيم علنًا ، ألنَّ ذلك سيقض 
أحيانًا  يكون  فإنَّه  للفهم،  رضوريًا  املقام  ))يكون  فمثلام  ولذلك  سلطاهنا،  أركان 
رضوريًا لعدم حتديد فهم بعينه، كالذي نلمحه يف مقام التعمية واإلهبام واأللغاز، إذ 
يكون اللبس الذي تسببه التعمية أو يأيت عن اإلهبام واأللغاز مقصودًا بذاته(()58(، 
ألنَّ الترصيح يف بعض األحيان يسبب املفسدة)59(، وال حيقق اهلدف املرجو من وراء 
للملفوظات؛  السطحي  املستوى  عىل  كثريًا  التداولية  ل  تعوِّ ال  ولذلك  التواصل، 
د معرب للوصول إىل ما يقصد إليه  ا ترى يف ))البنية اللغوية الظاهرة للملفوظ جمرَّ ألهنَّ

املتكلم بشكل غري مبارش(()60( . 

٣. عقيدة املهدي:

د اإلمام السجادg يف املقطع السابق أنَّ اإلمام املنصب من لدن اهلل تعاىل  أكَّ
إنََّك  ))اللُهمَّ  بقوله:  منه حني وال زمان)61(، وذلك  أوان، أي ال خيلو  منه  ال خيلو 
املقطع  لنفسه هبذا  أشار  لِِعَباِدَك((، وقد  َعَلاًم  َتُه  َأَقمْ بِإَمام  َأَوان  ُكلِّ  يِف  ِدينََك  َت  دْ َأيَّ
عن  البحث  إىل  املتلقي  إثارة  قصد  أنَّه  أو  بيانه،  سبق  كام  مبارشة  غري  خفية  إشارة 
إمامه املنصب من لدن اهلل تعاىل، الذي تنطبق عليه األسس الثالثة )االختيار اإلهلي، 
 ، د االستخالف اإلهلي، التطهري اإلهلي(، وقبل كل ذلك أن يكون من آل حممَّ

وهذه األمور ال تنطبق إالَّ عىل شخصه املبارك .

ثمَّ بعد ذلك ينتقل اإلمام السجادg إىل بيان عقيدة املهدي )عج(، وهو بذلك 
ة تستدعي كل منها األخرى، فعندما بني  يسري مع املتلقي بخطواتٍ متتابعة مرتاصَّ
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تؤول  ما  بيان  ذلك  استدعى  تعاىل  اهلل  لدن  من  منصب  إمامٍ  من  زمان  أنَّه ال خيلو 
إليه اإلمامة مع تقادم العصور، وكيف تكون خامتتها؟ فيوضح ذلك من خالل هذا 

النص: 

نْ  مِ آتِهِ  وَ  ، فِيهِ  هُ  ثْلَ مِ نَا  عْ زِ أَوْ وَ  ، يْهِ  لَ بِهِ عَ تَ  أَنْعَمْ ا  مَ رَ  كْ لِيِّكَ شُ لِوَ عْ  زِ أَوْ فَ مَّ  ((اللهُ
 ، هُ رَ أَزْ دْ  دُ اشْ وَ  ، زِّ  نِكَ االعَ كْ بِرُ نْهُ  أَعِ وَ  ، رياً  يَسِ تْحاً  فَ لَهُ  تَحْ  افْ وَ  ، رياً  نَصِ لْطَاناً  نْكَ سُ لَدُ
كَ  نْدِ هُ بِجُ دْ دُ امْ تِكَ ، وَ الئِكَ هُ بِمَ ْ انْرصُ ظِكَ ، وَ فْ ِهِ بِحِ امحْ يْنِكَ ، وَ هِ بِعَ اعِ رَ هُ ، وَ دَ ضُ وِّ عَ قَ وَ
مَّ  اللهُ اتُكَ  وَ لَ صَ ولِكَ  سُ رَ نَنَ  سُ وَ ائِعَكَ  َ رشَ وَ  ، كَ  ودَ دُ حُ وَ كِتَابَكَ  بِهِ  أَقِمْ  وَ  ، لَبِ  االَغْ
نْ  رِ عَ وْ أَ اجلَْ دَ لُ بِهِ صَ اجْ ِ دِينِكَ ، وَ املِ عَ نْ مَ هُ الظَّاملُِونَ مِ اتَ ا أَمَ يِ بِهِ : مَ أَحْ آلِهِ ، وَ يْهِ وَ لَ عَ
َقْ بِهِ  احمْ اطِكَ ، وَ َ نْ رصِ لْ بِهِ النَّاكِبِنيَ عَ أَزِ بِيلِكَ ، وَ نْ سَ آءَ مِ َّ أَبِنْ بِهِ الرضَّ تِكَ ، وَ يقَ رِ طَ
بْ لَنا :  هَ ائِكَ ، وَ دَ ىلَ أَعْ هُ عَ دَ طْ يَ ابْسُ لِيَآئِكَ ، وَ وْ انِبَهُ الِ أَلِنْ جَ جاً ، وَ وَ كَ عِ دِ اةَ قَصْ غَ بُ
اعِنيَ ،  اهُ سَ ضَ يفِ رِ طِيعِنيَ ، وَ عِنيَ مُ امِ لَهُ سَ نَا  لْ عَ اجْ نُّنَهُ ، وَ َ حتَ هُ وَ طُّفَ تَعَ تَهُ ، وَ َ محْ رَ تَهُ وَ أْفَ رَ
آلِهِ  يْهِ وَ لَ مَّ عَ لَواتُكَ اللهُ ولِكَ صَ سُ إىلَ رَ إلَيْكَ وَ نيَ ، وَ نِفِ كْ نْهُ مُ ةِ عَ عَ افَ املُْدَ تِهِ وَ َ إىلَ نُرصْ وَ

. )62((( بِنيَ رِّ تَقَ لِكَ مُ بِذَ

فبقرينة السلطان، وإقامة حدود الدين والرشيعة وسنة النبي حممد ، وإحياء 
معامل الدين، وإزالة الناكبني عن الرصاط، وحمق البغاة، وبسط اليد عىل األعداء . كل 
ذلك يشري إىل اإلمام املهدي )عج(، إذ هو املعد لقيام دولة العدل اإلهلي التي حييي 
هبا حدود الدين وسنة النبي، ويمحق األعداء . وبذلك ُيعطي اإلمام السجادg ما 
تؤول إليه اإلمامة يف إقامة دولة العدل اإلهلي وحتقيق طموح كلِّ األنبياء واألوصياء 

يف إقامة دين اهلل تعاىل عىل أرضه كاملًة من دون أن يوجد معبود سواه .
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آخر  إمام  مع  املسلمون  هبا  يتعامل  التي  الكيفية   gالسجاد اإلمام  يبني  ثمَّ 
الزمان، وهي عرض السمع والطاعة له، والدعاء لنرصته واملدافعة عنه . وممَّا سبق 
لقصد  تابعة  هي  بل  لذواهتا،  ليست  األلفاظ  ))دالالت  أنَّ  كيف  جليَّا  تبني  فقد 

املتكلم وإرادته(()63( .

4. األتباع واملوالون:

ملا يكون  فيختمه بوصف  العقائدي،  إىل آخر خطابه   gالسجاد يصل اإلمام 
عليه األتباع واملوالون لألئمة احلقيقيني، وذلك بقوله:

 َ َتِفنيْ املُْقْ  ، َمنَْهَجُهمْ  املُْتَّبِِعنَي  بَِمَقاِمِهمْ  فنَِي  رَتِ املُْعْ لِيآِئِهُم  َأوْ َعىَل  َوَصلِّ  ))اللُهمَّ 
ِّنَي بِإَماَمتِِهمْ ، املَُْسلِِّمنَي  مَت ِكنَي بَِوالََيتِِهمْ ، املُْؤْ َوهِتِمْ ، املَُْتَمسِّ ِسِكنَي بُِعرْ َتمْ آَثاَرُهمْ ، املُْسْ
َلَواِت  ُينَُهمْ ، الصَّ يَن إَليِْهمْ َأعْ اَمُهمْ ، املَْادِّ َن َأيَّ َن يِف طاَعتِِهمْ ، املُْنَْتظِِريْ َتِهِديْ ِرِهمْ ، املُْجْ ألمْ

اِئامِت(()64( . اِكَياِت النَّاِمَياِت الَغاِدَياِت، الرَّ املَُْباَرَكاِت الزَّ

اه أئمتهم، فهو  يبني اإلمام السجادg يف هذا املقطع ما جيب عىل املسلمني اجتِّ
أن  لزامًا  صار  األئمة،  وهوية  اإلمامة  لعقيدة  احلقيقي  املفهوم  هلم  كشف  أن  بعد 
يكشف هلم الكيفية التي يتعاملون هبا مع أئمتهم، ويمكن لنا أن نستشف من النص 

ها: اه أئمتهم، ومن أمهِّ السابق جمموعة من واجبات الرعية اجتِّ

م  بأهنَّ سابقًا   gالسجاد اإلمام  عليه  نصَّ  كام  وهو  بمقامهم،  االعرتاف   .1
خمتارون ومستخلفون ومطهرون من لدن اهلل تعاىل .



أ . د عيل كاظم املصالوي   م.م. عامر حسن اخلزاعيالقصدية التواصلية يف دعاء عرفة لإلمام السجاد gمقاربة تداولية 

48

والتمسك  بعروهتم،  واالستمساك  آثارهم،  واقتفاء  منهجهم،  إتباع   .2
باملفهوم  تشرتك  تكاد  عدة  لغوية  بأنامط  الوظيفة  هذه  اإلمام  أعاد  وقد  بواليتهم، 
العام للمعنى والغاية من ذلك ترسيخ هذه الوظيفة يف أذهان املتلقني وتأكيدها ملا 

ية قصوى. حتمل من أمهِّ

د اإلتباع هلم، وإنَّام  3. التسليم ألمرهم واالجتهاد يف طاعتهم، فال يكفي جمرَّ
م ال يصدرون من عند أنفسهم، وإنَّام  جيب التسليم املطلق ملا يأمرون به، وذلك ألهنَّ

ُتستمدُّ رشعيتهم من لدن اهلل تعاىل الذي اختارهم واستخلفهم .

س لعقيدة االنتظار، وجيعلها  امهم، وهنا اإلمام السجادg يؤسِّ 4. االنتظار أليَّ
اه أئمتهم، واالنتظار كام هو معروف يكون للموعود بإقامة  من واجبات األتباع اجتِّ
دولة العدل اإلهلي اإلمام املنتظر )عج(، وقد قال اإلمامg هذا املفهوم بصيغة اجلمع 
(، ذلك أنَّ إقامة احلكومة اإلهلية من لدن اإلمام املهدي )عج( هو  اَمُهمْ َن َأيَّ )املُْنَْتظِِريْ

م مجيعًا كانوا يمهدون إلقامة هذه احلكومة . يوم ونرص لكلِّ األئمةg، ألهنَّ

رها اإلمام السجادg يف دعاء عرفة  مة العقائدية التي صدَّ إىل هنا تنتهي املقدِّ
ليبدأ غرض آخر، وهو الدعاء هلذا اليوم، وقد أرشَّ ذلك بقوله:

 ، ََتَك  َرمحْ فِيِه  َت  َنرَشْ  ، َتُه  َوَعظَّمْ َتُه  مْ َوَكرَّ َتُه  فْ رَشَّ مٌ  َيوْ  ، َعَرَفَة  ُم  َيوْ َهَذا  ))اللُهمَّ 
لَْت بِِه َعىَل ِعَباِدَك(()65( . َت فِيِه َعطِيََّتَك ، َوَتَفضَّ َزلْ ِوَك ، َوَأجْ َوَمنَنَْت فِيِه بَِعفْ
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التي  األساسية  للقواعد  س  أسَّ قد   gالسجاد اإلمام  فإنَّ  عرضه  سبق  وممَّا 
يعتمد عليها الدين اإلسالمي، وهي: )التوحيد، النبوة، اإلمامة(، وبذلك فإنَّه طرح 
املفهوم الصحيح للعقائد اإلسالمية بصورة واضحة املعامل، وبأسلوب غري مبارش 
حتت مظلة الدعاء، وهي تكاد تكون الوسيلة الوحيدة املتاحة له يف ذلك العرص، وهبا 
س للتواصل مع املسلمني ، يبثُّ فيه مقاصد تتجاوز الغرض األصيل  استطاع أن يؤسِّ
للدعاء إىل أغراضٍ ختاطبية تواصلية، فخرج عن مفهوم الدعاء العام الذي ُيبني عىل 
هًا إىل متلقي عرصه وما يأيت من  حديث الروح مع اخلالق العظيم لينشئ حوارًا موجَّ
س لرؤية  العصور األخرى، يعالج فيه أهم املشاكل التي تعصف بمجتمعه، ويؤسِّ
إسالمية مستمدة من وحي الرسالة ومنبعها الصايف رسول اهلل حممد  . فاإلمام 
مفهوم  حتت  ينضوي  منجزه  كان  ولذلك  رسالته،  بمتلقي  التأثري  إىل  هيدف  كان 
التأثري  اخلطاب، الذي هو ))كل تلفظ يفرتض متكلاًم وسامعًا، وعند األول قصد 
املقام؛  عن  بمعزل  اخلطاب  حتليل  يمكن  ال  ولذلك  معينة(()66(،  بطريقة  الثاين  يف 
إىل  بنفنست  مقام معني، وزمان ومكان معينني)67(، وقد ذهب  منجز يف  فعل  ألنَّه 
أنَّ احلديث عن اخلطاب حيتِّم مغادرة عامل ))اللغة بوصفه نظامًا للعالمات وندخل 
إىل عامل آخر هو عامل اللغة بوصفها وسيلة اتصال تعرب عن نفسها باخلطاب(()68( . 
وهذا ما حاولنا تطبيقه فيام سبق من دراستنا، إذ إنَّنا غادرنا يف حتليلنا مستوى العالمة 
ودالالهتا احلرفية إىل حتليل اخلطاب بوصفه ))أحد مستويات الدرس اللغوي الذي 
حياول حتليل الظاهرة اللغوية عىل مستوى يتجاوز مستوى اجلملة أو التفوه، ليشتمل 
عىل النص املكتوب مهام بلغ طوله واختلفت أنواعه، وعىل التخاطب الشفوي بني 

الناس بأشكاله املختلفة(()69( .
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اخلامتة:

يف ضوء ما سبق يمكن اإلشارة إىل أهم النتائج التي متخضت عنها الدراسة، 
وهي ما يمكن تلخيصه بام يايت:

إذ كان عرصه مضطربًا سياسيًا، . 1 استثنائيًا،  السجادg ظرفًا  اإلمام  عاش 
والتنكيل،  القتل  وسائل  بأشد  يعارضها  من  تواجه  فيه  األموية  السلطة  وكانت 

ولذلك عمد اإلمام السجادg إىل وسيلة الدعاء فضمنها مرشوعه الرسايل .
تتعارض . 2 ال  التي  العبادية  الدعاء  وسيلة  عىل   gالسجاد اإلمام  اعتمد 

مع توجهات السلطة يف مفهومها العام فأنشأ من طريقها تواصاًل خفيًا مع متلقي 
خطابه، واستطاع أن يوصل إليهم رسالته الدينية .

خالقها، . 3 مع  روح  حديث  جمرد  مته  مقدِّ وخصوصًا  عرفة  دعاء  يكن  مل 
للمرشوع  طرحًا  ن  تتضمَّ دينية  رسالة  حيمل  للجمهور  هًا  موجَّ خطابًا  كانت  وإنَّام 
العقائدي السليم، وبذلك توفَّرت مقومات العملية التخاطبية من متكلم وخماطب، 

وعند األول نيَّة التأثري يف الثاين، فضاًل عن الزمان واملكان والغرض .
القصدية . 4 هبا  جتاوز  عقائدية  مقدمة  عرفة  دعاء   gالسجاد اإلمام  ن  ضمَّ

السليمة،  العقيدة  إىل  الناس  إرشاد  نت  تضمَّ عقائدية  مقاصد  إىل  للدعاء  ة  العامَّ
وكذلك الرد عىل العقائد الضالة وإبطاهلا .

مة دعاء عرفة ثالثة حماور رئيسة، وهي: . 5 نت املقاصد العقائدية يف مقدِّ تضمَّ
التعريف  هي:  أقسام  أربعة  ن  تضمَّ األخري  واملحور  واإلمامة،  والنبوة،  التوحيد، 
ووصف  )عج(،  املهدي  عقيدة   ،g)السجاد( إلمامته  والدعوة  اإلمامة،  بمفهوم 
األتباع واملوالني . عىل أنَّه يف كلِّ حمور من هذه املحاور كان اإلمامg يستوفيه رشحًا 

وبيانًا .
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بدقة . 6 اخلطابية  رسالته  نجاح  أسباب  هييئ  أن   gالسجاد اإلمام  استطاع 
اختيار الزمان واملكان، فالزمان موسم احلج الذي هو من أرشف املواسم العبادية، 
تعاىل،  والترضع هلل  الدعاء  أجل  من  فيه  احلجاج  يتجمهر  الذي  عرفة  واملكان هو 
وبذلك يكون املتلقي متهيئا متامًا الستقبال اخلطابات الدينية؛ لكونه يعيش يف حالة 

نقاء وصفاء روحي .
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 اللسان وامليزان: 215. 20

 ينظر: مدخل اىل علم لغة النص: 11 .. 21

 رس الفصاحة:  38 - 39 .. 22

معرفة اللغة: 135 .. 23

 آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: 14.. 24

الغمة يف معرفة األئمة: . 25 العباد: 26 ، كشف  ينظر: اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل 

. 89/2

 ينظر: امللل والنحل: 105/1 ، بحوث يف امللل والنحل: 145-135/1 .. 26

 التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني: 107.. 27

الرمحن: 27.. 28

 ص: 75.. 29

 الصحيفة السجادية الكاملة: 136 - 137 .. 30

 ينظر: املحكم واملحيط االعظم: 444/4 )مادة: َوَهَم(.. 31

 ينظر: لسان العرب: 459/12 )مادة: َفَهَم(.. 32

التعريفات: 188 ، دستور العلامء )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(: 110/3 ، . 33

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: 1394/2 .

مفاتيح العلوم: 168/1 .. 34

كتاب التعريفات: 41. 35

دستور العلامء )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(: 106/1 .. 36

 التعريفات: 69. 37

 ينظر: أدعية الصحيفة السجادية الكاملة دراسة تداولية: 151 .. 38
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 ينظر: مدخل إىل علم النص:50. . 39

 الصحيفة السجادية الكاملة: 137.. 40

 ينظر: العني: 5/6 )مادة: َجَسَس(.. 41

 ينظر: لسان العرب: 217/6 )مادة: َمَسَس(.. 42

ينظر: الفروق اللغوية: 468/1.. 43

ينظر: رياض السالكني: 329-328/6.. 44

ينظر: هتذيب اللغة: 179/10 )مادة: َكَيَد، َكَوَد(.. 45

ينظر: املحكم واملحيط األعظم: 229/9 )مادة: َمَيَط(.. 46

ينظر: لسان العرب: 349/8 )مادة: َنَزَع(.. 47

ينظر: املصدر نفسه: 141/14 )مادة: َجَرا(.. 48

 العني: 295/8 )مادة: َمِرَي(.. 49

 ينظر: لسان العرب: 5/ 186 )مادة: َمَوَر(.. 50

 ينظر: رشح الصحيفة السجادية، السيد حممد حسني اجلاليل: 330/2.. 51

النص واخلطاب )قراءة يف علوم القرآن(: 17 .. 52

الصحيفة السجادية الكاملة: 138 - 139 .. 53

املصدر نفسه: 139. 54

55 . ،  325/3 املرتىض:  الرشيف  رسائل  ينظر:   ،128 اإلمامية:  اعتقادات  تصحيح 

التبيان: 490/5.

لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب: 124.. 56

الصحيفة السجادية الكاملة: 140. 57

اللغة العربية معناها ومبناها: 350 .. 58
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ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 292/1 .. 59

 االستلزام احلواري يف التداول اللساين: 134.. 60

 ينظر: العني: 404/8 .. 61

 الصحيفة السجادية الكاملة: 140 - 141 .. 62

اإلحكام يف أصول األحكام: 12 .. 63

الصحيفة السجادية الكاملة: 141 .. 64

املصدر نفسه: 141 .. 65

 آليات حتليل اخلطاب يف أضواء البيان للشنقيطي )حتديد املفاهيم النظرية(: 56 .. 66

ينظر: علم لغة النص، صبحي إبراهيم الفقي: 35 .. 67

 اخلطاب، سارة ميلز: 23 .. 68

مقدمة يف اللغويات املعارصة: 199 � 200 .. 69
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روافد البحث:

القرآن الكريم .

اإلحكام يف أصول األحكام، اإلمام . 1

)681هـ(،  اآلمدي  حممد  بن  عيل  العالمة 

الرزاق عفيفي،  الشيخ عبد  العالمة  علق عليه 

مؤسسة النور، بريوت، ط2، 1402هـ.

عىل . 2 اهلل  حجج  معرفة  يف  اإلرشاد 

العباد، الشيخ املفيد اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن 

حممد بن النعامن العكربي البغدادي )413هـ(، 

الرتاث  إلحياء   b البيت  آل  مؤسسة  حتقيق 

الرتاث  الحياء   b البيت  آل  مؤسسة  العريب، 

العريب، بريوت، ط1، 1416هـ - 1995م .

التداول . 3 يف  احلواري  االستلزام 

النوعية  باخلصوصيات  الوعي  من  اللساين 

هلا،  الضابطة  القوانني  وضع  إىل  للظاهرة 

ط1،  الرباط،  األمان،  دار  أدراوي،  العيايش 

1432هـ - 2011م.

اللغوي . 4 البحث  يف  جديدة  آفاق 

اآلداب،  مكتبة  نحلة،  أمحد  حممود  د  املعارص، 

القاهرة، ط1،  2011م.

)دراسة . 5 والنحل  امللل  يف  بحوث 

اإلسالمية(،  للمذاهب  مقارنة  موضوعية 

مؤسسة  السبحاين،  جعفر  املحقق  العالمة 

ط2،  إيران،   – قم   ،gالصادق اإلمام 

1423هـ.

تاج العروس من جواهر القاموس، . 6

أبو  احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد 

)املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب  الفيض، 

1205هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار 

اهلداية.

الفرقة . 7 ومتييز  الدين  يف  التبصري 

حممد  بن  طاهر  اهلالكني،  الفرق  عن  الناجية 

حتقيق  )471هـ(،  املظفر  أبو  األسفراييني، 

كامل يوسف احلوت، عامل الكتب لبنان، ط1، 

1403هـ - 1983م.

الشيخ . 8 القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

حتقيق   : حتقيق  460هـ(،   : )املتوىف  الطويس 

مطبعة  العاميل،  قصري  حبيب  أمحد  وتصحيح: 

الرتاث  إحياء  دار  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب 

رمضان   : الطبع  سنة  األوىل،  الطبعة:  العريب، 

املبارك 1409هـ .

ضوء . 9 )يف  املرسحي  اخلطاب  حتليل 

منشورات  بلخري،  عمر  التداولية(،  النظرية 

االختالف، ط1، 2003م.

وج. . 10 براون  ج.  اخلطاب،  حتليل 
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الزيلعي  لطفي  حممد  وتعليق  ترمجة  سريل، 

للنرش  سعود  امللك  جامعة  الرتيكي،  ومنري 

العلمي السعودية، )د.ط(، 1997م.

اللغة، . 11 استعامل  علم  التداوليات 

حافظ  د.  وتقديم:  إعداد  باحثني،  جمموعة 

إسامعيل علوي، عامل الكتب احلديث، األردن، 

ط1 ،2011م.

12 . – العرب  العلامء  عند  التداولية 

يف  الكالمية  االفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة 

الرتاث اللساين العريب، د. مسعود صحراوي، 

دار الطليعة، بريوت، ط 1، 2005م.

التداولية، جورج يول، ترمجة: قيص . 13

ط1،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار  العّتايب، 

بريوت، 2010م .

اإلمامية، . 14 اعتقادات  تصحيح 

 : حتقيق   ،)  413  : )املتوىف  املفيد،  الشيخ 

حسني درگاهي، الطبعة : الثانية، سنة الطبع : 

1414 - 1993 م، دار املفيد للطباعة والنرش 

والتوزيع - بريوت – لبنان .

عيل . 15 بن  حممد  بن  عيل  التعريفات، 

816هـ(،  )املتوىف:  اجلرجاين  الرشيف  الزين 

العلامء  من  مجاعة  وصححه  ضبطه  حتقيق: 

بريوت  العلمية  الكتب  دار  النارش،  بإرشاف 

–لبنان، الطبعة: األوىل 1403هـ -1983م .

أسسه . 16 العرب  عند  البالغي  التفكري 

صمود،  محادي  السادس،  القرن  إىل  وتطوره 

التونسية، )د.ط(،  اجلامعة  منشورات  )د.ط(، 

.1981

اخلطاب، سارة ميلز، ترمجة وتقديم، . 17

غريب اسكندر، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، ط1، 2012 .

يف . 18 العلوم  )جامع  العلامء  دستور 

بن  النبي  عبد  القايض  الفنون(،  اصطالحات 

عبد الرسول األمحد نكري )املتوىف: ق 12هـ(، 

فحص،  هاين  حسن  الفارسية:  عباراته  ب  عرَّ

دار الكتب العلمية - لبنان / بريوت، الطبعة: 

األوىل، 1421هـ - 2000م.

الرشيف . 19 املرتىض،  الرشيف  رسائل 

وتقديم:  حتقيق  436هـ(،   : )املتوىف  املرتىض، 

مهدي  السيد   : إعداد   / احلسيني  أمحد  السيد 

ط(  )د  قم،   – الشهداء  سيد  مطبعة  الرجائي، 

، 1405هـ.

صحيفة . 20 رشح  يف  السالكني  رياض 

سيد الساجدين اإلمام عيل بن احلسني )عليهام 
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األديب  والفاضل  األريب  العالمة  السالم(، 

الشريازي  املدين  احلسيني  خان  عيل  السيد 

احلسيني  حمسن  السيد  حتقيق  )1120هـ(، 

التابعة  اإلسالمية  النرش  مؤسسة  األميني، 

جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ط7، 1432هـ .

عبد . 21 حممد  أبو  الفصاحة،  رس 

اخلفاجي  سنان  بن  سعيد  بن  حممد  بن  اهلل 

)ت466هـ(، صححه وعلق عليه: عبد املتعال 

 ، وأوالده  صيح  عيل  حممد  مطبعة  الصعيدي، 

األزهر ، مرص ، 1372هـ - 1953م.

أمربتو . 22 اللغة،  وفلسفة  السيمياء 

العربية  املنظمة  الصمعي،  تر:أمحد  إيكو، 

للرتمجة، ط1، بريوت، 2005م .

أبو . 23 الدعاء، محد حممد اخلطايب  شأن 

سليامن، حتقيق امحد يوسف الرقاق، دار الثقافة 

العربية، ط3، 1412هـ - 1992م.

السيد . 24 السجادية،  الصحيفة  رشح 

السيد  حتقيق  اجلاليل،  احلسيني  حسيني  حممد 

للعتبة  العامة  األمانة  النارش  احلسيني،  رحيم 

العامة،  العالقات  قسم  املقدسة  احلسينية 

ط1،  األول،  سجادية  تراتيل  مهرجان 

1436هـ.

املاشطة، . 25 جميد  د.  لسانية،  شظايا 

مطبعة السالم، ط1، البرصة، 2007م . 

الصحيفة السجادية الكاملة، اإلمام . 26

عيل بن احلسني زين العابدينg، دار املرتىض، 

بريوت – لبنان، )د. ط(، 1428هـ - 2007م 

.

علم . 27 وجتديد  احلوار  أصول  يف 

الكالم، الدكتور طه عبد الرمحن، املركز الثقايف 

العريب، الدار البيضاء، ط2، 2000م.

للتداولية، . 28 املوسوعي  القاموس 

جمموعة  ترمجة:  ريبول،  آن  و  موشالر  جاك 

الدين  عز  بارشاف:  والباحثني،  االساتذة  من 

السحب   ، ميالد  خالد  مراجعة:  املجدوب، 

الثاين ، منشورات دار سيناترا – املركز الوطني 

للرتمجة ، تونس، )د. ط(، 2010م.

كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل . 29

بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي 

)املتوىف: 170هـ(، حتقيق: د مهدي املخزومي، 

د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل  .

مكرم . 30 بن  حممد  العرب،  لسان 

منظور  بن  الدين  مجال  الفضل  أبو  عيل  بن 

األنصاري الرويفعي اإلفريقي )711هـ(، دار 
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صادر، بريوت، ط3، 1414هـ. 

العقيل، . 31 التكوثر  أو  وامليزان  اللسان 

العريب،  الثقافة  مركز  الرمحن،  عبد  طه  د. 

بريوت البنان، ط1، 1998م .

لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، . 32

حتليل  خمرب  منشورات  احلاج،  محو  ذهبية 

وزو،  تيزي  معمري،  مولود  جامعة  اخلطاب، 

اجلزائر،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األمل  دار 

ط1، 2005م.

اىل . 33 مدخل   – النص  لسانيات 

الثقايف  املركز  خطايب،  حممد  اخلطاب،  انسجام 

العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط1 ،2006م.

ومبناها، . 34 معناها  العربية  اللغة 

 - 1427هـ   ،5 ط  الكتب،  عامل  ان،  حسَّ متام 

2006م.

فلسفة . 35 يف  مقاربات  واملعنى  اللغة 

وتقديم:  إعداد  باحثني(،  )جمموعة  اللغة، 

االختالف،  منشورات  أمحد،  سيد  خملق 

اجلزائر العاصمة - اجلزائ، ط1 ، 1431هـ/ 

2010م.

طالب . 36 خولة  اللسانيات،  يف  مبادئ 

اجلزائر،  للنرش،  القصبة  دار  اإلبراهيمي، 

2000م.

حمارضات يف فلسفة اللغة، د. عادل . 37

فاخوري، دار الكتب اجلديدة املتحدة، بريت – 

لبنان، ط1، 2013م .

أبو . 38 األعظم،  واملحيط  املحكم 

املريس  سيدة  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن 

دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق  )458هـ(، 

 - 1421هـ  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

2000م.

حممد . 39 النص،  علم  إىل  مدخل 

الصبيحي، الدار العربية للعلوم نارشون، ط1، 

اجلزائر، 2008م .

مدخل اىل علم لغة النص: اهلام ابو . 40

العامة  املرصية  اهليئة  محد،  خليل  وعيل  غزالة 

للكتاب، القاهرة، 1999 م .

وأنواعها، . 41 اللغة  علوم  يف  املزهر 

)املتوىف:  السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل 

911هـ(، حتقيق: فؤاد عيل منصور، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط 1، 1418هـ - 1998م .

هالل . 42 أبو  اللغوية،  الفروق  معجم 

احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى 

395هـ(،  نحو  )املتوىف:  العسكري  مهران  بن 
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النرش  بيات، ومؤسسة  الشيخ بيت اهلل  حتقيق: 

التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  اإلسالمي، 

األوىل،  الطبعة:  «قم»،  بـ  املدرسني  جلامعة 

1412هـ .

ترمجة: . 43 يول،  اللغة،  معرفة 

ط1،  الوفاء،  دار  احلافظ،  عبد  فراج  حممود 

اإلسكندرية، 2000م. 

أمحد . 44 بن  حممد  العلوم،  مفاتيح 

البلخي  الكاتب  اهلل،  عبد  أبو  يوسف،  بن 

اخلوارزمي )املتوىف: 387هـ(، حتقيق: إبراهيم 

األبياري، دار الكتاب العريب، الطبعة: الثانية .

فرانسواز . 45 التداولية،  املقاربة 

االنامء  مركز  علوش،  سعيد  ترمجة:  أرمينكو، 

القومي، الرباط، )د. ط(، 1986م.

املعارصة، . 46 اللغويات  يف  مقدمة 

شعدة فارع، جهاد محدان، موسى عاميرة، حممد 

العناين، دار وائل للنرش، ط1، 2000م .

مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب، . 47

اجلديدة  الكتب  دار  عيل،  يونس  حممد  حممد 

املتحدة، بريوت – لبنان، ط1، 2004م.

اللسانية . 48 النظرية  يف  التداويل  املكون 

أنموذجا،  احلواري  االستلزام  ظاهرة  العربية 

واللغات،  اآلداب  كلية  جادة)دكتوراه(،  ليىل 

جامعة احلاج خلرض- باتنة، اجلزائر، 1432هـ 

ـ 2011م .

بن . 49 حممد  الفتح  أبو  والنحل،  امللل 

الشهرستاين  أمحد  بكر  أيب  بن  الكريم  عبد 

)548هـ(، مؤسسة احللبي، )د.ط(، )د.ت(.

اصطالحات . 50 كشاف  موسوعة 

القايض  ابن  عيل  بن  حممد  والعلوم،  الفنون 

احلنفي  الفاروقي  صابر  حمّمد  بن  حامد  حممد 

تقديم  1158هـ(،  بعد  )املتوىف:  التهانوي 

وإرشاف ومراجعة: د. رفيق العجم، حتقيق: د. 

عيل دحروج، نقل النص الفاريس إىل العربية: 

د.  األجنبية:  الرتمجة  اخلالدي،  اهلل  عبد  د. 

جورج زيناين، مكتبة لبنان نارشون – بريوت، 

الطبعة: األوىل - 1996م .

علوم . 51 يف  )دراسة  واخلطاب  النص 

القرآن(، حممد عبد الباسط عيد، مكتبة اآلداب 

مرص،   – القاهرة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

ط1، 2009م .


