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 فصلية، رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1397 شتاء، 49لالعدد ا، زلكمة ةيعلم

 1-20 صص؛ م 2018

 ةيالسجاد فةيمراعاة األدب يف الصح اتيجيدراسة اسرتات
 3اين مهدي مقدسي ،2خاين ي، علي حاج1تبار كت نیحس
 قم جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يفمساعد أستاذ . 1
 مدرس تیترب جبامعة ثیالقرآن واغبدعلوم يف قسم  أستاذ مشارك. 2
 قم جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب أستاذ مساعد. 3

 29/03/1397اتريخ قبول البحث:   14/12/1396اتريخ استالم البحث: 

 صادللخ  
األدب   ةیدونظر  اتیالتدداول تیدالطلدب. ولق میمهارات  الزمة للّنجاح يف تقدد  نایوبب أن یکون لد اتیوفقاً للتداول

اؼبكانددة . إّن االخددت يف يف  دةیددوكانددت ؽبددا اقبددازات عد نیی ك دد   دداً یوترح وعاً یكجدد م منهددا يف عددام العلددم وال  ددث  دد
التواصددا اللغددوي اؼبددتكلم يف   یسددعیمددن الت دددث و  خدداصّ أسددلوب  یإلدد قددود میلأل ددصاص  ةیاسددیوالس ةیدداالجتماع

موجددود يف العدام فهددو يف الددعام إال   كدربك   اوددبىب أن االنسدان ال ثیدوجهدده  دو واؼبصاودب ومددن ح طّدموبلدال  
ووجهه.  داا اؼبقدال عد  اؼبدنه  مكانة اؼبصاوب  انةیخاصة لص اتیجیاسرتات ستصدمیيف  الت دث معه أن  یسعی

 هدديفیيف  داا اادال  یالعلمدام القددامجاندب اال تمدام ارام  یإل نسونیبراون ولو  ةیوو قاً لنظر  ليیالت ل دالوصفي 
اإلمدام يف التواصددا اللغددوي  سددتصدمهایالد  أ دّم اؼبنددا    نی ددیل فةیمراعدداة األدب يف الّصد  اتیجیدراسددة اسدرتات یإلد

أّن يف  یالنتداج  إلد یمعاعبتده بشدكا مسدتقا. تشدوعددم  تدهیابل  دث بسد ب أنب ریاؼبهّاب يف الدعام واؼبوضوع جدد
الوجده. واسدتلهام لغدة  هیدون تشو  لولةیفرض اؼبطالب لل  ایتقلاألجوام و  فیمتعددة لتلط ةیلیأدوات تعد فةیالص 

  اؼب ا دددر  یغددد انیدددال  سدددتصدمیذروة االلتددد ام ابألدبم كمدددا اإلمدددام مدددن الدددوحي اإلؽبدددي َ دددّکا لددده لغدددة خاّصدددة بلغدددت 
 نیالكددد م واؼبواجمدددة بددد یأتثددد یللدددت كم علددد اتیجیكاسدددرتات  بیأسددداليف ولّفددده   والّتعدددرض للطّلدددب  السدددل   واألدب

 وصیانة الوجه. ةیاللغو  اتهوبتصر 
 
 الوجه. انةیالدعامم ص ةمیالسجاد فةیاألدبم الص  اتیجیالسجاد )ع(م اسرتات اإلمام: الرئيسة الكلمات
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 مةادلقد  . 1
الع قدددات االجتماعیدددة الروتینیدددة الیومیدددة قلیدددا مدددن لدیددده القددددرات واؼبهدددارات الّ زمدددة ؼبراعددداة األدب  يف

م ألن منددا   واسددرتاتیجیات التواصددا الندداجب واؼبهددّاب ياللغددو   ااتمدد وعقددد تواصددا فعددال مدد  أبنددام 
الة عملیدة اكتسدابیة. وعقد الصلة الّلغویة الفعّ   كثی من األحیانيف   اعبمهورغری ي يف لیس ؽبا وجود 

التواصا فهم واحرتام مت ادل آلرام ووجهات نظر اآلخر  بغض النظر عن توفر عناصر االتفاق أو  إنّ 
وعقدُد الّتواصدا النّداجب وبتداج »ال یتّم ابالسدتناد إلدی الكفدامة اللغویدة ف سدُب  اللغوياحملّ ة. التواصا 

فبا اللغوي ربدید األدام يف  تتدخاال  ی اللغویة إلی صبلة من العلوم والتجارب واؼبهارات والشروط غ
 .(Cook, 1989: 6)«  و أوس  من استطاعة انتاج صبا كبویة ذات  یكلیة صبیلة

وأمدددا «  د  دددهد عصدددر اإلمدددام السدددجاد )ع( تطدددورات سیاسدددیه واجتماعیدددة وأدبیدددة مل و دددة لقددد
نس واػبمدددر وغینبدددا مدددن ؾبدددالس اعبدديف اجتماعیدداً فقدددد  هدددر االكبدددرايف لدددش السددد ونی وحوا دددیهم 

فددد ز أدب   وأمدددا أدبیددداً فقدددد انعكسدددت اغبدددوادث واالكبرافدددات علدددی السددداحة األدبیدددة   أدوات اللهدددو 
قدددد الّسدددوّي لكدددن قبدددد مقابدددا ذلددد  أن األدب  (ٖ٘ٔش: ٖٔٛٔ)ال سدددتانی  « الّلهدددو بكدددا مسدددتو ته
قدددد مددارس عملیددة توعیددة اؼبسدددلمنی الدداي اإلمددام السددجاد )ع(  هددداومن الطددا رةاحددتفب بشصصددیاته 

 أربعدة وطبسدنی دعداماً ربدوي ابلّص یفة السدجادیة حالیاً  اؼبشهورة تهأدعی. إّن كآناا حیال الّسلطة 
ة مدرسة تربویة  تِعدُّ االنسان السدتثمار حیاتده وسدعادة دنیدام وضدمان مسدتق له. وتتجلدی أنبیدفهي 

رسم بنامم وأنواعه الاي مقدمتها أدب الدعام ويف صبلة من ضروب اؼبعرفة يف  الّص یفة السجادیة
و ددي   .(ٕٖ٘: ٖٔٛٔ  اؼبصدددر نفسدده) ىبددتاب ابإلمددام السددجاد )ع(أدابً وفددص صددیاغات خاصددة تعددّد 

يف  ربمددا. و ددي مددن أ ددا بیددت رسددول   وتددواترت مددن عدددة وددرق اآلاثر اؼبوثّقددة  الدد  وصددلتنا مددن
السدامیة واؼبعداريف  ابؼبعاينواالجتماعیة  كما أهنا ملیالة  وّیاهتا السَّجا  األخ قیة والقضا  العرفانیة

األديب اؼبفردات والتصاویر الفنیة واألدبیة اعبملیة وأسدلوهبا يف  ها اإلمام سكال  اعبمیلة  ةاإلس می
وأنفدس ذخداجر   االنسداين مدن أغد  الدرتاث  دي » الدعام ف سدب  بدايف لیست أسوة  الغين  فهي

وِمدن أعلدی النمداذج األدبیدة  (ٖٕ: ٜٜٚٔ  ي)اعب اجدر م «العدريبأسالیب ال یان  أع و   ال شري الفكر 
الدددوحي مسدددتلهمة مدددن  هددداالصدددلة مددد   م ألن لغتيف مراعددداة اسدددرتاتیجیات األدب يف بدددا وفریدددد ا 

 والقرآن الكرمی.اإلؽبي 
. بدددنی أصددددقاجنا همدددا كبتاجدد نسددتعنی هبدددا لطلددبمنددا   متعدددددة  يلغدددة التواصددا الیدددوميف  ندداك 
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م علی س یا اؼبثال نقول لصدیقنا:   م دأ  أيّ اغبمیمنی نسربل ما نریدم بكا سهولة ودون مراعاة 
نسدددربل هبدددام  الع قدددات الرظبیدددة وغدددی اغبمیمدددة ال القلدددمم أكتدددب  فددد ن و...م لكدددن يف دمحم أعطدددين

اغبمیمددة منهددا لغددة زَبَاوُددب واغبمیمددة وغددی  الطریقددةم ألن لكددا مددن الع قددات الرظبیددة وغددی الرظبیددة 
 ددام السددیاقات  يف نیمتعددددة مسددتصدم ئم دداد يالع قددات الرظبیددة نراعدد َوَتواُصددا خاّصددة هبددا. َويف

أو إراقدددة مدددام  ين تعدددد مددن ربطدددیم وجددده اؼبتلّقدد حتدددیوغینبددا   عفدددواً  ن فضدددل  ك میدددة كدددد: ِمدد  أفعدداالً 
ك میددة م جمددة لددال    وأفعدداالً  وجهدده. وعلددی كددا انسددان أن یسددتصدم لكددا  ددريف ع ددارات وصبدد ً 

 لكا مقام مقال. حیث اؼبقام 
ومن ل م تل  السیة علی  دروط اآلداب أو د   و روواً مفروضة  مشروعة آداابً إن للدعام 
 مقدددام اػبطددداب واؼبناجددداة مددد    تعدددالی یكدددون يف يوالدددداع (ٗٗ: ٜٛٛٔ  يطروو دددال) نیدددا مدددا سدددربل

اجددددة إلددددی اكتسدددداب مهددددارات التواصددددا وازبدددداذ الكتددددب السددددماویة واغب (ٛٗ: ٕٙٗٔ  يالت یدددد   )اؼبدددددين
مراعاة اسرتاتیجیات األدب تصا إلی ذروهتا  نماذج وم ادئ يف)ع( کاألجمة اؼبعصومنی أحادیث و 
 األدعیه والصلة م   . يف

   يع قددة مددن الكدد م الن ددو  هددایوف  ياإلؽبدد العلددم مددن مسدد ة هددایعل فةیالشددر  فةین  ددام الّصدد إو 
 ةیددالّلوح الّصدد ف یمسدد یوتسدد  ةیالسددماو   تیالتندد   شؾبددر  يإهنددا ذبددر »: نیقددال بعددض العددارف یحتد

   ٕٓٔٔ  يالّشدیاز  )اؼبددين «كمةاغب حداجص وشبار اؼبعرفة حقاجص أنوار من هیؼبا ا تملت عل  ةیوالعر 
والثددورة علددی  ة والرضبدد والتسددامب  والتضدد یة  والصدد   والعقیدددة  مدرسددة اؼب دددأ  ي دد. و (ٔ٘: ٔج 

وتتمتدد  األدعیددة بددنی الددرتاث الدددینی  (ٕٗد. ت:   غنیدده م)  ددكال...األو  األلددوانالّشددّر والفسدداد بَشددتَّی 
مناجاتنددا إال     ألننددا ال لباوددب يف  كانددة سددامیة لدراسددة اسددرتاتیجیات األدب دبالشددیعی اؼبتعدددد 

بلغدت ذروة االلتد ام  الد  الّص یفة يفكربك  موجود يف الكون. وربظی دراسة أبعاد مراعاة األدب 
ألهنا ت دنّی مصدادیص آلیدات مراعداة   ابألدب وحسن السلوكیة والتصريف والتعاما م    أنبیة ك یة 

 ك م اإلمام السجاد )ع( كمرجعیة وأسوة لألدب.  األدب يف

 خلفية الدراسةـ 2
فددددرد  يمتعددددددة. قدددام كريبدددد شفقددددد عاعبهدددا ال دددداحثون وبدددرؤ   ال الغددددة  ةیالسدددجاد فةیلصدددد ا ةیدددألنب ونظدددراً 

الّصد یفةم ّّ عداا ال احدث نفسده  والّن ویدة وال  غیدة يفالصرفیة  ساجاأوروحته بدراسة اؼب ( يفٖٓٚٔ)
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( ٜٖٚٔ) ي  میقدددادر  ضدددوم ال  غدددة القديبدددةم كمدددا تعدددّرض فضدددا الّصددد یفة يف ( اعبمالیّدددة يفٖ٘ٚٔ)
 ( أبعداد فصامدة التع دی يفٖٗٛٔ) أوسد  خاقبداين يألدعیة الّصد یفة ومضدامینهام درس علد لل نیة الفنّیة
الّلغددة الع یددة  اسددرتاتیجیات مراعدداة األدب يف ( ,Warren Rothlinٕٚٓٓ)درس وارن راثلددنی . الّصدد یفة

لكدرمیم القدرآن ا ( موضوع مراعاة األدب يفٕٕٔٓوالكتاب اؼبقدس والّلغات اإلفریقّیةم وحبث اػبطیب )
ؼبعاعبدددة  ي"ضدددوم اؼبدددنه  اإلسددد م يف اتریدددأل األدب العدددريب"فصددد ً مدددن كتابددده  خّصددداب ؿبمدددود ال سدددتاين

الّصدد یفةم درس  يف وضددوع الّتقابددادب( ٕٜٖٔوزمدد ؤم ) ياألبعدداد الفنیددة ألدعیّددة الّصدد یفةم وقددام ابی یددد
لكدن   بعض األدعیة الشدیعیة  من األدب يف اً ضوم علم اؼبقامیة أبعاد يف (13۳3) نیا وسلطاين يمقدس
 الّص یفة وبشكا مستقا. أحد اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف م یعاا

 يـ اإلطار النظر 3

 نظرية األدب .1-3
ونظدددر ت عدیددددة حدددول األدب. إن نظریدددة  ئم اؼبنظّدددرون وال ددداحثون ودددوال العقدددود اؼباضدددیة م ددداددّ قددد

صدام اللغة كك م مهّاٍب لطیف بعید عن استكیفیة )التهایب/ اؼبداراة( تستصدم لوصف   األدب
احملادثدة  ؼب ددأ التعداون يفوفقداً أ ّم نظریة لألدب  دو مدا ألّدف . (Watts, 2004: xi) الوقب وال شاعة

 Vide)  نظریتده عدن اؼبعندیم ّّ قدد سدا م بدراون ولوینسدون اؼبقدمة من ق ا  ربرت بدول جدرایس يف

Brown and Levinson, 1987) ة عاؼبیة دون أن ت قی حكراً علی ؾبتم  بعینه كمدا أتلیف نظری يف
 دام النظریدة عاؼبیّدة  داملة  نّ أ اً كما زعم براون ولوینسدون أیضدو ( ٖٚٛٔ   يضنفر غیعتقد ال عض )

لكددن االعتقدداد بشددمولیة  ددام ( (watts, 2004: 12متنوعددةم  ثقافددات ولغددات  قابلددة ل سددتعمال يف
مراعددداة األدب زبتلدددف مدددن ؾبتمددد  إلدددی آخدددر وثقافدددة إلدددی النظریدددة ىباعبددده الّشددد  ألن اسدددرتاتیجیات 

هتدديف إلدی ضدمان اومالندان اعبمید  أثندام  أخرش.  ام النظریة ع ارة عدن اؼبهدارات االجتماعیدة الد 
مدن وجه كباول أن كبفب مام وجهنا و  يحدة اؼبواجهة م  اآلخرین أ لتصفیف يالتفاعا االجتماع
( كإحدش القضا  اؼبتعلقدة ابلتدداولیات Politenessدب )مراعاة اسرتاتیجیات األ نّ نت دث إلیه. إ

ااتم م كما  يف عقد التواصا الفعاليف ( ربظی بدور  اّم Pragmaticsأو علم اؼبقامیة/ السیاقیة )
اؼبقارندة الثقافیدة  ن الدراسدات إالددعام واؼبناجداة.  يفاألحكدام الدینیدة وال سدّیما  ؽبا أنبیة خاصة يف
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مفددا یم  يو...  دد  والتددربدب   تعدداون احملادثددة كدددالطلب غددی اؼب ا ددر  ئمفددا یم وم دداد تشددی إلددی أنّ 
الكد م مدن بلدد إلدی آخدر ومدن حضدارة  اسدرتاتیجیات زبتلدف يف ئعاؼبیة. لكن  ام اؼب اد ئوم اد

وم ددأ ال یدان غدی ( brown,levinson, 1987 & Blumkulka, 1983) إلدی أخدرش ومدن لغدة إلدی لغدة
االنثروبولوجیددا ثقافددة خاصددة  تلددف كثددیاً عددن م دددأ التددربدب ویعتدد  ال یددان غددی اؼب ا ددر يفاؼب ا ددر ال ىب

 لغدددة الشدددصاب وثقافتدددده تكمدددن جددداور ا يف ثقافیدددةولغدددة خاصدددة ویفسدددرم االنثروبولوجیدددون كظدددا رة 
(Leving,1985 مHall,1976 مGumperz,1982 مGudykunst, Kim 1997). 

 الوجه .2-3
وباول الفرد ضبایته ویرجو  يیتمت  به الشصاب والا يالا يأو االجتماع يفعد العاوالوجه  و ال ُ 

 (,Erving, Goffmanٜٚٙٔ) كما یقول ارفن  جوفمان (Yule, 1996: 60) أن یعرتيف به اآلخرون
ویسدعی كدا  دصاب مدن أجدا حفدب وجهده أن ی تعدد عدن القیدام  تدهوجه الشصاب  و أكد  فبتلكا
مبوذجداً لدال  الوجده وأن یقددم  اً ااتم  وأن یعیش وفقد وجهه يفهتّدد  ابألعمال أو الّتصرفات ال 

الّتواصدا  مدن  دربنه أن یظهدر ان السدلوك الظّدا ر مطدابص لوجهده وأن یعمدا كدا مشدارك يف سلوكیاً 
 والوجه السل    علی معرفة مكانه واحملافظة علیه. لكا من اؼبتكلم والسام  وجهان: الوجه اإلهبايب

الثقافدة ال شدریة. الوجده  يفعاؼبیداً متعداريف  واإلهبايب . ومفهوم الوجه السل (ٕ :ٕٖٛٔ   )فصر روحاين
أن یُق َدَا ِمدن ق دا اآلخدرین وأن یق دا رأیده وول دده   دو رغ دة الشددصاب يف (Positive face) اإلهبدايب

م ,Haugh, 2013 Kardar) یتجا دا ع قة إهبابیة م  اآلخدرین وأن ال اذصادقاً    وأن یكون ؿب وابً 
Brown, levinson,1987: 61)  أما الوجه السل (Negative Fase )أن ال هبد   رغ ة الفرد يف فهو

 اً وفقدد. (Haugh, 2010: 292) التصددريف ومكانتدده االجتماعیددة وأن وبفددب حریتدده يف   يمعلددی  دد
قبدداز إأحددد أسدد اب مراعدداة األدب واسددتعمال الع ددارات  ددو االبتعدداد عددن   لنظریددة بددراون ولوینسددون 

 .(ٕ: ٕٖٛٔ   )فصر روحاين للوجه شّو ةیعت  ا م عمال والتصرفات ال األ

 . لغة غری مباشرة3-3
 النظر عن تدوفر عناصدر االتفداق أو  بغضّ   رام ووجهات نظر اآلخر التواصا فهم واحرتام مت ادل آل

لة من الشروط غی وإمّبا  ناك صب  ال یتمُّ فق  ابالستناد إلی الكفامة اللغویة  ي. التواصا اللغو ةاحمل ّ 
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التربدب أو مراعاة األدب من جانب  يواحدة منها     يربدید األدام اللغو  يف اللغویة ال  تتدخا
غددی ضبیمددة أو غددی و غددی رظبیدده أو ع قددة ضبیمددة  وإمدداإمددا رظبیددة  ةیت دددث(. الع قدد ياؼبددتكلم )الددا

إوار رظبی.  يف صیغ الت جیا حفظاً لل وار فیهادخا تذل  من مستو ت اللغة. والع قة الرظبیة 
 يف الع قدددات الرظبیدددةأمدددا االسدددتعماالت غدددی الرظبیدددة واغبمیمدددة فتدددتصلاب مدددن  دددام القیدددود صبیعددداً. 

وأتّدابً كثددیینم علددی سدد یا اؼبثددال اندده احرتامدداً أندده یظهددر  يیسددتصدم الشددصاب لغددة غددی م ا ددرةم أ
ب اآلخدددرین مسددددتعمً  األفعدددال الك میددددة مدددن أجددددا خطدددا یسدددتصدم أسدددالیب ومنددددا   أكثدددر أتدابً 

(Speech Actc  اؼبهابدة اػباصدة ك مددن فضدل )   ًمددن األلفداظ الدد وكثدیاً و     ددكراً   آسدف    عفددوا 
ال یدددان غدددی اؼب ا دددر  ( Yankah, 1995: 45) یعتددد   نددد . (ٕ: ٖٕٓٓ  )واتدددس  تددددّل علدددی األدب

 یعتد احملادثدة والسدیطرة علیده.  أو الك م يفكاسرتاتیجیة متداولة للت كم علی قدرة وأتثی الكلمة 
یت دث(  يالتواصا یواجم اؼبتكلم )الا يف ال یان غی اؼب ا ر اسرتاتیجیة (Obeng, 1994: 42) آبن 
 ددام التعدداریف تشددی إلددی أن اؼبددتكلم  نّ اللغویددة وضبایددة الوجدده ومراعدداة األدب. إ تهبددنی تصددروبا فیهددا

 ييبكدن أن یدؤد يالدااغبدريف ملجرب له لی تعدد عدن ال یدان اؼب ا در  یستصدم ال یان غی اؼب ا ر وهبعله
 ووجه اؼبصاوب. و وجهه ال  یشّوم لاست یاجهم و أو ح نه أو ي إلی استیام اؼبتلق

 يف اإلسالمآداب الدعاء . 4-3
مقام اػبطاب واؼبناجاة  یكون يف يوالداع  و روواً مفروضة   مشروعة  آداابً للدعام إّن يف اإلس م 
 «وتن یهه  وتقدیسه   ابلثنام علی اؼبع ود الدعام ی دأ ». ولد(ٛٗ: ٕٙٗٔ  )اؼبدنی الت ی ش  م    تعالی

مدن نوافدا الدركن   ابلص ة علی الن ی )ص( ألّن الص ة علدی رسدول   و  (٘ٗ: ٜٜٛٔ  طروو ی ال)
: ٕٙٗٔ   يت یدد  ال ديناؼبدد) ام التوسددا دب مددد وآلددهمقددام الدددع ویسددت ب يف  األول مددن أركددان اإلسدد م 

كمددا   (ٖٕٛ  :ٗج    ٜٖٙٔ   كلیددينال) «إجابددة لدددعاجكم يَّ صدد ُتكم َعلَدد»األكددرم:  ویقددول الندد ّ . (ٗٙ
ی علدی دمحم وعلدی آل كا دعام ؿبجوب عدن السدمام حتدی یصدلّ »والب )ع(:  بن أيب يیقول عل

« خا دددعاً   را  ددداً    اً راغ ددد أن یكدددون »ي آداب الدددّداع مدددنو ( ٖٔٔ  :ٜٓج   ق ٖٗٛٔ  لسدددی اا).« دمحم
)األن یدام/ م ﴾ویدعوننا رغ اً ور  اً وكانوا لنا خا دعنی﴿وكما یقول   تعالی  (ٚٗ: ٜٛٛٔ  طروو ی ال)

أن ینسددب الددنعم »و (ٙ٘عددرايف/ األ) ﴾خوفدداً وومعدداً  َواْدُعددومُ ﴿لیقددرتن الدددعام ابػبددويف والرجددامم  (ٜٓ
  :ٔج    ٕٓٔٔ  )اؼبددنی الشدیازش « علی منهاج اآلداب التن یلیدة  ً دون أضداد ا جر    إلیواػبیات 
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إذا دعددددا »األكدددرم )ص(  مدددا یقولددده النددد ّ  اً منجدددد    ابؼبصدددال العامدددة للع ددداد الدددداعی یهدددتم  وأن (ٕٕٛ
ن   واستغفر لا» للمؤمننی ساج ً  (ٚٙ: ٕٙٗٔ  )اؼبدنی الت ی ش « .أحدكم فلیعّم فانه أوجب للّدعام

وال یقن  »َموالمم  َرجاَمُم يف يأن یُدَقوِّ و یدعو لنفسه فق م  ال ول (ٜٔ)دمحم / « وللمؤمننی واؼبؤمنات
  (ٖ٘)زمددر/  ﴾اّللَِّ  َرضْبَددةِ  ِمددنْ  تَدْقَنطُددوا اَل ﴿ بقولدده تعددالی اً ملت مدد (ٜٗ: ٜٛٛٔ  طروو ددی ال)« مددن رضبددة  
أن »و (ٖ٘ٓ  :ٜٓج    ٖٗٛٔ   االسدي) ابإلجابدة ندتم موقندونأاألكدرم )ص(: أدعدوا   و  وبقول الن ّ 

 .(ٛٗ: ٜٛٛٔ   يطروو ال) «وجّد وح م  سربل بع م ی

 الصحيفة ـ اسرتاتيجيات األدب يف4

 ـ بيان غری مباشر1-4
االنت ددام واؽبددرب مددن  جلددبوعقددد التواصددا الندداجب و  يالّنظددام اللغددو  غددی اؼب ا ددر دور  دداّم يف لل یددان

يف  اً  امدددد اً السددددتصدام اللغددددة اؼبكنیددددة دور  أنّ  (Grice, 1975)عواقددددب الت دددددث. یعتقددددد جددددرایس 
للَّهدمَّ الیدوم اأعدوذ بد  »الددعام الثدامن واألربعدنی:  الع قات ولغة التواصدا الیومیدةم یقدول اإلمدام يف

اؼبدولی عدّ  وجدّا  سده سداج ً الددعام نف كمدا نشدهد يف« …أِعداين»أن یقدول:  بددالً م «من غضد  
اّل عفددُوك وال إللَّهددمَّ لددیس یددرّد غضدد   إال حلمدد  وال یددُرّد َسددَصَط  ا»بشددكا غددی م ا ددر ویقددول: 

أن یقددول:  بدددالً  م «ِمندد  إال التَّضددرُُّع إلیدد  وبددنی یدددی  هبددی ِمددن عقابِدد  إال رضبتُدد  وال یُنجیددين
يِن  أِجرين  أعُف َعيّن      عَليَّ للَّهمَّ ُردَّ َغَض ا  . و اا  و أحد أسالیب مراعاة األدب.َوقبَِّ

 وصف ادلخاطب عرب التقرير. 1-1-4
أسلوب اؼبنادشم ولكنه قد یصفه ع  التقریرم   معظم األدعیة یاكر اإلمام السجاد ظبات   يف يف

لددیس   ابلتَّجدداُوِز َمعددرويٌف   مرُجددول لِلمغفدرة   فإنّدد  ملداّب ابلعفددو »عشددر:  الدددعام الثداين كمدا یقددول يف
ویلجددرب إلددی التقریددر لی تعددد عددن األمددر  «حا دداك...  غدداِفٌر َغددیك  وال لِددَان   مطلددٌب ِسددواك  غِبَدداج 

وتُدَهوُِّن َعَلیِهم كاَّ كرٍب... »الصلوة علی أت اع الرسا ومصدقیهم:  دعاجه يف والطلب كما یقول يف
  والتوبة وهتوین الكدروب   والغفران   لطلب العفو  اً ضم تعرّ «فبا تق  به الفتنة من ؿباوراهتا وتُدَعافیهم

 ل بتعاد عن الّتصریب والطلب اؼب ا ر. يأسلوب تقریر  واؽبموم ويف  واؼبصاجب 
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 لصفات اإلذليةاب الطلب لف   .2-1-4
فما دام الدعام  و «.   ربِّ »" وهمّ للّ ا "يفأدعیته ذكر اغباجة إب هار الع ودیة والسیما  ویقرتن يف

أو « للَّهدددمَّ ا»اػبطابیدددةم مدددن كبدددو ع دددارة:  يف ینالدددا یظدددا أولدددی ظباتددده  ددد  هلل تعدددالی  ؿبددداورة انفرادیدددة
 یظا ال نام الفينكما مثا  ام الع ارات ضبداً أو ثناماً ابلضرورة.   يوسوانبام حیث تستدع« يإؽب»

تعدالی ذكدرك »: لسمات: أوال ا أن یقرتن الدعام ابلت مید هلل تعدالی اً للص یفة السجادیة مط وع
أندت األّول »صدفات  :  اً ذاكدر « ّي...ال إلده إال أندت العلد  عن اؼباكورینم ت دارك اظبد  وتعالیدت 

بتوحیددد   ق ددا الدددعام وربمیدددم عدد َّ َوَجددّا والثنددام علیدده اقتددداماً  ابدئً  ..«والقددادر والعدد م.  واآلِخددُر 
الندون:  يوذ  ع دد   وأيب  ص(م وامیاؼبدؤمننی بكتاب   تعالی وعمدً  دبدا ا دتهر مدن رسدول   )

ینادیده  إذ (ٚٛ)األن یدام/  ﴾اؼبنین الظّدِمد كندتُ   إال أندت سد  ان  إينّ  الظّلمات أن ال إلدهَ  يففنادش ﴿
أن ی ددأ ابلثندام علدی » ّ ینّ  ه عن النقاجاب والظّلدم ابلتسد یب... ألّن مدن آداب الددعام  ابلتوحید 
 .(٘ٗ  :ٜٛٛٔطروو ی ال) «...ن یههوت  وتقدیسه   اؼبع ود 

 وصف ادلخاطب عرب ادلقارنة. 3-1-4
  إحدى الطّرق ال  یستصدمها اإلمام زین العابدین للتع ی عن حاجته أنه یع و ظبدة جیددة إهللا   

األدب مسَتلِفتاً انت اَم اؼبصاوب إلی االستجابةم كما  يوظبة متضادة لنفسه عن وریص اؼبقارنة لیاع
َوفضددیلُة   وملكددُة الُقدددرِة الصَّددَمِد   لدد    ِاؽبددی َوحدانیَّددُة العدددد »الدددعام الثددامن والعشددرین:  يف یقددول
مقهدور علدی   مغلدوٌب علدی أمدرم   ُعمدرم  ودرجُة الُعُلوِّ َوالرّفعة. َوَمن ِسواك مرحوٌم يف   ةوالقوّ  اغبول 
فات... ُمتنقٌِّا يف  ـبَتِلُف اغبَاالِت    ربنه   «الصِّ

 . األدب الس ليب2-4
( أن یعت  الشصاب موقفه ي)الرظب لّتع ی عن الرغ ة يف تط یص اسرتاتیجیة األدب الّسل من ورق او 

 ددكا الفعددا وبنیتدده  ددو أحددد األدوات  نّ إومكانتدده أقددا مددن اؼبصاوددب ویسددتصدم أدوات تعدیلیددة. 
م كمدا یفعدا اإلمدام يف كعاما لل یلولدة دون تشدویه وجده اؼبصاودب  هايبكن استصدام الّتعدیلیة ال 

كثّددرمب دبَنِّدده علددی مددن »م و«يُولددد بَِ قدداِم علديَّ للَّهددمَّ وُمددنَّ ا»د  كددد: "ُمددّن"   أفعدداالً اً الّصد یفة مسددصدم
إن تشرب تعف عّنا »م و"إن تشرب" كد: «فربسربل َ ... أن هَبَعَل    ل بَدرَكةٍ »ل": كدربو"أس« قّا... 

یقول يف دعاجه إذا مرض أو ن ل كما كربدوات تعدیلیة.    وغی ا من األفعال والكلمات   «ف فضل 
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إحسان   وامتنانه تفّضدً   اً معت   «اؼبتطّول ابالمتنان  إن  اؼبتفّضا ابإلحسان »به كرب أو بلیة: 
عددن الضدددمی ألن اسدددتعمال الضدددمی يف  دددام  مفدددردات ك   والدددرب و... بددددالً  اً مسدددتصدم وتطددّوالً 

 ة الرظبیة للمصاوب ویهدد الوجه.اااالت فبا یهدد اؼبكان

 . إسناد السمات احلميدة إلی ادلعبود3-4
استصدام األظبام اؼبشتقة ال  ربما يف ویاهتا الصدفات اإلؽبیدة مدنه  آخدر ؼبراعداة اسدرتاتیجیات  إنّ 

 و دام العملیددة فبدا ت یددا  تم عملیدة التسددمیة تدد  اؼبددنه  بدداًل عددن اعبملدة »يف  ألنّ    األدب يف اؼبناجداة
: إند  الفاضدا اؼبتفضدا «بعض اؼبعلومات والسیما ال مان منها لتنسدب ظبدة اثبتدة مسدتمرة إلدی  

  خددالص كددا    (ٗ٘)الدددعام وكا ددف الغددم     فددارج اؽبددم  (٘ٔ )الدددعامابإلحسددان اؼبتطددول ابالمتنددان 
و  أرحم من  (ٚٗام )الدع... الكرمی اؼبتكرم  الفرد اؼبتفرد   األحد اؼبتوحد    يمووارث كا    ـبلوق 

. ومن األسالیب اؼبستصدمة يف الّص یفة استصدام الصفة اؼبش هة (ٕٔ)الدعام انتابه اؼبسرتضبون... 
فیده اات   فبدا وبدايف لدال  تدل علی ث وت الصدفة و ال  توجد واوزان ـبتلفة يف أكثر األدعیةم 

أداة اؼبندددادش إلدددی جاندددب "َمدددن"  اً لتددددل علدددی االسدددتمرار. ن حدددب يف الصددد یفة أیضددد عدددد ال مددداينال ُ 
 يا اظبیددةم واألظبیددة منهددا فبّددا تدددّل علددی اعتقدداد اؼبت دددث أو الددداعا فعلیدده وإّمدداؼبوصددولیة والصددلة إّمدد

وداللة تل  السدمة علدی اؼبوصدويف  (ٕٛٔ: 13۳3   وسلطاين   نیا ي)مقدسبث وت الصفه يف اؼبوصويف 
 «  من ذكرم  ريف للااكرین» (ٛٗ)الدعام  «  من رضبته واسعة وعفوم عظیم»علی وجه الث وت. 

اإلمددددام السددددجاد )ع( نشددددا د  ةيف أدعیدددد (ٖٔ)الدددددعام  «  مددددن عندددددم نیددددا الطل ددددات» (ٔٔ)الدددددعام
و    ال یرضبه الع اد یرَحُم َمن   من »منها:  ياستصدام األفعال اؼبضارعة يف الصلة أكثر من اؼباض

و داا األسدلوب  (ٙٗ)الددعام  «تقدر أ دا اغباجدة إلیده...و  مدن ال وب  یق ا مدن ال تق لده الد  د  من
مدددرة. و ددداا األسدددلوب یددددل علدددی حدددادث  ٔٔ)مدددن ل الفعدددا اؼبضدددارع( تكدددرر يف الددددعام اؼبددداكور 

   إلدددیوإسدددناد ظبدددة ضبیددددة  (ٜٕٔ: 13۳3   نیدددا وسدددلطاين ي)مقدسددددث غبظدددة بعدددد غبظدددة وبدددتجددددد و ی
 جیات األدب.بشكا متجدد ربدث غبظه بعد غبظة نوع من اسرتاتی

 . تلطيف األجواء4-4
ة لتلطیف األمدر والتصفیدف مدن حدتده وقدد یلجدرب اإلمدام لتلطیدف األمدر إلدی وصدف  ناك ورق عدّ 
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نتیجة  اً ذاكر   یكابدم من اآلالم ّ یعّ  عن رغ اته اػباّصة  ّ یاكر حالته النفسیة والروحیة وما   
منهددا تعریددف اؼبسددند بدد م اعبددنس إلفددادة القصددرم  و . عدددم االسددتجابةم كمددا فَدَعددا يف الدددعام العا ددر

یفیدد وتعریدف اؼبسدند  ندا  (ٚ)الدعام « ات...ات وأنت اؼبف ع يف اؼبلمّ للمهمّ  أنت اؼبدعوّ »كقوله: 
   ٕج    ٔٔٗٔ  )اؼبدددنی الشددیازش  اتالقصددرم إذ لددیس غددیم تعددالی مدددعواً للمهمددات وال مف عدداً للملّمدد

 السَّاَعةُ  أَتَدْتُكمْ  أَوْ  اّللَِّ  َعَاابُ  َأاَتُكمْ  ِإنْ ﴿ألن   یقول:    رك وإن دعی غیم فهو جها أو . (ٖٖٔ
رَ   .(ٓٗنعام / األ) ﴾َصاِدِقنیَ  ُكنُتمْ  ِإنْ  َتْدُعونَ  اّللَِّ  أََغیدْ

ومن أسالیب تقلیاب درجة األمر وحّدته  و اسدتصدام ابب االسدتفعال يف عدرض اغباجدة كمدا 
  أفعددددداالً  اً واألربعددددنی ولعشدددددر مددددرات إلددددی  ددددداا اؼبددددنه  مسددددتصدم قددددد عبددددرب اإلمددددام يف الددددددعام الثددددامن

وأسَتِجُی   وأسَتعِصُم    وأستغفرك   سَتِعیُن  أو   وأسرَتزُِق    وأسَتكفی    وأسرَتضِبُ    كدربسَتنِصُرك 
ول ده  األمریدة سداج ً  و... غفدر ياو    وأِعديّن    وأرزُقديِن    وأرضِبديِن    عدن أنُصدرين  وأسدَتهدی  بددالً   ِب  

 الدعام بدِاسَتجب. اً بشكا غی م ا ر منتهی
اإلمدام فیده یسدتصدم  يومن منا   تلطیف األمر يف الّص یفة ما قبدم يف الّدعام األربعدنی الدا

دددرم  للَّهدددمَّ...ا» : قدداج ً  عددن اؼبددتكلم  الضددمایر وصددیغ اؼبددتكلم للجمدد  بددددالً  أكفنددا وددوَل األمددا وَقصِّ
َوال ذَبَعدا ِذكدَرمب لده   َوأنَصدب اؼبدوَت بَدنَی أیددینا نصد اً   آِمنّدا ِمدن  درورم وَ    عّنا... وسدّلمنا مدن غدرورم

اسدددتعمال صدددیغ اعبمددد  يف ولدددب الُغفدددران فبدددا یسدددند اقدددرتايف الدددانب إلدددی  نّ إو  «ِغ ّدددا َواجَعدددا لَندددا...
ال  اؼبعنی و اا   مان ون أمام ك  م   وج وتهم وكبتاج إلی مغفرته اً إلی أننا صبیع اً مشی   اعبماعة 

 .)للمفرد( یستفاد من صیغ اؼبتكلم
َ دا »ومنها تقددمی الطلدب يف أسدلوب االسدتفهام كمدا یفعدا اإلمدام يف الددعام السدادس عشدر: 

كمدا « رَاِحٌم َمن َدعاك فرببلغ يف الدُّعام؟ أم أنَت َغداِفٌر ِلَمدن َبكداك فربسدرَع يف ال كدام؟ي أنَت َ  إؽب
إّن اعدرتايف  «عندك بسوم ما اكتسد ت؟ يإقرار  ي  إؽب ینفعين فها»یقول يف دعاجه يف االعرتايف: 

اإلمام ابستعظام سوم مدا اكتسد ه الشدصاب وقد ب مدا ارتك ده كربنده  د   دا  دو داخدا يف الدانوب 
 دام اعبمدا  يف اسدتفهام  منهدا االعدرتايف أم  دو أعظدم مدن ذلد م و ياإلقدرار وینجدفیهدا ال  ینفد  

ؼبعصدیة فبدا یكمدن فیده ندوع مدن األدب مدا ینفد  وینجدی. كمدا نوع من اإلقدرار ابلدانب واالعدرتايف اب
كیددف ینجددو مندد  مددن ال مددا ب لدده يف غددی ُملكدد ؟ فكیددف »واػبمسددنی:  جددام يف الدددعام الثدداين

. وإندده علیدده السدد م ؼبددا أورد االسددتفهام علددی سدد یا «؟متددی   ال ؟ ددكرم ينطیددص ضبدددم أم متددی نددؤدّ 
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م كما أراد أن یكون اإلقرار ابلعج  عن أتدیدة الشدكر نفيابلأراد التصریب    للنفياإلنكار اؼبتضمن 
مدددنه  يف تقددددمی   عدددن األمدددر والطلدددب بدددداًل صدددروباً متربكدددداً. واسدددتصدام أسدددلوب االسدددتفهام واػبددد  

م و اا  و أقرب إلی األدب إضافة إلی أنه یشّج  اؼبصاوب حريفالطلب بشكا غی م ا ر وغی 
 علی االستجابة.

 بد والعبودية. إظهار عالقة الع5-4
یاكر وارن راثلنی يف مقاله عن استصدام اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف الكتاب اؼبقدس ومقارنتها 

 .Wide)يف الكتدداب اؼبقدددس  واؼبع ددودعلددی ع قددة الع ددد  الكلمددات الدد  تدددلّ   ابللغددات اإلفریقیددة

Warren. Rothlin, 2007)  ً يف الوقددت نفسدده و    رابًّ يف  ددام النصددوص یُعتدد   ُ سددیداً و  إنّ  قدداج  
يف  داا و ا مدن  دربنه ومكانتده ذبدام عظمدة   وج وتده. لیقلّد« ع د وخدادمٌ »ه نّ یتاكر الفرد نفسه ا

ع دد وأندت  ينو دو: أنّد  ص افرتاض سابفیه « و...   ريّب   ي   سّید»اإلوار حینما یقول  صاب: 
اإلمددام السددجاد )ع( كثددیاً مددا یسددتصدم  دداا األسددلوبم علددی سدد یا اؼبثددال إندده يف الدددعام  د. إنّ سددیّ 
وألربدد   ٖ٘كمددا یسددتصدم يف الدددعام « ي/ و  مددوال ي  إؽبدد»یسددتصدم وؼبددرات عدیدددة ع ددارة  ٜٗ

یوجددد  دداا اؼبددنه  يف أكثددر األدعیددة يف الّصدد یفة السددجادیة. ومددن  دداا «. ي  مددوال»مددرات ع ددارة 
و اا كنایة عن «  ا كبن ع ادك بنی یدی »إلی   تعالی:  الرجوعجام يف دعاجه يف  األسلوب ما

 سیدم. يكالع د الاش بنی یدفیهم  صبی  أنواع إرادته تعالی القباز أهنم مستعدون 

 مات الفنية للمطلع والتتمة. الس  6-4
ام ابلّصدد ة علدی الندد  أن یقدرتن الددع»عنددد اإلمدام السدجاد علیدده السد م ظبدات منهددا  ل ندام الفدينول

 دأ األدعیة تما  اً وغال . (ٖٙٙ: ٖٔٗٔ  )ال ستانی  «وساجا للتقرب إلی   تعالی )ع( وآله بصفتهم
ل مدن مدن نوافدا الدركن األوّ   م ألّن الصد ة علدی رسدول   )ع( وآلده دبسربلة الّص ة علی الن فیها 

 .(ٗٙ: ٕٙٗٔ   يت یدددد  ال ديناؼبدددد) مددددد وآلددددهویسددددت ب يف مقددددام الدددددعام التوسددددا دب   أركددددان اإلسدددد م 
لإلمدام الّسدجاد يف تلطیدف األمدر والتعدرض  اً خاص یكاد یص ب أسلوابً  واالبتدام ابلصلوة علی الن 

السدددتجابة الدددّدعام ومنهدددا مدددا نشدددا دم يف  للطلدددب إضدددافة إلدددی أنددده مدددنه  یعدددّدم اؼبعصدددومون ضدددرور ً 
دُب َعلدیَّ لد  "م والددعام السداب   َوَ دب ِي   ؿُبّمدد وآلده للَّهمَّ َصاِّ علَدی اعشر: " الّدعام الثّاين َمدا هبَِ
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للَّهدمَّ صدّا علدی دمحم ام وع دارة "«َوا دغله َعنّدا بِدَ عِض أعدداج    للَّهمَّ َصداِّ َعلدی ؿُبّمدد َوآلده اعشر: "
  الّص یفة السدجادیة  يفاألدعیة األولی من  ٖ٘مرة يف الدعام العشرین. بنی  ٜٔ وآله" فبا تكرر 

منهدا مدد  وصدف اؼبددتكلم نفسدده  ٗ  منهددا حبمدد  وثناجدده  ٚمنهددا ابلصد ة علددی دمحم وآلدهم  ٕٔی ددأ 
  األدعیة من  ٖ٘بنی و منها م  التع ی عن الرغ ات واؼبطالب بشكا م ا ر.  ٕع  آلیة اؼبقارنةم و

  لصدد یفة اأدعیددة مددن  ٗ٘أصددا ومددن  منهددا ابغبمددد وذكددر ظبددات   والصدد ة علددی الندد  ٜٕبدددأ 
األدعیدة األخدرش منهدا بع دارات  ينتهدتمنهدا ابلصد ة و  ٛ  منها باكر صفات   تعدالی  ٜٖ يینته

للتصصددیاب أو اؼبدددح ؼبددا فیدده مددن   أخدرش كوصددف أولیددام   اؼبصلصددنی ابػباصددة اػباصددنی لددش   
توقعداً غبصدول اؼبطلدب واسدتعطافاً بوصدفه   أرحدم... دددد ىبدتم الددعام ب اإل ارة إلدی االعتندام هبدمم أو

یددرحم ؼبنفعددة تعددود إلیدده. و ددام الطددرق تدددل علددی أحددد أبعدداد  ال يالدددال علددی أندده اعبددواد اؼبطلددص الددا
 اسرتاتیجیات مراعاة األدب يف الّص یفة السجادیة.

 الطلب من غری هللا وعدم. الشعور ابخلوف 7-4
 – سد  انه –لسدان قاجلهدا )ع( حینمدا كدان ىبلدو بده وكاُّ  دام األدعیدة فبدا أجدرش   تعدالی علدی 

یرش أمامه اؽبوة  يالّداع وكانّ   ابلغ  يوالّص یفة ذات أسلوب إوباج .(ٕ٘: ٜٜٚٔ   ي)اعب اجر  كرمویا 
ینتظرم عندد اعبندوح. كمدا ندرام یقدول يف دعاجده يف االعدرتايف وولدب  يالعمیقة والعااب الشدید الا

واصدددفاً الّصدددوت ابغبیلولدددة واػبفدددام ؼبدددا اعدددرتام مدددن اػبدددويف    «خفددديّ َدعددداك بصدددوت حاجدددٍا »التوبدددة: 
ك مه لضعف نفسه وانق اضها... وىبفي  من  ربنه أن یتغی صوته  يواغبیامم فإن اػباجف واؼبست 

م   ييف ؿبادثة اإلمام وتواصله الك م جار ً تغییاً اؼبستمر فبّا أحدث  يواالعتقاد ابإل رايف اإلؽب
   اً أن یكددون راغ دد»ي ألّن مددن آداب الددّداع   ال یدداكر   ویعددوذ ویسددتجی بدده نددرام مددا یدد حیددث م 
یصدددون . كمدددا ویقدددرتن الددددعام ابػبدددويف والرجدددام (ٚٗ: ٜٛٛٔ   يطروو دددال) «خا دددعاً   متدددالً    را  ددداً 

عن الطلب إلی  يوُصن َوجه»دعاجه يف یوم عرفة: يف  قاج ً   اإلمام وجهه عن الطلب من غی   
ؼبددا يف الّسددؤال مددن الددّال »صددیانة وجهدده عددن الطلددب مددن اآلخددرین فیدده ویتمثددا « أحددد مددن العدداَلمنی

 .(ٖٕٚ: ٜٖٛٔ   اغبسیين) «ان النفس م  كرا یة   س  انه للمساللة منهمهوالّدنّیة وامت
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 . وصف النفس واإلذالل8-4
 vide. Brown) لوجه اؼبتكلم ویریص مام وجهه اً من وجهة نظر براون ولوینسون یَعدُّ االعتاار تدمی 

and levinson,1987) نفسدده  يكلمددا وبتقددر الددداع   وعلددی العكددس   لكددن ىبتلددف األمددر يف الدددعام
دعام "إذا ح ندده أمددر وأنبّتدده اػبطددا " الدد. نددرام يف أدابً  یدد داد ك مدده   أكثددر فددربكثر أمددام   سدد  انه 

كمدا ندرام یقدول يف دعاجده يف یدوم عرفدة: م«نی الضَّعیف الضَّریرتكسفإّنی َع ُدك اؼبِسكنی اؼب»یقول: 
 وأذلّ   وسددربلت  مسددربلة اغبقددی الددالیا ال دداجس الفقددی اػبدداجف اؼبسددتجی... وأمب بعددد أقددّا األقلددنی »

یعظّم حاجاهتم اؼباسدة   ونرام ع  ا هار الفقر اؼبطص للع اد واؼبصلوقات    (ٚٗ)الدعام « ... األذلنی 
 مسیالنی.  نفسه والع اد مان نی  اعت اری   إلی جانب الداجمة إل

 ددو أسددلوب   إحدددش الطددرق الدد  اسددتصدمها اإلمددام السددجاد )ع( يف الصدد یفة إلذالل نفسدده 
 يأمب الّددا»أمب ل النعددت" فبّددا أعیددد وؼبددرات عدیدددة يف الدددعام السدداب  واألربعددنی:  و   "أمب ل الدداي

داً... أمب اعبَداين  يأمب اّلا  أقَدَم َعلی  ؾُبرَتِئً  ُدرهتَُِن بَِ ِلیَّتِده   َعلَدی نَفِسده  َعَصاك متعمِّ
أمب الَقلیدُا   أمب اؼب

 فبّا یدّل علی منتهی أدب اإلمام أمام   تعالی. «أمب الطَّویُا الَعَنام...  اغبَیام 

 واإلقرار ابلذنوب  . مالزمة التضرع واالستغفار،9-4
مددن االجتندداب عددن ت یددر التصددرفات واألعمددالم واعت ددار الددنفس  یكمددن يف التضددرع واالسددتغفار نددوع

 للَّهدمَّ فدارحم وحدديا»والث ثدنی:  ذبدام ج لدة الدرب وك  جدهم یقدول اإلمدام يف الددعام الواحدد ةمان 
   رب ذنددويب فقددد أقددامتين  مددن  ی تدد   مددن خشددیت  واضددطراب أركدداين ووجیددب قلدد   بددنی یدددی  
وقد أر د علیه الس م هبام الفقرات إلی أن من الواجب علدی اؼبدانب ... «  بفناج   يمقام اػب  

 كمدانب اتجدب مسدتبٍ    واستشعار الوجدا إلدی األجدا   دوام االنكسار وم زمة التضرع واالستغفار 
ة ومنه اإلعاذ. (ٙ٘ٗ   ٗج    ٔٔٗٔ   يالشیاز  )اؼبدينموالم خ  ن منكسراً فیربي   سیطر اػبويف علیه 
   ٖٔوأدعیة أخرش ومنهدا:  «أعوذ ب    رّب ِمن  ّم الدَّیِن...»: ٖٓالدعام  ابهلل: كما یقول يف

الدد  لنظریددة األدب  اً ووفقدد ي. و دداا فبددا یعتدد  يف التواصددا الیددوماً مبوذجدد ٔ٘و ٜٗ   ٛٗ   ٚٗ   ٕٖ
مهدددة للوجده  یسدتلوجده اؼبدتكلمم لكدن  دام الطریقدة يف اؼبناجداة ل هتدیدداً براون ولوینسدون  یعت  ا

 منتهی اغبكمة واألدب.فیها با یكمن   ف سب 



 1397 شتاء، 49 الـ العدد زلكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية رللة

14 

 . انتساب اخلری إلی هللا10-4
الدد  دة إلددی   تعددالی أتدابً معدده جددّا  یعددينضددّدم ال یُسددِنُد الددنَّقاَب إلیدده سدد  انه مدد  التصددریب إبسددناد 

الددنقاب  نّ إو   غددی  وتشددییداً ؼبعددام وجددودم وكرمدده حتددی كددربن الّصددادر عندده تعددالی  ددو الدد  دة ال» ددربنه 
صددددادر عددددن غددددیم جددددر ً علددددی منهدددداج اآلداب التن یلیددددة يف نسدددد ة الددددِنَعم واػبددددیات إلیدددده عددددّ  وجددددّا دون 

ال »ومددن أمثلددة ذلدد   ددو مددا جددام يف الددّدعام األول:  (ٕٕٛ: ٔج    ٕٓٔٔ   يالشددیاز  )اؼبدددين« أضددداد ا
   اً إلدددی عندددا ت  م منّ  ددداً ملتفتددد. ندددرام «وال ی یدددد مدددن نقددداب مدددنهم زاجدددد  یدددنقاب مدددن زادم مبقددداب 

اػبی إلیه كما فعا يف دعاجه يف ربمید   عّ   اً س  انه عما ال یلیص بفضله وكرمه وسعة رضبتهم منتس 
وأسد غ علدیهم ِمدن »... أجرش علینا وی ات الرزق. كما جام يف نفدس الددعام: يوجَا: واغبمدهلل الا

أصد َ ت األ دیاُم جبملتهدا لد .. ومدا عد  يف »ص اح واؼبسدام: . وجام يف دعاجه يف ال«نَِعمه اؼبتظا رة
. ومنهدا إضدافة ال كدات إلیده تعدالی ابعت دار أن ال كدة مب دالة مدن   تعدالی «اؽبوام وما كنَّ رَبدَت الثدَّدَرش

 كما نرام ینسب اؼبرض إلی نفسه والشفام إلی  . (ٕٗوالدعام  ٖٕالدعام )وكاجنة إبعطاجه 

 األهداف الدنيويةعن  . االبتعاد11-4
والب  بن أيب يبوصیة عل اً ملت م  األمور الدنیویة  حوليف األعم األغلب عن السؤال اإلمام ی تعد 

عن  وابله واؼبدال ال وینفي ولتكن مسربلت  فیما یعنی  فبا ی قی ل  صباله »ِلإلمام اغبسن )ع(: 
يف دعاجه يف الصلوة علی أت اع  قاج ً . (ٕٕٗ: ٗٚج   ق ٖٗٛٔ   يلساا) «ی قی ل  وال ت قی له...

یرُجدددوَن ذبَددداَرًة لَدددن تَد ُدددوَر يف   الّلهدددم وأصددد اب ؿبّمدددد... ومدددن كدددانوا ُمنطَدددِوین َعلَدددی ؿب َّتِددده »الرُّسدددا: 
یرجون ذبارة لیست كساجر التجارات الداجرة بدنی الدربب واػبسدرانم بدا یطلدب ذبدارة  يأ« َمَودَّته...
. كمدددا یقدددول يف دعاجددده لولددددم: يغدددی اؼبددداد يالتجدددارة للثدددواب األخدددرو لفدددب  اً م مسدددتعی فیهددداال بدددوار 
فیها متداع اآلخدرة والع دادة وامتثدال أوامدر    ي... من الرّاحبنی يف التجارة لدیكم. ویستدعواجعلين
عن متاع الدنیا ويف تفضیا اآلخرة والع ادة واألمتاع األخرویة علی الدنیویة اؼبادیة منها ندوع  عوضاً 
واؽبُدَدش   والشَّریعة واألحكام   واغبّص وال اوا   دب. وتكون مضامنی ول ه يف العیان والیقنی من األ

ددیام   والضَّدد ل  بیددة   واغبددّ  والُعمددَرة   َوالصَّدد ة والصِّ دداا بم والصَّدد ح واإلصدد ح والرتَّ
َ
  َواإلسدد م َواؼب

واغبسنات   والتَّقوش وِرَضی      رّ واػبی والشّ     واغبمد والصّ   َوالشَّماتة َوالتَّواُض    َوالع َّة والّشريف 
والددّدعوة    يوالّلطددف اإلؽبدد  واالسددتصارة والدداِّكر   والفددرَج   والعصددمة والع ددادة   واالسددتغفار   والنّدیّددات 
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اؼبطالددب العالیددة واأل دددايف الراقیددة فیهددا اؼبضددامنی الدد  تتمثددا  يو ددام  دد والع ودیددة هلل...  واعِبهدداد 
 جاریة ؾبرش األدب.  یة اؼبنشودمم بعیدة عن معاعبة األمور الدنیویة اإلؽب

 عندما ال يعلم. عدم الوقوف 12-4
یتجاوز ما ال یعريف وال یسربل َ  ما لیس متربكداً خبیم أو  والبه ه علم لال یسربل اإلمام عّما لیس 

أو نقول يف العلم بغی  : »...إال ما یؤمن به. كما یقول يف الدعام الثامنعن  يم ف  یعّ     رم 
ویقول يف  .(ٖٙ)اإلسرام /  ﴾وال تقف ما لیس ل  به علم﴿ؼبا قال   تعالی لن یه:  اً منج  « علم... 
أقددوم اغبدداالت أو اػبصددال أو  ياػبصددلة أو الطّریقددة الدد   دد يم أ«أقددوم ي دد للّدد  وا ددِدين»دعاجدده: 
ال توجد م  اإلث ات ؼبا يف إهبام اؼبوصويف  يف حايف اؼبوصويف فصامة وب غةو أعدؽبام  يالطرق أ

 االبتعاد عن القیام ابلطلب من   ما لیس لنا به علم. أیضاً  حبافه من التعمیم كما فیه

 واالستسالم له. منتهی االهتمام ابهلل 13-4
واقددددف ب دددداب عددددّ ك وقددددويف  يفهددددا أمب ذا   إؽبدددد»عشددددر:  حینمددددا یقددددول اإلمددددام )ع( يف الدددددعام الثدددداين

م ُیصددِدر اعبملدددة حبددريف التّن یدده مدددن أجددا كمدددال العنایددة واال تمددام والوقدددويف ب دداب عددد ِِّم «...اؼبستسددلم
 ددو اإلصددغام  يواالنقیدداد لدده. ومددن آداب الت دددث والتواصددا الك مددإلیدده تَدَعددالی كنایددٌة عددن االلتجددام 
ع يف التعدالیم الدینیدة أكثدر قیمدة مدن االسدتما و م للمصاودب أن یت ددثم لواالستماع وأن یسمب اؼبدتك

 وأنواع التَّناّصات َواإل ارات الُقرآنیة الوافرة يف الّص یفه فبّا سبكن أن تندرج يف  اا ااال.  الت دث 

 لعباداصاح مب. االهتمام 14-4
 يديف إؽبد دایدة الشدعب كهد اً اؼبصال الفردیة الدنیویة وال  اً مبسی  ونرام یهتم ابؼبصال العامة للع اد 

 )اؼبدددين «إذا دعددا أحدددكم فلددیعّم فاندده أوجددب للددّدعام»األكددرم )ص(  مددا یقولدده الندد  اً منشددودم منجدد  
واسددتغفر لددان   وللمددؤمننی ﴿للمددؤمننی مدد  نفسدده كمددا قددال سدد  انه:  سدداج ً . (ٚٙ: ٕٙٗٔ   يالت یدد  

قدم أربعنی رجً   من»یدعو لنفسه فق م یقول اإلمام الصادق )ع(:  ال ول (ٜٔ)دمحم /  ﴾واؼبؤمنات
. (ٖٖٛ: ٜٓج   ق ٖٗٛٔ   ي)ؾبلسدد «نفسددهفددیهم ويف مددن إخواندده ق ددا أن یدددعو لنفسدده اسددتجیب لدده 

 ویصرّح يف ولب العفو والرضبة ولكن يف اغباجات الدنیویة یلجرب إلی الكنایة ويبتن  عن التصریب.
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 االستغفار يفحالة إلی ادلشي ة واإلحلا  اإل. 15-4
إن »لی ذروته يف  ام األدعیدة  دو أنده وبیدا القضدیة إلدی اؼبشدّیة اإلؽبیدة ومنهدا: وفبّا یوّصا األدب إ

 واػبمسددون(م معددرابً  ي)الدددعام اغبدداد «تعداِّب فددربمب الظَّددام اؼبفددّرط... وإن تغفددر فربنددت أرحددم الددراضبنی
  توجیدده   إلددی االسددتجابة علددی الطلددب  يدون أن یتفددّوم دبددا یددَؤوَّل اندده ینددو   عددن حالتدده ف سددب 

يف  اً لیعددرتيف أن    ددو اؼبمیّدد  يف االسدددتجابة أو عدددمها. ویشددتاق إلددی ولدددب اؼبغفددرة مددن   ملّ ددد
وإن   وال یقددن  مددن رضبددة   »َرجدداَمُم يف َمددوالمم  يالددّداع يالدددعام ألّن مددن آداب الدددعام أن یُدَقددوِّ 

وجدد تو  .(ٜٗ: ٜٛٛٔ   يطروو دال) «أجد ً  يمفدإن لكدا  د  یست طاب ما سدربل  ف   أتخرت اإلجابة 
إن تشدرب »ندرام یقدول: فمباذج عدیدة من الّرجام واال تیاق يف الّص یفة والسدّیما يف الددعام العا در 

رجدددام اؼبغفدددرة علدددی التعدددایب  اً مقدددّدم (ٓٔ)الددددعام  «َتعدددُف َعنّدددا فَِ َفضدددِل  وإن تشدددرب تُدَعددداِّبَنا فَِ َعددددِل 
 َرضْبَدةِ  ِمدنْ  تَدْقَنطُدوا اَل ﴿ بقولده تعدالی اً ملت مدم ةبسدهولة االسدتجاب اً لإلیاان بس ص رضبتده غضد هم معتقدد

ألن    (ٛٗ: ٜٛٛٔ   يطروو ال) «وجّد وح م  أن نسربل بع م »ومن آداب الدعام  (ٖ٘)زمر/  ﴾اّللَِّ 
وجللندی     یتدعاف  د وآلده وأل سدينهدم صدّا علدی ؿبّمدللّ ا»م ومدن مبداذج اإلغبداح:  يمال یتعا مه  

صِنی ب  عافیت   و دب   بعافیتد   يّ وتصدق علد  بعافیت   وأغنين  بعافیت   وأكرمين  عافیت  َوَحصِّ
 «وبنی عافیت  يف الدنیا واآلخرة وال تفرق بیين  عافیت   وأصلب ي  َعافیَت   وأَفرِ يِن   بعافیت   ي

ا الظددا ر ؿبدد واضددعاً   بسددؤاؽبا انددواع الطلددب العافیددة )الدددعام الثالددث والعشددرون(. وامبددا یكددرر كلمددة 
ل دداب اإلغبدداح واإلصددرار يف الدددعام. وقرعدداً   العنایددة واال تمددام بشددربهنا مددن  مددن أجددا م یددد  اؼبضددمر 

أن یددددعو  ي  ؼب جكتددده: أبَدددی َع ددددِ فیقدددول »   )ص( حدددنی یلدددب الع دددد يف الددددعام   وقدددال رسدددول
 .(ٓ٘: ٜٛٛٔ  )الطروو ی  «وقد استج ُت له   يغی 

 . النتيجه5
  ّالفروق اللغویة الكامنة بنی ك م اإلمدام السدجاد )ع( واألمبس العدادینی  دو أهّندم يف  أ مّ  من إن

لكدددددّنهم قدددددد یتغدددددافلون عدددددن   واغبدددددواج  اسدددددلوب مهدددددّاب  طالدددددبأغلدددددب األحیدددددان یعربدددددون عدددددن اؼب
 مثیا ؽبا يف الّص یفة. والّتعریض فبا ال  والكنایة   جیات األدب والسّیما يف مقام الفكا ة یاسرتات
  ابؼبصال العاّمة للع ادم  اً مهتمّ   ملتجالاً إلی التعمیم   ابلت مید والثنام عند اإلمام  دأ الدعامی
يف أسدداللته عددن  اً م م تعددداً ملّ دد يف السددؤال  اً إلددی ولددب اؼبغفددرةم عازمدد اً فقددر م إلددی   مشددتاق اً مظهددر 
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وجهدده عدن الطلددب مددن  اً م صدداجناػبدیات اصبعهددا إلدی   عدداز ً اًم مسددت ی   اً خاجفدم  األمدور الدنیویددة
باكرم أو ابلص ة أو مدا  اً م خاسب  الدعام ابسم ابدئً   غی  م يف كمال العنایة ابهلل واال تمام به 

 أو ما لیس به علٌم. اً وبّسن اػباسبةم دون أن یسربل ؿبّرم
 اة جعدددا لددده لغدددة تواصدددا خاصدددة بلغدددت ذروهتدددا يف مراعدددد   ياإلؽبددد ياسدددتلهام لغتددده مدددن الدددوح

 اسرتاتیجیات األدب لتص ب أسوة يف األدب ولغًة ذات اسرتاتیجیة مثالیة منشودة.
  عددن األمدددر  اسددتصدام أسدددلوب االسددتفهام والتقریددر بددددالً   التعددّرض للطلددب دون التصدددریب بدده
ووصف   الطلب يف ؾبموعة متناسقة من الصفات اإلؽبیة  ولفُّ     هوظبات   وذكر صفات   يوالنه

ذات ظبددات فنیددة خاصددة يف  خلقددت لدده أسددلوابً   حالتدده النفسددیة ومددا یكابدددم مددن اؽبمددوم واألحدد ان 
وتطرح الص یفة بدور ا  وا ر ـبتلفة م  تركی  ا علدی الّتواصدا مد       مراعاة األدب يف اؼبناجاة

متفددّرداً يف تددوّفرم علددی صددیاغة الدددعام ویكددون لدده حددص التعلددیم يف  )ع(تعددالی ویُدَعدددُّ اإلمددام السددجاد 
 اؼبكاؼبة واؼبصاو ة وعرض اغبواج  علی   تعالی.وكیفیة اإلم م و 

 يف مراعاة األدب.ربسلوب ربقی النفس وتك ی اآلخرین ك اسرتاتیجیة ستصدمإّن اإلمام قد ا 

 ادلصادر

 ( الکتب العربية والفارسية1
 الكرمیالقرآن 

 الغدیر.   بیوت   يشر  وتقدمی عزالدين اجلزائر    (ٜٜٚٔ)   الّص یفة السجادیة

 .ؾبم  ال  وث   مشهد   ٔط    ييف ضوء ادلنهج االسالم اتريخ األدب العريب   (ٖٔٗٔ)  ؿبمود    ال ستاين

 ظبت.   هرانو    ييف ضوء ادلنهج اإلسالم سلتصر اتريخ األدب العريب  ( ٖٔٛٔ)   -------

 .دار اؼبعاريف للط اعة   بیوت   حتقيق السيد دمحمرضا  ،دالئل اإلعجاز  ( ٜٛٚٔ)   ع دالقا ر   اعبرجاين

 .العابدين )ع( قاموس الص حيفة لإلمام زين  ( قٜٖٛٔ)   أبوالفضا   اغبسیين

اتباعه ي وآدابه وما جیب علی الداعالدعاء ادلأثور    م(ٜٛٛٔ)  ي بكر دمحم بن الولید الفهر  وأب   ياألندلس يالطروو 
 دار الفكر اؼبعاصر.   بیوت  ولی الط عة األ  ربقیص دمحم رضوان الدایة    واجتنابه

 علمیة إس میة. مکت ة   هرانو    كافیاصول     (ٜٖٙٔ)  دمحم بن یعقوب    كلیين
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 دار الكتب اإلس میة.   هرانو    ة األطهارحبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئم     (ق ٖٗٛٔ)   دمحم ابقر   يؾبلس

 .يدارالكتاب اؼبصر    القا رة   العبادة أحكام وأسرار  ( ٜٜٓٔ)  ع داغبلیم   ؿبمود 

 له. دفرت معظم   قم  ولی الط عة األ   الفوائد القيمه ( ق ٕٙٗٔ)  السید یوسف    يالت ی   اؼبدين

ربقیص: ؿبسن    رایض السالكنی يف شر  صحيفة سيد الساجدين  ق(  ٕ٘ٔٔ)  خان ي السید عل  اؼبدنی الشیازش 
 .يمؤسسة النشر االس م   قم   األمیين اغبسیين

 .يمؤسسة دارالكتاب االس م   قم   ولیالط عة األ . يالغریر  يربقیص سام   يف ظالل الص حيفة السجادية  دمحمجواد. )د. ت(  مغنیه 

 .ظبت  :هتران  م ترصبه ؿبمود عموزادم زابن یكاربردشناس   (ٜٖٛٔ)  جرج   یول 

 (  الکتب االجنلریية2
Brown, Penelop, Stephen C. Levinson , (1987) Politeness: Some Universall in 

Language Usage, Cambridge. Cambridge University Press. 

Cook, GuY, (1989), Discorse, Oxford University press, Editor: CN Candlin and 

HG Widdowson, First Edition. 

Goffman, Erving, (1961), International essay on fase – to – fase behavior, 

Doubledy, Newyork. 

Gudykunst, W. B, and Y. Y. Kim, (1997), Communicating with Strangers: An 

approach to intercultural communication, Third edition, New York: McGraw-

Hill Companies. 

Gumperz, John, (1982), Language and social identity, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Hall, Edward, (1976), Beyond culture, New York: Double Day. 

Levine, David, (1985), The flight from ambiguity, Chicago: University of Chicago 

Press. 

Vatts, Richard. (2004), Politness, Cambridae University press, Cambridge. 

Wardhaugh, Ronald, (2010), An Introduction to Sociolinguistics, MA: Blankwell 

Ltd. 

Yankah, K, (1995), Speaking for the chief: Okyeame and the Politics of Akan 

Royal oratory. Bloomington, india University Press. 

Yule, G, (1996), Pragmatics, Oxford, Oxford University Press. 



 اين ، مهدي مقدسيخاين ، علي حاجيتبار تك نیحس  ةيالسجاد فةيمراعاة األدب يف الصح اتيجيدراسة اسرتات

19 

 الدورایت
كبرثرد شٌبسٖ زثبى ٍ سبزٍكبرّبٕ ادة ٍرزٕ »  ،(1393)  هْذٕ ٍس٘ذ علٖ اطغر سلطبًٖ،  ،هقذسٖ ً٘ب

 (228- 217. )طض 5ش  ،جستارهای زبانیدٍهبٌّبهِ   ،«از ادعِ٘ ش٘عِ در ثرخٖ

  ،«ّب ٍ القبة پ٘بهجر در قرآى كرٗن شٌبختٖ ًبم ثررسٖ زثبى»  ،(1382)  هحوذرضب،  فخر رٍحبًٖ،

 .76-71طض   ،2ش   ،نامه قرآن و حدیث پژوهش

Blum-Kulka, S, (1983) »Interpreting and performing speech acts in a second 

language: A cross-cultural study of Hebrew and English«. In N. Wolfson and E. 

Judd (eds. ), Sociolinguistics and language acquisition. MA: Newbury House, pp. 

36-55. 

Obeng, G. S. (1994). » Verbal indirection in Akan Informal Discourse«. Journal of 

Pragmatics. 

Warren- Rothlin, A. (2007). »Politeness strategies in Biblical Hebrew and west 

African languages«. Journal of Translation. 3 (1). pp. 55- 71. 

Wierzbicka, A. (1985).  » Different cultures, different languages, different speech 

acts. Polish vs. English «.  Journal of Pragmatics. Vol. 9. pp. 145- 178. 

  



 1397 شتاء، 49 الـ العدد زلكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية رللة

21 

 
 هیسجاد فةیادب در صح تیرعا یها وهیش یبررس

3این یمقدس یمهد  ،2یخان یحاج یعل  ،1تبار تک نیحس
 

شگبُ قن ٖعرث بت٘گرٍُ زثبى ٍ ادث برٗ. استبد1  دًا

ش2 شگبُ ترث جٗگرٍُ علَم قرآى ٍ حذ بر٘. دًا  هذرس ت٘دًا

شگبُ قن ٖعرث بت٘گرٍُ زثبى ٍ ادث برٗ. استبد3  دًا

 دهیكچ
ِ  ٖكٗثِ عٌَاى  ٍٕرز ادة ًٔٗظر از  ٕبر٘هاَرد تَهاِ ث ا     زثابى،  ٖكبرثردشٌبسا  ّٕاب  از شابخ

  بى،٘ا ه يٗا اسات. در ا  داشتِ ٖرا در پ ٖفراٍاً ٕهحققبى ٍ پژٍّشگراى قرار گرفتِ ٍ دستبٍردّب

از هعابر    ٕثاِ علات ثرخاَردار     ِ،ٗساجبد  فٔ٘طح ٕحضرت اهبم سجبد )ع( ٍ دعبّب راث٘ه

در تفبٍت   دارد. عالٍُ ثر آى، ٖهْو گبُٗهب  سجك ٍ هضوَى ٍاال ٍ ارزشوٌذ، ،گًَبگَى ٖاساله

ساَ   خبص از سخي گفاتي   ٕا َُّ٘ب را ثِ سوت ش آى  افراد، ٌٍٖٗ د ٖبس٘س  ،ٖاهتوبع گبُٗهب

ًكٌاذ   خَد ثِ هٌسلت ٍ ٍهْٔ هخبطت لطوِ ٍارد  ٖهتكلن در كٌش زثبً ت٘ترت يٗا تب ثِ دّذٖ ه

قارار  هاَرد خطابة    ٖهقبم ّ ات  يٗترٖ خذاًٍذ را ثِ عٌَاى عبل شبىٗدعبّب درّب  چراكِ اً بى

ٍ « ثاراٍى »ادة  ٔٗا ٍ ثر اسابس ًظر  ٖل٘ا تحل  فٖ٘تب ثب رٍش تَط كَشذٖ هقبلِ ه يٗ. ادٌّذٖ ه

 ٖثاِ ثررسا    خظَص، يٗشوٌذاى ه لوبى در اداً ّٕب ذگبُٗثب تَهِ ثِ د يٍ٘ ّوچٌ «ٌ َىٗلَ»

كردى ثب  طحجتٌّگبم  شبىٗثپردازد ٍ ًشبى دّذ ا ِٗسجبد فٔ٘طح درادة  تٗرعب ٕسبزٍكبرّب

كِ در  دّذٖ ًشبى ه ق٘تحق جٗ. ًتبرد٘گٖ ثْرُ ه ٍٕرز ادة ٕثرا ّٖٗب َُ٘خذاًٍذ هتعبل از چِ ش

 ل٘ا ٍ كابّش تحو اهار   ٕفضاب  ف٘ا هْت تلط ٖگًَبگًَ ٖلٗتعذ ٕاز اثسارّب  ِ،ٗسجبد فِ٘طح

ِ   ن،٘درخَاست ثِ طاَرت ه اتق   بى٘ثاز  س٘خَاستِ ٍهَد دارد. پرّ   ،ٖادة رساو كبرث اتي   ثا

خاالل  خاَد ٍ ثابال ثاردى هقابم هخبطات در       گابُ ٗشأى ٍ هب ر٘تحق  استفبدُ از سجك گسارش،

 فٔ٘طاح دة در ا تٗا رعب ّٕب َُ٘ش يٗتر ٍ گسارش از حبالت خَد ٍ هخبطت، از هْن ف٘تَط

 است. ِٗسجبد

 دعبء  حفظ ٍهِْ. ِ ٗسجبد فٔ٘ادة  طح تٗاهبم سجبد )ع(  رعب: ها لیدواژهك
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