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وفقاً للتداولیات وبب أن یکون لدینا مهارات الزمة للنّجاح يف تقددمی الطلدب .ولقیدت التدداولیات ونظریدة األدب
كج د م منهددا يف عددام العلددم وال ددث دیوعاً وترحی داً ك دیین وكانددت ؽبددا اقبددازات عدی ددة .إ ّن االخددت يف يف اؼبكانددة
داص مددن الت دددث ویسددعی اؼبددتكلم يف التواصددا اللغددوي
االجتماعیدة والسیاسدیة لأل ددصاص یقددود م إلدی أسددلوب خد ّ
لدال وبطّدم وجهدده دو واؼبصاودب ومددن حیدث أن االنسدان ال ىباوددب يف الددعام إال كدربك موجددود يف العدام فهددو
یسعی يف الت دث معه أن یستصدم اسرتاتیجیات خاصة لصیانة مكانة اؼبصاوب ووجهه .داا اؼبقدال عد اؼبدنه
الوصفي د الت لیلي وو قاً لنظریة براون ولوینسون إلی جاندب اال تمدام ارام العلمدام القددامی يف داا اادال یهدديف
الصد یفة لی دنی أ ّدم اؼبنددا الد یسددتصدمها اإلمدام يف التواصددا اللغددوي
إلدی دراسددة اسدرتاتیجیات مراعدداة األدب يف ّ
اؼبه ّاب يف الدعام واؼبوضوع جددیر ابل دث بسد ب أنبیتده وعددم معاعبتده بشدكا مسدتقا .تشدی النتداج إلدی أ ّن يف
الص یفة أدوات تعدیلیة متعددة لتلطیف األجوام وتقلیا فرض اؼبطالب لل یلولة دون تشویه الوجده .واسدتلهام لغدة
خاصددة بلغددت ذروة االلت د ام ابألدبم كمددا یسددتصدم ال ی دان غ دی اؼب ا ددر
اإلمددام مددن الددوحي اإلؽبددي َ دکّا لدده لغددة ّ
واألدب الس ددل والتّع ددرض للطّل ددب ول ّف دده يف أس ددالیب كاس درتاتیجیات لل ددت كم علد دی أتث دی الك د م واؼبواجم ددة بد دنی
تصروباته اللغویة وصیانة الوجه.

الكلمات الرئيسة :اإلمام السجاد (ع)م اسرتاتیجیات األدبم الص یفة السجادیةم الدعامم صیانة الوجه.
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 .1ادلقدمة
يف الع قددات االجتماعیددة الروتینیددة الیومیددة قلیددا مددن لدیدده القدددرات واؼبهددارات ال ّ زمددة ؼبراعدداة األدب
وعقددد تواصددا فعددال مد أبنددام ااتمد اللغددويم ألن منددا واسدرتاتیجیات التواصددا الندداجب واؼبهد ّاب
الفعالة عملیدة اكتسدابیة.
لیس ؽبا وجود غری ي يف اعبمهور يف كثی من األحیان وعقد الصلة اللّغویة ّ
إ ّن التواصا فهم واحرتام مت ادل آلرام ووجهات نظر اآلخر بغض النظر عن توفر عناصر االتفاق أو
دب «وعق ُدد التّواصدا النّداجب وبتداج
یتم ابالسدتناد إلدی الكفدامة اللغویدة ف س ُ
احملّة .التواصا اللغوي ال ّ
إلی صبلة من العلوم والتجارب واؼبهارات والشروط غی اللغویة ال تتدخا يف ربدید األدام اللغوي فبا
و أوس من استطاعة انتاج صبا كبویة ذات یكلیة صبیلة» (.)Cook, 1989: 6
لق دد ددهد عص ددر اإلمددام السددجاد (ع) تط ددورات سیاسددیه واجتماعیددة وأدبی ددة مل و ددة »وأم ددا
اجتماعی داً فقددد هددر االكب درايف لدددش الس د ونی وحوا ددیهم يف ؾبددالس اعب دنس واػبمددر وغینبددا مددن
أدوات اللهددو وأمددا أدبی داً فقددد انعكسددت اغب دوادث واالكبرافددات علددی السدداحة األدبیددة ف د ز أدب
دوي قددد
السد ّ
اللّهددو بكددا مسددتو ته» (ال سددتانی ٖٔٔٛش )ٖٔ٘ :لكددن قبددد مقابددا ذل د أن األدب ّ
احددتفب بشصصددیاته الطددا رة ومنهددا اإلمددام السددجاد (ع) الدداي قددد مددارس عملیددة توعیددة اؼبسددلمنی
ابلص یفة السدجادیة ربدوي أربعدة وطبسدنی دعداماً
السلطة آنااك .إ ّن أدعیته اؼبشهورة حالیاً ّ
حیال ّ
فهي مدرسة تربویة تعِ ُّد االنسان السدتثمار حیاتده وسدعادة دنیدام وضدمان مسدتق له .وتتجلدی أنبیدة
الص یفة السجادیة يف صبلة من ضروب اؼبعرفة ويف مقدمتها أدب الدعام الاي رسم بنامم وأنواعه
ّ
وفددص صددیاغات خاصددة تعد ّد أدابً ىبددتاب ابإلمددام السددجاد (ع) (اؼبصدددر نفسدده ٔ .)ٖٕ٘ :ٖٔٛو ددي
مددن اآلاثر اؼبوثّقددة الد وصددلتنا مددن أ ددا بیددت رسددول وتدواترت مددن عدددة وددرق .و ددي ربمددا يف
السجا األخ قیة والقضا العرفانیة واالجتماعیة كما أهنا ملیالة ابؼبعاين السدامیة واؼبعداريف
ویّاهتا َّ
اإلس میة اعبمیلة ال سك ها اإلمام يف اؼبفردات والتصاویر الفنیة واألدبیة اعبملیة وأسدلوهبا األديب
الغين فهي لیست أسوة يف الدعام ف سدب بدا « دي مدن أغد الدرتاث االنسداين وأنفدس ذخداجر
الفكر ال شري وأع أسالیب ال یان العدريب»م (اعب اجدري ِ )ٕٖ :ٜٜٔٚ
ومدن أعلدی النمداذج األدبیدة
ب ددا وفری ددد ا يف مراع دداة اس درتاتیجیات األدب يف الص ددلة م د م ألن لغته ددا مس ددتلهمة م ددن ال ددوحي
اإلؽبي والقرآن الكرمی.
ندداك يف لغددة التواصددا الیددومي منددا متعددددة نسددتعنی هبددا لطلددب مددا كبتاج ده .بددنی أصدددقاجنا
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أي م دأم علی س یا اؼبثال نقول لصدیقنا:
اغبمیمنی نسربل ما نریدم بكا سهولة ودون مراعاة ّ
دمحم أعطددين القلددمم أكتددب ف د ن و...م لكددن يف الع قددات الرظبیددة وغددی اغبمیمددة ال نسددربل هبددام
الطریقددةم ألن لكددا مددن الع قددات الرظبیددة وغددی الرظبیددة واغبمیمددة وغددی اغبمیمددة منهددا لغددة َزبَاوُددب
خاصددة هبدداَ .ويف الع قددات الرظبیددة نراع دي م ددادئ متعددددة مسددتصدمنی يف ددام السددیاقات
اصددا ّ
َوتَو ُ
أفعدداالً ك میددة ك ددِ :م دن فضددل عف دواً وغینبددا حتددی ن تعددد مددن ربطددیم وجدده اؼبتل ّق دي أو إراقددة مددام
وجهدده .وعلددی كددا انسددان أن یسددتصدم لكددا ددريف ع ددارات وصب د ً وأفعدداالً ك میددة م جمددة لددال
اؼبقام حیث لكا مقام مقال.
إن للدعام آداابً مشروعة و روواً مفروضة ومن ل م تل السیة علی دروط اآلداب أو د
تعددالی
نیددا مددا سددربل (الطروو دي  )ٗٗ :ٜٔٛٛوالددداعي یكددون يف مقددام اػبطدداب واؼبناجدداة م د
(اؼب دددين الت ید د ي  )ٗٛ :ٕٔٗٙواغباج ددة إل ددی اكتس دداب مه ددارات التواص ددا وازب دداذ الكت ددب الس ددماویة
وأحادیث األجمة اؼبعصومنی (ع) کنماذج وم ادئ يف مراعاة اسرتاتیجیات األدب تصا إلی ذروهتا
يف األدعیه والصلة م .
الصد یفة الشددریفة علیهددا مسد ة مددن العلددم اإلؽبدي وفیهددا ع قددة مددن الكد م الن ددوي
وإن ددام ّ
الصد ف اللّوحیدة
حتدی قددال بعددض العددارفنی« :إهنددا ذبددري ؾبددرش التند ی ت السددماویة وتسدی مسدی ّ
الشدیازي ٕٓٔٔ
والعر یة ؼبا ا تملت علیه من أنوار حقاجص اؼبعرفة وشبار حداجص اغبكمة» (اؼبددين ّ
ج ٔ .)٘ٔ :و دي مدرسددة اؼب دددأ والعقیدددة والص د والتض د یة والتسددامب والرضب دة والثددورة علددی
بشدتَّی األلدوان واأل ددكال( ...مغنیدده د .ت )ٕٗ :وتتمتد األدعیددة بددنی الدرتاث الدددینی
ّ
الشد ّدر والفسدداد َ
الشددیعی اؼبتعدددد دبكانددة سددامیة لدراسددة اس درتاتیجیات األدب ألننددا ال لباوددب يف مناجاتنددا إال
الص یفة الد بلغدت ذروة االلتد ام
كربك موجود يف الكون .وربظی دراسة أبعاد مراعاة األدب يف ّ
أنبیة ك یة ألهنا ت ّدنی مصدادیص آلیدات مراعداة
ابألدب وحسن السلوكیة والتصريف والتعاما م
األدب يف ك م اإلمام السجاد (ع) كمرجعیة وأسوة لألدب.
2ـ خلفية الدراسة
ونظد دراً ألنبید دة الصد د یفة الس ددجادیة ال الغ ددة فق ددد عاعبه ددا ال دداحثون وب ددرؤش متع ددددة .ق ددام كريبد دي ف ددرد
الصد یفةم ّّ عداا ال احدث نفسده
(ٓ )ٖٔٚيف أوروحته بدراسة اؼبساجا الصرفیة والنّ ویدة وال غیدة يف ّ
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الص د یفة يف ض ددوم ال غ ددة القديب ددةم كم ددا تع د ّدرض فض ددا میق ددادري ()ٖٜٔٚ
(٘ )ٖٔٚاعبمالیّددة يف ّ
الصد یفة ومضدامینهام درس علدي أوسد خاقبداين (ٗ )ٖٔٛأبعداد فصامدة التع دی يف
لل نیة الفنّیة ألدعیة ّ
الصد یفة .درس وارن راثلددنی ( )Warren Rothlin, ٕٓٓٚاسدرتاتیجیات مراعدداة األدب يف اللّغددة الع یددة
ّ
والكتاب اؼبقدس واللّغات اإلفریقیّةم وحبث اػبطیب (ٕٕٔٓ) موضوع مراعاة األدب يف القدرآن الكدرمیم
خص دداب ؿبم ددود ال س ددتاين فص د ً م ددن كتاب دده "اتری ددأل األدب الع ددريب يف ض ددوم اؼب ددنه اإلس د مي" ؼبعاعب ددة
ّ
الصد یفةم درس
الصد یفةم وقددام ابی یدددي وزمد ؤم (ٕ )ٖٜٔدبوضددوع التّقابددا يف ّ
األبعدداد الفنیددة ألدعیّددة ّ
مقدسي نیا وسلطاين ( )13۳3يف ضوم علم اؼبقامیة أبعاداً من األدب يف بعض األدعیة الشدیعیة لكدن
الص یفة وبشكا مستقا.
م یعاا أحد اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف ّ
3ـ اإلطار النظري
 .3-1نظرية األدب

ق د ّدم اؼبنظّددرون وال دداحثون و دوال العقددود اؼباضددیة م ددادئ ونظددر ت عدیدددة حددول األدب .إن نظریددة
األدب (التهایب /اؼبداراة) تستصدم لوصف كیفیة استصدام اللغة كك م مه ّا ٍ
ب لطیف بعید عن
الوقب وال شاعة ( .)Watts, 2004: xiأ ّم نظریة لألدب دو مدا ألّدف وفقداً ؼب ددأ التعداون يف احملادثدة
اؼبقدمة من ق ا ربرت بدول جدرایس يف نظریتده عدن اؼبعندیم ّّ قدد سدا م بدراون ولوینسدون ( Vide
 )Brown and Levinson, 1987يف أتلیف نظریة عاؼبیة دون أن ت قی حكراً علی ؾبتم بعینه كمدا
یعتقد ال عض (غضنفري  )ٖٔٛٚوكما زعم براون ولوینسدون أیضداً أ ّن دام النظریدة عاؼبیّدة داملة
قابلددة ل سددتعمال يف ثقافددات ولغددات متنوعددةم ) )watts, 2004: 12لكددن االعتقدداد بشددمولیة ددام
الش د ألن اس درتاتیجیات مراعدداة األدب زبتلددف مددن ؾبتم د إلددی آخددر وثقافددة إلددی
النظریددة ىباعبدده ّ
أخرش .ام النظریة ع ارة عدن اؼبهدارات االجتماعیدة الد هتدديف إلدی ضدمان اومالندان اعبمید أثندام
التفاعا االجتماعي لتصفیف حدة اؼبواجهة م اآلخرین أي كباول أن كبفب مام وجهنا ووجه مدن
نت دث إلیه .إ ّن مراعاة اسرتاتیجیات األدب ( )Politenessكإحدش القضا اؼبتعلقدة ابلتدداولیات
أو علم اؼبقامیة /السیاقیة ( )Pragmaticsربظی بدور ّام يف عقد التواصا الفعال يف ااتم م كما
ؽبا أنبیة خاصة يف األحكدام الدینیدة وال سدیّما يف الددعام واؼبناجداة .إن الدراسدات الثقافیدة اؼبقارندة
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تشددی إلددی أ ّن مفددا یم وم ددادئ تعدداون احملادثددة ك ددالطلب غددی اؼب ا ددر والتددربدب و ...دي مفددا یم
وم ادئ عاؼبیة .لكن ام اؼب ادئ اسدرتاتیجیات زبتلدف يف الكد م مدن بلدد إلدی آخدر ومدن حضدارة
إلدی أخدرش ومدن لغدة إلدی لغدة ( )brown,levinson, 1987 & Blumkulka, 1983وم ددأ ال یدان غدی
اؼب ا ددر ال ىبتلددف كثدیاً عددن م دددأ التددربدب ویعتد ال یددان غددی اؼب ا ددر يف االنثروبولوجیددا ثقافددة خاصددة
ولغ ددة خاص ددة ویفس ددرم االنثروبولوجی ددون كظ ددا رة ثقافی ددة تكم ددن ج دداور ا يف لغ ددة الش ددصاب وثقافت دده
(Leving,1985م Hall,1976م Gumperz,1982م .)Gudykunst, Kim 1997
 .3-2الوجه

الوجه و الُعد العاوفي أو االجتماعي الاي یتمت به الشصاب والاي وباول الفرد ضبایته ویرجو
أن یعرتيف به اآلخرون ( )Yule, 1996: 60كما یقول ارفن جوفمان ()Erving, Goffman,ٜٔٙٚ
وجه الشصاب و أكد فبتلكاتده ویسدعی كدا دصاب مدن أجدا حفدب وجهده أن ی تعدد عدن القیدام
ابألعمال أو التّصرفات ال هت ّدد وجهه يف ااتم وأن یعیش وفقداً لدال الوجده وأن یقددم مبوذجداً
سلوكیاً مدن دربنه أن یظهدر ان السدلوك الظّدا ر مطدابص لوجهده وأن یعمدا كدا مشدارك يف التّواصدا
علی معرفة مكانه واحملافظة علیه .لكا من اؼبتكلم والسام وجهان :الوجه اإلهبايب والوجه السل
(فصر روحاين ٕ .)ٕ :ٖٔٛومفهوم الوجه السل واإلهبايب متعداريف عاؼبیداً يف الثقافدة ال شدریة .الوجده
اإلهبدايب ( )Positive faceدو رغ دة الشددصاب يف أن یُقَ َدا ِمدن ق دا اآلخدرین وأن یق دا رأیده وول دده
وأن یكون ؿب وابً صادقاً ذا ع قة إهبابیة م اآلخدرین وأن ال یتجا دا (Kardar, Haugh, 2013م
 )Brown, levinson,1987: 61أما الوجه السل ( )Negative Faseفهو رغ ة الفرد يف أن ال هبد
علددی ديم وأن وبفددب حریتدده يف التصددريف ومكانتدده االجتماعیددة ) .(Haugh, 2010: 292وفق داً
لنظریددة ب دراون ولوینسددون أحددد أس د اب مراعدداة األدب واسددتعمال الع ددارات ددو االبتعدداد عددن إقبدداز
شو ة للوجه (فصر روحاين ٕ.)ٕ :ٖٔٛ
األعمال والتصرفات ال یعت ا م ّ

 .3-3لغة غری مباشرة

بغض النظر عن تدوفر عناصدر االتفداق أو
التواصا فهم واحرتام مت ادل آلرام ووجهات نظر اآلخر
ّ
یتم فق ابالستناد إلی الكفامة اللغویة وإّمبا ناك صبلة من الشروط غی
احملّة .التواصا اللغوي ال ُّ
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اللغویة ال تتدخا يف ربدید األدام اللغوي واحدة منها ي التربدب أو مراعاة األدب من جانب
اؼبددتكلم (الدداي یت دددث) .الع قدة إمددا رظبیددة وإمددا غددی رظبیدده أو ع قددة ضبیمددة وغددی ضبیمددة أو غددی
ذل من مستو ت اللغة .والع قة الرظبیة تدخا فیها صیغ الت جیا حفظاً لل وار يف إوار رظبی.
أم ددا االس ددتعماالت غ ددی الرظبی ددة واغبمیم ددة فت ددتصلاب م ددن ددام القی ددود صبیع داً .يف الع ق ددات الرظبی ددة
وأتدابً كثددیینم علددی س د یا اؼبثددال اندده
یسددتصدم الشددصاب لغددة غددی م ا ددرةم أي أندده یظهددر احرتام داً ّ
یس ددتصدم أس ددالیب ومن ددا أكث ددر أتدابً م ددن أج ددا خط دداب اآلخد درین مس ددتعم ً األفع ددال الك می ددة
( )Actc Speechاؼبهابدة اػباصدة ك مددن فضدل عفدواً آسدف ددكراً و وكثدیاً مددن األلفداظ الد
ددل علددی األدب (واتددس ٖٕٓٓ .)ٕ :یعت د ن د ( )Yankah, 1995: 45ال یددان غددی اؼب ا ددر
تد ّ
كاسرتاتیجیة متداولة للت كم علی قدرة وأتثی الكلمة أو الك م يف احملادثدة والسدیطرة علیده .یعتد
آبن ( )Obeng, 1994: 42ال یان غی اؼب ا ر اسرتاتیجیة يف التواصا یواجم اؼبتكلم (الاي یت دث)
فیهددا بددنی تصددروباته اللغویددة وضبایددة الوجدده ومراعدداة األدب .إ ّن ددام التعدداریف تشددی إلددی أن اؼبددتكلم
یستصدم ال یان غی اؼب ا ر وهبعله ملجرب له لی تعدد عدن ال یدان اؼب ا در اغبدريف الداي يبكدن أن یدؤدي
یشوم وجهه و ووجه اؼبصاوب.
إلی استیام اؼبتلقي أو ح نه أو است یاجهم ولال
ّ
 .3-4آداب الدعاء يف اإلسالم

إ ّن يف اإلس م للدعام آداابً مشروعة و روواً مفروضة والداعي یكون يف مقام اػبطاب واؼبناجاة
تعالی (اؼبدنی الت ی ش  .)ٗٛ :ٕٔٗٙولد«ی دأ الدعام ابلثنام علی اؼبع ود وتقدیسه وتن یهه»
م
(الطروو ی  )ٗ٘ :ٜٜٔٛوابلص ة علی الن ی (ص) أل ّن الص ة علدی رسدول مدن نوافدا الدركن
األول مددن أركددان اإلسد م ویسددت ب يف مقددام الدددعام التوسددا دب مددد وآلدده (اؼبددين الت ید ي :ٕٔٗٙ
ٗ .)ٙویقددول الن د ّ األكددرم« :ص د تُكم َعلَ د َّي إجابددة لدددعاجكم» (الكلیددين  ٖٜٔٙج ٗ )ٕٖٛ :كمددا
یقول علي بن أيب والب (ع)« :كا دعام ؿبجوب عدن السدمام حتدی یصدلّی علدی دمحم وعلدی آل
دمحم( ».االسددی ٖٗٔٛق ج ٓ )ٖٔٔ :ٜومددن آداب ال د ّداعي «أن یك ددون راغ داً را داً خا ددعاً»
(الطروو ی  )ٗٚ :ٜٔٛٛوكما یقول تعالی ﴿ویدعوننا رغ اً ور اً وكانوا لنا خا دعنی﴾م (األن یدام/
ٓ )ٜلیقددرتن الدددعام ابػبددويف والرجددامم ﴿ َو ْاد ُعددومُ خوف داً وومع داً﴾ (األع درايف )٘ٙ /و«أن ینسددب الددنعم
واػبیات إلی دون أضداد ا جر ً علی منهاج اآلداب التن یلیدة» (اؼبددنی الشدیازش ٕٓٔٔ ج ٔ:
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ٕ )ٕٛوأن یه ددتم ال ددداعی ابؼبص ددال العام ددة للع دداد منجد د اً م ددا یقول دده الند د ّ األك ددرم (ص) «إذا دع ددا
فلیعم فانه أوجب لل ّدعام( ».اؼبدنی الت ی ش  )ٙٚ :ٕٔٗٙساج ً للمؤمننی «واستغفر لان
أحدكم ّ
وللمؤمننی واؼبؤمنات» (دمحم  )ٜٔ /ولال یدعو لنفسه فق م وأن یدُ َق ِّوي َرجامَمُ يف َموالمم «وال یقن
اّللِ﴾ (زمددر)ٖ٘ /
مددن رضبددة » (الطروو ددی  )ٜٗ :ٜٔٛٛملت مداً بقولدده تعددالی ﴿َال تَد ْقنَطُدوا ِمد ْدن َر ْضبَد ِدة َّ
وبقول الن ّ األكدرم (ص) :أدعدوا وأندتم موقندون ابإلجابدة (االسدي ٗ ٖٔٛج ٓ )ٖٓ٘ :ٜو«أن
یسربل بع م وج ّد وح م» (الطروو ي .)ٗٛ :ٜٔٛٛ
4ـ اسرتاتيجيات األدب يف الصحيفة
4-1ـ بيان غری مباشر

دام يف النّظددام اللغددوي وعقددد التواصددا الندداجب وجلددب االنت ددام واؽبددرب مددن
لل یددان غددی اؼب ا ددر دور د ّ
عواق ددب الت دددث .یعتق ددد ج د درایس ( )Grice, 1975أ ّن الس ددتصدام اللغ ددة اؼبكنی ددة دوراً ام د داً يف
الع قات ولغة التواصدا الیومیدةم یقدول اإلمدام يف الددعام الثدامن واألربعدنی« :أعدوذ بد اللَّه َّدم الیدوم
من غضد »م بددالً أن یقدولِ « :
أعداين…» كمدا نشدهد يف الددعام نفسده سداج ً اؼبدولی عدّ وج ّدا
دصطَ إّال عفد ُدوك وال
بشددكا غددی م ا ددر ویقددول« :اللَّهد َّدم لددیس ید ّ
درد غضد إال حلمد وال ید ُدرّد َسد َ
ِ
ِ
ع إلی د وبددنی یدددی »م بدددالً أن یقددول:
هبددی مددن عقابِد إال رضبتُد وال یُنجیددين من د إال التَّضد ُّدر ُ
أعف َع ّين ِأج ِرين َوَِقبِّين .و اا و أحد أسالیب مراعاة األدب.
اللَّ َّ
هم ُرَّد َغ َ
ض علَ َّي ُ
 .4-1-1وصف ادلخاطب عرب التقرير
يف معظم األدعیة یاكر اإلمام السجاد ظبات يف أسلوب اؼبنادشم ولكنه قد یصفه ع التقریرم
داوِز لددیس
مرجد لو لِلمغفدرة َمعد ٌ
كمدا یقددول يف الدددعام الثداين عشددر« :فإندّ مل ّداب ابلعفددو ُ
درويف ابلتَّجد ُ
ِ
دب ِسدواك وال لِد َان غددافٌِر َغددیك حا دداك »...ویلجددرب إلددی التقریددر لی تعددد عددن األمددر
غبدَداج مطلد ٌ
كا ٍ
كرب...
والطلب كما یقول يف دعاجه يف الصلوة علی أت اع الرسا ومصدقیهم« :وتُد َه ِّو ُن َعلَی ِهم َّ
تعرضاً لطلب العفو والغفران والتوبة وهتوین الكدروب
وتُد َعافیهم فبا تق به الفتنة من ؿباوراهتا»م ّ
واؼبصاجب واؽبموم ويف أسلوب تقریري ل بتعاد عن التّصریب والطلب اؼب ا ر.
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 .4-1-2لف الطلب ابلصفات اإلذلية
ِ
رب» .فما دام الدعام و
هم" و« ّ
ویقرتن يف أدعیته ذكر اغباجة إب هار الع ودیة والسیما يف" اللّ ّ
ؿبدداورة انفرادیددة هلل تعددالی ف ینالددا یظددا أولددی ظبات دده دي اػبطابیددةم مددن كبددو ع ددارة« :اللَّه د َّدم» أو

«إؽبي» وسوانبام حیث تستدعي مثا ام الع ارات ضبداً أو ثناماً ابلضرورة .كما یظا ال نام الفين
للص یفة السجادیة مط وعاً لسمات :أوال ا أن یقرتن الدعام ابلت مید هلل تعدالی« :تعدالی ذكدرك
األول
عن اؼباكورینم ت دارك اظبد وتعالیدت ال إلده إال أندت العلد ّي »...ذاكدراً صدفات « :أندت ّ
و ِ
اآلخد ُدر والقددادر والعد م »...ابدئً بتوحیددد ق ددا الدددعام وربمیدددم عدَّ َو َجد ّدا والثنددام علیدده اقتددداماً
بكتاب تعالی وعمد ً دبدا ا دتهر مدن رسدول (ص)م وامیاؼبدؤمننی وأيب ع دد وذي الندون:
دت ِمدن الظّداؼبنی﴾ (األن یدام )ٛٚ /إذ ینادیده
﴿فنادش يف الظّلمات أن ال إلدهَ إال أندت سد ان ّ
إين كن ُ
ابلتوحید ّ ینّ ه عن النقاجاب والظّلدم ابلتسد یب ...أل ّن مدن آداب الددعام «أن ی ددأ ابلثندام علدی
اؼبع ود وتقدیسه وتن یهه( »...الطروو ی .)ٗ٘ :ٜٔٛٛ
 .4-1-3وصف ادلخاطب عرب ادلقارنة
إحدى الطّرق ال یستصدمها اإلمام زین العابدین للتع ی عن حاجته أنه یع و ظبدة جیددة إهللا
وظبة متضادة لنفسه عن وریص اؼبقارنة لیاعي األدب مستَ ِلفتاً انت َام اؼبصاوب إلی االستجابةم كما
یقددول يف الدددعام الثددامن والعشدرین« :لد
اِؽبددی َوحدانیَّدةُ العدددد وملكدةُ ال ُقدددرةِ َّ
الصد َدم ِد َوفضددیلةُ
دوب علدی أمدرم مقهدور علدی
الرفعةَ .وَمن ِسواك
ٌ
مرحوم يف ُعمدرم مغل ٌ
القوة ودرجةُ ُ
اغبول و ّ
العلُ ِّو َو ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الصفات»...
ربنه ـبتَل ُ
ف اغبَاالت ُمتن ّق ٌا يف ّ
 .4-2األدب السليب

السل (الرظبي) أن یعت الشصاب موقفه
ومن ورق التّع ی عن الرغ ة يف تط یص اسرتاتیجیة األدب ّ
ومكانتدده أقددا مددن اؼبصاوددب ویسددتصدم أدوات تعدیلیددة .إ ّن ددكا الفعددا وبنیتدده ددو أحددد األدوات
التّعدیلیة ال يبكن استصدامها كعاما لل یلولدة دون تشدویه وجده اؼبصاودبم كمدا یفعدا اإلمدام يف
الصد یفة مسددصدماً أفعدداالً كدد" :مددن" د«اللَّهد َّدم ومد َّدن علدي بِ قد ِ
دام ُولدددي»م و«كثّدرمب دبَنِّدده علددی مددن
ّ
َّ َ
ُ
ُّ
ٍ
ل بدََركة»م و"إن تشرب" كد« :إن تشرب تعف عنّا
قا » ...و"أسربل" :كد«فربسربل َ ...أن َهب َعلَ
ّ
ف فضل » وغی ا من األفعال والكلمات كربدوات تعدیلیة .كما یقول يف دعاجه إذا مرض أو ن ل
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اؼبتفضا ابإلحسان
به كرب أو بلیة« :إن
تفضد ً
اؼبتطول ابالمتنان» معت اً إحسان وامتنانه ّ
ّ
ّ
وتطد ّدوالً مسددتصدماً مفددردات ك والددرب و ...بدددالً عددن الضددمی ألن اسددتعمال الضددمی يف ددام
اااالت فبا یهدد اؼبكانة الرظبیة للمصاوب ویهدد الوجه.
 .4-3إسناد السمات احلميدة إلی ادلعبود

إ ّن استصدام األظبام اؼبشتقة ال ربما يف ویاهتا الصدفات اإلؽبیدة مدنه آخدر ؼبراعداة اسدرتاتیجیات
األدب يف اؼبناجداة أل ّن يف «اؼبددنه بددالً عددن اعبملدة تدتم عملیدة التسددمیة و دام العملیددة فبدا ت یددا
بعض اؼبعلومات والسیما ال مان منها لتنسدب ظبدة اثبتدة مسدتمرة إلدی » :إند الفاضدا اؼبتفضدا
ابإلحسددان اؼبتطددول ابالمتنددان (الدددعام ٘ٔ) فددارج اؽبددم وكا ددف الغددم (الدددعام ٗ٘) خددالص كددا
ـبلوق ووارث كا يم األحد اؼبتوحد الفرد اؼبتفرد الكرمی اؼبتكرم( ...الدعام  )ٗٚو أرحم من
الص یفة استصدام الصفة اؼبش هة
انتابه اؼبسرتضبون( ...الدعام ٕٔ) .ومن األسالیب اؼبستصدمة يف ّ
ال توجد واوزان ـبتلفة يف أكثر األدعیةم وال تدل علی ث وت الصدفة لداات فبدا وبدايف فیده
"مددن"
الُعددد ال مدداين لتدددل علددی االسددتمرار .ن حددب يف الص د یفة أیض داً أداة اؼبنددادش إلددی جانددب َ
ددل علددی اعتقدداد اؼبت دددث أو الددداعي
وإمدا اظبیددةم واألظبیددة منهددا فبدّدا تد ّ
اؼبوصددولیة والصددلة ّإم دا فعلیدده ّ
بث وت الصفه يف اؼبوصويف (مقدسينیا وسلطاين  )ٕٔٛ :13۳3وداللة تل السدمة علدی اؼبوصدويف
علی وجه الث وت « .من رضبته واسعة وعفوم عظیم» (الدعام  « )ٗٛمن ذكرم ريف للااكرین»
(ال دددعامٔٔ) « م ددن عن دددم نی ددا الطل ددات» (ال دددعام ٖٔ) يف أدعی د دة اإلم ددام الس ددجاد (ع) نش ددا د
یرح ُم َمن ال یرضبه الع اد و
استصدام األفعال اؼبضارعة يف الصلة أكثر من اؼباضي منها « :من َ
من یق ا مدن ال تق لده الد د و مدن ال وبتقدر أ دا اغباجدة إلیده( »...الددعام  )ٗٙو داا األسدلوب
(م ددن ل الفع ددا اؼبض ددارع) تك ددرر يف ال دددعام اؼب دداكور ٔٔ م ددرة .و دداا األس ددلوب ی دددل عل ددی ح ددادث
یتجدددد ووب ددث غبظددة بعددد غبظددة (مقدس دينیددا وسددلطاين  )ٕٜٔ :13۳3وإسددناد ظبددة ضبیدددة إلددی
بشكا متجدد ربدث غبظه بعد غبظة نوع من اسرتاتیجیات األدب.

 .4-4تلطيف األجواء

ناك ورق ع ّد ة لتلطیف األمدر والتصفیدف مدن حدتده وقدد یلجدرب اإلمدام لتلطیدف األمدر إلدی وصدف
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اػباصة ذاكراً نتیجة
ّ یاكر حالته النفسیة والروحیة وما یكابدم من اآلالم ّ یع ّ عن رغ اته ّ
عدددم االسددتجابةم كمددا فَد َعددا يف الدددعام العا ددر .ومنهددا تعریددف اؼبسددند بد م اعبددنس إلفددادة القصددرم
اؼبلمات( »...الدعام  )ٚوتعریدف اؼبسدند ندا یفیدد
للمهمات وأنت اؼبف ع يف ّ
اؼبدعو ّ
كقوله« :أنت ّ
للملمدات (اؼبدددنی الشدیازش ٔٔٗٔ ج ٕ
القصددرم إذ لددیس غددیم تعددالی مدددعواً للمهمددات وال مف عداً ّ
ِ
اب َّ
اّللِ أ َْو أَتَدْت ُك ْم َّ
اعةُ
الس َ
ٖٖٔ) .وإن دعی غیم فهو جها أو رك ألن یقول﴿ :إ ْن أ ََات ُك ْم َع َا ُ
اّللِ تَ ْدعو َن إِ ْن ُكنتم ِ ِ
نی﴾ (األنعام .)ٗٓ /
أَ َغْیدَر َّ ُ
صادق َ
ُْ َ
ومن أسالیب تقلیاب درجة األمر وح ّدته و اسدتصدام ابب االسدتفعال يف عدرض اغباجدة كمدا
قد ددد عبد ددرب اإلمد ددام يف الد دددعام الثد ددامن واألربعد ددنی ولعشد ددر م د درات إلد ددی د دداا اؼبد ددنه مسد ددتصدماً أفعد دداالً
نصرك وأسرتِضب وأستَكفی وأسرت ِزقُ وأستَعِینُ وأستغفرك وأستَ ِ
ِ
عص ُم وأستَ ِج ُی
َ
َ ُ
كدربستَ ُ
بِ وأسدتهدی بددالً عدن أنص ِدرين و ِ
أرضب ِدين وأرزق ِدين و ِ
أع ّدين واغفدر ي و ...األمریدة سداج ً ول ده
َ
ُ
ُ
بشكا غی م ا ر منتهیاً الدعام بدِاستَجب.
الص یفة ما قبدم يف ال ّدعام األربعدنی الداي یسدتصدم فیده اإلمدام
ومن منا تلطیف األمر يف ّ
ِ
صددرم
الضددمایر وصددیغ اؼبددتكلم للجم د بدددالً عددن اؼبددتكلم قدداج ً « :اللَّهد َّدم ...أكفنددا ود َ
دول األمددا وقَ ّ
ِ ِ
دنی أیددینا نصد اً َوال َذب َعدا ِذك َدرمب لده
دوت بَ َ
أنصدب اؼب َ
عنّا ...وسدلّمنا مدن غدرورم َوآمنّدا مدن درورم َو َ
ِ
اجعددا لَنددا »...وإ ّن اسددتعمال صددیغ اعبم د يف ولددب الغُف دران فبددا یسددند اق درتايف الددانب إلددی
غّددا َو َ
اعبماعة مشیاً إلی أننا صبیعاً مان ون أمام ك م وج وتهم وكبتاج إلی مغفرته و اا اؼبعنی ال
یستفاد من صیغ اؼبتكلم (للمفرد).
ومنها تقددمی الطلدب يف أسدلوب االسدتفهام كمدا یفعدا اإلمدام يف الددعام السدادس عشدر َ « :دا
ِ ِ
ِ
ع يف ال كدام؟» كمدا
أنت َغدافٌر ل َمدن بَكداك فربسدر َ
أنت َ إؽبي َراح ٌم َمن َدعاك فرببلغ يف الدُّعام؟ أم َ
َ
یقول يف دعاجه يف االعرتايف« :فها ینفعين إؽبي إقراري عندك بسوم ما اكتسد ت؟» إ ّن اعدرتايف
اإلمام ابستعظام سوم مدا اكتسد ه الشدصاب وقد ب مدا ارتك ده كربنده د دا دو داخدا يف الدانوب
ال ینفد فیهدا اإلقدرار وینجدي منهدا االعدرتايف أم دو أعظدم مدن ذلد م و يف اسدتفهام دام اعبمدا
نوع من اإلقدرار ابلدانب واالعدرتايف ابؼبعصدیة فبدا یكمدن فیده ندوع مدن األدب مدا ینفد وینجدی .كمدا
جددام يف الدددعام الثدداين واػبمسددنی« :كیددف ینجددو مند مددن ال مددا ب لدده يف غددی ُملكد ؟ فكیددف
دؤدي ددكرم؟ ال متددی؟» .وإندده علیدده السد م ؼبددا أورد االسددتفهام علددی سد یا
نطیددص ضبدددم أم متددی ند ّ
11
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اإلنكار اؼبتضمن للنفي أراد التصریب ابلنفيم كما أراد أن یكون اإلقرار ابلعج عن أتدیدة الشدكر
صددروباً متربكددداً .واسددتصدام أسددلوب االسددتفهام واػب د بدددالً عددن األمددر والطلددب مددنه يف تقدددمی
یشج اؼبصاوب
الطلب بشكا غی م ا ر وغی حريفم و اا و أقرب إلی األدب إضافة إلی أنه ّ
علی االستجابة.
 .4-5إظهار عالقة العبد والعبودية

یاكر وارن راثلنی يف مقاله عن استصدام اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف الكتاب اؼبقدس ومقارنتها
ددل علددی ع قددة الع ددد واؼبع ددود يف الكتدداب اؼبقدددس ( Wide.
ابللغددات اإلفریقیددة الكلمددات ال د تد ّ
 )Warren. Rothlin, 2007قدداج ً إ ّن يف ددام النصددوص یُعت د ُ سددیداً ورّابً ويف الوقددت نفسدده
دادم» لیقلّدا مدن دربنه ومكانتده ذبدام عظمدة وج وتده .ويف داا
یتاكر الفرد نفسه انّه «ع د وخ ٌ
ريب و »...فیه افرتاض سابص و دو :أندّين ع دد وأندت
اإلوار حینما یقول صاب « :سیّدي
ّ
سددیّد .إ ّن اإلمددام السددجاد (ع) كثدیاً مددا یسددتصدم دداا األسددلوبم علددی سد یا اؼبثددال إندده يف الدددعام
 ٜٗیسددتصدم وؼبدرات عدیدددة ع ددارة « إؽبدي  /و مددوالي» كمددا یسددتصدم يف الدددعام ٖ٘ وألربد
الصد یفة السددجادیة .ومددن دداا
مدرات ع ددارة « مددوالي» .یوجددد دداا اؼبددنه يف أكثددر األدعیددة يف ّ
األسلوب ما جام يف دعاجه يف الرجوع إلی تعالی « :ا كبن ع ادك بنی یدی » و اا كنایة عن
أهنم مستعدون القباز صبی أنواع إرادته تعالی فیهم كالع د الاش بنی یدي سیدم.
 .4-6السمات الفنية للمطلع والتتمة

ابلصد ة علدی الند
ولل ندام الفدين عنددد اإلمدام السدجاد علیدده السد م ظبدات منهددا «أن یقدرتن الددعام ّ
وآله بصفتهم (ع) وساجا للتقرب إلی تعالی» (ال ستانی ٖٔٗٔ .)ٖٙٙ :وغال اً ما ت دأ األدعیة
األول مدن
فیها دبسربلة ّ
الص ة علی الن وآلده (ع)م أل ّن الصد ة علدی رسدول مدن نوافدا الدركن ّ
أرك ددان اإلسد د م ویس ددت ب يف مق ددام ال دددعام التوس ددا دب م ددد وآل دده (اؼبد ددين الت ید د ي .)ٙٗ :ٕٔٗٙ
السدجاد يف تلطیدف األمدر والتعدرض
واالبتدام ابلصلوة علی الن یكاد یص ب أسلوابً خاصاً لإلمدام ّ
للطلددب إضددافة إلددی أندده مددنه یع د ّدم اؼبعصددومون ضددرور ً السددتجابة ال د ّدعام ومنهددا مددا نشددا دم يف
ِ
دب َعل َّدی لد "م والددعام السداب
ال ّدعام الثّاين عشر" :اللَّ َّ
هم َ
ص ِّا علَدی ُؿب ّمدد وآلده َوَ دب ِي َمدا َهب ُ
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ص ِدا َعلدی ُؿب ّمدد َوآلده َوا دغله َعنّدا بِدَ ِ
عض أعدداج »م وع دارة "اللَّه َّدم ص ّدا علدی دمحم
عشر" :اللَّ َّ
هم َ ّ
الص یفة السدجادیة
وآله" فبا تكرر  ٜٔمرة يف الدعام العشرین .بنی ٖ٘ من األدعیة األولی يف ّ
ی ددأ ٕٔ منهددا ابلصد ة علددی دمحم وآلدهم  ٚمنهددا حبمدد وثناجدده ٗ منهدا مد وصدف اؼبددتكلم نفسدده
ع آلیة اؼبقارنةم وٕ منها م التع ی عن الرغ ات واؼبطالب بشكا م ا ر .وبنی ٖ٘ من األدعیة
بدددأ  ٕٜمنهددا ابغبمددد وذكددر ظبددات والصد ة علددی الند ومددن أصددا ٗ٘ مددن أدعیددة الص د یفة
ینتهي  ٖٜمنها باكر صفات تعدالی  ٛمنهدا ابلصد ة وتنتهدي األدعیدة األخدرش منهدا بع دارات
أخدرش كوصددف أولیددام اؼبصلصددنی ابػباصددة اػباصددنی لددش للتصصددیاب أو اؼبدددح ؼبددا فیدده مددن
اإل ارة إلدی االعتندام هبدمم أو ىبدتم الددعام ب د د أرحدم ...توقعداً غبصدول اؼبطلدب واسدتعطافاً بوصدفه
الدددال علددی أندده اعبدواد اؼبطلددص الدداي ال یددرحم ؼبنفعددة تعددود إلیدده .و ددام الطددرق تدددل علددی أحددد أبعدداد
الص یفة السجادیة.
اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف ّ
 .4-7الشعور ابخلوف وعدم الطلب من غری هللا

كا دام األدعیدة فبدا أجدرش تعدالی علدی لسدان قاجلهدا (ع) حینمدا كدان ىبلدو بده – سد انه –
و ُّ
الص یفة ذات أسلوب إوباجي ابلغ وكا ّن ال ّداعي یرش أمامه اؽبوة
ویاكرم (اعب اجري  .)ٕ٘ :ٜٜٔٚو ّ
العمیقة والعااب الشدید الاي ینتظرم عندد اعبندوح .كمدا ندرام یقدول يف دعاجده يف االعدرتايف وولدب
الص ددوت ابغبیلولددة واػبفددام ؼبددا اع درتام مددن اػب ددويف
التوبددةَ « :دعدداك بصددوت حاجد ٍدا خفد ّدي» واصددفاً ّ
واغبیامم فإن اػباجف واؼبست ي من ربنه أن یتغی صوته وىبفي ك مه لضعف نفسه وانق اضها...
واالعتقاد ابإل رايف اإلؽبي اؼبستمر فبّا أحدث تغییاً جار ً يف ؿبادثة اإلمام وتواصله الك مي م
م حیددث ن درام مددا ی د ال یدداكر ویعددوذ ویسددتجی بدده أل ّن مددن آداب ال د ّداعي «أن یكددون راغ داً
را داً متددال ً خا ددعاً» (الطروو دي  )ٗٚ :ٜٔٛٛویقددرتن الدددعام ابػبددويف والرجددام .كمددا یصددون
وصن َوجهي عن الطلب إلی
اإلمام وجهه عن الطلب من غی قاج ً يف دعاجه يف یوم عرفةُ « :
السدؤال مددن الد ّال
أحددد مددن العددالَمنی» ویتمثددا فیدده صددیانة وجهدده عددن الطلددب مددن اآلخدرین «ؼبددا يف ّ
وال ّدنیّة وامتهان النفس م كرا یة س انه للمساللة منهم» (اغبسیين .)ٕٖٚ :ٖٜٔٛ
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 .4-8وصف النفس واإلذالل

من وجهة نظر براون ولوینسون َیع ُّد االعتاار تدمیاً لوجه اؼبتكلم ویریص مام وجهه
 )and levinson,1987لكددن ىبتلددف األمددر يف الدددعام وعلددی العكددس كلمددا وبتقددر الددداعي نفسدده
أكثددر فددربكثر أمددام س د انه ی د داد ك مدده أدابً .ن درام يف ال ددعام "إذا ح ندده أمددر وأنبّتدده اػبطددا "
الضریر»مكمدا ندرام یقدول يف دعاجده يف یدوم عرفدة:
یقول« :فإنّی َع ُدك اؼبِسكنی اؼبستكنی الضَّعیف َّ
أذل
«وسددربلت مسددربلة اغبقددی الددالیا ال دداجس الفقددی اػبدداجف اؼبسددتجی ...وأمب بعددد أقد ّدا األقلددنی و ّ
األذلنی ( »...الدعام  )ٗٚونرام ع ا هار الفقر اؼبطص للع اد واؼبصلوقات یعظّم حاجاهتم اؼباسدة
الداجمة إلی إلی جانب اعت ار نفسه والع اد مان نی مسیالنی.
إحدددش الطددرق الد اسددتصدمها اإلمددام السددجاد (ع) يف الصد یفة إلذالل نفسدده ددو أسددلوب
"أمب ل الدداي و أمب ل النعددت" فبدّدا أعیددد وؼب درات عدیدددة يف الدددعام السدداب واألربعددنی« :أمب الّدداي
متعمداً ...أمب اعب ِداين علَدی نَ ِ
أقدم علی ُؾب ِرتئً أمب الّاي عصاك ِ
فسده أمب اؼبدرَهتِ ُن بَِلِیَّتِده أمب ال َقلی ُدا
َ
َ
ََ َ
ََ
َ
ّ
ُ
َّ
یدل علی منتهی أدب اإلمام أمام تعالی.
العنَام »...فبّا ّ
ویا َ
اغبَیام أمب الط ُ
( vide. Brown

 .4-9مالزمة التضرع واالستغفار ،واإلقرار ابلذنوب

یكمددن يف التضددرع واالسددتغفار نددوع مددن االجتندداب عددن ت یددر التصددرفات واألعمددالم واعت ددار الددنفس
مان ة ذبدام ج لدة الدرب وك جدهم یقدول اإلمدام يف الددعام الواحدد والث ثدنی« :اللَّه َّدم فدارحم وحددي
بددنی یدددی ووجیددب قلد مددن خشددیت واضددطراب أركدداين مددن ی تد فقددد أقددامتين رب ذنددويب
مقام اػب ي بفناج  » ...وقد أر د علیه الس م هبام الفقرات إلی أن من الواجب علدی اؼبدانب
دتب
دوام االنكسار وم زمة التضرع واالستغفار واستشعار الوجدا إلدی األجدا كمدانب اتجدب مس ٍ
سیطر اػبويف علیه فیربي موالم خ ن منكسراً (اؼبدين الشیازي ٔٔٗٔ ج ٗ  .)ٗ٘ٙومنه اإلعاذة
رب ِمن ّم الدَّی ِن »...وأدعیة أخرش ومنهدأٖ :
ابهلل :كما یقول يف الدعام ٖٓ« :أعوذ ب
ّ
ٕٖ  ٜٗ ٗٛ ٗٚؤ٘ مبوذجداً .و دداا فبددا یعتد يف التواصددا الیددومي ووفق داً لنظریددة األدب ال د
یعت ا براون ولوینسدون هتدیدداً لوجده اؼبدتكلمم لكدن دام الطریقدة يف اؼبناجداة لیسدت مهدددة للوجده
ف سب با یكمن فیها منتهی اغبكمة واألدب.
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 .4-10انتساب اخلری إلی هللا
ِ
َّقاب إلیدده س د انه مد التص دریب إبسددناد ض د ّدم یعددين الد دة إلددی تعددالی أتدابً معدده جد ّدا
ال یُسددن ُد ال دن َ
الصددادر عندده تعددالی ددو ال د دة ال غددی وإ ّن الددنقاب
ددربنه «وتشددییداً ؼبعددام وجددودم وكرمدده حتددی كددربن ّ
ص ددادر ع ددن غ ددیم ج ددر ً عل ددی منه دداج اآلداب التن یلی ددة يف نسد د ة ال ددنِ َعم واػبد دیات إلی دده عد دّ وج د ّدا دون

أضددداد ا» (اؼبدددين الشدیازي ٕٓٔٔ ج ٔ )ٕٕٛ :ومددن أمثلددة ذلد ددو مددا جددام يف الد ّدعام األول« :ال
ی ددنقاب م ددن زادم مبق دداب وال ی ی ددد م ددن نق دداب م ددنهم زاج ددد» .ن درام ملتفت داً إل ددی عن ددا ت م منّ داً
س انه عما ال یلیص بفضله وكرمه وسعة رضبتهم منتس اً اػبی إلیه كما فعا يف دعاجه يف ربمید عّ
وجا :واغبمدهلل الاي ...أجرش علینا وی ات الرزق .كما جام يف نفدس الددعام« :وأسد غ علدیهم ِمدن
َ
نَِعمه اؼبتظا رة» .وجام يف دعاجه يف الص اح واؼبسدام« :أصد َ ت األ دیامُ جبملتهدا لد  ..ومدا عد يف
دت الثدَّ َدرش» .ومنهدا إضدافة ال كدات إلیده تعدالی ابعت دار أن ال كدة مب دالة مدن تعدالی
اؽبوام وما َّ
كن َرب َ
وكاجنة إبعطاجه (الدعام ٖٕ والدعام ٕٗ) كما نرام ینسب اؼبرض إلی نفسه والشفام إلی .
 .4-11االبتعاد عن األهداف الدنيوية

ی تعد اإلمام يف األعم األغلب عن السؤال حول األمور الدنیویة ملت ماً بوصیة علي بن أيب والب
لِإلمام اغبسن (ع)« :ولتكن مسربلت فیما یعنی فبا ی قی ل صباله وینفي عن وابله واؼبدال ال
ی قی ل وال ت قی له( »...االسي ٖٗٔٛق ج ٗ .)ٕٕٗ :ٚقاج ً يف دعاجه يف الصلوة علی أت اع
ِ
دور يف
ُّ
ؿبم ددد ...وم ددن ك ددانوا ُمنطَ د ِوین َعلَددی ؿبَّت دده ُ
الرس ددا« :اللّه ددم وأص د اب ّ
یرج ددو َن ذبَد َدارةً لَددن تَدُد َ
َم َوَّدته »...أي یرجون ذبارة لیست كساجر التجارات الداجرة بدنی الدربب واػبسدرانم بدا یطلدب ذبدارة
ال ب دوار فیهددام مسددتعیاً لفددب التجددارة للث دواب األخددروي غددی اؼبددادي .كمددا یقددول يف دعاجدده لولدددم:
الراحبنی يف التجارة لدیكم .ویستدعي فیها متداع اآلخدرة والع دادة وامتثدال أوامدر
واجعلين ...من ّ
عوضاً عن متاع الدنیا ويف تفضیا اآلخرة والع ادة واألمتاع األخرویة علی الدنیویة اؼبادیة منها ندوع
الشریعة واألحكام واؽبُ َددش
اغبص وال اوا و َّ
من األدب .وتكون مضامنی ول ه يف العیان والیقنی و ّ
الصد ة و ِ
الرتبیددة
الصددیام واغبد ّ و
و َّ
الص د ح واإلصد ح و َّ
العمد َدرة َواإلسد م َواؼبدداا بم و َّ
الضد ل َو َّ
ّ
ُ
َ
ضی واغبسنات
الص واػبی و ّ
َوالعَّة و ّ
الشّر والتَّقوش وِر َ
الشريف َوالشَّماتة َوالتَّو ُ
اض واغبمد و ّ
والنّدیّددات واالسددتغفار والعصددمة والع ددادة والفد َدرج واالسددتصارة والد ِّاكر واللّطددف اإلؽبدي والد ّدعوة
14
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واعبِهدداد والع ودیددة هلل ...و ددام دي اؼبضددامنی ال د تتمثددا فیهددا اؼبطالددب العالیددة واأل دددايف الراقیددة
اإلؽبیة اؼبنشودمم بعیدة عن معاعبة األمور الدنیویة جاریة ؾبرش األدب.
 .4-12عدم الوقوف عندما ال يعلم

عما لیس له علم به وال یتجاوز ما ال یعريف وال یسربل َ ما لیس متربكداً خبیم أو
ال یسربل اإلمام ّ
رم ف یع ّ عن يم إال ما یؤمن به .كما یقول يف الدعام الثامن ...« :أو نقول يف العلم بغی
علم » ...منج اً ؼبا قال تعالی لن یه﴿ :وال تقف ما لیس ل به علم﴾ (اإلسرام  .)ٖٙ /ویقول يف
دعاجدده« :وا د ِددين للّد دي أقددوم»م أي اػبصددلة أو الطّریقددة ال د دي أقددوم اغبدداالت أو اػبصددال أو
الطرق أي أعدؽبام ويف حايف اؼبوصويف فصامة وب غة ال توجد م اإلث ات ؼبا يف إهبام اؼبوصويف
حبافه من التعمیم كما فیه أیضاً االبتعاد عن القیام ابلطلب من ما لیس لنا به علم.
 .4-13منتهی االهتمام ابهلل واالستسالم له

حینم ددا یق ددول اإلم ددام (ع) يف ال دددعام الث دداين عش ددر« :فه ددا أمب ذا إؽبد دي واق ددف ب دداب عد دّك وق ددويف
اؼبستسددلم»...م یصد ِددر اعبملددة حبددريف التن یدده مددن أجددا كمددال العنایددة واال تمددام والوقددويف ب دداب ع د ِمِ
ّ
ّ
ُ
تَد َعددالی كنای دةٌ عددن االلتجددام إلیدده واالنقیدداد لدده .ومددن آداب الت دددث والتواصددا الك م دي ددو اإلصددغام
واالستماع وأن یسمب اؼبدتكلم للمصاودب أن یت ددثم واالسدتماع يف التعدالیم الدینیدة أكثدر قیمدة مدن
الص یفه فبّا سبكن أن تندرج يف اا ااال.
َّناصات َواإل ارات ال ُقرآنیة الوافرة يف ّ
الت دث وأنواع الت ّ
 .4-14االهتمام مبصاح العباد

ونرام یهتم ابؼبصال العامة للع اد مبسیاً اؼبصال الفردیة الدنیویة وال اً دایدة الشدعب كهدديف إؽبدي
دیعم فاندده أوجددب لل د ّدعام» (اؼبدددين
منشددودم منجد اً مددا یقولدده الن د األكددرم (ص) «إذا دعددا أحدددكم فلد ّ
الت ید ي  .)ٙٚ :ٕٔٗٙسدداج ً للمددؤمننی مد نفسدده كمددا قددال سد انه﴿ :واسددتغفر لددان وللمددؤمننی
واؼبؤمنات﴾ (دمحم  )ٜٔ /ولال یدعو لنفسه فق م یقول اإلمام الصادق (ع)« :من قدم أربعنی رج ً
مددن إخواندده ق ددا أن یدددعو لنفسدده اسددتجیب لدده فددیهم ويف نفسدده» (ؾبلسدي ٖٗٔٛق ج ٓ.)ٖٖٛ :ٜ
ویصرح يف ولب العفو والرضبة ولكن يف اغباجات الدنیویة یلجرب إلی الكنایة ويبتن عن التصریب.
ّ
15
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 .4-15اإلحالة إلی ادلشية واإلحلا يف االستغفار

یوصا األدب إلی ذروته يف ام األدعیدة دو أنده وبیدا القضدیة إلدی اؼبشدیّة اإلؽبیدة ومنهدا« :إن
وفبّا ّ
تعد ِّاب فددربمب الظَّددام اؼبفد ّدرط ...وإن تغفددر فربنددت أرحددم الدراضبنی» (الدددعام اغبددادي واػبمسددون)م معدرابً
عددن حالتدده ف سددب دون أن یتفد ّدوم دبددا ید َدؤَّول اندده ینددوي توجیدده إلددی االسددتجابة علددی الطلددب
ددو اؼبمیّد يف االسددتجابة أو عدددمها .ویشددتاق إلددی ولددب اؼبغفددرة مددن مل ّ داً يف
لیعددرتيف أن
الدددعام أل ّن مددن آداب الدددعام أن یدُ َقد ِّدوي ال د ّداعي َرجددامَمُ يف َمددوالمم «وال یقددن مددن رضبددة وإن
أتخرت اإلجابة ف یست طاب ما سدربل فدإن لكدا ديم أجد ً» (الطروو دي  .)ٜٗ :ٜٔٛٛوتوجدد
الص یفة والسدیّما يف الددعام العا در فندرام یقدول« :إن تشدرب
الرجام واال تیاق يف ّ
مباذج عدیدة من ّ
دف َعنّددا فَِ َفضددلِ وإن تشددرب تدُ َع د ِّابنَا فَِ َعدددلِ » (الدددعام ٓٔ) مق د ّدماً رجددام اؼبغفددرة علددی التعددایب
تَعد ُ
لإلیاان بس ص رضبتده غضد هم معتقدداً بسدهولة االسدتجابةم ملت مداً بقولده تعدالی ﴿َال تَد ْقنَطدُوا ِم ْدن َر ْضبَ ِدة
اّللِ﴾ (زمر )ٖ٘ /ومن آداب الدعام «أن نسربل بع م وج ّد وح م» (الطروو ي  )ٗٛ :ٜٔٛٛألن
َّ
ؿبمدد وآلده وأل سدين عافیتد وجللندی
ال یتعا مه يم م ومدن مبداذج اإلغبداح« :اللّهدم ص ّدا علدی ّ
ِ
صصنِی بعافیت وأكرمين بعافیت وأغنين بعافیت وتصدق علد ّي بعافیتد و دب
عافیت َو َح ّ
ي بعافیت وأَف ِر ِين َعافیتَ وأصلب ي عافیت وال تفرق بیين وبنی عافیت يف الدنیا واآلخرة»
(الدددعام الثالددث والعشددرون) .وامبددا یكددرر كلمددة العافیددة بس دؤاؽبا ان دواع الطلددب واضددعاً الظددا ر ؿب دا
اؼبضددمر مددن أجددا م یددد مددن العنایددة واال تمددام بشددربهنا وقرعداً ل دداب اإلغبدداح واإلصدرار يف الدددعام.
وقددال رس ددول (ص) ح ددنی یلددب الع ددد يف ال دددعام « فیق ددول ؼب جكتدده :أبَددی َع د ِددي أن ی دددعو
ت له» (الطروو ی .)٘ٓ :ٜٔٛٛ
غیي وقد استج ُ
 .5النتيجه
 إ ّن من أ ّم الفروق اللغویة الكامنة بنی ك م اإلمدام السدجاد (ع) واألمبس العدادینی دو ّأهندم يف
أغلد ددب األحی د ددان یعرب د ددون ع د ددن اؼبطال د ددب واغب د دواج اسد ددلوب مه د د ّاب لك د ددنّهم ق د ددد یتغ د ددافلون ع د ددن
الص یفة.
اسرتاتیجیات األدب والسیّما يف مقام الفكا ة والكنایة والتّعریض فبا ال مثیا ؽبا يف ّ
العامة للع ادم
مهتماً ابؼبصال ّ
 ی دأ الدعام عند اإلمام ابلت مید والثنام ملتجالاً إلی التعمیم ّ
مظهددراً فقددر م إلددی مشددتاقاً إلددی ولددب اؼبغفددرةم عازمداً يف الس دؤال مل ّ داًم م تعددداً يف أسداللته عددن
16
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األمدور الدنیویددةم خاجفداً مسددت یاًم عدداز ً اػبدیات اصبعهددا إلدی م صدداجناً وجهدده عدن الطلددب مددن
غی م يف كمال العنایة ابهلل واال تمام به ابدئً الدعام ابسم م خاسباً باكرم أو ابلص ة أو مدا
علم.
ؿبرماً أو ما لیس به ٌ
وبسن اػباسبةم دون أن یسربل ّ
ّ
 اس ددتلهام لغت دده م ددن ال ددوحي اإلؽبد دي جع ددا ل دده لغ ددة تواص ددا خاص ددة بلغ ددت ذروهت ددا يف مراعد داة
اسرتاتیجیات األدب لتص ب أسوة يف األدب ولغةً ذات اسرتاتیجیة مثالیة منشودة.
 التعد ّدرض للطلددب دون التص دریب بدده اسددتصدام أسددلوب االسددتفهام والتقریددر بدددالً عددن األمددر
ولف الطلب يف ؾبموعة متناسقة من الصفات اإلؽبیة ووصف
والنهي وذكر صفات وظباته
ُّ
حالتدده النفسددیة ومددا یكابدددم مددن اؽبمددوم واألح د ان خلقددت لدده أسددلوابً ذات ظبددات فنیددة خاصددة يف
مراعاة األدب يف اؼبناجاة وتطرح الص یفة بدور ا وا ر ـبتلفة م تركی ا علدی التّواصدا مد
تعددالی ویدُ َعد ُّدد اإلمددام السددجاد (ع) متفد ّدرداً يف تددوفّرم علددی صددیاغة الدددعام ویكددون لدده حددص التعلددیم يف
اإلم م و وكیفیة اؼبكاؼبة واؼبصاو ة وعرض اغبواج علی تعالی.
 إ ّن اإلمام قد استصدم اسرتاتیجیة ربقی النفس وتك ی اآلخرین كربسلوب يف مراعاة األدب.
ادلصادر
 )1الکتب العربية والفارسية
القرآن الكرمی

الص یفة السجادیة ( )ٜٜٔٚشر وتقدمی عزالدين اجلزائري بیوت الغدیر.
ّ
ال ستاين ؿبمود (ٖٔٗٔ) اتريخ األدب العريب يف ضوء ادلنهج االسالمي ط ٔ مشهد ؾبم ال وث.
 )ٖٔٛٔ( ------سلتصر اتريخ األدب العريب يف ضوء ادلنهج اإلسالمي وهران ظبت.اعبرجاين ع دالقا ر ( )ٜٔٚٛدالئل اإلعجاز ،حتقيق السيد دمحمرضا بیوت دار اؼبعاريف للط اعة.
اغبسیين أبوالفضا (ٖٜٔٛق) قاموس الصحيفة لإلمام زينالعابدين (ع).
الطروو ي األندلسي أبو بكر دمحم بن الولید الفهري (ٜٔٛٛم) الدعاء ادلأثور وآدابه وما جیب علی الداعي اتباعه

واجتنابه ربقیص دمحم رضوان الدایة الط عة األولی بیوت دار الفكر اؼبعاصر.

كلیين دمحم بن یعقوب ( )ٖٜٔٙاصول كافی وهران مکت ة علمیة إس میة.
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.ٖٔ ق) حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار وهران دار الكتب اإلس میةٛٗ( ؾبلسي دمحم ابقر
.ٔ) العبادة أحكام وأسرار القا رة دارالكتاب اؼبصريٜٜٓ( ؿبمود ع داغبلیم
.ٕٗٔ ق) الفوائد القيمه الط عة األولی قم دفرت معظملهٙ( اؼبدين الت ی ي السید یوسف
 ؿبسن:اؼبدنی الشیازش السید علي خان (ٕ٘ٔٔ ق) رایض السالكنی يف شر صحيفة سيد الساجدين ربقیص

.اغبسیين األمیين قم مؤسسة النشر االس مي

. الط عة األولی قم مؤسسة دارالكتاب االس مي. ت) يف ظالل الصحيفة السجادية ربقیص سامي الغریري. (د.مغنیه دمحمجواد
. ظبت:ٖٔ) كاربردشناسی زابنم ترصبه ؿبمود عموزادم هترانٜٛ( یول جرج
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بررسی شیوههای رعایت ادب در صحیفة سجادیه
حسین تکتبار ،1علی حاجیخانی ،2مهدی مقدسینیا

3

 .1استبدٗبر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًشگبُ قن
 .2داًش٘بر گرٍُ علَم قرآى ٍ حذٗج داًشگبُ ترث٘ت هذرس
 .3استبدٗبر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًشگبُ قن

چكیده
ًظرٗٔ ادةٍرزٕ ثِ عٌَاى ٗكٖ از شابخِّابٕ كبرثردشٌبساٖ زثابى ،هاَرد تَهاِ ث ا٘برٕ از
هحققبى ٍ پژٍّشگراى قرار گرفتِ ٍ دستبٍردّبٕ فراٍاًٖ را در پٖ داشتِاسات .در اٗاي ه٘ابى،
ه٘راث حضرت اهبم سجبد (ع) ٍ دعبّبٕ طح٘فٔ ساجبدِٗ ،ثاِ علات ثرخاَردارٕ از هعابر
اسالهٖ گًَبگَى ،سجك ٍ هضوَى ٍاال ٍ ارزشوٌذ ،هبٗگبُ هْوٖ دارد .عالٍُ ثر آى ،تفبٍت در
هبٗگبُ اهتوبعٖ ،س٘بسٖ ٍ دٌٖٗ افراد ،آىّب را ثِ سوت شَُ٘إ خبص از سخي گفاتي ساَ
هٖدّذ تب ثِاٗيترت٘ت هتكلن در كٌش زثبًٖ خَد ثِ هٌسلت ٍ ٍهْٔ هخبطت لطوِ ٍارد ًكٌاذ
چراكِ اً بىّب در دعبّبٗشبى خذاًٍذ را ثِ عٌَاى عبلٖترٗي هقبم ّ اتٖ هاَرد خطابة قارار
هٖدٌّذ .اٗي هقبلِ هٖكَشذ تب ثب رٍش تَط٘فٖ ا تحل٘لٖ ٍ ثر اسابس ًظرٗأ ادة «ثاراٍى» ٍ
«لٌَٗ َى» ٍ ّوچٌ٘ي ثب تَهِ ثِ دٗذگبُّبٕ داًشوٌذاى ه لوبى در اٗي خظَص ،ثاِ ثررساٖ
سبزٍكبرّبٕ رعبٗت ادة در طح٘فٔ سجبدِٗ ثپردازد ٍ ًشبى دّذ اٗشبى ٌّگبم طحجتكردى ثب
خذاًٍذ هتعبل از چِ شَُّ٘بٖٗ ثرإ ادةٍرزٕ ثْرُ هٖگ٘ردً .تبٗج تحق٘ق ًشبى هٖدّذ كِ در
طح٘فِ سجبدِٗ ،از اثسارّبٕ تعذٗلٖ گًَبگًَٖ هْت تلط٘اف فضابٕ اهار ٍ كابّش تحو٘ال
خَاستِ ٍهَد دارد .پرّ٘س از ث٘بى درخَاست ثِ طاَرت ه اتق٘ن ،ثاِكبرث اتي ادة رساوٖ،
استفبدُ از سجك گسارش ،تحق٘ر شأى ٍ هبٗگابُ خاَد ٍ ثابال ثاردى هقابم هخبطات در خاالل
تَط٘ف ٍ گسارش از حبالت خَد ٍ هخبطت ،از هْنترٗي شَُّ٘بٕ رعبٗات ادة در طاح٘فٔ
سجبدِٗ است.
كلیدواژهها :اهبم سجبد (ع) رعبٗت ادة طح٘فٔ سجبدِٗ دعبء حفظ ٍهِْ.
ٌ ًَٗذٓ ه ئَل:

h.taktabar@yahoo.com
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